
PROSINEC 2020 / ROČNÍK XV. / 7 210 VÝTISKŮ ZDARMA

BYSTŘICKO
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

STARÁME SE O VAŠE POJIŠT NÍ, 
nabízíme Vám jistotu, vždy ve Vašem zájmu.

Ž ár nad Sázavou • Nové M sto na Morav  • Byst ice nad Pernštejnem • tel.: 566 629 199, 566 629 865 • e-mail: petrast@petrast.cz • www.petrast.cz

Konec podivného roku

Končí rok 2020, rok, který jsme 
všichni prožili podivným způsobem, 
který ani   nejstarší z nás nezažili. 

Objevil se virus, který mění na-
vyklé způsoby života celých genera-
cí. Naši mladí, budoucnost národa, 
již skoro rok nechodí do škol a vzdě-
lávacích zařízení. Dospělí pracující 
- nepracují a mají karantény, ošet-
řovné, nemocenské apod. Senioři se 
bojí vycházet jako za války. Je nouzo-
vý stav, ve kterém se mohou nařizo-
vat různá omezení života, pracovní 
povinnos   nebo pos  hy.

Jaké je z této situace východisko? 
Nevím, nejsem epidemiolog. Sna-
žím se myslet pozi  vně, nechodit 
nákaze vstříc, dodržovat nařízení a 
řídit se zdravým selským rozumem. 
Myslím, že je to rada pro každého, 
kdo věří v lepší časy. 

Uzavřené provozovny živnostní-
ků nevěs   nic dobrého. Jednak si 
lidé odvyknou navštěvovat např. 
restaurace, kadeřnictví nebo spor-
tovní a kulturní zařízení, i když to pro 
ně bylo normální, a jednak se sníží 
příjmy a  m se  i omezí  konzuma-
ce nabídky, kterou si většina zvykla 
oželet. Uvidíme! Společnou soudrž-
nos  , odpovědnos   a notnou dáv-
kou respektu k zákeřné nákaze vše 
zvládneme.

Adventní čas by nám měl připo-
menout, že by lidé měli být pokor-
nější k životu, přírodě, k nemocem a 
jiným jevům, které výrazně ovlivňují 
náš život. Nepodléhejme iluzi, že 
jsme jedineční, nedotknutelní, nej-
lepší a nejvýznamnější na planetě. 
Ono se nám to vrá   nějakým jiným 
způsobem. Přeji nám všem, aby čas 
Vánoc proběhl v klidném prostředí 
rodin. Každý jistě dokáže vytvořit 
iluzi krásných vánočních dní. Je to 
velice potřebné pro naši mysl a psy-
chickou pohodu. 

Do nového roku 2021 vám přeji 
pevné zdraví, štěs   a radost z každé-
ho prožitého dne.

Karel Pačiska – starosta města

PF 2021

Blíží se čas Vánoc a také posílání 
novoročenky. PF, slangově Pée  o, 
které je odvozeno z francouzského 
Pour féliciter, což znamená pro štěs-
 . Většinou se jedná o papírovou 

kar  čku s přáním do nového roku. 
Zkratka PF se používá pouze v Čes-
ké republice a na Slovensku. Letošní 
přání namaloval pro Bystřici ak. ma-
líř Jiří Štourač. 

(Pokračování na str. 3)

Začátkem prosince došlo k výměně 
parkovacích automatů na náměs  . Již 
zastaralé automaty vystřídaly auto-
maty nové. Ke změně došlo zejména 
pro nemožnost platby bezhotovost-
ním způsobem. U starých automatů 
bylo možné pla  t pouze mincemi. 

U nových automatů tedy můžete 
zapla  t mincemi i bezhotovostní 
platbou (karta, telefon…). Do bu-
doucna zprovozníme také platbu 
přes mobilní aplikaci, která vás bude 
informovat například i o tom, jak 
dlouho parkujete.

Výměna parkovacích automatů

Bystřičáci pro Bystřičáky - 
par  cipa  vní rozpočet

Po loňské výzvě bychom se i letos znovu pokusili dát možnost všem Bys-
třičákům podílet se na některém projektu tzv. par  cipa  vního rozpočtu. 
V rozpočtu města na rok 2021 je položka ve výši 500 000 Kč, kterou máte 
možnost přímo ovlivnit. Cesta je opět jednoduchá, zasílejte své nápady na 
e-mail: karel.paciska@bystricenp.cz, nebo SMS na tel.: 604 600 895 do 
10. ledna 2021. Rada města potom návrhy posoudí z hlediska reálnos   
a vybere projekty, o kterých se bude hlasovat. Návrh, který obdrží nejvíce 
hlasů, bude v roce 2021 realizován! Věřím, že občané budou znovu navrho-
vat svěží nápady, které pomohou Bystřici posunout opět o kus dál! 

Karel Pačiska

Mimo to, že nový parkovací auto-
mat bude mít mírně odlišný vzhled, 
bude nutné při platbě také zadat re-
gistrační značku automobilu. Každý 
automat bude mít jednoduchý návod, 
jak postupovat při platbě parkovného. 

Věříme, že nové parkovací automa-
ty pomohou zlepšit situaci s parková-
ním na náměs  , zvýšením možnos   
pla  t parkovné více způsoby.

Velké městské parkoviště „Za Al-
bertem“ zůstane samozřejmě k dis-
pozici občanům zdarma.

(Pokračování na str. 3)

Stavební ruch ve městě
S koncem roku nám také fi nišuje 

stavební ruch v Bystřici a dolaďuje se 
rozpočet dalších inves  čních akcí pro 
příš   kalendářní rok. O těch bych vás 
informoval v jednom z dalších čísel.

Velkou a dlouhotrvající akcí byl 
dokončený projekt přechodu přes
koleje do průmyslové zóny. Dlouho-
trvající diskuze se správou železnic 
nakonec dospěla v úspěšný konec. 
Využili jsme proluky při opravě trasy 
železnice z Nedvědice do Bystřice a 
v letošním roce přechod zrealizovali. 

(Pokračování na str. 5)
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Dobrý den, 
mohl byste se, 
prosím, před-
stavit našim 
čtenářům, aby 
věděli, kdo vy-
tvořil letošní 
krásné PF. 

Vyrůstal jsem ve Švařci a Píseč-
ném. V Bystřici nad Pernštejnem 
jsem ve druhé polovině sedmdesá-
tých let studoval gymnázium a po-
tom AVU v Praze.

Jak dlouho trvá vytvoření tako-
vého přání? 

Samotná malba trvá přibližně je-
den den.

Proč jste si vybral právě kostel ve 
Vítochově? 

Vítochovský kostel znám již od 
dětství, protože máma pocházela z 
Písečného. Mám dvě vzpomínky z 
šedesátých let. Ta první je, jak strýc 
s bagrem srovnává terén pro stavbu 
nového hřbitova, který je dnes již 
zaplněný. Ta druhá je z konce še-
desátých let, když se obnovoval in-
teriér kostela. Dlažba byla odkryta, 
nástěnné malby se restaurovaly do 
té podoby, jak je známe nyní. Jsou 
přítomny pod omítkou i v lodi kos-
tela, nejenom v presbytáři, ale pro 
větší poškození se tehdy restauráto-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, ZPRÁVY Z MĚSTA
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Jubilan  

Úmr  

PROSINEC 2020
Vladimír Suchánek 85 let
Vlasta Zítková 80 let
Jana Chovanová 80 let
Marie Štarhová 80 let
Eva Němcová 75 let
Jiřina Baručáková 75 let
Pavel Mareček 75 let
Marie Frýzová 75 let
Fran  šek Pelleš 70 let
Věra Gregorová 70 let

ŘÍJEN 2020
  7.10. Alenka Hlaváčková 81 let
12.10. Fran  šek Navrá  l 76 let
14.10. Danuše Boučková 91 let
14.10. Miluše Pospíšilová 66 let
17.10. Fran  šek Humpolíček 58 let
20.10. Marta Krištofová 78 let
21.10. Jaroslava Nunvářová 73 let
23.10. Jaroslav Nunvář 41 let

PARKOVACÍ AUTOMAT 
Strada EVOLUTION 3 

Parkovací automat Strada PAL je 
spolehlivý, bezpečný a mnohostran-
ný parkovací automat, který před-
stavuje vyspělý technický prostře-
dek řízení a organizace městských 
zón placeného stání.

- Černobílý grafi cký display 
- Samolepky „P“ 
- Integrovaná rozšířená solární jed-

notka nastavitelná do čtyř směrů a 
2x záložní akumulátor 

- Barvy - základní nabídka: Sterling 
Grey, Titanium Grey, Jet Black, 
Moss Green, Magic Blue  

- Termo  skárna, horizontální/ver  -
kální  sk – text/logo 

- Standardní ukotvení s nástavcem 
- Patentovaný motorizovaný min-

covník, příjem mincí: CZK + Euro + 
testovací  mince 

- Výběrový box 
- So  ware NEOPS, fl exibilní  sk, 

lístku možnos   více jazyků a více 
tarifních skupin 

- Výběrové klíče 
- Mechanický (elektronický za pří-

platek) zámek pro horní a spodní 
dveře dle požadavků, zvýšené pan-
céřování 

- Kapacitní klávesnice 
- Modem 3G, 4G s příslušenstvím 
- Bezkontaktní či kontaktní čtečka 

bankovních karet dle požadavku 

(Pokračování ze str. 1)Výměna parkovacích automatů

 Mar  n Horák, místostarosta města

Dne 26. listopadu 2020, oslavili
manželé Jaroslava a Jaroslav No-
vákovi ZLATOU SVATBU, která se 
z důvodu současné situace ne-
mohla uskutečnit. Proto bychom 
jim rádi alespoň touto cestou po-
přáli všechno nejlepší, hodně zdra-
ví, lásky a pohody. Z celého srdce 
přejí synové, snachy, vnoučata a 
rodinní přátelé. Máme Vás rádi!!!

BLAHOPŘÁNÍ

Letošní PF namaloval... (Pokračování ze str. 1)

NOVINKY Z TIC

I v letošním roce město Bystřice nad Pernštejnem zhotovilo stolní kalen-
dáře pro rok 2021. Hlavním námětem se staly sakrální památky na Bystřicku. 
Jak se sami můžete přesvědčit, kostely a kapličky jsou v našem mikroregionu 
rozesety opravdu hojně. Kalendář bude možné zakoupit v Turis  ckém infor-
mačním centrum za cenu 90 Kč. Po dlouhé době jsme také vy  skli nástěnný 
kalendář s leteckými fotografi emi zajímavých míst s názvem Bystřicko s nad-
hledem. Tohoto kalendáře máme pouze omezený počet, proto v případě 
zájmu neváhejte. Cena nástěnného kalendáře je 200 Kč.

-  c-- c-

ři rozhodli je neodkrývat.
Vítochovský kostel se stává zná-

mější více a více. Uvědomil jsem si 
to asi před dvěma lety, když jsem 
procházel Pražským hradem a nad 
vchodem do Jiřského kláštera visel 
velký poutač s fotografi í Vítochov-
ského kostela. Je pochopitelné, že 
tak duchovně silné místo přitahuje 
pozornost, ale přináší to i jisté ne-
bezpečí. Turismus není poutnictví 
a často narušuje  chost, skrytost a 
hloubku takto vyvolených míst.

Byl to první a jediný obrázek, 
nebo pracujete s více návrhy?

První, ale ta představa se během 
práce mění a upřesňuje.

Namaloval jste v letošní roce ješ-
tě nějaké PF, nebo se Bystřice může 
pyšnit jako jediná vaším dílem?

Ne, toto je jediné.
Pokud se situace příš   rok zlepší, 

plánujete výstavy, nebo je nějaká 
možnost vaše díla vidět? 

V letošním roce mi zavřeli první 
výstavu asi po dese   dnech z dů-
vodu karantény, ta druhá se stále 
odkládá. Příš   rok bych měl mít 
výstavu až v listopadu v Šumperku. 
Snad to již bude lepší než v tomto 
vykolejeném roce.

Děkuji za rozhovor a přeji pevné 
zdraví.                                             -mm-

Městský úřad Bystřice n. P. sdě-
luje všem zájemcům o přednáš-
ky v rámci programu U3V, že s 
ohledem na vyhlášený nouzový 
stav a další omezující opatření 
vyhlášená v souvislos   s bojem 
pro   koronavirové pandemii, se 
nekoná prosincová přednáška 
dne 8. 12. 2020 na téma Advent 
v Zahradním centru Strakovo – vý-
roba vánoční dekorace.

Přeji všem účastníkům před-
nášek v rámci Univerzity tře  ho 
věku  krásné, klidné a pohodové 
Vánoce, pevné zdraví a životní op-
 mismus do nadcházejícího roku 

2021 a hlavně naději, že se v roce 
2021 budeme scházet na našich 
přednáškách i dalších akcích bez 
omezení tak, jak jsme byli zvyklí 
v předcházejících letech.                                                                  

Eva Špatková

UNIVERZITA 
TŘETÍHO 

VĚKU

UPOZORNĚNÍ  OBČANŮM 

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU A TIC BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

23. 12.  – otevřeno do 16.00
24. - 27. 12. – zavřeno
28. - 29. 12. – otevřeno

Úřední hodiny se mohou lišit dle aktuální epidemiologické situace. 
Aktuální informace na www.bystricenp.cz

30. 12.   – otevřeno do 16.00
31. 12.  – zavřeno
1. 1. - 3. 1.  – zavřeno
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VZPOMÍNKA

Dne 5. prosince 2020 
uplyne 1 rok od úmr   

pana Pavla CHOVANA.

S láskou vzpomínají manželka 
Jana a dcery s rodinami.

Dne 23. prosince 2020 uplyne 
1 rok, kdy nás opus  l náš 

milovaný ta  nek, dědeček, 

strýc, pan Jan MYNÁŘ. 

S láskou vzpomínají dcery s ro-
dinami a sourozenci s rodinami. 

Nikdy nezapomeneme! 
Kdo jste ho znali, věnujte  chou 

vzpomínku s námi.

Dne 4. 12. 2020 uplyne 1 rok, 
kdy nás opus  l 

pan Oldřich VLASATÝ. 

S láskou vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 30. 10. 2020 
by se dožil 80 let 

pan Josef JURNEČKA 
z Bystřice n. P. 

Stále vzpomínají 
manželka Anna, synové 
Aleš a Josef s rodinami.

Vzpomínka a poděkování 
dobrému člověku

Publius Ovidius Naso: 
„Žádný rozum nemůže přemoci osud“.

Mnoho měsíců bojoval pan MUDr. Pavel Kudlá-
ček se zákeřnou chorobou. Někdy to vypadalo 
hůře, jindy byl plný op  mismu. Dne 11. října to-
hoto roku zákeřné chorobě podlehl.

S Pavlem Kudláčkem odešel vzdělaný a laska-
vý člověk, který pomohl svou radou, diagnózou 
a mnohdy rychlým zákrokem velkému množství 
pacientů. Jeho lidství z něj čišelo a já, který jsem 

mu byl kamarádem, jsem poznal velmi vstřícného a dobrého člověka. Vždy 
mě ohromovala jeho míra znalos   světa i překvapivé fi lozofi cké úvahy.

Pavel Kudláček byl v letech 2002 až 2006 zastupitelem a radním na-
šeho města. Velkou měrou přispěl k jeho rozvoji a zviditelnění. V dalších 
letech se dále velmi zajímal o Bystřici a pomáhal radou v nejrůznějších 
situacích.

Za všechny naše občany, Pavle, děkuji.
         Karel Pačiska

Z  RADY MĚSTA BYSTŘICE N. P.
Rada na své schůzi dne 2. listopadu 

probírala dvacet jedna bodů. Ing. Van-
čová, vedoucí odboru BH, představila 
drobnou změnu ve směrnici O pravi-
dlech výběrového řízení na uzavírání 
smluv o nájmu bytů. Touto změnou je, 
že s účinnos   od 1. 1. 2021 se nebu-
dou vybírat jistoty a stávající jistoty bu-
dou převedeny ve prospěch předpla-
ceného nájemného. Další novinkou je 
změna sazby pro fakturaci oprav v by-
tech a na poliklinice, kdy rada schválila 
od 1. 1. 2021 sazbu ve výši 250 Kč/hod 
bez DPH za všechny hrazené opravy 
v nájemních  bytech a dále za opravy 
na poliklinice. Odbor správy majetku a 
inves  c radě předložil ke schválení ná-
jemní smlouvu nosných konstrukcí pro 
reklamu, kdy nájemné činí 10.000 Kč/
rok/jedna konstrukce na dobu určitou 
do 31. 12. 2022. Rada byla dále infor-
mována o získání dotace z programu 
obnovy venkova, a to na opravu místní 
komunikace  v Pivonicích ve výši 127 
 s. Kč, když celková cena opravy je 

327  s. Kč.
Z důvodu „koronavirového“ sta-

vu, kdy nemohly proběhnout kul-

turní akce, zažádali jejich pořadatelé 
o možnost proinvestování dotační 
částky na zakoupení věcí, potřeb-
ných pro budoucí pořádání akcí. 
Rada vyhověla.

Rada dále odsouhlasila novou 
světelnou výzdobu vánočního stro-
mu na náměs  , zpracování projek-
tové dokumentace klima  zace na 
poliklinice a zaměření polní cesty do 
Ždánic, které bude sloužit jako pod-
klad pro její budoucí zpevnění.

Po dlouhém procesu s navýšením 
kapacity ZUŠ se podařilo v tomto 
školním roce otevřít nový taneční 
obor. Pro jeho výuku je jednou ze zá-
kladních pomůcek speciální vinylový 
taneční povrch – tzv. bale  zol. Ředi-
telka školy žádá radu o fi n. příspěvek 
na jeho pořízení ve výši 40.000 Kč, 
což rada schválila.

Současná epidemiologická situa-
ce a povinnost distanční výuky i pro 
ZUŠ ukázala, že současné vybavení 
výpočetní technikou v ZUŠ je nevy-
hovující. Ředitelka školy žádá radu 
o fi n. příspěvek na pořízení nové 
výpočetní techniky, 20 ks tabletů 

Bývalý ředitel UD Dolní Rožínka Ing. Ludvík Trojan se obrací na bývalé 
i současné pracovníky, pamětníky a milovníky historie, aby shromáždili  
materiály o uranové činnos   na Bystřicku. Materiály rádi přijmeme také 
na radnici nebo v muzeu. Město se zavazuje vybudovat ucelený archiv 
uranové činnos   v důstojných prostorách města.

Děkuji za ak  vitu.                                                                             Karel Pačiska

VÝZVA SOUČASNÝM I BÝVALÝM PRACOVNÍKŮM 
URANOVÝCH DOLŮ V DOLNÍ ROŽÍNCE

Samsung S6 Lite ve výši 199.980 Kč. 
Rada souhlasila.

Zápis z rady naleznete na webo-

vých stránkách města: 
h  ps://www.bystricenp.cz/rada

-red-
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ZPRÁVY Z MĚSTA, INZERCE

         Město Bystřice nad Pernštejnem
                   VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou na MěÚ 
Bystřice nad Pernštejnem 

pracovník údržby odboru bytového hospodářství
Požadavky:

- výuční list v oboru instalatér nebo v příbuzném oboru
- praxe v oboru výhodou
- odbornost nebo způsobilost pro další údržbářské profese vítána 

(topenář, obkladač, zedník)
- 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. 5

Předpokládaný termín nástupu:
- 01. 04. 2021

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:
- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních 

zaměstnáních, pozicích v zaměstnání, o odborných znalostech a 
dovednostech

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál 

výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 
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 bytového hospodářství – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 31. 12. 2020

Kontaktní pracovník:
Ing. Věra Vančová, vedoucí odboru bytového hospodářství, telefon: 
566 590 372, e-mail: vera.vancova@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.

             
               

Součás   stavby bylo i odtěžení svahu 
pro lepší viditelnost přecházejících 
chodců, která zlepšila bezpečnost. 
Nyní jednáme se správou železnic o 
převze   přechodu do zkušebního pro-
vozu a nic by tak nemělo bránit v jeho 
užívání.

Delší akcí je také oprava povrchu 
komunikace Rud. Vaška. Zde jsme 
byli nuceni odložit práce do vyřešení 
připomínek občana ke stavebnímu 
řízení. Nakonec se podařilo stavební 
povolení získat a část od křižovatky s 
ulicí Zahradní po „Černé hřiště“ mů-
žeme dokončit. Díky pozdnímu ter-
mínu jsme přistoupili v tomto roce 
k zahájení prací v levé čás   komuni-
kace ve směru od ulice Zahradní, kde 
vytvoříme zpevněnou plochu, která 
v budoucnu bude sloužit k parkování 
automobilů. Levou část komunikace, 
dle klima  ckých podmínek, dokončí-
me na začátku příš  ho roku. Zde je 
třeba součinnos   fi rem při přestav-
bě veřejného osvětlení. Vznikne tak 

Stavební ruch...
strojově udržovatelný chodník a Bys-
třice tak bude zase o kousek hezčí.

Jinak úspěšně fi nišujeme se 
stavbami chodníku v Lesoňovicích, 
opravou komunikace na ulici Stříbr-
ná, úpravou chodníků a komunikací 
na ulici Okružní. Stavba rozšíření 
hřbitova má mírné problémy s kva-
litní suchou zeminou pod budoucí 
hrobová místa. Pokud by se nedala 
zajis  t fi nančně dostupná varianta, 
je možné prodloužení této akce do 
dalšího kalendářního roku. Případné 
prodloužení však neomezí využívání 
současných hrobových míst ani ces-
 čky mezi VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. a 

hřbitovem.
Závěrem mi dovolte popřát vám a 

vašim blízkým hlavně hodně zdraví, 
spokojenos   a klidu v této nelehké a 
neklidné době. Užijte si vánoční svát-
ky v kruhu své rodiny a v novém roce 
již snad pomine tato nejistá doba.

Mar  n Horák,
místostarosta města

(Pokračování ze str. 1)
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Pro nadcházející vá-
noční čas jsme v Bystřici 
připravili několik novinek. 
Vánoční strom na náměs  , 
který letos pochází z Vel-
kých Janovic, zdobí nové 
žhnoucí baňky a světelné, 
lehce problikávající řetězy. 
A protože zajištění vánoč-
ního stromu je poměr-
ně komplikované, vysa-
dili jsme v prostranství 
před kostelem jedli, která 
v budoucnu nahradí dová-
žený strom. Li  nové  slou-
py na spodním konci ná-
měs   jsou doplněny o vá-
noční koule, které součas-
ně slouží jako kryt závěs-
ných kvě  náčů. Také došlo 
k obnově výzdoby na ulici 
Tyršova před školou. Zde 
jsme dosluhující světelné 
řetězy nahradili Ochranov-
skými hvězdami umístěný-
mi na lípě. Ostatní výzdoba 
zůstává stejná jako v loňském roce. Udělejte si večerní procházku po Bystřici. 
Stojí to za to.                                                                                                     OSMI

Obnova vánoční výzdoby

Rok se s rokem sešel a opět je na 
čase zavzpomínat a shrnout, co se 
v Centru Eden událo.

Do nového roku 2020 celý tým 
„Edeňáků“ vstoupil se spoustou 
nápadů a očekávání. Měli jsme na 
dosah konec období udržitelnos   a 
s ním spojené velké plány. Ty nám 
bohužel z velké čás   překazila pan-
demie Covid-19.

Brány Edenu zůstaly návštěvní-
kům uzavřené až do konce května. 
Na příš   rok jsme tedy museli odlo-
žit plánované Světové Velikonoce na 
Edenu a velikonoční školní programy 
pro dě  . Místo přípravy akce jsme 
se tedy vrhli na zvelebení areálu.

Osázeli jsme bylinkovou zahrád-
ku i předzahrádky chaloupek v 
Horácké vesnici, vytvořili včelař-
skou výstavu, absolvovali Sluneční 
školení ve fi rmě Sonnentor, jejíž 
produkty si u nás návštěvníci mo-
hou zakoupit, a připravili nový sor-
 ment - paní tkadlena nám našila 

ekologické pytlíčky na pečivo. Te-
rapeu  cká komunita Sejřek přímo 
pro nás pražila kávu a na policích 
zelené lékárny se objevily např. pří-
rodní deodoranty a balzámy na rty. 
Byly nám zapůjčeny dvě krásné vý-
stavy - obrazy od pana Libora Antla, 
které zdobí ekopavilon a obsáhlá 
výstava modro  sku, kterou nám 
stejně jako loni zapůjčili Danzinge-
rovi z Olešnice. Ve spolupráci s nimi 
jsme nachystali i nový školní pro-
gram - Cesta látky. Prohloubili jsme 
spolupráci s Korunou Vysočiny a 
stali se jedním ze stanovišť putová-
ní za sochami Michala Olšiaka.

I přes to, že nám sezona zača-
la později než obvykle, byla velmi 
vydařená. Za letní prázdniny nás 
opro   loňsku navš  vilo o 2000 více 
návštěvníků. Po celém areálu opět 
probíhala dětmi velmi oblíbená šif-
rovací hra, ve které letos pomáhaly 
najít ukradené hodiny pana správce.

V ne příliš dlouhé době, kdy jsme 
mohli mít otevřeno, jsme se stali 
součás   oslav 440 let města, kdy 
se Eden rozezněl písničkami dětské 
skupiny Čiperkové, přivítali jsme ná-
vštěvníky na akci Dožínky, nebo při-

pravili Levandulový týden, který měl 
takový úspěch, že ho příš   rok určitě 
zopakujeme. Doufáme, že návštěv-
níci Edenu také ocenili Nápady do 
kapsy, které na ně čekaly po celém 
areálu, nebo Semeníček od babky 
kořenářky - pytlíčky se semínky, kte-
ré si doma mohli sami zasadit.

Protože uběhlo období udržitel-
nos   projektu, mohli jsme začít po-
řádat soukromé akce. Největší no-
vinkou letošního roku se tedy stalo 
pořádání svateb, ve kterém budeme 
určitě do budoucna pokračovat.

Na podzim jsme vzhledem k dru-
hé vlně koronaviru museli opět začít 
rušit naplánované akce - Slavnos   
brambor, Slavnos   Edenu, Burzy 
starožitnos   a Mikulášský Eden. 
Ač nás to mrzí, nápady si necháme 
schované na příš   rok a věříme, že 
situace už nám bude více přát.

Momentálně fungujeme jako 
dobrovolníci trasovacího centra 
Krajské hygienické stanice a sna-
žíme se alespoň trochu pomoci, 
když zrovna můžeme. K tomu jsme 
spus  li „okénkový prodej“ piva 
Mi  rowsky včetně rozvozu po Bys-
třici zdarma, příznivci si ho mohou 
objednat přes Facebook.

Závěrem ještě zbývá poděkovat. 
V první řadě našim návštěvníkům, 
že i v této nelehké době nezanevře-
li na kulturu a rádi se k nám vrací. 
Velký dík patří také našemu zřizo-
vateli, městu Bystřice nad Pernštej-
nem a všem místním organizacím 
za vzájemnou spolupráci.

Příš   rok se na vás budeme opět 
těšit. Třeba na jedné z plánovaných 
akcí.

        Plánované akce 2021
 

13. března   - Bleší trh
2. - 4. dubna   - Světové Velikonoce  

    na Edenu
17. dubna  - Bleší trh
30. května  - Den Bystřicka
21. srpna  - Den sklizně
25. - 26. září  - Slavnos   brambor
   9. října  - Bleší trh
23. října  - Slavnos   Edenu
13. listopadu  - Bleší trh
   5. prosince  - Mikulášský Eden

CENTRUM EDEN

Vyhlašujeme další soutěž, 
tentokrát s názvem: Nejhezčí 
vánoční dekorace oken. Zá-
jemci mohou zaslat 1 fotogra-
fi i z jedné e-mailové adresy 
na: info@bystricenp.cz do 15. 
prosince 2020. Komise vyhod-
no   zaslané fotografi e a vy-
bere z nich tři 
nejhezčí a nej-
originálnější, 
jejichž autoři 
obdrží věcnou 
cenu. Vybra-
né fotografi e 
uveřejníme v 
Bystřicku.

Soutěž: Nejhezčí vánoční 
dekorace oken

Rádi bychom Vám touto ces-
tou velmi poděkovali za projeve-
nou důvěru a pomoc, kterou jste 
v tomto roce poskytli rodinám 
s dětmi, jež se vlivem vážné ne-
moci dostaly do těžké situace. 

Velmi si toho vážíme! S přáním pevného zdraví a 
příjemných nadcházejících svátků, 

 Šárka Procházková,
ředitelka nadace Dobrý anděl

Chcete-li i Vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla vážná ne-
moc, stačí se stát Dobrým andělem. Zaregistrujte se na www.dobry-
andel.cz a zvolte libovolnou výši příspěvku. Váš fi nanční dar umožní 
těmto rodinám snadněji zvládat těžkou situaci. Navíc jako Dobrý anděl 
vidíte konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte a kterým jsou vaše 
příspěvky odeslány do posledního haléře. 

Děkujeme!

V Bystřici nad Pernštejnem pomáhá 
68 Dobrých andělů

Zhodnocení sezony 2020
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NETRADIČNÍ TURISTICKÁ PROCHÁZKA Z BYSTŘICE DO BYSTŘICE
Bystřice nad Pernštejnem a jeho 

okolí nabízí turistům bohatou škálu 
 pů na výlet. Rádi bychom vám jeden 

z nich podrobněji představili. Od turi-
s  ckého rozcestníku, který naleznete 
na náměs   se můžete vydat po žluté, 
červené nebo modré turis  cké znač-
ce. Záleží jenom na vás, kterým smě-
rem se dáte. My se tentokrát vydáme 
po žluté! 

Naším cílem bude zřícenina hradu 
Zubštejn, ale nepůjdeme tradiční ces-
tou přes Valchu po modré, ale  žlutá 
nás vyvede z bystřického náměs   
směrem na Bratrušín. Značka nás po-
vede do místní čás   Kozlov krajinou 
listnatých stromů a zcela jiných výhle-
dů, než jsme zvyklí. Až do Kozlova je 
cesta opravdu pohodová a ten, kdo 

nechce vycházku pojmout jako turis-
 cký pochod, se může vrá  t zpět. To 
 cho a klid je rozhodně pravým mís-

tem pro relaxaci po náročném dni.
Pokud si chcete udělat dlouhý výlet, 

doporučujeme pokračovat po žluté do 
Štěpánova. U rozcestníku Štěpánov 
most se dáte po červené směr Zub-
štejn. Asi 250 m vede tato značka po 
hlavní silnici. Dál vás opět čeká lesní 
cesta, po které budete stoupat až na 
zříceninu Zubštejn. Během výstupu 
vás překvapí nezvyklý pohleded na 
jednu z nejzachovanějších zřícenin v 
okolí. Zpátky do Bystřice se dostanete 
po modré značce kolem Aueršperku. 
Vyzkoušejte 21 km dlouhou trasu z 
Bystřice do Bystřice a uvidíte, jak je zde 
krásně.                            Koruna Vysočiny

Foto: Jindřich Marinč

POZNEJ BYSTŘICKO!

SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA! 

Pro tento měsíc jsme vybrali opět velice zajímavou a netradiční fotografi i. 
Pokusíte se uhádnout, o které místo se jedná? Správné odpovědi posílejte 
na: info@bystricenp.cz pod názvem POZNEJ BYSTŘICKO! do 14. 12. 2020.
Koncem každého měsíce vylosujeme jednoho šťastlivce, který obdrží volné 
vstupenky či zajímavé propagační předměty.

Výherce z minulého čísla, pan Rudolf Havlíček, byl vylosován 
ze 4 správných odpovědí. Tentokrát fotografi e zobrazovala dráhu 
z pneuma  k pro čtyřkolky v lanovém parku u parkoviště kulturního domu.

Gratulujeme výherci a budeme se těšit na další správné odpovědi.
-  c-

Milí čtenáři, 
přijměte pozdrav z bystřického 

Nadosahu – nízkoprahového zařízení 
pro dě   a mládež. Sídlíme na Masary-
kově nám. 299. Smyslem naší práce je 
snaha o zlepšení kvality života dě   a 
mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, 
která se ocitla v nepříznivé životní situ-
aci nebo jí je ohrožena. Provozujeme 

nízkoprahový klub pro dě   a mládež a 
terénní sociální práci přímo tam, kde 
se dě   a mládež často schází a kde 
mají svá oblíbená místa. Řešíme s nimi 
jejich problémy ve vztazích, ve škole, 
v rodině, experimentování s návyko-
vými látkami, možnou šikanu a všech-
ny další po  že, se kterými se naši kli-
en   mohou každodenně setkávat. 

V době “covidové” fungujeme v 
omezené formě. Aktuální kapacita 
je šest osob na klubu v jeden časo-
vý okamžik včetně pracovníků. Toto 
omezení nás však nelimituje v po-
skytování běžných činnos  , jakými 
jsou podpora běžných povinnos   a 
návyků, vyplnění volného času našich 
uživatelů, dopomoc s věcmi do školy 
v době stávající distanční výuky, vná-
šení preven  vních témat, pomoc při 
řešení aktuálních životních situací. Z 

toho máme velkou radost. Mnohým 
by se mohlo zdát, že dě  , dospívající 
nebo mladí dospělí situaci spojenou 
s epidemií nevnímají nebo ji alespoň 
tolik neřeší. Opak je pravdou a v ten 
okamžik jsme tu my. Umíme vyslech-
nout, utěšit, podpořit, mo  vovat. Pro 
uživatele, kteří za námi nemohou 
přijít (např. z důvodu nemoci, poby-
tu v karanténě) nabízíme službu tzv. 
ONLINE. Kontaktují nás na FB stránce, 
Instagramu apod. Prostor klubu nyní 
vedeme jako bezpečný prostor pro 
ty, kteří to potřebují, za podmínky do-
držení všech pravidel (nošení roušek, 
dezinfekce rukou, vstup pouze zdravé-
ho uživatele). Bohužel nás v poslední 
době trápí nedodržování jednotlivých 
omezení našich klientů.  Je pro nás 
velmi náročné komunikovat s nimi 
citlivě, ale přitom aser  vně, důrazně a 

jasně o těchto tématech, předávat jim 
aktuální informace a ovlivňovat tak 
jejich postoj k daným nařízením. Já i 
moje kolegyně se snažíme vlastním 
důsledným dodržováním všech opat-
ření být dobrým příkladem.

A proto vás, rodiče, prarodiče, blízké 
našich klientů, prosíme, pomozte nám 
v tom také. Vysvětlujte svým dětem, 
proč je důležité zachovávat jednotlivá 
opatření pro   šíření epidemie. Věříme, 
že díky nám všem a důslednému do-
držování těchto omezení dojde k brz-
kému uvolnění jednotlivých restrikcí 
a ústupu epidemie v naší společnos  .

S přáním všeho dobrého, trpěli-
vos   a vzájemného porozumění za 
tým Nadosah – nízkoprahové zaříze-
ní pro dě   a mládež v Bystřici n. P.

Renata Pokorná, 
sociální pracovník - vedoucí

Radost z konání dobra je jediným 
opravdovým štěs  m 

Městská společnost Bystřická te-
pelná s.r.o. provozující mimo jiné 
biomasovou kotelnu na ulici Hornic-
ká, zrealizovala v loňském roce 2019 
novostavbu zařízení ke snížení emisí 
tuhých znečišťujících látek (elektro-
sta  cký odlučovač) rakouské značky 
Scheuch. Tento požadavek primárně 
vyvstal ze zpřísňující se legisla  vy na 
úseku ochrany ovzduší, bez jehož 
splnění by nebylo možné stávající 
technologii spalování biomasy dále 
provozovat.

Generálním dodavatelem byla 
společnost TTS eko s.r.o., Třebíč a cel-
kové způsobilé výdaje projektu činily 
9 321 396 Kč bez DPH.

V říjnu letošního roku se nám poda-

řilo získat dotaci ve výši 5 164 053,38 
Kč (55 % způsobilých výdajů). Projekt 
byl spolufi nancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnos   v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí.

Podle údajů zjištěných autorizova-
ným měřením, splňuje technologie 
výroby tepla ze spalování biomasy 
nejpřísnější emisní limity, kdy např. tu-
hých znečišťujících látek je do ovzduší 
vypouštěno asi pětadvacetkrát méně, 
nežli byla cílová hodnota tohoto pro-
jektu. Extrémní snížení exhalací zne-
čišťujících látek a zvýšenou ochranu 
zdraví všech našich spoluobčanů tak 
považujeme za obrovský úspěch s 
naplněním pocitu opravdového štěs  .

Elektrosta  cký odlučovač je zaří-
zení, které slouží k odstranění popíl-
ku ze spalin za pomoci sta  cké elek-
třiny. Hlavní součást odlučovače tvoří 
záporně nabitá elektroda, která pola-
rizuje popílek z procházejících spalin. 
Popílek je následně zachytáván na 
uzemněných kladně nabitých deskách 
(elektrodách) a následně mechanicky 
sbírán v lapači.             (zdroj Wikipedie)

Tomáš Pištěk, Bystřická tepelná s.r.o.
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Co Covid-19 školám vzal a dalChtělo by se říct: „Covid? Ten 
nám tedy dal!“ Rozhodně vzal dě-
tem, rodičům i pedagogům klid na 
normální školní práci, naboural re-
žim výuky, fungování mimoškolních 
ak  vit, narušil přirozené mezilidské 
vztahy. Přidal staros  , obavy a řadu 
každodenních nových povinnos  . 
Zvykáme si, ale necí  me se v tomto 
prostředí dobře.

Život jde ale dál a nemá smysl se 
jen utápět ve všem nega  vním. Je 
mnoho věcí, z kterých můžeme mít 
radost. Většina rodin se semkla, drží 
pospolu, řeší problémy, pomáhá si. 
Komunikace se školou je otevřeněj-
ší, věcnější. Vynucená situace nabízí 
rodičům i učitelům rozvinout své vý-
chovné působení. Pokud pro to my 
dospělí uděláme maximum, mohou 
dě   také mnoho získat.

Pro výuku na dálku jsme se snažili 
využít zkušenos   z jarních měsíců, 
aby byla v rámci možnos   pro dě   
a vlastně i rodiče co nejjednodušší 
a snadno uchopitelná. Vedle zadá-
vaných úkolů jsme zpracovali po-
drobný rozvrh hodin s ohledem na 
všechny sourozence v rodině tak, 
aby se mohli u přístrojů prostřídá-
vat. Hodin přímé on-line výuky tak 
bylo týdně kolem 140.

Využili jsme nabídky MŠMT 
a pořídili 30 nových notebooků, 
abychom mohli následně 21 přístro-
jů zapůjčit žákům domů.

Velmi vítanou pomocí se stala 

akce T-mobilu. Pro distanční výuku 
zejména žáků základních škol nabíd-
la 10.000 SIM karet s rychlým připo-
jením zdarma na 3 měsíce. Také této 
nabídky jsme využili a žákům, kteří 
měli problém s připojením k inter-
netu, se výrazně ulevilo.

S vedením výuky pomáhali všichni 
pedagogič   pracovníci školy a jsme 
rádi, že přes problémy, které tato 
forma výuky rodinám přinášela, se 
jí účastnilo téměř celých 100 % žáků.

Za výbornou spolupráci děkuji 
všem rodičům, kolegyním i kolegům 

a samozřejmě 
také našim školá-
kům.

Před blížícími 
se vánočními svát-
ky přeji jménem 
ZŠ TGM mnoho 
zdraví, zklidněnou 
mysl, nalezení ra-
dos   ve svém okolí 
a víru, že bude 
lépe.

Jaroslav Sláma, 
ředitel ZŠ TGM

Podzimní distanční výuka

Žákovská rada online
Činnost žákovské rady na naší 

škole neustala ani s příchodem 
druhé vlny pandemie. Spojili 
jsme se po sí   a naším hlavním 
úkolem bylo žáky pobavit a při-
vést je na jiné myšlenky. Zvolili 
jsme formu výzev, které se ob-
jevují na internetové i faceboo-

Z epidemiologických důvodů se 
14. 10. 2020 již podruhé v historii 
České republiky všechny školy pro 
dě   uzavřely. Učitelé, žáci i jejich rodi-
če byli opět postaveni před velmi těž-
ký a zodpovědný úkol, a to zvládnout 
výuku „na dálku“. Změnilo se však od 
jarních měsíců mnohé, v první řadě 
školský zákon, kde byla distanční vý-
uka ustanovena jako povinná. 

A jak jsme to tedy podruhé všichni 
zvládli a zvládáme?

Na základě doporučení Minister-
stva školství České republiky, tzv. Ma-
nuálu pro základní školy, jsme zvolili 
jednotný systém zadávání úkolů, se-
tkávání online se žáky v každém roč-
níku každý den, na 1. stupni zpočátku 
1 hodinu denně, od 9. 11. 2020 pak 

2 hodiny denně, na 2. stupni 3 hodi-
ny denně. Musím říct, že se toho naši 
učitelé zhos  li velmi dobře, neboť si 
vzájemně vypomáhali po technické 
stránce, vyrobili návody pomocí vi-
deí, prezentací i přehledných tabulek 
pro usnadnění online výuky, aby to 
zvládli úplně všichni, tedy i naši nej-
menší prvňáčci. Plně si uvědomuje-
me, že bez obětavé pomoci rodičů 
by to opravdu nešlo, proto bych jim 
touto cestou chtěla velmi poděkovat. 

Vždycky se snažím na všem špat-
ném hledat to dobré. A měla jsem 
šanci to vidět na vlastní oči, když 
jsem navštěvovala jednotlivé vyuču-
jící a mohla sledovat, jak používají 
nové metody, o kterých se nám všem 
před půl rokem vůbec nesnilo, jak se 

kové stránce školy. První výzvou 
bylo společné domácí vaření. 
Věříme, že i tato ak  vita alespoň 
trochu přispěje ke zlepšení nála-
dy našich žáků.

Za žákovskou radu 
Věra Slámová, ZŠ Bystřice n. P., 

Nádražní 615

učí navzájem, předávají si zkušenos  , 
hledají nové možnos  … 

A všimla jsem si také hodně pod-
statného, jak se buduje vzájemný 
vztah mezi třídním učitelem a jeho 
žáky.  Komunikace rozhodně neváz-
ne, naopak. Dě   jsou sdílné, více 
otevřené, rodiče se nebojí spolu-
práce, učitel může nahlédnout i do 

jejich domácího prostředí, tzv. pod 
pokličku. Myslím, že i když se všichni 
společně snažíme tuto formu vzdělá-
vání zvládnout, každý z nás si ze srdce 
přeje, abychom se již brzy ve zdraví 
setkali ve školních třídách.

Dita Kabelková, zástupce ředitele
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Pour féliciter 2021 od VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
Rok se s rokem sešel a je tady 

konec roku 2020. Uplynulý rok byl 
zvláštní, v mnoha směrech výjimeč-
ný. Běžný život vybočil ze zajetých 
kolejí a pro mnoho lidí nabral úplně 
jiný směr. 

I naše škola se po většinu roku po-
týkala a v současnos   opět potýká 
s omezením provozu. Naši studen  , 
stejně jako ostatní žáci škol po celé 
republice, zažívají nový, pro mnohé 
nepříjemný způsob výuky. Omezení 
společenských ak  vit, které škola 
a její Studentský klub běžně realizu-
jí, se projevilo během roku naplno. 
Studen   se nemohou účastnit zahra-
ničních stáží, zrušená byla převážná 
většina odborných a dovednostních 
soutěží, na kterých naši žáci dokazo-
vali, že získané znalos   a zkušenos   u 
nás dokáží zúročit.

Ale i přes to všechno velká část 
žáků se školou žije i v této nelehké 
době. Stále se připravují do reálné-
ho života, i když pouze v domácím 
prostředí. Očekáváme zlepšení situ-
ace a znovuotevření našich učeben, 
dílen a dalších prostor. Těšíme se na 
vás všechny, až se budeme bez ome-
zení moci potkat a společně žít život 
v Bystřici nad Pernštejnem.

I škola stále žije, i když omezeným 

životem. Máte-li doma žáka posled-
ního ročníku základní školy a stojíte 
před rozhodnu  m, kde bude vaše 
dítě studovat, pak jsme tady pro vás. 
Do školy je pro vás všechny přístup 
povolen kdykoliv po předchozí doho-
dě. Rádi se vám budeme osobně vě-
novat, protože ani naše tradiční Dny 
otevřených dveří jsme pro vás v le-
tošním roce nemohli zorganizovat. 
Přijďte se podívat do našich školních 

prostor. Umožníme vám nahlédnout 
do prostor teore  ckého i prak  ckého 
vyučování. Nabídneme vám možnos-
  studia nejenom maturitních oborů, 

ale také velmi zajímavých a na trhu 
práce žádaných učebních oborů. Vy-
světlíme vám, co žáky čeká během 
studia střední školy, co mohou oče-
kávat po jeho ukončení a jaké mož-
nos   uplatnění na trhu práce na naše 
studenty čekají. To všechno pro vás 

můžeme i přes vládní omezení udělat 
a uděláme to velice rádi.

Vážení rodiče, milí žáci a studen  , 
přejeme vám všem šťastné vykročení 
do roku 2021, mnoho štěs   a přede-
vším pevné zdraví, úspěchy v kariéře 
nebo ve studiu. Věříme, že se v roce 
2021 budeme potkávat mnohem 
častěji a v přátelské atmosféře ne-
jenom u nás ve VOŠ a SOŠ Bystřice 
nad Pernštejnem.

ZUŠ V KORONAVIROVÉ DOBĚ
Často se nás lidé ptají, jak se 

vlastně za koronaviru učí v ZUŠce? 
Tak jako všechna školská zařízení 
funguje i naše škola ve všech obo-
rech formou dálkové on-line výuky. 
Distanční výuka není jednoduchá 
pro nikoho. V hudebním oboru se 
často učitelé potýkají se zpožděným 
zvukem, občas se díky chybnému in-
ternetovému připojení ozývají zvuky 
jako z pravěké jeskyně. Výtvarníkům 
se prezentují jejich díla poněkud 
snadněji, a i když to nový taneční 
obor neměl jednoduché hned při 
svém startu, tak se malí tanečníci 
snaží a pracují na kráse pohybu. 
Dlužno říci, že i v této nelehké situaci 
máme z našich žáků velkou radost. 
Zdá se, že i přes různé překážky dě-
lají velké pokroky ve všech našich 
oborech. Jsme moc rádi, přestože 
ZUŠ nepatří mezi povinné vzdělává-
ní, že nehodili umění za hlavu a pilně 

cvičí. Velké uznání patří našim peda-
gogům, pro které se stalo distanční 
vzdělávání výzvou k hledání stále 
lepších možnos   a cest, jak nejlépe 
žákům zprostředkovat výuku. A ne-
smíme zapomenout ani na rodiče. 
Zvláště u prvňáčků a mladších dě   
převzali velký díl odpovědnos   za 
jejich vzdělávání a pro mnohé to 
není vůbec jednoduché. Milí rodiče, 
velice si vážíme, že svoje dě   pod-
porujete v jejich umělecké dráze. A 
co říci závěrem? Blíží se vánoční čas 
a příznivci naší školy se vždy těšili 
na vzájemná setkávání na mnoha 
vánočních koncertech našich žáků. 
Bohužel, letos se veřejné koncer-
ty neuskuteční, ani ten již od roku 
2001 tradiční v kostele sv. Vavřince. 
Ale my neztrácíme naději a pilně se 
připravujeme na to, abychom vám 
dělali svým uměním radost hned, 
jak to bude možné. 

Neskuteč-
ně se těšíme 
na setkání 
s vámi všemi 
a děkujeme 
za to, že nás 
podporujete. 
Za celou naši 
školu vám 
všem přejeme 
poklidné svát-
ky a budeme 
se na vás těšit 
v novém roce. 

Vedení ZUŠ
Autor kresby Kristýna Lukšová
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POVĚSTI NAŠEHO KRAJE

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko vás postupně seznamuje s pověstmi našeho kraje. Nejstarší pověs   byly 
zaznamenány již v 16. stole   za pánů z Pernštejna. Dr  vá většina pocházela z konce 19. a začátku 20. stole  . Tiskem vycházely již za První republiky (Kalábovy 
pověs  ) a většinu z nich máme uchovánu v pozůstalos   bystřického písmáka pana Josefa Pavelky. Pan Pavelka pověs   poc  vě zaznamenal tak, jak je slyšel 
a vy je můžete číst v lidovém nářečí. Většina pověs   je označena datem zápisu a pamětníkem, který je panu Pavelkovi převyprávěl. 

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

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes

Záběr, pravděpodobně, z rozestavěné budovy spořitelny. Vlevo špalíček 
budov č. p. 163 (dům Vavřince Šabarta), č. p. 167 (dům Beneše Sklenáře) a 
č. p. 166 (dům Víta - kožešníka). Foto H. Jeřábek, 1930.

Špalíček budov ustoupil původně uvažované výstavbě nového městského 
národního výboru, realizoval se pouze jeho zadní trakt. Uprostřed amfiteátr 
a hlediště.

ZLODĚJI V CUMBERKU
Kolem Štěpánova je mnoho štol, a to nejen na rudu železnou, ale i ba-

revné kovy se tu dolovaly. I nad silnicí od Štěpánova v Záskalí je kopec zva-
ný Cumberk. Když byly štoly opuštěny, sloužily často jako skrýše a sklepy 
mnohým chalupám a mnohé, o kterých se ani nevědělo, sloužily jako skrýše 
dokonce zlodějům, čili jak se říkalo, lapkům

Jednou, kdysi dávno, jel nějaký kramář, někde z Lysic na jarmark do Nové-
ho Města. Měl naloženou plnou fůru látek na prodej. Tu se k němu přidal ne-
známý muž a po běžném vyprávění a řeči mu říkal, že je také obchodník a že 
by mu lacino přenechal nějaké zásoby zboží. Když nebyl zdánlivý obchodník 
k odby  , tak se uvolil, že se na zboží podívá, protože tvrdil, že to je nedaleko. 
Vůz za  m forman nechal na cestě a obchodník šel dále. Jak urazili kousek 
cesty lesem, tu vyskočilo z úkrytu několik chlapů, zavázali mu oči, několikrát 
s ním tam i zpět otočili a poté pokračoval nevěda kam. Až mu oči rozvázali, 
viděl jen, že je v nějaké štole, která byla plná různého zboží.

To už věděl, že je v brlohu zlodějů, kteří s ním ale zacházeli velmi v dob-
rém a nabízeli prodat zboží za velmi levnou cenu. Obchodník z obavy, jakou 
souhlasil s cenou, ale tvrdil, že má sám velký náklad a peníze bude mít až jak 
pořídí na jarmarku v Novém Městě. Tu lupiči dali návrh, aby se na stejném 
místě, kde se sešli poprvé, sešli i na zpáteční cestě, že mu fůru na cestě sami 
naloží. Poté mu zase oči zavázali a vyvedli ho na to samé místo, kde se prve 
potkali. 

Obchodník v Novém Městě sice dobře pochodil, ale pro jistotu jel domků 
oklikou jiným směrem, aby se se zloději raděj ani nepotkal. S kradeným zbo-
žím nic nechtěl mít společného. 

Josef Pavelka 1968

JAK V BUKOVÝM NA PECI 
HASTRMANA UŠILI
Mezi Bukovým a Mitrovem byl odedávna rybníček, v němž měl svoje sídlo 

hastrman, který prováděl sousedům mnoho nepříjemnos  . Nejraději si hrá-
val v podobě malého chlapce v písku na cestě, která vedla po hrázi. Nejen 
dě  , ale i dospělí se ho báli, ba i koně se zde zastavovali a ne a ne jít dále, 
třeba i s prázdným vozem. Nebylo jiné pomoci, jen se nějakým způsobem 
hastrmana zbavit a tu se sousedé domluvili, zapřáhli koně do prázdného 
vozu a jakoby nic jeli po cestě. Jeden, nejsrdnatější, si schoval pod kabát 
lýkový provaz, a když koně před chlapcem zastavili, obešel nenápadně vůz 
zezadu, hodil provaz hastrmanovi kolem krku.

To už bylo vyhráno, takhle ho lehce vedli za vozem až do dědiny na dvůr 
a zavedli přímo na pec. To byla největší muka pro hastrmana, protože na 
peci nemá sílu ani za muchu. Prosil stále o vodu, ale oni věděli, že jakmile 
by dostal vodu, že by nabyl opět sílu, a proto jej nechali naříka   jak chtěl a 
na nic nedbali. Až když jednou odešli všichni domácí do kostela a zůstala 
doma jen děvečka, tu začal hastrman tak úpěnlivě prosi  , aby mu dala as-
poň na lžičku vody. To už děvečka neodolala, nad hastrmanem se smilovala 
tak, že mu podala skutečně lžíci vody. To však stačilo, aby nabyl tolik síly, aby 
mohl seskočit z pece a za chechotu u  kal pryč, že se za ním jen prášilo. Ve 
strachu očekávala, co ji domácí řeknou, až se vrá   z kostela. Jakoby to tušili, 
všichni se podívali na pec a poznali, co děvečka provedla. Nejvíce měli strach 
z hastrmanovy pomsty a strašně děvečce činili, nebylo zapotřebí mí   strach, 
neboť i hastrman se raději odstěhoval a vícekrát jej nikdo neviděl.

Podle vypravování Marie Zelené ze Zlatkova v roce 1958.
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TRADIČNÍ ADVENT NA BYSTŘICKU

Na základě Usnesení vlády České 
republiky ze dne 8. 10. 2020, č. 996 
o přije   krizových opatření s účin-
nos   od 12. 10. 2020 se zakazují ná-
vštěvy a prohlídky muzeí, galerií... a 
to do odvolání. Vzhledem k tomu, že 
žijeme v právním státě, jsme povinni 
dodržovat zákony i nařízení. 

Kulturní ins  tuce nejsou výjimkou. 
Základní právní normou pro muzea a 
galerie je zákon č. 122/2000 Sb. zákon 
o ochraně sbírek muzejní povahy.

Hlavním úkolem pro tyto ins  tuce 
je práce se sbírkovým fondem, jeho 
uložení, pravidelné ošetření, restau-
rování a doplňování jednotlivých 
sbírkových fondů. (Sbírka muzejní 
povahy je soubor, který je ve své 
celistvos   významný pro prehistorii, 

Muzeum v době uzavření veřejnos   
aneb co tam asi dělají, když tam nemůžem
historii, umění, literaturu, techniku, 
přírodní nebo společenské vědy. 
Tvoří ho soubor předmětů shromáž-
děných lidskou činnos  .) Muzeum je 
tak v podstatě paměťovou ins  tucí 
obdobnou jako archiv. Rozdíl je v 
tom, že muzea ukládají nejenom  š-
těná, obrazová či zvuková svědectví o 
minulos   nebo přítomnos  , ale pře-
devším trojrozměrné exponáty. Ty 
potom, v rukou odborných pracovní-
ků, ze sebe musí vydat co nejvíce in-
formací, vypovídající hodnotu sbírko-
vého předmětu. Bystřické muzeum 
má v odborné gesci zříceniny hradu 
Aueršperk a Zubštejn. Mimo muzej-
ní budovu máme několik depozitářů 
se sbírkami. Část fondu je vystavena 
v areálu Nových Dvorů. Trojrozměr-

ných exponátů je okolo 30 000  síc, 
dále je ve sbírkách uloženo několik 
desítek  síc nega  vů na různých 
nosičích, další desítky  síc fotografi í, 
pohlednic... V archivu máme další 
desítky  síc  skovin (téměř komplet-
ní archiv bystřického Sokola), lis  nné 
pozůstalos  , rukopisné vzpomínky... 
Odborná i sbírková knihovna má 
okolo dese    síc čísel. V současné 
době probíhá její kompletní digitali-
zace.

Muzeum průběžně doplňuje své 
sbírkové fondy, a to především vlast-
ní sbírkotvornou prací, ale i vhod-
nými nákupy. Pak nastává práce s 
exponáty, tedy sbírkovými předměty 
(po zapsání do evidence). Tato práce 
tvoří hlavní náplň odborných zaměst-

nanců muzea. Je to nikdy nekončící 
činnost, kterou veřejnos   předsta-
vujeme různými formami. Novými 
expozicemi, výstavami, odbornými 
či popularizačními články. Sbírky jsou 
majetkem města a jsou přístupny 
formou expozic či na žádost jsou zpří-
stupněny pro studující a badatele. 

V současné době se tedy věnujeme 
sbírkotvorné činnos  , ukončili jsme 
letošní práce v naší venkovní expozici 
"Bystřický park miniatur" a vytváříme 
program na další sezonu. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám 
popřál klidné vánoční svátky, hodně 
zdraví a všechno dobré v novém roce 
2021.

 Vladimír Cisár,
ředitel městského muzea

Málokteré svátky v roce se pojí 
s tolika tradicemi, jako Vánoce. Na 
Bystřicku začínal advent roráty, tedy 
mariánskými mšemi začínajícími 
před šestou hodinou ranní, během 
nichž se rozsvěcely „špalíčky“ (vos-
kové sloupky), aby bylo vidět do 
modlitebních knížek. Na roráty se 
chodilo na lačno. V pátky během 
adventu se nesměly zpívat svět-
ské písničky, tančit ani jíst maso.

Na svatou Barboru (4. prosince) 
trhají dodnes dívky větvičky z třešně. 
Podle toho, zda rozkvetou, pak věš  , 
kdy se dočkají ženicha. Voda ve váze 
s barborkou se má každodenně mě-
nit: dívka, jež o snítku pečuje, musí 
přinést vodu od pramene či studny v 
ústech a zvolna ji do nádoby vypus  t 
po větvičkách. 

Zároveň obávaným i očekávaným 
svátkem byl pro dě   předvečer svát-
ku sv. Mikuláše (5. prosince). Opro   
dnešku míval Mikuláš v ruce místo 
berly prut nebo metlu. Dě   vyzval, 
aby padly na kolena, začaly se modlit 
a říkat: „Muli se, muli!“ Jakmile jim 
řekl, že to stačí, vstaly, políbily Mi-
kulášův prut a dostaly dárky. Kdo se 
modlit nechtěl, prutem dostal. Často 
však měl svátek sv. Mikuláše čistě ro-
dinný ráz: dě   si před spaním za okna 
nachystaly čepice, talíře a punčochy, 
do nichž Mikuláš přijíždějící v noci na 
brůně nakládal sušené hrušky a vlaš-
ské ořechy. 

Pokud se někde Mikuláš nedosta-

vil, čekalo se na svátek Ma  čky Boží 
(8. prosince). Byla to žena v bílém 
hávu, v tváři zamoučená, s prutem 
v pravici a s mošnou s dary v levici. 
Vstoupila do chalupy, změněným při-
tlumeným hlasem nakázala dětem: 
„Muli se, muli!“ a šlehala je při tom 
prutem. Kdo pokleknul a pěkně se 
modlil, toho obdarovala vlašskými 
ořechy, cukrátky a perníkem, kdo se 
nemodlil, dostal jen výprask. Tato tra-
dice připomíná svátek sv. Lucie (13. 
prosince), který se však na Bystřicku 
neslavil. 

Vánoční svátky vrcholily Štědrým 
dnem (24. prosince). Toho dne se 
zachovával přísný půst, jen v poled-
ne se snědlo trochu hrachu a dětem 
se slibovalo, že když se vydrží pos  t, 
uvidí zlaté prasátko. Hned zrána se 
vylíčily všechny místnos  , umyl se 
nábytek i obrazy sejmuté se stěn a 
vše se vydrhlo a vycídilo. Věřilo se, 
že v příš  m roce se budou rodit te-
lata toho pohlaví, jakého bude prv-
ní člověk, jenž nejdříve vstoupí do 
domu. 

Štědrovečerní večeře měla být 
co nejhonosnější. Polévka byla oby-
čejně bramborová s houbami nebo 
hrachem, vařily se rozmanité jáhlové 
kaše, zasmažená omáčka se švestka-
mi, pekla se vánočka sypaná mákem 
a koláče, podávaly se vlašské ořechy, 

k pi   čaj a v některých rodinách byla 
na stole i ryba. Hospodyně serví-
rovala všechna jídla najednou, aby 
pak nemusela od stolu vstávat, pro-
tože se věřilo, že pak bude i drůbež 
dobře sedět. Slepicím se sypal do 
obroučky mák, aby se držely doma 
a nezanášely, houserovi se dával 
chléb s česnekem, aby se dobře po-
jímal. Polovina drobků ze stolu se 
hodila do ohně, aby neuškodil, druhá 
do vody, aby zůstala čistá a zdravá. 

Řada štědrovečerních zvyků souvi-
sela s věštěním budoucnos  , zvláště 
v případě mladých žen. Vdavekch  -
vá dívka dala nažrat psovi a pak ho 
vypus  la ven a podle toho, kam se 
rozběhl a kde zaštěkal, zjis  la, z jaké 
strany přijde ženich. Jindy děvčata 
vybíhala ven, třásla plotem nebo 
stromem a říkala: „Třesu, třesu bez, 
kde můj milej večeří dnes, tam ať zaš-
čeká třikrát pes!“ 

Na Boží hod vánoční (25. prosince) 
se opět držel přísný půst. Nesmělo 
se nic dělat, umývat nádobí, zametat 
podlahu ve světnici, dokonce ani se 
česat, nikdo nešel na besedu ani do 
hospody, dě   se neklouzaly ani nevo-
zily na sáňkách, pro dobytek se nano-
silo už na Štědrý den – Boží hod měl 
být stráven v modlitbách. Jitřní mše 
začínala již po čtvrté hodině ranní, po 
ní následovala ještě ranní v sedm ho-

din, na kterou chodívali hlavně starší 
lidé. Hrubá neboli velká mše svatá se 
konala v deset hodin a musely na ni 
především dě  , které stávaly před 
oltářem, výrostci a svobodná chasa. 
Z kostela se domů přicházelo větši-
nou až po poledni. 

Zato na sv. Štěpána (26. prosince) 
bývalo rušno. Napadl-li sníh, vyváželi 
hospodáři z okolí hospodyni na sa-
ních na tzv. šlitáž (sáňkování) do Bys-
třice. Po obědě vystupovali pacholci 
ze služby a odcházeli na několik dní 
domů k rodinám. Dostali ujednanou 
mzdu, dohodnutý počet loktů plátna 
a nejméně dva pecny chleba, jeden 
z vejražkové mouky. Ten den přichá-
zely koledovat dě   příbuzných a sou-
sedů, ale i chudé a cizí, a zpívala se 
jedna z nejznámějších koled u nás: 
Koleda, koleda, Štěpáne.

Letošní rok 2020 i svátky advent-
ní jsou v mnohém zvláštní, neboť je 
trávíme odloučeni od svých blízkých 
a ochuzeni o společně trávený čas. 
Udržování tradic, vzniklých při vzá-
jemných setkáváních u příležitos   
velkých svátků, sice k našemu stolu 
nepřivede ty, kteří nám scházejí, ale 
mohou nás propojit s generacemi 
předků a alespoň v symbolické ro-
vině nám umožní prožít Vánoce v té 
nejlepší společnos  . 

Mar  na Pulkrábková, 
Městské muzeum Bystřice n. P. 

(s využi  m vzpomínek Fran  ška 
Štourače ze Zlatkova)
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru

3. Příběh o mimořádných literátech

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

Dopoledne od 9:00 - 12:00
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Ve Víru můžete stále spatřit kou-
sek od fotbalového hřiště pozoru-
hodnou vilu (č. 79), kterou si původ-
ně nechal postavit v roce 1914 ThDr. 
Fran  šek Kozák (1857–1926), rodák 
z Malého Lísku, evangelický farář v 
Čáslavi a redaktor, z jehož vzděla-
ných dě   je nejznámější profesor a 
děkan FF UK v Praze a poslanec Jan 
Blahoslav Kozák (1888–1974). Už po 
dvou letech však vilu prodal a no-
vým majitelem se stal JUDr. Jaroslav 
Stránský (1884–1973), univerzitní 
profesor, ministr spravedlnos   i 
školství, od roku 1938 čestný občan 
Víru. Ten zde trávil hlavně letní ob-
dobí, a protože mu patřily brněnské 
Lidové noviny, které založil v r. 1893 
jeho otec Adolf, zval sem i své slavné 
spolupracovníky. Připomeňme jmé-
na jako Karel i Josef Čapek, Eduard 
Bass, Rudolf Těsnohlídek, Ferdinand 
Peroutka, Jaromír John, Arne Novák 
či Jiří Mahen. A tak se ve Víru konaly 
záviděníhodné redakční rady.

Stránský přivedl do Víru i své-
ho švagra, RNDr. Jaroslava Císaře 
(1894–1983). Ten se narodil v Jem-
nici u Strážku, po maturitě odjel 
do Ameriky a zde usiloval o českou 
samostatnost hned od roku 1914. 
Po příjezdu Masaryka se stal jeho 
osobním tajemníkem do roku 1920. 
Byl básníkem, překladatelem (pře-
ložil oba díly o Alence v říši divů), 
ale i astronomem a diplomatem. 
Od roku 1927 pomáhal švagrovi ve 
vedení Lidových novin a sám si také 
zakoupil v r. 1920 ve Víru malou vil-
ku (č. 77). Za války pracovali Císař i 
Stránský v exilové vládě v Londýně, 
po roce 1948 skončili v emigraci. 
Císař se však v roce 1980 vrá  l do 
Brna a občas zajel i do Víru, kde 
svůj domek prodával komplikovaně 
už od roku 1969. Byl zde ještě dva 
měsíce před úmr  m. Více se o něm 

dočteme v knize Jaroslav Císař, 
kterou napsal a vydal PhDr. Zdeněk 
Pousta.

Vírš   možná tolik osobnos   ani 
nevnímali, ale musela to být udá-
lost, když se Vírem projížděl Ja-
romír John na kole, Mahen čubal 
pstruhy u Hastrmanky a všichni   
slavní chodili ke Šťastným na pivo. 
Ale nešlo o jediné literáty, kterým 
Vír učaroval. 

Ve Víru se narodil i zemřel pro-
fesor Fran  šek Bednář (10. 7. 1884 
– 11. 7. 1963), evangelický farář, 
který se znal velmi dobře s Masa-
rykem. Od r. 1926 byl profesorem 
Husovy evangelické bohoslovecké 
fakulty, po tři období i děkanem. 
Byl i redaktorem časopisu Hus a 
 skem vydal Dějiny evangelického 

reformovaného sboru v Klobou-
kách (1915), Snahy o řešení sociální 
otázky v novodobém protestan-
 smu (1924), Toleranční patent 

(1931), Zápas moravských evan-
gelíků o náboženskou svobodu v le-
tech 1777–1781 (1931), Církev a 
stát (1934) a sbírku povídek Jiskry 
v temnu (1938). V ní je i povídka Ve 
s  nu pověry, která líčí tajné schůz-
ky českých bratří na Zubštejnu. 
Mlynář Hamerský je chrání rozši-
řovanou historkou, že na zřícenině 
straší. 

Od starých pamětníků Vladimíra 
Šťastného a Josefa Pavelky jsem vy-
slechl o prof. Bednářovi celou řadu 
legend. Jen minimum z toho se mi 
podařilo ověřit, ale tak hezky se to 
poslouchá. Tak tedy s rezervou: 
Bednář studoval v Německu a An-
glii, kde byl spolužákem pozdějšího 
britského poli  ka Chamberleina. Byl 
prý také jedna ruka s Masarykem a 
připravil jeho přestup na evangelic-
kou víru v Kloboukách. K tomu jsem 
ovšem zjis  l, že přestup ve skuteč-

nos   proběhl v evangelickém kos-
tele v Heršpicích v roce 1880, tedy 
ještě před Bednářovým narozením!! 
Ale zůstaňme u legend. V době mni-
chovské krize měl prezident Beneš 
vyslat do Londýna na jednání právě 
Bednáře, ten však přiletěl pozdě, 
jednání mezi  m ovládla německá 
strana a přišla Mnichovská dohoda. 
Zde mohlo dojít k záměně s jiným 
rodákem z Vysočiny, Ing. Jaromí-
rem Nečasem, jehož vyslal Beneš 
s tajnou misí na jednání do Paříže. 
Na pohřbu Edvarda Beneše hovořili 
nad hrobem arcibiskup Josef Beran 
a právě profesor Fran  šek Bednář. 
Tohle už je jistota!

Vladimír Šťastný mi kdysi 
ukázal rukopisy básní a při-
dal historku, jak se v lednu 
šestadvacátého roku sešel v 
brněnské kavárně Bellevue se 
zchátralým staříkem. Ten sotva 
zašeptal: „Odkudpak jste?“

„Od Bystřice,“ odtušil mladý 
pan Vladimír.

„Jé, já tam jezdil. Do Víru ke 
Šťastným!“

Překvapený mladík se nená-
padně zeptal číšníka, s kým to 
sedí. 

„To je Otýn Břeněk, posled-
ní brněnský bohém. Bude rád, 
když mu zapla  te kávu.“

Šťastný tak učinil, odjel 
domů a za tři dny se dočetl 
v novinách, že brněnský bo-
hém Břeněk zemřel. Zmiňo-
vaný Břeněk skutečně do Víru 
jezdil a pan Šťastný vlastnil 
báseň Nedekadentní, kterou 
přímo zde napsal Otýn v roce 
1901 za nějaké to pivo. Končí 
verši:

Jaroslav Stránský

Stránského vila

Císařova vila po úpravě

„… dřív měl jsem hledat léto, teplo, ráj, teď zbývá jenom trochu z zimy 
strachu. Však nikoli! – Hej, pane Šťastný, čaj.“
(pokračování příště)                                                                   Hynek Jurman

Sgrafi to Karla Němce - Strážek
Zajímavé sgrafi to na budově kina 

ve Strážku zhotovil v roce 1937 
známý novoměstský výtvarník Ka-
rel Němec. Jedná se o tzv. nepravé 
sgrafi to. Němec prorýval vlhkou ne-
obarvenou omítku, kterou poté do-
datečně koloroval. Zobrazil zde sva-
tého Václava na běloušovi. Kníže tří-
má v pravici praporec s orlicí, levou 
rukou drží uzdu. Nad hlavou má kříž 
a výjev završuje nápis „Nedej zahy-
nou   nám i budoucím.“ Uprostřed 
dole je letopočet 1937 a v pravém 
dolním rohu monogram KN.

Barvy na sgrafi tu obnovil akade-
mický malíř Jan Ko  nský.

O pár kroků dále připomíná smír-
čí kámen smrt tesaře. Od kina vede 
vzhůru ke kostelu nové schodiště se 
jmény donátorů. Ti je pořídili už v roce 

1938, ale v roce 2016 byly očištěny, 
opraveny a 54 původních schodů bylo 
doplněno ještě 7 novými. Jména dár-
ců jsou na schodech vyryta.

Hynek Jurman

PROSINEC 2020
  5.12. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
  6.12. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 724 202 301
12.12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
13.12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
19.12. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Dům zdraví, Velké Meziříčí, 
            728 638 632
20.12. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Rep. 63, Žďár n. S., 774 084 064
24.12. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
25.12. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
26.12. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
27.12. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
LEDEN 2021 
   1.1. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
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Vydali jsme se cestou nelehkou… 

Nekontaktoval vás někdo v minu-
lých dnech z Krajské hygienické stani-
ce v Jihlavě ohledně možného styku 
s pozi  vní osobou, či jste byli nakaženi 
COVID 19+? Možná ano, možná ne, 
možná vás to čeká. Program COVID 
AAP, kam se objednávají pacien   na 
PCR testy automa  cky, posílá v SMS 
vyhodnocení dané osobě na mobil-
ní telefon. Výsledek vašeho testu je: 
POZITIVNÍ nebo NEGATIVNÍ. Pokud je 
výsledek pozi  vní, pracovník z hygieny 
se snaží do 48 hodin od zaslání SMS da-
nou osobu kontaktovat. Telefonátů by 
mělo proběhnout jen v Kraji Vysoči-

na průměrně 700 denně/údaj z polo-
viny listopadu 2020, kdy článek vznikal! 

A to byl důvod, proč jsme se roz-
hodli být prospěšní a v  živé situaci být 
nápomocni. V některých bystřických 
městských organizacích se díky uzavře-
ní/částečnému uzavření subjektů našli 
jedinci, kteří se nechali zaškolit na tzv. 
„trasovače“. Jsou z Edenu, domu dě   
a mládeže, areálu sportu, kulturního 
domu, TIC i úřadu, v současné době 
je jich 18 a vypomáhají komunikovat 
s pozi  vními osobami. „Konkrétně to 
znamená upřesnit a doplnit s volaným 
základní údaje o aktuálním zdravot-
ním stavu, o začátku klinických po  ží, 
monitorují pohyb v posledních dnech. 
Upřesňují data, kdy byla pozi  vní oso-
ba naposledy v práci, u svého lékaře, 
s kým byla v posledních dnech v pří-
mém rizikovém kontaktu“, vysvětluje 
Mgr. Jana Pácalová z pro  epidemické-
ho oddělení ve Žďáře nad Sázavou.  

Smyslem není jen doplnit údaje do 
sta  s  k, které vídáme každý večer 
ve zprávách a které jsou základem 
pro další opatření ve vývoji pande-
mie, jak si mnozí myslí. Smyslem jsou 
i doporučení, jak se máte v této si-
tuaci chovat, volající vám objasní, co je 
izolace a karanténa a jaké pla   lhůty, 
co musíte dodržovat v rámci svých nej-
bližších ve společných domácnostech. 
Hlavním smyslem je odhalení dalších 
pozi  vních osob, byť bezpříznakových 
a jejich izolování - kolem sebe máme 
všichni mnoho rizikových skupin, které 
by se s nákazou mohly velmi těžce vy-
rovnávat. Buďme tedy všichni zodpo-
vědní, obezřetní a pokorní v současné 
situaci. Kdo pracuje ve zdravotnictví, ve 
složkách integrovaného záchranného 
systému nebo třeba musel být ošetřen 
v nemocnici, ten ví, jak je situace složi-
tá. Opravdu to pochopí člověk, kterého 

Bystřičáci, dobře vy!!! 
Za pár dní jste na základě výzvy 

Nemocnice v Novém Městě na Moravě 
„DARUJTE BAVLNĚNÉ LOŽNÍ PRÁDLO“ na 
městský úřad přinesli 300 kg prádla, to je asi 
170 kompletů. Část byla nově zakoupená! 
Doba je složitá, ale mnoho dobrého a 
krásného tady zůstalo. A to je fajn. 

Děkujeme všem.                            MAP II

SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ GRAFICKÝ NÁVRH

se COVID 19+ přímo dotkne nebo má 
někoho blízkého hospitalizovaného 
v těžkém stavu. Buďme opatrní, pravi-
dlo 3R = ruce, roušky, rozestupy, to je 
minimum, které pla   pro každého.

Pokud vás bude někdo z hygieny 
kontaktovat, pak vězte, že to může být 
některý z dobrovolníků, který se dal 
cestou nelehkou… je to práce psychic-
ky velmi náročná a odpovědná, každý 
z nás musel nastudovat řadu materi-
álů a zvládnout několik systémových 
programů. Dobrovolník není odborník, 
všechny složité situace, dotazy, diagnó-
zy apod. jsou následně předány k doře-
šení epidemiologům nebo je doporu-
čeno, abyste se svým zdravotním pro-
blémem kontaktovali vašeho lékaře. 

Přejme si vzájemně klidný a neruše-
ný adventní čas, ale neberme součas-
nou situaci s rozvolněním opatření na 
lehkou váhu, dívejme se do budoucna! 
Věřme, společně to zvládneme!

Jitka Zelená, MAP II



KULTURA

14. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zakou-
pených a zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
  Očista kloubů
Bílá Lucie  Posílám to dál
Collins Sara Vyznání Frannie Langtonové
De Blasi Marlena Antonia a její dcery
Escobar Golderos Osvě  mská ukolébavka
Formánek Josef Kniha o  chu
Grund-Thorpe Heidi Pletená ponča a peleríny
Chalupová Lenka Kyselé třešně
Jurman Oldřich Převrat
Kepler Lars Zrcadlový muž
Krumlovská Olga Tajemná moc zvířat
Lester Natasha Pařížská švadlena
Macek Jiří  Nahoru na horu
Marly Michelle Madame Piaf a píseň lásky
Massieu Claire Šijeme tašky
May Peter  Karanténa
Poncarová Jana Eugenie: příběh české hoteliérky
Riley Lucinda Motýlí pokoj
Šimánek Leoš Život plný dobrodružství
Venglář Jakub Místa, kam se nechodí

Knihy pro mládež:
  Neuvěřitelná fakta o zvířatech
  Věhlasné příběhy Čtyřlístku 19,
Balding Clare Závodní kůň, který odmítá běhat
Bauer Joan Lily a já
Březinová Ivona Teta to zase plete
Drijverová Mar  na To kvůli mně
Knudsen Michelle V knihovně je lev
Krystlíková Lucie Dobrodružství mašinky Vendy
Mornštajnová Alena Strašidýlko Stráša
Šardická Kateřina Zmizení Sáry Lindertové

Kontakty na naši knihovnu

Tel.: 566 590 376   Mobil: 723 521 892         

knihovna@bystricenp.cz

www.knihovna.bystricenp.cz
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RŮZNÉ, INZERCE

Milí rodičové, dě  , studen  , přátelé a přízniv-
ci náhradní rodinné péče.

Věříme, že v novém roce 2021 se ve zdraví 
všichni sejdeme a náš život bude takový, jaký si 
ze srdce všichni přejeme.                                                                   

Za For Family.cz, z.s. a ANR ČR z.s. 
Marcela Dědová

Do nového roku 2021 
Vám přejeme
to co člověk nejvíc potřebuje – zdraví,
to co člověk marně hledá – štěstí
a to, bez čeho se nedá žít – lásku.

Chtěly bychom touto cestou všem členům SPCCH Bystřice n. P. 
popřát krásné vánoční svátky, hlavně hodně zdraví, pohody 
a op  mismu po celý nastávající rok.
Členky výboru SPCCH a předsedkyně Jana Drimlová

          A se Vám splní všechna p ání a zažijete pohodu nejen na Vánoce.

PF 2021

         

P ejeme Vám p íjemné prožití váno ních svátk a v novém roce 2021 mnoho zdraví, št stí a
osobních i pracovních úsp ch . A je rok 2021 veselejší než rok p edešlý!

Zam stnanci MAS Zub í zem , o.p.s.

Reprezentativní příklad RPSN vypočtený podle vzorce uvedeného v Příloze č. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru: Fajnpůjčka: spotřebitelský úvěr v hotovosti na 45 týdnů; výška spotřebitelského úvěru je 4 000 Kč; 
úvěr je splácen 45 týdnů, přičemž týdenní splátka činí 148 Kč; úroková sazba 35,53 % p. a. se nemění po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru (pevná); administrativní poplatek činí 800 Kč; odměna za hotovostní inkaso 
splátek činí 1 200 Kč; celková částka k zaplacení: 6 660 Kč; výše RPSN dle reprezentativního příkladu je 254,04 %. Fajnpůjčka Max: spotřebitelský bezhotovostní úvěr na 36 měsíců; výška spotřebitelského úvěru je 40 000 Kč; 
úvěr je splácen 36 měsíců; přičemž měsíční splátka činí 2 832 Kč; úroková sazba 56,6 8% p. a. se nemění po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru (pevná); administrativní poplatek ve výši 500 Kč měsíčně; celková částka 
k zaplacení: 101 952 Kč; výše RPSN dle reprezentativního příkladu je 108,00 %. Za splnění podmínek společnosti Fair Credit Czech s.r.o. Na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru není právní nárok.

2 0 2 0

Letos jedeme 
all inclusive do 
obýváku

Půjčte si na Vánoce 
až 150 000 Kč

140x94 FC vanoce 2020 all inclusive.indd   1 10/11/2020   12:50

Dne 8. listopadu 2020 zemřel 
ve věku 95 let sochař Zdeněk 
Macháček. Narodil se 1925 
v Brně, po válce vystudoval 
zoologii a v r. 1952 absolvoval 
VŠUP. Od r. 1971 žil v Křížovicích 
v Galerii z ruky, kde tvořil hlavně 
dřevěné fi gury a zvlněné krajiny. 
Účastnil se Sochařského slévá-
renského sympozia a jeho odli-
té sochy najdete ve Štěpánově 
i v Bystřici.

-HJ-

ODEŠEL ZDENĚK 
MACHÁČEK

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
 Vyměním slunný byt 2+1 v 1. patře s výtahem za byt 3+1, dohoda jistá. Tel.: 775 658 678.
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www.regionbystricko.cz
e-mail: info@regionbystricko.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Topná sezóna Nádherné malby BcA. Ivy Burešové 
v ZŠ a MŠ Rožná pokračují

Ať se jedná o fasády 
domů, dětská hřiště, 
hotely, rodinné domy, 
školy aj. objekty u nás 
i v zahraničí, často je 
pod výtvarnou výzdo-
bou podepsaná BcA. 
Iva Burešová. Tato 
nadaná umělkyně od 
roku 2014 postupně 
zkrášluje prostory i 
naší školy a školky 
v Rožné. Tentokrát 
svůj talent převedla 
ve stoleté historické 
budově školy č. p. 78, 
kde malbou zútulnila 
vstup do prvního pa-
tra, třídu školy a tří-
du Zajíčků mateřské 
školy. Krásné výtvory 
udělaly radost nejen 
dětem, pro které byly 
určené, ale i všem do-
spělým, kteří do bu-
dovy vchází a malby 
obdivují. 

ZŠ a MŠ Rožná

S příchodem podzimního počasí 
nám začala topná sezóna. Všichni 
provozovatelé spalinových cest by 
se měli snažit o to, aby se nedostali 
do smutné sta  s  ky požárů. Kromě 
technických závad na nich má velký 
podíl i lidská neopatrnost či nezna-
lost. Pokud jste si ještě nenechali 
vyčis  t komín a zkontrolovat topi-
dlo, tak je nejvyšší čas to udělat.

Lidé bohužel mnohdy zapomínají 
i na preven  vní čištění komínů ane-
bo přejdou z plynového či elektric-
kého vytápění opět na topení pev-
nými látkami (dřevo, uhlí), aniž by 
k tomu přizpůsobili komín. Nedo-
statečná údržba se pak podepisuje 
i na technických závadách komínů, 
kouřovodů a topidel, které způso-
bují požáry.

Mezi nejčastější příčiny vzniku 
těchto požárů patří např. vznícení 
sazí, špatná manipulace se žhavým 
popelem nebo umístění hořla-
vých látek v blízkos   kotlů. Čistění, 
kontrola a revize spalinové cesty 
jsou stanoveny novou vyhláškou 
č.34/2016 Sb. o čištění, kontrole a 
revizi spalinové cesty, která nabyla 
účinnos   29. ledna 2016. Kontrolu 
spalinových cest provádí oprávně-
ná osoba, která je držitelem živ-

nostenského oprávnění v oboru ko-
minictví, anebo oprávněná osoba, 
která je držitelem osvědčení reviz-
ního technika spalinových cest.

Čištění spalinové cesty spotře-
biče s výkonem do 50kW je nutno 
provádět:

- pro pevná paliva 3x ročně
- pro kapalná paliva 2x ročně
- pro plynná paliva 1x ročně
Kontrola spalinové cesty se pro-

vádí 1x ročně.
V případě požáru sazí v komíně 

urychleně odstraňte veškerý hoř-
lavý materiál z blízkos   komínové-
ho tělesa. Zavolejte hasiče na linku 
150 nebo 112. Požár sazí v komíně 
nikdy nehaste vodou, neboť by 
mohlo dojít k jeho popraskání 
nebo dokonce k výbuchu.Do pří-
jezdu hasičů se můžete pokusit 
zkro  t plameny pomocí vhazování 
písku vymetacími dvířky nebo ze 
střechy do komína. 

A nakonec je třeba si uvědomit, 
že hasiči mohou za špatně vyčiště-
ný komín nebo jiné porušení zásad 
bezpečného provozu topidel a ko-
mínů udělit i dese   sícové pokuty. 

Preven  sta pro okrsek Bystřice n. P., 
Pavlína Trávníčková
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MUŽ/ŽENA

DISPEČER /  
OBSLUHA BETONÁRNY

TBG PKS a.s. VÝROBCE BETONOVÝCH SMĚSÍ A MALT 
PŘIJME KOLEGU NA POZICI:

PKS holding a.s.

Brněnská 126/38  |  591 01 Žďár nad Sázavou  |  tel.: 566 697 161

www.tbgpks.cz

 CO BUDE  
 VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ? 
 
- obsluha betonárny

- obsluha nakladače

- příjem materiálu

- odběry vzorků betonu

- práce na PC

 NÁSTUP: CO NEJDŘÍVE

 KTERÉ VLASTNOSTI  
 U NÁS UPLATNÍTE? 
 
- samostatnost
- zodpovědnost
- komunikativnost

 PROČ SE VÁM U NÁS  
 BUDE LÍBIT? 
 
- velmi zajímavé finanční ohodnocení  
 v závislosti na kvalitě odvedené práce  
 a dosažených výsledcích
- získáte stabilní práci  
 na hlavní pracovní poměr
- jedinečná příležitost pro seberealizaci
- máme pro Vás další zajímavé  
 firemní benefity

Mgr. Martina Zedníčková

tel.: 725 576 057 
e-mail: zednickova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?  
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

 JAKÉ POŽADAVKY  
 JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ? 
 
- řidičský průkaz skupiny C podmínkou

- strojnický průkaz výhodou

- vysoké pracovní nasazení

- místo výkonu práce:  
 Bystřice nad Pernštejnem

Fotbalisté SK Pernštejn Nedvědice 
obdarovali Rosu

JK MANSBERK, z.s.: Mezinárodní 
drezurní závody CDI Zakrzow 2020

Ve dnech 22. - 24. října měla Jezdec-
ká stáj Mansberk ze Sejřku zastoupení 
při ofi ciálním reprezentačním výjezdu 
České jezdecké federace, drezurní 
reprezentace ČR, do Polska na mezi-
národní závody CDI Zakrzow. Daniela 
Prokešová zde reprezentovala s ko-
něm Valmont v soutěžích CDICH (dě   
12 - 14 let), se kterým dosáhla výbor-
ných výsledků v letošní sezóně na do-
mácí půdě v ČR.  Kromě řady předních 
umístění v běžných soutěžích pře-
devším 3. místo na MČR, 2. místo ve 
fi nále Českého drezurního poháru, 3. 
a 4. místo na mezin. závodech CDICH 
Grand Prix Brno. Pro ryzáka Valmon-
ta, “rodáka” ze stáje na Mansberku, 
odchovance pana Reného Prokeše , 
to byly první závody v zahraničí. CDI 
Zakrow patří  již 
tradičně k velmi 
oblíbeným a i 
letos, přes přís-
ná hygienická 
opatření a ome-
zení, se zde sjela 
silná konkuren-
ce soupeřů. V 
kategorii dě   
soutěžili jezdci 
a koně ze čtyř 
zemí. Daniela 
s Valmontem 
se představili 
ve všech třech 
soutěžích s vý-

bornými výsledky a dekorovaným 
umístěním, FEI Children Preliminary 
B - 4. místo, FEI Children Team (DD) a 
FEI Children Individual (DJ) - 5. místo. 
S procentuálním výsledkem nad 68% 
opět splnili s velkou rezervou mezin. 
kvalifi kační limity FEI k účas   na ME 
2021. Současně se také česká dvojice 
Daniela Prokešová - Valmont zařadila 
na velmi krásné 47. místo své katego-
rie celosvětového žebříčku FEI. Tím-
to úspěchem byla sportovní sezóna 
mansberské stáje ukončena, zahájeno 
období regenerace a nezbytného od-
počinku před zahájením zimní přípra-
vy na sezónu příš  . 

Za podporu děkujeme HT dveře 
s.r.o., Pila Mansberk a všem, kteří nám 
držíte palce:-) Veselé Vánoce!

Fotbalisté SK Pernštejn Nedvědi-
ce organizovali v sezoně 2019/2020 
sbírku na podporu denního sta-
cionáře Rosa s názvem „Góly pro 
Rosu“. Sportovci všech věkových 
kategorií přispěli každou vstřelenou 
brankou do veřejné sbírky částkou 
50 Kč. Mladší přípravka, starší pří-
pravka, žáci, dorost i muži „nastří-
leli“ mnoho branek, kterými se po-
dařilo kasičku naplnit až do částky 
21 765 Kč. 

„Chtěla bych nedvědickým fotba-
listům mnohokrát poděkovat. Moc si 
vaší pomoci a snahy nás podpořit vá-
žíme. Naši uživatelé se celou sezonu 
připravovali na setkání s nedvědický-
mi fotbalisty, připravili pro ně kroni-
ku se zaznamenanými zápasy, berou 
sledování fotbalového dění v našem 
regionu opravdu vážně. Moc nedvě-

dickým fandí a těší se z jejich úspě-
chů,“ sdělila Petra Königová, vedou-
cí denního stacionáře Rosa.

Vlivem epidemiologické situace 
bohužel nemohlo dojít k setkání fot-
balistů a uživatelů stacionáře, přesto 
se všichni těší na vhodnější dobu. 
„Částka, která se podařila fotbalis-
tům vybrat, je nádherná. Jsme moc 
potěšeni, a ještě jednou mnohokrát 
děkujeme! Peníze budou použity na 
rekonstrukci koupelny, která bude 
sloužit uživatelům s nejtěžším typem 
pos  žení. Místnost bude přizpůso-
bena k celkové koupeli a pomůže 
nám tak zkvalitnit námi poskyto-
vané služby. Nedvědickým fotbalis-
tům přejeme ať jim to i nadále tak 
výborně „kope“ a těšíme se na další 
spolupráci,“ vzkázala závěrem Petra 
Königová.
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INZERCE

VÁNOČNÍ 
POHLAZENÍ 
SE ZDEŇKEM 
JUNÁKEM

96.5 FM | 87.9 FM | R-VYSOC

během adventu Po–Pá 9.45–10.00
vánoční tradice & velká vánoční soutěž

SPECIÁL  VÁNOCE VE SLUNEČNÉ  21.–25. 12. 2020  13.00–14.00

 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e nákladního automobilu 

Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, profesní pr kaz 
-    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. 
566 551 500 (ing. Kekrt), p ípadn  mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

VYJÍŽĎKY NA KONI

AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ

USTÁJENÍ KONÍ

www.karluv-dvur.cz
+420 728 112 119
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MEZ, a.s. 592 62 Nedvědice | tel. 737 007 308 
drevovyroba.mez.cz | drevovyroba@mez.cz

• Výroba nábytku

• Pořez kulatiny do délky 12 m 

a průměru 1 m na dvoukotoučové 

pile DKP 6

• Prodej stavebního řeziva

• Výroba a prodej pelet

 Vše za příznivé ceny

Od října peletkujeme.cz

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 SLEVY

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


