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GRANT MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2021

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE  24.5. - 31. 5. 2021

Formuláře žádos   a výzvy pro grantové 

programy naleznete na webových 

stránkách města Bystřice n. P. 

na www.bystricenp.cz/dotace-

poskytovane-od-mesta, či na 

elektronické úřední desce MěÚ již nyní.

Grantové programy pro rok 2021
2. kolo grantový program pro  OBLAST KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

2. kolo grantový program pro  SPOLKOVOU A ZÁJMOVOU ČINNOST 

S vypuknu  m jara začala krom 
jiného i stavební sezóna na sta-
vebních akcích, kde je investorem 
Město Bystřice nad Pernštejnem. 
Seznámím vás s akcemi, které se 
mohou dotknout vašeho každo-
denního života a nějakým způ-
sobem do něj zasáhnout a chtěl 
bych informovat čtenáře, aby 
s omezením počítali. Jak už asi 
víte, od začátku dubna vypukly 2 
stavební akce a to novostavba vo-
dovodu v místní čás   Bratrušín a 
rekonstrukce mostu v Domanínku 
(foto). Most je v tuto chvíli prů-
jezdný a probíhají práce na sanaci 
nosné konstrukce mostu. V průbě-
hu května se most úplně uzavře 
a budou obnoveny objízdné trasy 
přes ulici Lnářskou. Co se týká Bra-
trušína, tak zde je komunikace od 
kaple až po servis úplně uzavřena. 
U obou výše uvedných akcí bude 
uzávěra trvat do půlky června. 
Další akci, která asi neomezí vel-
kou část obyvatel Bystřice, ale i 

tak ji zde zmiňuji, je úprava polní 
cesty k Domanínskému rybníku. 
Jedná se o cestu začínající na hrázi 
rybníka a pokračující lesem k Bo-
huňovu, kde je ukončena na silnici 
Domanín – Bohuňov. Tato úprava 
bude časově od května do konce 
července. 

A poslední stavební akci, která 
se bude týkat většiny bystřických i 
mimobystřických obyvatel je rekon-
strukce ulice Tyršova. Je to ulice, 
na které se nachází Základní škola 
T.G.M, sokolovna a bývalá mlékárna. 
Tato ulice bude od června až do půlky 
prosince uzavřena z důvodu celkové 
rekonstrukce celé ulice. Proběhne 
zde rekonstrukce vodovodu, kanali-
zace, elektrických rozvodů, výměna 
veřejného osvětlení, novostavba op-
 cké sítě a obnova povrchu. Proto 

tak dlouhá uzavírka. Jelikož těch akcí 
máme v letošním roce naplánova-
ných více, budeme Vás před jejich 
započe  m v Bystřicku informovat.

David Starý

INFORMACE O STAVEBNÍCH PRACÍCH

Skluzavka na koupališ  

Demolice garáží za poliklinikou
V dubnu letošního roku proběhla 
připravovaná demolice garáží za 
poliklinikou, které byly již v havarij-

ním stavu. Pro využi   tohoto pro-
storu existuje několik variant, které 
jsou v jednání.

Na koupališ   probíhají zemní a 
betonářské práce nutné k osazení 

nové skluzavky. Doufejme, že nám 
covid dovolí se sklouznout…

Z RADY MĚSTA ZE DNE 6. 4. 2021
Rada města schválila:
1. pronájem bytu č. 125 v DPS 

paní A. Š.,
2. podání žádos   o poskytnu   do-

tace z Fondu Vysočiny na projekt 
Turis  cká odpočívka u parku 
miniatur do výše 100.000 Kč,

3. zřízení služebnos   spočívající ve 
vybudování parkovacího zálivu 
pro autobusy na čás   pozemků 
p.č. 1482/1a p.č. 532/3 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem od 
Kraje Vysočina ve prospěch Měs-

ta Bystřice nad Pernštejnem. Slu-
žebnost bude zřízena bezúplatně 
a na dobu neurčitou,

4. zřízení služebnos   spočívající v  
uložení dešťové kanalizace, jeho 
údržby a oprav na čás   pozemků 
3222/125, 3222/186, 3222/189, 
3222/304 v k.ú. Bystřice nad Pern-
štejnem od Povodí Moravy s.p. 
ve prospěch Města Bystřice nad 
Pernštejnem. Služebnost bude 
úplatná za jednorázovou úplatu 
ve výši 5.472,- Kč + DPH a služeb-

nost bude na dobu neurčitou,
5. fi nancování akce Rekonstrukce 

vodovodu v ulici Vírská částkou 
97.000,- Kč, akce Odvodnění v uli-
ci Pod Horou částkou 60.000,- Kč 
a akce Překladiště komunálního 
odpadu částkou 3.000,- Kč,

6. zřízení budoucího VB ve pro-
spěch EG.D, a.s. na čás   po-
zemku p.č. 526/6 v k.ú. Karasín 
spočívající v právu uložení pod-
zemního vedení NN, jeho údrž-
by a oprav. Budoucí VB bude 

úplatné za jednorázovou úplatu 
ve výši 2.500,- Kč + DPH. Budou-
cí VB bude zřízeno na dobu ne-
určitou.

Rada města neschválila:
7. poskytnu   dotace ve výši 

22.000,- Kč Diakonii ČCE - středis-
ku v Myslibořicích.

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

-red-
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ZPRÁVY Z MĚSTA

NOVINKY Z TIC
Rádi bychom vám 
představili novin-

ky, které jsme si pro letošní sezónu 
v našem TIC pro turisty připravili. 
V první řadě jsme rozšířili seznam 
turis  ckých vizitek, které u nás 

můžete zakoupit. Nové přírůst-
ky opravdu stojí za to: vyhlídka 
Hraběcí stolek a na konci května 
Chudobínská borovice, zřícenina 
hradu Mitrov a fotonálepka Zubra. 
V letošním roce si připomínáme  
400 let od popravy 27 českých 
pánů (1621 – 2021). K této událos-
   byla vydána rozšířená výroční 

vizitka, kterou můžete sehnat také 
u nás. Sbírku dřevěných turis  c-
kých známek jsme rozšířili o kos-
tel sv. Václava ve Zvoli. Jedná se 
o výroční známku, která se stala 
součás   speciální edice Putování 
za San  nim, od jehož úmr   brzy 
uplyne 300 let.

Mezi stálice v turis  ckém ruchu 
patří i naše Putování s Vodomilem 
Korunou vysočiny, které začalo 
1. května. Letošní pod  tul zní - 
tajemná zákou   hradů a zřícenin. 
Legi  mace na razítka jsou již také 
k dispozici. 

Během května bychom také 
měli obdržet z VysočinaTourism 
Cestovatelské deníky, které  budou 
nabízet dvaatřicet rodinných výle-
tů Vysočinou. Dě   v něm najdou 
prostor pro své poznámky, obráz-
ky a zápisky z cest, řadu drobných 
zábavných her, a hlavně soutěžní 
úkoly, které jim otevřou cestu ke 
speciálním odměnám.

Bystřicko

30,- Kč

15,- Kč

VÝPRODEJ KALENDÁŘŮ

  ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Domanínská cesta pro dě   se smajlíkem
jsme se snažily dětem zpříjemnit 
tuto nelehkou dobu plnou nařízení 
a opatření. Pro dě   byla připravena 
hrací kar  čka, která byla volně pří-
stupna u obchodu. Dě   s rodiči si 
mohly sami zvolit dobu, kdy se na 
cestu vydají. Na jednotlivých stano-
viš  ch na dě   čekaly úkoly rozděle-
né podle věkových kategorií. Dě   si 
protáhly jak své tělo, tak i mozkové 
závity. Za odměnu měly připraveny 
balíčky se smajlíkem a sladkostmi. 
Účast dě   byla nad očekávaní ve-
liká. Bylo vydáno přes 100 hracích 
kar  ček. Děkujeme obci Domanín 
za fi nanční podporu této akce. 

Podle reakcí dě   a jejich rodičů 
jsme rády, že se cesta vydařila a že 
jsme mohly dětem zpříjemnit jarní 
den.

Lenka Pečinková, 
Laďka Sitařová

Na přelomu měsíce března a dubna 
jsme pro dě   připravily Domanín-
skou cestu se smajlíkem, kterou 

Stavba STK v Bystřici fi nišuje
Při výjezdu z města směr Vír a Štěpá-
nov n. S. jste si dozajista všimli nové 
haly, která zde vyrostla během pár 
měsíců na bývalém pozemku Tech-
nických služeb, a.s. Jedná se o nově 
vznikající Stanici technické kontroly 
pro osobní automobily, kterou se 
zde rozhodla postavit fi rma Měře-
ní 3D spol. s.r.o., která má s STK již 
bohaté zkušenos  . Na technickou 
kontrolu a měření emisí sem budou 
moci zajet také majitelé automo-
bilů s alterna  vním pohonem CNG 

a LPG. V současné době panuje na 
stavbě čilý ruch a stanice začíná do-
stávat reálnou podobu. Když půjde 
vše podle plánu, tak by měly být 
stavební práce ukončeny do konce 
května 2021 a během června by 
mělo dojít k otevření provozovny. 
Jak nám sdělil majitel společnos   
pan Ing. Libor Vodvárka, stanice 
je koncipována na cca 60 - 80 aut 
denně a počítá se s 6 technickými 
a 2 administra  vními pracovníky. 

-bv-

Další novinky připravujeme a 
doufáme, že vám je všechny bude-
me moci nabídnout osobně. Vše 
samozřejmě bude záležet na pro  -
covidových a vládních opatřeních. 
Těšíme se na vás!

-  c-

Rádi bychom Vás pozvali na chystaný 

POOHÁDKOOVÝ LEES 
v Domaníně, 

který se bude konat 13. června 2021, samozřejmě 
pokud to covidová situace a vládní opatření dovolí.

Včas Vás budeme informovat pomocí plakátů 
a na našich webových stránkách 

www.domanin.estranky.cz
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 RŮZNÉ

NEJ... BYSTŘICKA

Náš region leží v srdci Českomorav-
ské vrchoviny, což není velkým pře-
kvapením pro nikoho. Málokdo si 
ovšem během každodenního sho-
nu uvědomí, v jak členitém a krás-
ném prostředí žijeme.

Nejvyšším bodem našeho regi-
onu je Horní les u obce Nyklovice 
s úctyhodnými 774 metry nad mo-
řem. Více než 3 desítky světových 
států ani takto vysokým vrcholem 
nedisponují, mezi ně patří např. 
Belgie či Bělorusko. Naopak nej-
nižší polohu najdeme u ús   Svrat-
ky do Jihomoravského kraje za 
Ujčovem ve výšce zhruba 330 m 
n. m. Tento poměrně velký rozdíl 
v členitos   tak zaslouženě zaručí 
Bystřicku z geografi ckého pohledu 
označení vrchovina.

V absolutních hodnotách se tedy 
Bystřicko moc nevychyluje od zbyt-
ku republiky, kde průměrná nad-
mořská výška dosahuje 430 m n. m. 
Pojďme se ovšem podívat na demo-
grafi ckou část tohoto tématu.

V roce 1994 žil průměrný po-
zemšťan v nadmořské výšce 

Nejvyšší a nejnižší bod Bystřicka
190 m n. m., v dnešní době to ov-
šem činí pouze 165 m n. m., a to 
hlavně z důvodu masivního zalid-
ňování pobřežních oblas   a pří-
stavních aglomerací nacházejících 
se převážně v rozvojových státech. 
Mnohem zajímavější jsou ovšem 
hraniční oblas  . Například 5 % svě-
tové populace trvale žije v oblas-
tech vyšších než 1600 m n. m., z če-
hož plyne, že zhruba 380 miliónů 
lidí žije na úrovni naší nejvyšší hory 
Sněžky či dokonce výš. Hlavní příči-
nou, proč mohou být takto vysoko 
položená místa obydlená, je jejich 
blízkost k rovníku. Např. hlavní měs-
to Bolívie, světoznámý La Paz, drží 
prvenství v této disciplíně se svými 
neuvěřitelnými 3640 m n. m., ov-
šem díky jeho tropické lokaci má 
vyšší průměrnou roční teplotu než 
nejvýše položené české město – 
Boží Dar v Krušných horách s výškou 
1020 m n. m.

Druhý zajímavý extrém je, že 
půl procenta světové populace 
(4x populace ČR ⇒ cca 40 miliónů 
lidí) žije naopak pod úrovní moře. 
Tyto regiony nebo dokonce celé 
státy (Nizozemí) jsou společně 
s pobřežními oblastmi či souostro-
vími díky zvyšující se hladině oce-
ánů pod obrovským nebezpečím 
a v nedaleké budoucnos   jim hrozí 
absolutní vymizení (Maledivy).

Ze zmíněných informací bych 
si dovolil označit Bystřicko za regi-
on, který je příjemně vyrovnaný 
z pohledu topografi e i demografi e 
a splňuje všechny předpoklady pro 
bezrizikový život ze strany přírod-
ních katastrof a vlivů globálního 
oteplování.
Marek Dřínovský, student gymnázia

Nové brožurky pro turisty
Koruna Vysočiny vydala pro turisty 
nové brožurky. Jedná se nejen o již 
známé a velmi populární Putování 
za sochami Michala Olšiaka, ale i 

zcela nové Po stopách dávných 
sklářů a Instagramová stezka. K vy-
zvednu   jsou všechny v turis  c-
kém informačním centru. 

Když se spojí skvělý tým, 
tak práce jde sama od ruky

Přestože cestovní ruch zažívá těžké 
období, neznamená to, že to vzdá-
váme. Naopak. Poslední rok byl 
zcela raketový. Za posledních 12 
měsíců se nám podařilo udělat kus 
práce. Dokázali jsme najít společný 
komunikační a pracovní prostor, 
kde intenzivně spolupracuje veřej-
ný sektor a podnikatelé. Našli jsme 
společná témata, vytvořili společ-
né cíle a nastartovali společnou 
propagaci regionu. Jednou z forem, 
jak přilákat turisty do našeho regi-
onu, je zajímavá, neotřelá nabídka.

A když si tohoto produktu v ces-
tovním ruchu všimne i odborná 
porota a nominuje ho mezi 5 nej-
lepších produktů v České republice 
za rok 2020, najednou všechno do 

sebe začne krásně zapadat. 
Porota ohodno  la náš produkt 

následovně: „Netradiční propoje-
ní umění a přírody, které umožňu-
je nerušeně poznávat jak kulturní, 
tak i přírodní dědictví.“

„Jeden z nejlepších projektů le-
tošního ročníku. Sochy skutečně 
existují, je možné za nimi zajet, při-
praven doprovodný program, trasy, 
ubytování, výborně zpracované...“.

Dovolte, abych touto cestou 
poděkovala všem partnerům naší 
neziskové organizace, kteří nás 
podpořili i v těchto těžkých dobách. 
Toto ocenění patří opravdu nám 
všem. My všichni tvoříme cestovní 
ruch a každý je jeho nedílnou sou-
čás  . 

-ok-

Superúplněk nad Vítochovem
V úterý 27. dubna 2021 jste mohli 
kolem deváté hodiny večer vidět 
„růžový superúplněk“. Jedná se 
o druhý největší úplněk v tomto 
roce. Měsíc byl tentokrát blíže 
Zemi než při běžném úplňku a 

všem pozorovatelům tak připadal 
větší a jasnější. Dalo by se říct, 
že byl skoro na dosah, vždyť jeho 
vzdálenost od Vítochova byla pou-
hých 357  síc kilometrů.

-mm-
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ROZHOVOR, KULTURA

NA SLOVÍČKO S ŘEDITELKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Iveta Ostrýžová, bývalá učitelka 
a současná ředitelka Základní školy 
Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 
106 nám v rozhovoru přiblížila, jak 
vypadá její práce, jak zvládají boj 
s koronavirem a co se ve škole chys-
tá nového. 
 Jak dlouho již pracujete na pozici 
ředitelky školy?

Na pozici ředitelky školy pracuji 
devátým rokem, od 1. srpna 2012. 
Na jaře téhož roku vyhlásil zřizovatel 
školy Kraj Vysočina ve většině svých 
příspěvkových organizací konkurz. 
Bývalý pan ředitel Josef Buchta 
byl v té době v důchodovém věku, 
do konkurzu jít nechtěl, a tak jsem 
s požehnáním svých kolegů šla do 
konkurzu já. Přiznávám, že po těch 
mnoha letech s dětmi jsem cí  la po-
třebu změny. A „papíry“ mě bavily. 
I když tato práce není jen o nich.
 Před  m jste v této škole učila, co 
všechno se pro vás změnilo?

Začátky v ředitelně byly náročné. 
Spousta nových pojmů, povinnos  , 
termínů. Brzy jsem pochopila, proč 
předchozí pan ředitel trávil ve škole 
tolik času. Ono je zde to  ž stále co 
dělat. A papírů přibývá a přibývá. 
K tomu „úřadování“ ještě 12 hodin 
týdně učím. Takže – změnilo se hlav-
ně to, že výrazně přibylo papírová-
ní, ale na to jsem se těšila, takže si 
teď nemůžu stěžovat. Hodně jsem 

se musela zdokonalit v práci s po-
čítačem, bez toho to nejde. Dnes 
nechápu, jak všechny ty uzávěrky, 
výkazy apod. bylo bez počítačů 
možné zvládat. Veškerá komunikace 
se zřizovatelem probíhala a probíhá 
převážně elektronicky. Přiznávám, 
že u začátků zprovozňování Portálu 
Kraje Vysočina jsem si i poplakala. 
V začátcích ředitelování mi velmi 
ochotně pomohl náš bývalý pan ře-
ditel, který ve škole zůstal jako řado-
vý učitel. Kolek  v zaměstnanců, dě   
a prostředí zůstalo stejné. Ambice jít 
„šéfovat“ do neznámého prostředí 
jsem neměla a nemám.
 Vaše škola je zaměřená na vzdě-
lávání pro žáky se zdravotním po-
s  žením, v čem se tedy liší opro   
ostatním školám?

Naše škola byla založena v roce 
1961 jako zvláštní škola, protože 
i tehdy bylo plno žáků, kteří nestačili 
tempu výuky běžné základní školy. 
Nyní neseme název základní škola, 
ale jsme zaměřeni na vzdělávání 
žáků, kteří mají nějaký handicap, čili 
vyžadují zvláštní, nebo spíš speciální 
péči. Vzděláváme dě   s pos  žením 
mentálním, tělesným, zrakovým, 
s kombinovanými vadami, Downo-
vým syndromem. Velmi dobře se 
u nás zapojují dě   s au  smem. Je 
to hlavně díky malému počtu žáků 
ve třídě. Maximální povolený počet 
žáků ve třídě je 14, ale to už dlouho 
není pravda. Letos máme například 
třídy po 4 – 6 žácích. Jako velkou 
výzvu jsme přijali i holčičku nevido-
mou. Je to úžasný človíček, od které-
ho se můžeme mnohému učit. Velký 
dík patří SPC Jihlava, s nímž je výbor-
ná spolupráce ohledně dě   au  s  c-
kých a dě   se zrakovým pos  žením. 
Svoje uplatnění mají v každé třídě 
i asistentky pedagoga. Jsou velkou 
pomocí pro paní učitelky a samo-
zřejmě pro žáky. Shrnuto podtrženo: 
Opro   běžným základním školám 
máme podstatně nižší počet žáků 
ve třídách (4 – 14), v každé třídě 
funguje asistent pedagoga, všichni 

vyučující jsou speciální pedagogové 
s mnohaletou praxí.
 Také školu v Bystřici zasáhla pro-
 covidová opatření, jak náročné to 

bylo?
Když vláda vloni na jaře ze dne na 

den z důvodu pandemie koronaviru 
zakázala dětem chodit do školy, byly 
v našem okrese právě jarní prázdni-
ny. Rodiče i učitelé tak měli rela  vně 
nějaký čas se na danou situaci při-
pravit. I když... pro všechny to byla 
absolutně nová a neznámá situace. 
Sama za sebe jsem si myslela, že za 
pár týdnů bude dobře a všemu zlé-
mu konec. Bohužel jsem se mýlila. 
V pondělí po jarních prázdninách 
jsme ve škole udělali „válečnou“ 
poradu a pomalu začali rozjíždět 
distanční výuku. Bystřič   žáci si pro 
úkoly pravidelně docházeli do školy, 
těm dojíždějícím jsme je rozváželi. 
Většina žáků se do výuky zapojila 
i přesto, že nebyla povinná. Do ško-
ly se naši žáci vrá  li 8. června. Byli 
jsme všichni moc rádi. S  hli jsme 
dokončit rozjeté ak  vity projektu 
Šablony II, uskutečnili jsme i malý 
školní výlet a především jsme se 
mohli rozloučit s poměrně velkou 
skupinou vycházejících žáků. V září 
jsme se opět setkali a věřili, že už 
bude líp. Nařízením vlády jsme ještě 
učili distančně 14 dní v listopadu a 6 
týdnů teď na jaře. V prosinci si nás 
ale koronavirus našel a celá škola 
byla 14 dní v karanténě. Naštěs   ho 
všichni porazili bez vážnějších ná-
sledků. Měli jsme také obavy z tes-
tování žáků, ale i to zvládají velmi 
dobře.
 Letos slaví vaše škola výročí zalo-
žení, pokud to situace dovolí, chys-
táte nějakou akci?

Jak už jsem říkala na začátku, ško-

la byla založena v roce 1961. Letos 
tedy oslavíme její šedesá  ny. Pokud 
to situace dovolí, chtěli bychom je 
oslavit setkáním ve škole v měsíci 
září. Rádi přivítáme každého ná-
vštěvníka, ať už to budou bývalí za-
městnanci či žáci, občané Bystřice 
a okolí nebo rodiče či prarodiče na-
šich potencionálních žáčků. Termín 
setkání oznámíme později, ale včas.
 Co vás na práci ve školství nejvíce 
baví?

Jak už jsem říkala, baví mě ty 
„papíry“, ale práce ve školství je 
především o práci s dětmi. My 
s těmi našimi zažíváme spoustu mi-
lých a úsměvných chvilek. Moc nás 
těší a naplňuje, když vidíme, že se 
dě   k nám do školy těší, že zažíva-
jí úspěch a mají kamarády. Mnozí 
z bývalých absolventů se občas za-
staví, aby zjis  li, co se u nás změni-
lo, a aby se pochlubili novinkami ze 
svého života. Vždy je rádi vidíme.
 Pokud nesedíte za ředitelským 
stolem, čemu se nejraději věnuje-
te?

Popravdě jsem trošku lenoch, 
nejraději lenoším u televize. Mám 
ráda soutěže všeho druhu, raději 
krimifi lmy než komedie, dokumen-
ty o zajímavých lidech, místech 
nebo událostech. Tře  m rokem se 
snažím být ve Věchnově prospěšná 
jako obecní zastupitelka. Nejvíce mě 
ale naplňuje čas strávený s rodinou. 
Když přijede na pár dní ze Šumavy 
dcera s vnoučaty, je o zábavu po-
staráno. Vnučka svými nápady baví 
celou rodinu a já s ní dokážu alespoň 
na chvíli zapomenout i na staros  , 
které mi moje práce přináší. Nikdy 
jsem ale nelitovala a nikdy bych ne-
měnila.

Děkuji za rozhovor.
Michal Mašek

rozhovor s Ivetou Ostrýžovou

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 16

Busta TGM v Rovečném
Jedna z Pelikánových pískovcových 
bust T. G. Masaryka z roku 1928 je 
k vidění na pomníku padlým v Ro-
večném. Betonový podstavec nese 
jména 25 mužů, kteří za 1. světové 
války zahynuli. Pomník byl odhalen 
28. října 1928. Na počátku II. světové 
války byly zrušeny nápisy „Na paměť 
osvobození“ a „Pravda vítězí“. Busta 
byla v době okupace ukrývána oby-
vateli Rovečného a po osvobození 
znovu umístěna na pomník. 

Od prosince 1985 však byla busta 
uložena v Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě, neboť se vlád-
noucí straně nezdála vhodná. K její-
mu znovuodhalení došlo 7. 3. 1990. 
Po rekonstrukci celého pomníku 
došlo k poslednímu odhalení 28. 
10. 1998, přičemž měl hlavní projev 
autor těchto řádků. 

Hynek Jurman

Laboratoř OKBH Bystřice n. P. s.r.o.
nabízí fi rmám a široké veřejnosti, samoplátcům, vyšetření 

související s onemocněním  covid -19

Pro koho je vyšetření přítomnosti protilátek proti viru  (SARS-Cov-2) vhodné?
• pro Vás, kteří chcete vědět, zda máte protilátky proti onemocnění Covid-19
• pro Vás, kteří si chcete ověřit, že jste onemocnění Covid-19 již prodělali (jasné příznaky, 

lehký průběh onemocnění)

Naopak odběr není určen pro pacienty, kteří mají klinické příznaky onemocnění, 
ti musí kontaktovat svého ošetřujícího lékaře!

• vyšetření  hladiny vitamínu D, který je v současné době nejen důležitým 
mechanismem proti onemocnění Covid 19, ale i řady civilizačních chorob. 
Má klíčovou roli v prevenci i léčbě onemocnění Je důležité znát počáteční 
hladinu vitamínu D, aby nedošlo k předávkování nebo intoxikaci (cena  testu 
včetně odběru 1000 Kč).

• vyšetření protilátek na COVID-19 (cena testu včetně odběru 580 Kč)

Na vyšetření je nutné se objednat na tel. : 604 725 502

INZERCE
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RŮZNÉ

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ Sto let telefonického spojení Bystřice se světem
Ještě v poměrně nedávné době 
byli lidé při přenosu zpráv na dál-
ku – necháme-li stranou dopisní 
styk – odkázáni na akus  cké nebo 
vizuální prostředky. Tamtamy, oh-
ňové a kouřové signály nebo op-
 cký telegraf však uměly vysílat 

jen jednoduchá sdělení, obsluho-
valy se těžkopádně a rychlost ani 
spolehlivost přenosu nebyly nijak 
závratné. Teprve významné obje-
vy na poli zkoumání elektřiny, jež 
koncem 18. stole   učinili Galvani 
a Volta, a zvláště objev magne  c-
kých účinků elektrického proudu, 
s nímž v roce 1820 přišli nezávisle 
na sobě Ampère a Oersted, od-
startovaly období překotného roz-
voje telekomunikací.

Jako první přišel elektrický tele-
graf, který využíval výchylek zmag-
ne  zovaných jehel umístěných do 
blízkos   vodičů. Rané konstrukce 
Němců Gausse a Webera (1833) 
a Angličanů Wheatstonea a Cooka 
(1837) záhy zas  nil vynález Ame-
ričana Samuela Morse (1838), 
který byl mnohem jednodušší – 
vystačil si jen s jediným vodičem 
– a společně s kódem složeným 
z teček a čárek, jejž vytvořil v roce 
1840 Morseův asistent Alfred Vail, 
umožňoval skutečně rychlou ko-
munikaci na velkou vzdálenost. 
Telegraf našel rychle využi   na 
železnici. Již v roce 1847 bylo pro-
pojeno brněnské nádraží s Vídní 
a později téhož roku byla linka 
protažena až do Prahy.

V roce 1849 sestrojil Italoame-

ričan Antonio Meucci první telefon, 
tedy přístroj, který byl schopen pře-
vést zvuk na elektrické impulsy a na-
opak. Dlouho však byl za vynálezce 
telefonu považován jiný Američan 
Alexander Graham Bell, jenž na roz-
díl od svého předchůdce vynikal ob-
chodním duchem a svou konstrukci 
si nechal roku 1876 patentovat. 
Teprve v roce 2002 Meucciho pr-
venství ofi ciálně potvrdila rezoluce 
amerického Kongresu. 

Do Evropy se první telefony do-
staly v roce 1877 a velice rychle se 
rozšířily. Roku 1881 zahájily provoz 
první městské telefonní ústředny 
v Berlíně a ve Vídni, v témže roce 
byla zřízena první telefonní linka 
v českých zemích mezi budovou 
správy dolů Richarda Hartmana 
v Ledvicích a nádražím v Duchcově. 
V dubnu 1882 byly dány do veřej-
ného provozu první dvě pražské 
telefonní stanice, o rok později již 
měla Praha 187 telefonních účast-
níků, v Brně ústředna obsluhovala 
22 účastníků a telefonní provoz byl 
zahájen také v Plzni a Liberci. První 
meziměstský hovor na našem území 
se uskutečnil v roce 1888, o rok poz-
ději telefon propojil Prahu a hlavní 
město rakousko-uherské monarchie 
a krátce před vypuknu  m první 
světové války, roku 1911, se v Praze 
objevily první veřejné pouliční pří-
stroje. 

Oba převratné vynálezy – tele-
graf a telefon – s jistým zpožděním 
dorazily i do Bystřice nad Pernštej-
nem. Už v srpnu 1871 byly z Bystřice 

odeslány první telegramy do Polič-
ky, ofi ciální provoz telegrafu však 
byl zahájen až 13. srpna 1872, kdy 
telegrafní stanice našla trvalé mís-
to v domě č. p. 321 na rohu dneš-
ních ulic Novoměstská a Zahradní. 
V roce 1884 sice došlo ke sloučení 
Ředitelství telegrafů a Ředitelství 
pošt, ale telegrafní stanice zůstala 
napro   hřbitovu až do roku 1892, 
kdy se přestěhovala do budovy 
pošty č. p. 3 na náměs  . Z Bystři-
ce vedla telegrafní linka jednak do 
Brna, jednak do Jihlavy, v roce 1896 
přibylo spojení do Velkého Meziříčí 
přes Bobrovou. Staré telegrafní lin-
ky vedené podél silnic fungovaly až 
do 20. ledna 1908, kdy je nahradila 
linka vedená podél tratě z Tišnova 
do Německého Brodu zprovozněné 
o tři roky dříve. Byl to právě telegraf, 
jehož prostřednictvím dorazila 28. 
října 1918 do Bystřice zpráva o vzni-
ku samostatné republiky. Telegrafní 
spojení se sice přestalo na zdejší tra-
  používat k 11. lednu 1927, kdy je 

nahradilo spojení telefonní, telegraf 
Morseova systému na poště však 
fungoval dále, dokud jej v pováleč-
ném období nenahradil dálnopis.

Po první světové válce dorazil do 
Bystřice i telefon. 15. března 1919 
zahájila v budově pošty provoz te-
lefonní hovorna, která se 7. červ-
na změnila na telefonní ústřednu. 
Prvními účastníky byla městská 
spořitelna, okresní záložna, okres-
ní soud, notářství, Hospodářské 
družstvo, velkoobchod B&A Čížek, 
hotel Záložna, JUDr. Fran  šek Saidl, 

řezník Fran  šek Vinkler a koňský 
řezník Josef Jakubec. Ústředna 
však sloužila jen místním hovo-
rům a Bystřice neměla telefonní 
spojení s okolním světem. Teprve 
k 1. květnu 1921 mohl kronikář 
nadšeně zaznamenat: „Zase krok 
kupředu. Po dlouhém vyjednávání 
dostává se městu spojení se svě-
tem pomocí telefonu, což zajisté 
uvítají především obchodníci.“ Od 
tohoto data byla Bystřice konečně 
propojena se všemi telefonními 
úřady na Moravě.

Počet účastníků ve městě po-
stupně narůstal, např. v listopadu 
1927 se z popudu Hospodářské-
ho družstva k ústředně připojila 
železniční stanice, kde až dosud 
fungovala jen drážní linka, aby 
obchodníci z města nemarnili 
čas cestou na nádraží. Do roku 
1946 vzrostl počet účastníků na 
46 osob, o čtyřicet let později už 
bylo ve městě 763 telefonních 
stanic a šest veřejných telefon-
ních automatů. Zastaralá manuál-
ní ústředna – největší v tehdejším 
Jihomoravském kraji – zůstala 
v provozu až do 30. září 1984, kdy 
ji nahradila moderní ústředna au-
toma  cká.  

Mar  na Pulkrábková

Použitá literatura:
Petr Dvořáček: Ces  čky, cesty 
a mosty mezi lidmi
Pamětní kniha staničního úřadu 
Bystřice nad Pernštejnem
Kronika města 1912–1950

Bystřice nad Pernštejnem si v loňském roce připomněla významné výročí, a to 440 let od povýšení Bystřice na město. Proto jsme vám v měsíčníku 
Bystřicko představovali zajímavé historické fotografi e našeho města se srovnáním, jak daná místa vypadají dnes.  Dnešní dvě fotografi e ukončily sérii 
srovnávacích fotografi í. Knihy s těmito fotografi emi lze zakoupit v TIC Bystřice n. P. 

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes

Dolní náměs   s domy na pravé straně. Stará radnice a novostavba městské 
spořitelny architektů Freiwalda a Böhma. Architekt Freiwald je autorem 
divadla v Hronově. Foto H. Jeřábek, 1930.

Budova městského muzea a TIC (bývalá radnice) a spořitelny. V průčelí 
sochy od sochaře Jaroslava Brůhy. Vpravo přestavěná budova bývalého 
městského špitálu. Špitál a škola stávaly v minulos   vždy v blízkos   
kostela.
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

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

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

3. 
Pro jarní dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově zakoupe-
ných knih.

Knihy pro dospělé:
Bauer Jan  Královská štvanice
Berg Ellen  Ulíbám tě k smr  
Blaine Emily  Knihkupectví poslední naděje
Dán Dominik  Sára
Dubská Kateřina  Z kopce do kopce
Hanibal Jiří  Až na vrchol
Hocek Jan  Severní stezka. Českem od západu k východu
Jandová Lucie  První muž, který mě zradil, byl můj otec
Ježková Veronika  Kvítka v bytě
Lavický Vojtěch  Na motorce kolem světa
Maxian Beate  Vražda v hotelu Sacher
Oliver Gillian  Eva Romanová: vzpomínky
Zindelová Michaela  Dagmar Pecková: šaty, noty, boty
Blackhurst Jenny     Než bude pozdě
Jarkovská Erika    Mrtví milovat nemohou
Konen Leah    Zlomení lidé
McGowan Claire    Tvá vina

Knihy pro mládež:
Benne   Jenn  Kudy ke hvězdám
Kotová Marcela  Ňu  kova dobrodružství
Lebeda Jan  Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka
Němeček Jaroslav  Čtyřlístek a záhada Faraonovy hrobky
Opatřil Jan  Š  ka Majdalenka a duhový míč
Petrová Simona  Případ neposlušných kůzlátek
Rožnovská Lenka  Smutno se musí vyšeptat
Škoda Filip  Můj táta a já
Vašková Iva  Řádky z lásky

UPOZORNĚNÍ  PRO  ČTENÁŘE,
Městská knihovna je od pondělí 12. dubna 2021 

otevřena dle běžné půjčovní doby, za dodržování všech 
hygienických opatření.                                                                                                                                   

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem se rozhodlo znovu uvést sérii článků Záhady starých fotografi í od p. Ing. Petra Dvořáčka. Věříme, že 
si rádi připomenete zvláštnos  /tajemství starých bystřických fotografi í.                                                                                      Vladimír Cisár, ředitel muzea

              KAM S NIMI?Záhady starých fotografií 2

Tuto Nerudovskou otázku museli ve 
stejné době jako Neruda řešit i bys-
třič   radní. Nešlo sice o slamník, ale 
mnohem důležitější, těžší a objem-
nější věc – o sousoší moravských vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje. Záhadu 
prvotního umístění sousoší nevyřešil 
ani jeden z největších znalců bystřic-
kých dějin pan Bohuš Schwarzer, kte-
rý pouze konstatuje, že v roce 1892 
bylo sousoší přemístěno na novou 
kamennou kašnu.

Kašna na náměs   měst není ob-
vyklé místo pro jejich umístění. Ob-
čas se tomu proto návštěvníci u nás 
podivují. Pomocí fotografi e z konce 
19. stole  , o které jsme mluvili minu-
le v souvislos   se zmizelým domem 
a zachycující dolní část náměs  , se 
pokusíme takovou neobvyklost ob-
jasnit. Nejprve je nutno se zmínit o 
důvodech vzniku sousoší. Začátkem 
80. let 19. stole   vrcholily dvace  le-
té oslavy milénia příchodu sv. Cyrila 

a Metoděje na Moravu. Téměř žád-
ná obec na Moravě se neobešla bez 
instalace jejich soch. Velkolepou udá-
los   byla připomínka 1000. výročí vy-
svěcení brněnské katedrály sv. Petra 
a Pavla v roce 1884. V té době přichá-
zí do Bystřice mladý kaplan Metoděj 
Hošek a ujímá se úkolu organizace 
sbírky od občanů a zajištění výroby 
sousoší v sochařském závodě E. To-
moly v Brně. Problém nastal zřejmě s 
umístěním sousoší, protože P. Hošek 
ještě 26. června 1886 (tedy deset dnů 
před jeho svěcením!!) vznáší písem-
ně na „slavnou městskou radu uc  -
vou žádost“, aby pro sousoší určila 
místo. Rozhodnu   rady, bylo-li vůbec 
nějaké, není známo. Pouze existu-
je záznam, že sousoší bylo vzápě   
slavnostně posvěceno 5. července 
1886. Záhada umístění se vysvětlila 
při zvětšení výše uvedené fotografi e.  
Sousoší, jak ukazuje výřez fotografi e, 
stojí přímo před kostelem. Vypadá 

to, že se asi jiné vhod-
né místo nenašlo. A 
tam stálo až do roku 
1892, kdy byla posta-
vena nová kamenná 
kašna, jak dokazuje na 
ní vytesaný letopočet. 
K tomu je potřeba 
podotknout, že kašna 
na náměs   stála  od 
středověku, jak říkají 
záznamy v městských 
knihách. Do obrov-
ského požáru města 
v roce 1841 zřejmě 
dřevěná, potom, jak je 
vidět z fotografi e oslav 
300. výročí povýšení 
na město v roce 1880, 
zděná. Tím je dáno 
i datování staré, za-
žloutlé fotografi e mezi 
roky 1886 až 1892.

Petr Dvořáček

V rubrice Píši, píšeš, píšeme zveřejňujeme dětské literární práce 
z 11. ročníku dětské umělecké soutěže, který se uskutečnil v roce 2020. 
Téma soutěže ,,Bystřice nad Pernštejnem dříve a dnes“ vycházelo 
z 440. výročí povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město. 

Jako tře   příspěvek Vám tedy přinášíme dětskou soutěžní literární 
práci z věkové kategorie 12-15 let s názvem ,,Bystřice nad Pernštejnem 
dříve a dnes“ od tehdy patnác  leté Natálie Došlíkové ze ZŠ Nádražní, 
Bystřice n. P., která v soutěži a dané kategorii obdržela Cenu poroty. 

Práce není redakčně upravována.

„Bystřice nad Pernštejnem dříve a dnes“

Jaká byla Bystřice nad Pernštejnem dříve a jaká je dnes?
Bydlím v Bystřici nad Pernštejnem 14 let, je to moje rodné město. Připadá 
mi, že dříve byla zastaralá, zničená, nebylo tu moc možností k vyžití, ale 
lidi si tu i přesto žili hezky, chodili si na procházky, tráva i stromy byly 
krásně zelené.

Dnes se procházím městem, které je plné různých hřišť, atrakcí, stojí 
tu sportovní hala, zimní stadion, koupaliště a spousta nových věcí, které 
nechali postavit naši zastupitelé v čele s panem starostou. Snaží se, aby 
Bystřice vzkvétala, aby tu žití pro lidi bylo lepší než dříve, pohodlnější. 
Změnily se i školy, nechali je opravit, přišli noví učitelé, spolupracují 
i s jinými školami, dokonce zahraničními. Staví nové byty nebo opravují 
ty staré, pro lidi bez domova zřídili ubytovnu.

Jenže i život tady má svá úskalí. Nemění se jen Bystřice, ale také lidé, 
kteří tu žijí. Někteří se snaží žít aktivním životem, dělat pro Bystřici dobré 
věci, ale na druhou stranu tu žijí i lidé, kteří si ničeho neváží, odhazují 
odpadky do přírody, ničí hřiště, lavičky, auta druhým, neumí si uklidit po 
svých mazlíčcích, dokonce někteří berou drogy…

Vím, že každý je nějaký, ale proč si neváží práce a majetku druhých, 
proč si ničí vlastní zdraví? Když slýchávám kolem sebe, jak si někteří 
stěžují, vždycky mě napadne, že místo planého stěžování mají přidat ruku 
k dílu, nestěžovat si, ale zamyslet se nad tím, jak můžeme pomoci. Když 
by každý začal u sebe, žilo by se tu mnohem lépe.

Bystřice je pro mě tím nejúžasnějším místem, které mám ráda, 
a doufám, že zůstane stále tak krásná, jako je nyní, v roce 2020.

Milá Natálko, gratulujeme Ti k vítězství v dané kategorii a zároveň Ti 
přejeme, ať je pro tebe Bystřice stále  m nejúžasnějším a nejkrásnějším 
místem i pro nadcházející roky tvého života. 

Mikroregion Bystřicko
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru

8. Příběh  o Vírské přehradě

Barokní fara ve Štěpánově nad Svratkou – dějiny a stavební vývoj

Vír je obklopen dvěma přehradami. 
Ta malá, vyrovnávací, se rozložila 
dole pod zříceninou Pyšolce, zdobí 
ji labutě a okupují rybáři. Velkou 
Vírskou přehradu najdete nad obcí. 
Mohutná betonová hráz tu přepa-
žila celé údolí, které pokř  l stavby-
vedoucí Zdeněk Pluhař na Modré 
údolí. Stavba zcela změnila zdejší 
krajinu a zatopila překrásné údolí 
kolem Chudobína. Už v roce 1911 
vznikl první plán na její výstavbu 
a na Výstavě soudobé kultury v 
r. 1928 v Brně byl už představen 
projekt Vírské přehrady. Až po vál-
ce v roce 1949 ale začala příprava 
základů betonové hráze, která je 
dnes tře   nejvyšší hrází u nás (76,5 
m od základové spáry). Materiál 
na staveniště přepravovala také 
lanovka z Bystřice. Byla dlouhá 10 
km a přepravila 20 tun materiálu 
za hodinu. Celá stavba skončila v 
roce 1957. Pod Hlubokým na poto-
ce zůstaly dodnes tři modely hrází, 
Orlík, Vírská přehrada a Slapy. 

Pro využi   vodní energie bylo 
dílo osazeno turbínami typu Fran-
cis o výkonu 6 MW a 1,15 MW. Ve 
špičkovém provozu pracuje elekt-
rárna s větší turbínou, v průběžném 
pak s turbínou menší. Vodní dílo Vír 
vzniklo především za účelem regu-
lace průtoku v povodí Svratky, ale 
jeho význam byl hned v počátcích 
provozu rozšířen o využi   pro vo-
dárenské účely. Na významu na-
byla nádrž výstavbou oblastního 
vodovodu s úpravnou vody ve Švař-
ci, který vznikal v letech 1988–2001. 
Proto je zde zakázána rekreace.

Vzdu   vody od hráze dosahuje až 
k obci Dalečín (délka 9,3 km, rozlo-

ha až 223,6 ha a max. objem 56,3 
mil. m3). Stavba si vynu  la vystěho-
vání 143 obyvatel z obce Chudobín a 
105 občanů z obce Korouhvice. Ně-
kteří jen těžko opouštěli rodné údolí 
a celou problema  ku stavby zachy  l 
její stavbyvedoucí (byl jím jen od 25. 
2. do 31. 12. 1949), brněnský spiso-
vatel Ing. Zdeněk Pluhař, v románu 
Modré údolí (1954, přeprac. 1972). 
Brněnský rodák Pluhař (1913–1991) 
původně ryze budovatelský román 
přepracoval a oboha  l o mezilidské 
vztahy. „Živí lidé se mi nějak ztráceli 
v záplavě betonu, železa, strojů. Dob-
rá znalost technické stránky věci se 
obrá  la pro   mně…“ vzpomínal poz-
ději autor, který mi v dopise napsal 
moc pěknou myšlenku: „Literatura 
je i to, co dosud nevyšlo a psaní jako 
soukromá zájmová činnost je něco 
krásného.“

V Modrém údolí řeší otázku po-
únorové emigrace, z odborářské-
ho funkcionáře se vyklube gauner, 
domácí usedlíci se nechtějí vystě-
hovat atd. Knižní Maleč je tedy ve 
skutečnos   Vír.

Pod hladinou skončil malebný 
Chudobín, kde tehdy žila povídkář-
ka Marie Damborská (1895–1990). 
Autorka mnoha povídek, např. Staří 
lidé (1947), dramatu Orphanus, fe-
jetonů i románu Boží vinohrad se 
musela v r. 1957 odstěhovat nej-
dříve do Unčína, později do Pavlova 
pod Pálavou. Zemřela v Černé Hoře. 
Když jsem pátral, z kterého Chudo-
bína pochází básník Alois Volkman 
(*1937), odpověděl mi, že se nena-
rodil v Chudobíně u Víru, víru však 
právě v Chudobíně nabyl. A že víra 
je záchranným pásem špatných 
plavců ve vírech života. Ten jeho 
Chudobín leží ovšem u Olomouce

Na stavbě přehrady pracovali i 
Řekové, kteří tehdy u  kali ze své do-
moviny. Sešla se tu různorodá spo-
lečnost, třeba sportovní organizátor 
Fran  šek Vojta, začínající malíř Josef 
Minář, pozdější legendární turista 
Jan Vymyslický, s Leninem se kdysi 
družící dobrodruh Jan B. Špaček, 
krvavý partyzán Štefan Kanka či hu-
dební skladatel Miloslav Ištvan, jenž 
zde během brigády počal první dítě, 

jak se dočteme v jeho monografi i.
Z hráze Vírské přehrady se mo-

hou cyklisté a pěší pus  t do Da-
lečína krásnou cestou řečenou 

„pravobřežka“. Vede po ní i Svra-
tecká vodohospodářská naučná 
stezka. Z panelů se dozvíte mnohé 
o přehradě, Chudobínu a blízkém 
okolí. Malebný Chudobín bohužel 
zmizel pod hladinou přehrady, ale 
bývalí obyvatelé v čele se známým 
ich  ologem Ing. Milanem Peňázem, 
DrSc. vydali knihu, v níž se vše o za-
topené vsi dozvíte. A stejná parta se 
zasloužila svým návrhem o to, že se 
Chudobínská borovice stala u nás 
Stromem roku 2019 a Evropským 
stromem roku 2020. Byla pak zvěč-
něna na tričkách a řadě upomínko-
vých předmětů a kniha o Chudobínu 
byla vydána znovu, rozšířená právě 
o kapitolku s borovicí. Byl jsem moc 
rád, že jsem se po dně vyschlé pře-
hrady mohl v říjnu 2018 právě s tou-
to společnos   k borovici vypravit.

(pokračování příště)
Hynek Jurman

Foto: Hynek Jurman

V minulém příspěvku jsme si nas  ni-
li vývoj štěpánovské zvonice, dnešní 
článek pojedná o další významné 
historické stavbě městečka Štěpá-
nova – katolické faře čp. 2. Budova 
fary se nachází v jižní frontě zástav-
by ulice, která navazuje na západní 
straně na prostor náměs  . Kostel ve 
Štěpánově nad Svratkou se připo-
míná již roku 1285, a sice nepřímo 
v osobě faráře Heřmana. Kde v tom-
to období kněz sídlil, nevíme. 

Figura objektu římskokatolické 
fary ve Štěpánově nad Svratkou 
představuje v půdorysu obdélník o 
rozměrech cca 14 x 10 m, přičemž 
svou delší stranou je fara orientová-
na podélně s komunikací (okapově). 
Stavba nepochybně představuje dílo 
jedné etapy, stavěné podle jednoho 
„projektu“. Mladší období s sebou 
přinesla jen nepodstatné změny. 
Stavba je završena mansardovým 
krovem, z něhož pocházejí výsledky 
dendrochronologického datování, 

které v lednu tohoto roku provedl 
Ing. Tomáš Kyncl z Brna. Dvoupod-
lažní budova se do veřejného pro-
storu obrací hlavním pě  osým 
průčelím, v ose přízemí je prolomen 
hlavní vstup. Fasáda přízemí je plas-
 cky členěna, a to nárožní bosáží do 

výše lisény probíhající pod kordono-
vou římsou. Nad vstupem se nachází 
reliéfní erb hrabat ze Stockhamme-
ru, jimž pernštejnské panství od po-
čátku 18. stole   patřilo. V roce 1710 
zakoupil panství Pernštejn ry  ř 
Fran  šek Stockhammer (†1721). 
Stockhammerové vlastnili pan-
ství do roku 1793, kdy umírá Josef 
Stockhammer. Krov je mansardový, 
zavětrovaný ondřejskými kříži. Jed-
lové trámy pro stavbu krovu byly 
podle dendrochronologické analýzy 
smýceny v roce 1758-59.

V roce 1759 byla ve Štěpánově 
zřízena expozitura, od roku 1785 
samostatná duchovní správa (loká-
lie) a ta se konečně roku 1843 mění 

na farní správu. Novostavba farní 
budovy vznikla v souvislos   se zří-
zením expozitury, přičemž výstavbu 
fary završuje krov, datovaný dend-
rochronologickou analýzou do roku 
1758-59. Obdobná fara z roku 1765 
se nachází také v Rožné i s iden  c-
kým erbem nade dveřmi. Společně 
se štěpánovskou farou snad při vý-
chodní straně presbytáře roste nová 
sakris  e, vykazující iden  cké klenby 
jako fara. Krátce 
před  m, roku 
1744, je štěpá-
novským kostel 
prodloužen zá-
padním směrem 
o poněkud sub-
 lnější zdivo.

Výsledky da-
tace krovu nad 
štěpánovskou 
farou přesně 
určují dobu vý-
stavby stavby a 

přesně zapadají do dějinného rám-
ce, nas  něného výše. Barokní farní 
budova představuje jednu z nejcen-
nějších staveb městečka, dosud au-
ten  cky zachovanou stavbu, která 
se mimořádně působivě uplatňuje 
v urbanis  cké struktuře Štěpánova 
nad Svratkou. 

Jan Večeřa,
NPÚ,

územní odborné pracoviště v Telči

Chudobínská borovice je překrásná Výjimečně přehrada přetéká
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1. května odstartoval už XV. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Korunou Vysočiny. V letošním roce se pod  tulem soutěže stala 
tajemná zákou   hradů a zřícenin. Putování má  deset zastávek se stejným počtem razítkovacích míst i otázek. Ke každé bude uvedena minimálně jedna 
pověst nebo příběh, které se v místě odehrály. Vydejte se s Vodomilem čarokrásnou zemí!

S Vodomilem Korunou Vysočiny
m roce se pod

ZŘÍCENINA HRADU ZUBŠTEJN
a zamířila ven. Na malou dcerušku 
ani nevzpomněla! Až když za ní ská-
la s rachotem zapadla, rozpomněla 
se. Pěstmi bušila do skály, plakala a 
naříkala a nic jí nevadilo, že všechny 
zlaťáky vytrousila do skalních roz-
sedlin. Cestu zpátky však nenašla. 
Smutek a žal se usadil na celý rok v 
chudé pastoušce. Když přišel opět 
Velký pátek, vypravila se zoufalá 

Zubštejn je jednou z nejmohutněj-
ších zřícenin v okolí a nalézá se na 
výrazném horském hřbetu mezi ves-
nicemi Pivonice a Kobylnice v nad-
mořské výšce cca 688 metrů. Hrad 
se původně jmenoval Kámen, la  n-
sky Lapis, později Zubří kámen, tedy 
Zubrštejn. Hrad byl vystavěn v go  c-
kém slohu na konci první tře  ny 14. 
stole   pány z Pernštejna (původně z 
Medlova), a to jako sídlo samostatné 
rodové větve. Střežil zde hlavní osu 
kolonizace, řeku Svratku.

Ke hradu se pojí i řada pověs   o 
pokladech a tajemných chodbách. 
a proto jsme pro naše putování vy-
brali jednu z nich.

O pokladu na Zubštejně
V tajemném podzemí hradu se 

prý ukrývá ohromný poklad. Stře-
ží ho zlí duchové a cesta k němu se 
otvírá, tak jako u všech podobných 
pokladů, jen na Velký pátek při čtení 
pašijí. Jednou se pro poklad vypravi-
la chudá žena z roztrhané pastoušky 
na kraji vesnice. S dítětem na rukou 
bloudila hradní zříceninou a hledala 
cestu k bohatství. V Bystřici se právě 
pus  l kněz do čtení pašijí, když se 
před ženou skála otevřela! Vdova se 

pokřižovala, okamžik zaváhala, ale 
potom odhodlaně vstoupila do tem-
né sluje. Brzy musela přivřít oči před 
třpytem zlata, perel a drahého ka-
mení. Tolik pokladů se tu na hroma-
dách povalovalo! Žena vykřikla, dítě 
odložila na zem a vrhla se na poklad. 
Holýma rukama přehazovala hro-
mady a smála se přitom jako šílená. 
Pak si nabrala plnou zástěru zlaťáků 

vdova znovu na Zubštejn. Počkala 
si na pašije, našla otevřenou jeskyni 
a v ní své živé dítě. Hrálo si přesně 
tak, jak bylo před rokem opuštěno. 
S pláčem si ho při  skla na hruď a 
u  kala ven ze sluje. Na poklady ani 
nepohlédla, protože ten největší sví-
rala v náručí. Na památku jí zůstal 
jediný penízek, který zrovna drželo 
děvčátko v ruce.

  
 Hynek Jurman: Pověs   ze Zubří země

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Měsíc utekl jako voda a tak vám 
přinášíme další soutěžní fotogra-
fi i. Které místo jsme pro měsíc 
květen vybrali?

Správné odpovědi posílejte na 
info@bystricenp.cz pod názvem 
POZNEJ BYSTŘICKO! do 15. 5. 
2021. Koncem měsíce vylosujeme 
opět jednoho šťastlivce, který ob-
drží věcnou cenu.

Výhercem z minulého čísla se 

stala Vlasta Jindrová (roz. Hum-
plíková), která byla vylosována ze 
16 správných odpovědí. Gratulu-
jeme! Správná odpověď na sou-
těžní fotografi i byla: Boží muka v 
lokalitě zahrádek Pod Horou nad 
skautským srubem. 

Děkujeme všem, kteří se zúčast-
nili a budeme rádi, když s námi bu-
dete v soutěži pokračovat.   

-  c-

Víte, že...Víte, že...Víte, že...
Víte že, se můžete vykoupat v 
Argen  ně a nemusíte kvůli tomu 
ani nikam daleko, stačí vám doslo-
va dojít kousek za Bystřicí. Takže 
pokud jste chtěli letos navš  vit 
Argen  nu, šlo to i v rámci omezení 
cestování mezi okresy. 

Ta první Argen  na, která vás 
jistě napadla, se plným názvem 
píše Argen  nská republika a to 
je stát ležící na jihu Jižní Ameri-
ky s 4984 km dlouhým pobřežím 
Atlan  ku. Hlavním městem je 
Buenos Aires. Argen  na je se svý-
mi 2 780 400 km² osmou největší 
zemí světa. 

Ta naše Argen  na, o které bude 
řeč, je rybník, který se nachází 

necelá dva kilometry od náměs  . 
Svému jmenovci se rozlohou ne-
může vyrovnat ani zdaleka, jeho 
plocha měří to  ž 32 088 m². Odtok 
rybníku se napojuje na Věchnov-
ský potok. Dále k němu patří ještě 
kaskáda dvou menších rybníčků na 
jihozápadě a jeden malý rybníček 
přes komunikaci na severozápadě. 
Dohromady tedy tvoří soustava 
jeden hlavní a tři malé rybníčky. 
V roce 2008 došlo také k jeho re-
konstrukci a odbahnění.

Od té doby je opět Argen  na 
hojně navštěvovaným místem. Na 
písčité pláže na pravém břehu se 
chodí koupat jak místní, tak kolem 
projíždějící turisté. Přes zimu zde 
můžete vidět také party otužilců, 
kteří si dokonce vysekávají díry 
v ledu.                                        -mm-
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Seniorské obálky slouží v situacích ohrožení zdraví nebo života. V případě potřeby pak pomohou složkám 
IZS (Integrovaný záchranný systém) urychlit záchranu života. Obě obálky jsou aktuálně navíc vybaveny in-
formacemi o očkování majitele. Na základě úspěchu domácí Seniorské obálky, kterou zájemci umísťovali 
ve svých domovech na vnitřní stranu vchodových dveří či dveře lednice, se projekt Senioři v krajích rozhodl 
udělat také menší, kapesní verzi obálky. Mini obálka se díky rozměrům necelých 8×10 cen  metrů vejde do 
peněženky či kapsy. Senior, člověk se zdravotním pos  žením či omezením nebo kterýkoli zájemce ji tak může 
mít neustále při sobě. Seniorské obálky, neboli I.C.E. karty (In Case of Emergency, z ang. Použít v případě 
nouze), sestavil projekt Senioři v krajích MPSV ČR. 

Seniorské obálky nebo I.C.E. karty



14. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZDRAVOTNICTVÍ, RŮZNÉ

p
ře

lo
ži

t
p

p
ře

lo
ži

t
p

Dění v Bystřici můžete nově sledovat také na Instagramu a Youtube 
Sociální sítě patří čím dál více k na-
šemu životu, to potvrzuje také zvý-
šený nárůst nových uživatelů, ke 
kterému také nahrává tato doba. To 
že město Bystřice nad Pernštejnem 
používá k propagaci a prezentaci 
ofi ciální profi l na Facebooku jste již 
určitě zaregistrovali. Jsme také moc 
rádi, pokud naše příspěvky sdílí-
te a komentujete, pomáháte tak 
dostat obsah mezi další uživatele, 
kteří o tomto profi lu třeba ani neví. 
Facebook ale není jediná sociální 

síť, kterou Bystřice využívá, nově 
nás můžete začít sledovat také na 
Instagramu, kde bychom vám rádi 
nabídli ty nejlepší fotky z Bystřice a 
nejbližšího okolí. Pokud preferujete 
raději živější formu prezentace, tak 

můžete navš  vit kanál na Youtube, 
kde jsou za  m umístěna všechna 
starší videa, která byla vytvořena 
pro propagaci města. Doufejme, že 
časem zde budou reportáže z kul-
turních a sportovních akcí a celkově 

z dění v Bystřici a okolí. Všechny od-
kazy na tyto sítě najdete na našem 
webu www.bystricenp.cz v pravém 
horním rohu. Děkujeme, že nás sle-
dujete.  

-mm-
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SPORT, OSTATNÍ

OPRAVA POPISKU K FOTCE
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Bystřicka byl v článku Nebe je naše moře chyb-

ně uvedený údaj pod fotografi í. Pán v klobouku není starosta města 
pan Veselý, ale pan Bohumil  Ptáček. 

Děkujeme za pochopení.

26. 3. 2021 SP Grand Prix Dauhá Qatar, Marek Totušek obsadil skvělé 
63. místo. Gratulujeme.
3. - 9. 4. 2021 MS juniorů a kadetů v Káhiře Egypt
6. 4. 2021 juniorky: Isabela Sedláková 39. místo, Michala Illeková 64. místo 
Junioři: Marek Totušek nestartoval, uvízl v sí   před odletových PCR testů 
v Qataru, do ČR přiletěl až 12. 4. 2021 
7. 4. 2021 kade  : Vojtěch Holemý si v předposledním zápase přivodil zraně-
ní (natažení třísla) a byl nucen ze šampionátu odstoupit. V kadetkách Micha-
la Illeková obsadila 50. místo. V družstvech naše juniorská děvčata (Isabela 
Sedláková, Michala Illeková, Adéla Kocourová SBI a Barbora Prokešová USK 
Praha) obsadila 16. místo. 

"Vzhledem k tomu, že příprava našich reprezentantů byla nesmírně kom-
plikovaná, považuji to za dobrý výsledek a jsem rád, že tam naši sportovci 
z TJ Sokol Bystřice n. P. mohli vycestovat", říká trenér Vlas  mil Kurfürst. 

Akce byla podpořena: Českým šermířským svazem, Krajem Vysočina, 
Městem Bystřice n. P. a TJ Sokolem Bystřice n. P.

PODPOØILOPODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystric .cz

Oddíl šermu informuje

Isabela Sedláková Marek Totušek

Vojtěch Holemý Michala Illeková

Alois TRÁVNÍČEK († 26. 3. 2021)

Nejstarší ak  vní člen SK Bystřice 
n. P. Pocházel z Vyškova, narodil 
se 22. 3. 1933. Během základní 
vojenské služby hrál za Červe-
nou hvězdu Bra  slava. Později 
žil v Jáchymově, kde pracoval 
v tamních Uranových dolech 
Jáchymov a hrál za Horní Slav-
kov. V 60. letech šel pracovat do 

zdejších uranových dolů na Dolní 
Rožínce. Postupně přes Tišnov a 
Dolní Rožínku přestoupil i jako 
hráč do TJ Baník Bystřice n. P.

Nejprve jako hráč, později 
jako trenér, funkcionář, příleži-
tostný rozhodčí a věrný fanou-
šek dlouhá léta ak  vně působil 
v našem klubu. V památné se-
zóně 1969/1970 byl jako trenér, 
společně s Fran  škem Filipem, 
u historického postupu TJ Baník 
Bystřice n. P. z I. B do I. A třídy 
Jihomoravského fotbalového 
přeboru.

Kromě našeho klubu byl také 
celoživotním a věrným fanouš-
kem fotbalové Slavie Praha.

Čest jeho památce! 

Sportovní klub Bystřice

V případě, že by se kvůli covid-19 nesměly tábory tábory uskutečnovat, 
vracíme celou částku včetně zálohy.

Jedná se o:
• koordinaci osob (klientů) na místě očkovacího centra, 
• distribuci informačních materiálů,
• pomoc méně soběstačným klientům
• při průchodu centrem, 
• dohled nad klienty v čekárně po očkování.

Požadavky k výkonu této dobrovolnické činnos  :
• ochota pomáhat dle domluvy na 4 - 8 hodinové službě
• věk dovršených 18 let,
• komunikační dovednos  ,
• zodpovědnost,
• dobrý zdravotní stav
 
Pomoc je realizována bez nároku na fi nanční odměnu.
Dobrovolníci působí v Očkovacím centru od dubna 2021.
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Škola znovu ožívá!Po dlouhých měsících, kdy byli naši 
žáci odkázáni na vzájemné setkává-
ní pouze prostřednictvím sociálních 
sí  , kdy museli snášet velké množ-
ství studijních materiálů, prezentací 
a testů v rámci distančních forem 
výuky, a navíc ještě brzy ráno, ně-
kdy i před 10 hodinou, účastnit se 
on-line výuky, se začíná blýskat na 
lepší časy. 

S účinnos   do 19. dubna 2021 se 
umožňují na středních školách sku-
pinové konzultace. Skupinová kon-
zultace slouží jak pro teore  ckou 
složku vzdělávání, tak i prak  ckou 
složku vzdělávání a je určena pro 
žáky posledních ročníků, současně 
pro žáky ohrožené školním neúspě-
chem z jiných ročníků. Konzultace 
jsou povoleny mimořádným opat-
řením a lze je konat za přítomnos   
maximálně šes   žáků; počet peda-
gogů není opatřením omezen. Při 
konzultacích je nezbytné dodržovat 
všechna mimořádná a hygienická 
opatření platná v den konzultace, 
jako je zejména testování a ochrana 
ústa a nosu. 

INFORMACE O NOVÝCH OBORECH V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

PRVNÍ KRUCKY

TANEC

K UMENÍ

Od září 2021 otevře naše ZUŠ obor 
pro nejmladší žáky pod názvem Prv-
ní krůčky k umění. Hravou formou 
provedeme dě   všemi okruhy umě-
ní – hudbou, výtvarným uměním a 
tancem. Jednotlivá setkání mají svá 
společná témata (pohádka, zvířátko, 
příroda…) a v rámci tohoto tématu 
budou dě   pracovat s hlasem a pí-
sničkou, s rytmickými a pohybovými 
hrami, poslechem hudby, výtvar-
ným ztvárněním tématu za použi   
různých výtvarných technik, dě   se 
seznámí s hudebními nástroji i se 
základními tanečními kroky a drže-
ním těla.  Pod vedením plně aprobo-
vaných pedagogů dostanou pevné 
základy pro rozvoj svého nadání, 
fantazie a krea  vity.

Obor pracuje s dětmi v malých 
skupinkách, je zaměřený na rozvi-
nu   talentu a individuality každého 
dítěte. Pomůže dětem i Vám, rodi-
čům, rozpoznat předpoklady a zvolit 
vhodné navazující umělecké zamě-

internet v kombinaci s novými mé-
dii. Na výtvarné dílo nahlížíme zcela 
novým způsobem – pomocí komu-
nikačních technologií (fotoaparát, 
videokamera, počítač) v kombinaci 
s grafi ckými programy, které nám 
pomohou jednotlivé technologie 
lépe využít a zpracovat.

CO SE BĚHEM STUDIA 
ŽÁCI NAUČÍ?

ovládat technologické prostředky 
– fotoaparát, videokameru, počí-
tač

používat digitální prostředky pro 
umělecké sebevyjádření – grafi ku, 
fotografi i, fi lm

pracovat s grafi ckými programy 
(od nejjednodušších až po pokro-
čilé)

komunikační a sociální dovednos-
  v prostředí skupiny – projekty, 

výstavy
uplatňovat zásady výtvarné tvor-

by, barevnos  , písma a textu
neobvyklé techniky – animace, 

zpracování komiksu
Obohacením oboru Mul  me-

diální tvorba bude fotografování 
v plenéru, tvorba virtuálních výstav, 
možnost exkurzí na oborové výsta-
vy či vytvoření vlastního umělecké-
ho por  olia. Součás   studia jsou i 
projektové dny mimo školu, jejichž 
náplní jsou výtvarné či fi lmové 
workshopy pořádané ve spolupráci 
s kulturními ins  tucemi nebo vý-
znamnými osobnostmi v oboru.

Žáci se naučí krea  vně využívat 
počítač novým způsobem, zvládnou 
tvorbu vlastního loga, návrh pozván-
ky nebo plakátu, vytvoří si vlastní 

PRVNÍ KRŮČKY K UMĚNÍ
ření v oblas   hudby, tance či výtvar-
né tvorby. 
Délka studia: jeden školní rok
Časový rozsah: 1x týdně v délce dvou
 vyučovacích hodin (1 a ½ 
 hodiny)
Rozvrh: den výuky bude stanoven
 před zahájením nového
 školního roku
Vhodný věk: dě   4 – 5 let
Výstup: osvědčení o absolvování

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
 

Druhým novým oborem bude studij-
ní zaměření pod názvem Mul  medi-
ální tvorba. 

Bude se jednat o výuku v oblas   
v oblas   vizuálního obsahu napříč 
digitálními, ale i klasickými techno-
logiemi. Moderní technologie tvoří 
nedílnou součást našeho každoden-
ního života. Stále více jde do popředí 

komiks, poznají zásady animace, 
upraví obrázky či fotografi e, video. 
Délka studia:  minimálně jeden
 školní rok, studium je 
 víceleté, lze v něm 
 pokračovat
Časový rozsah: 1x týdně v délce tří 
 vyučovacích hodin (2 a ¼
 hodiny)
Rozvrh: den výuky bude stanoven
 před zahájením nového
 školního roku
Vhodný věk: od 8 let výše, žáci
 II. stupně ZŠ, studen   SŠ 
 (v malých skupinách)
Výstup: vysvědčení, závěrečné
 vysvědčení, uplatnitelné
 v případě zájmu žáka 
 o studium navazujících
 uměleckých oborů na SŠ
 nebo VŠ.

JAK SE PŘIHLÁSIT? 

Do 15. 5. 2021, elektronickou při-
hláškou na www.izus.cz – přihláš-
ka – výběr školy - výběr studijního 
zaměření – Mul  mediální tvorba 
nebo První krůčky k umění 
(oba předměty jsou proza  m pro-
škrtnuté, protože se budou vyučo-
vat až v následujícím školním roce, 
proto je nutné kliknout na poznám-
ku s hvězdičkou *, u dě   pod 5 let 
také s **).

Následně vyplnit údaje v přihláš-
ce a zadat tlačítko – Odeslat. Tím 
doručíte škole přihlášku a V pří-
padě po  ží s přihlášením volejte 
736 540 894.

Stejný postup přihlášení můžete 
použít i v případě zájmu o již vy-
učované obory – výtvarný, hudební 
nebo taneční. 

Vedení ZUŠ

Již v pondělí 19. 4. jsme zahájili 
konzultace pro žáky druhých roční-
ků oborů, které mají ve svém vzdě-
lávacím programu svářecí kurzy. 
Prvních 6 adeptů se zapojilo do in-
tenzivní přípravy, která jim umožní 
doplnit chybějící znalos  , nabýt 
potřebné dovednos   a zakončit 

úspěšně výuku předmětu Odbor-
ný výcvik cer  fi kovanou zkouškou.

Od úterý 20. 4. nastoupili na 
skupinové konzultace i maturan  , 
kteří si osvojí prak  cké zkušenos   
nutné k absolvování prak  cké ma-
turitní zkoušky. Paralelně s matu-
ranty se začali na svoje závěrečné 

zkoušky připravovat i žáci posled-
ních ročníků učňovských oborů.

Věříme, že žáci, kteří svoje vzdě-
lání berou zodpovědně, budou 
úspěšní nejen ve výkonech před 
zkušebními komisemi, ale i v re-
álné praxi, ve svém budoucím za-
městnání. 

Ivo Solař

Svářecí školaMaturitní příprava
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Druhé místo v okresním kole 
Matema  cké olympiády 

je pravdou. I v této nelehké době 
se organizátoři soutěží rozhodli, 
že dě   o tuto možnost nepřipraví, 
a zorganizovali soutěž online. Po-
slední březnový den se tak konalo 
okresní kolo Matema  cké olympiá-
dy v kategorii M6, což je kategorie 
sdružující 6. ročníky základních škol 
a 1. ročníky 8letých gymnázií. Naše 
škola vyslala pouze jediného zá-
stupce – Kateřinu Zbraňkovou z 6.B, 
která se svým výkonem obsadila 
nádherné 2. místo. Navázala tak na 
úspěchy Nicolase Horáka a Victorie 
Tomáškové, kteří získali první místa 
ve svých kategoriích v okresních ko-
lech Olympiády z anglického jazyka. 
Ká   moc gratulujeme a děkujeme 
za skvělou reprezentaci naší školy.

Eva Nevěčná
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

I když by se mohlo zdát, že při di-
stančním vzdělávání se žádné vě-
domostní soutěže nekonají, opak 

Preven  vní programy online

Já se tam vrá  m…

Počítám, počítáš, počítáme …
Už je tomu několik měsíců, kdy ma-
minky nebudí své dě   se slovy: „Vstá-
vej, musíš do školy,“ ale slovíčko do 
školy nahradily slovíčkem k počítači. 
Každý všední den usedají žáci na pár 
hodin za monitory svých počítačů a 
čekají, co nového a zajímavého si pro 
ně jejich učitelé připraví. 

Jak je tomu u nás v matema  ce? 
V šestém a sedmém ročníku pracu-
jeme podle metody pana profesora 
Milana Hejného. Paní učitelky žákům 
neříkají, že dnes se bude sčítat, odčí-
tat, násobit, dělit. Místo toho dětem 
oznamují, že se společně podívají na 
pavučiny nebo cestu autobusem, 
kde si vše procvičí na netradičních 
úlohách, které je baví a rozvíjí jejich 
logické myšlení. Dalším prostředím 
této metody je krokování, ve kte-
rém se naučí pracovat s celými čísly i 
rovnicemi. Hejného metoda používá 
zhruba 25 prostředí, která zachycují 
všechny styly učení se a fungování 
dětské mysli.

Je vidět, že matema  ka dě   baví. 
Ukázalo se to v soutěžích, do kterých 
se ve velkém počtu mnozí zapojili a 
dosáhli pěkných výsledků. V celo-
republikové soutěži Matema  cký 
klokan se do kategorie Benjamín 
zapojilo 57 žáků z 6. a 7. ročníku. 
Nejlepších výsledků dosáhli Adam 
Vodák ze 7.C, Viktorie Josí  ová ze 
7.A a Nela Čížková ze 7.A, překonali 
hranici 100 bodů z možného maxima 
120 bodů. V kategorii Kadet, která je 
určena pro žáky 8. a 9. ročníku, sou-
těžilo 24 žáků. Zde obsadili nejvyšší 
místa Max Bukal z 8.A, Aleš Slaný 
z 8.B a Tereza Skalníková z 9.B. Od říj-

na minulého roku také žáci pracovali 
na školním kole Matema  cké olym-
piády. V okresním kole nás reprezen-
tovali čtyři nejlepší počtáři z 6. a 8. 
ročníku. Helena Koukalová z 6.B se 
stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 
velice pěkné 7. až 10. místo. Max Bu-
kal z 8.A se ve své kategorii umís  l na 
skvělém 5. místě a stal se úspěšným 
řešitelem. Tím to ale nekončí. V obo-
ru, který využívá velké množství zna-
los   z matema  ky, což je chemie, se 
výborně daří Báře Ambrožové z 9.A 
a Tereze Skalníkové z 9.B. Obě dívky 
se probojovaly do okresního kola 
Chemické olympiády, kde Baruška 
obsadila krásné 5. místo a Terezka 
pěkné 9. místo. Dívky postoupily do 
krajského kola Chemické olympiády. 
Gratulujeme a budeme držet palce, 
aby se jim v kraji vedlo stejně dobře 
jako v předchozích kolech.

Všechny soutěže probíhají on-line 
a dě   na nich pracují ve svém volném 
čase. Je chvályhodné, že i v těchto 
z  žených podmínkách se žáci věnují 
vzdělání nad rámec svých školních 
povinnos  .

D. Kuncová, ZŠ TGM

Prezenční výuka, distanční výuka, 
on-line výuka, off -line výuka, rotač-
ní výuka, Edu Page, Teams  – pojmy, 
které se před rokem postupně začaly 
vkrádat do našeho slovníku. Dnes je 
slýcháme denně. A nejen slýcháme. 
Žáci, studen  , učitelé i rodiče jejich vý-
znam a obsah už dlouhou dobu prak-
 cky poznávají a zakoušejí na své kůži. 

V souvislos   s covidem-19 se s nimi 
setkali i   nejmenší ze Základní školy 
T. G. Masaryka – naši prvňáčci. 

V září se poprvé vypravili do školy, 
jejich aktovky voněly novotou, v dět-
ských očích radost a očekávání, cože je 
to ve škole čeká. Opro   jiným rokům 
to byla překvapení ne moc milá. Už 
14. října do školy nemohli a až do po-
loviny listopadu jsme se učili na dálku. 
Stejně tak tomu bylo hned po jarních 
prázdninách na začátku března a trva-
lo to až do 12. dubna. Nyní tu máme 
výuku rotační, kdy střídáme týden vý-
uky ve škole s týdnem on-line výuky.

I přesto všechno se z žáků našich 
dvou prvních tříd spontánně vy-
tvořily pěkné kolek  vy, v nichž jsou 
dě   k sobě vzájemně ohleduplné, 
pozorné, vstřícné a ochotné ke spo-
lupráci. Jejich chování nás stále mile 
překvapuje a promítá se do srdečné 
a pohodové pracovní atmosféry ve 

třídě. Navzdory z  ženým podmínkám 
v podobě distanční výuky pracujeme 
v souladu s časovým plánem. V on-
line hodinách větší důraz klademe 
na zvládnu   techniky čtení a práce 
s textem, při výuce ve škole se více 
věnujeme nácviku psaní, kdy je nut-
ný správný metodický postup a in-
dividuální přístup učitelky. S rados   
vnímáme, že i na dálku máme pěkné 
vzájemné vztahy a že distanční vý-
uka tak malé dě   přivedla k ovládnu   
práce v EduPage a Teams. 

Velká pochvala patří rodičům na-
šich prvňáčků. I když na rozdíl od 
jiných roků je kontakt školy s nimi 
díky covidu omezený pouze na online 
způsob, komunikace nevázne. Rodiče 
jsou vzorní, v době distanční výuky 
zajišťují stoprocentní účast dě   na on-
line hodinách, dohlížejí na ně při zpra-
covávání elektronických úkolů i úkolů 
běžného typu. Za to velký dík. Všichni 
věříme, že tato nezáviděníhodná situ-
ace brzy pomine a že si spolu s našimi 
prvňáčky budeme moci slovy básníka 
Fran  ška Halase, rodáka z naší krásné 
Vysočiny, z nedalekého Kunštátu, říci: 
„JÁ SE TAM VRÁTÍM….“. Myslím  m – 
do školy a napořád.

H. Nosková, ZŠ TGM

Co zdravého, ale i nezdravého pro 
své tělo děláme? Jaké hodnoty 
uznáváme? Jak důležitý je pitný 
režim, pohyb a spánek? Jak nebez-
pečné pro dětský organismus jsou 
návykové látky? O těchto všech 
otázkách si mohli popovídat žáci 
6., 7. a 8. ročníků v rámci preven  v-
ních programů, které se uskutečnily 
ve dnech 13. až 20. 4. 2021 online. 
Lektorky z Centra prevence Žďár 
nad Sázavou se zhos  ly tohoto úko-
lu bravurně, dokázaly i "na dálku" 

vtáhnout žáky do diskuze, nechy-
běly skupinové práce, kvízy, nácvik 
odmítání atd. 

Plně si uvědomujeme, že právě v 
této složité době je prevence velmi 
důležitá a nemělo by se na ni zapo-
mínat, neboť žáci si možná více než 
dříve potřebují s někým promluvit, 
ujis  t se, že jejich životní cesta se od-
víjí  m správným směrem a uznávají 
ty správné životní hodnoty. 

metodik prevence Dita Kabelková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Akce Čistá Vysočina ve Velkých Janovicích
V letošním roce proběhl již 12. roč-
ník úklidu veřejného prostranství 
v Kraji Vysočina. Do akce Čistá Vy-
sočina se zapojila také i naše obec. 
V pátek 16. dubna se dobrovolníci 
pus  li do úklidu příjezdové komu-
nikace do Velkých Janovic. Situace 
se sice rok od roku lepší, ale je stále 

ale také ve světě. Tradice z Ruska, 
Řecka, Německa, Maďarska, Švéd-
ska, Anglie a samozřejmě z Česka 
mohli malí objevitelé poznat na sed-
mi stanoviš  ch po celém Lísku. U 
každého z nich pro ně byl připrave-
ný malý úkol. Dě   si svoje odpovědi 
zapisovaly na kar  čky a ty potom 
odevzdaly na posledním stanoviš   
na návsi u stromu „Vajíčkovníku“. Na 
ten pak mohly pověsit svoje vyrobe-
ná velikonoční vajíčka a kraslice a při-
spět tak k velikonoční náladě v Lísku.

Také další oblíbená oslava jara 
– čarodějnická noc v předvečer 
1. máje – se nebude moct konat ve 
společenském duchu jako běžně. 
Místo tradičního setkání a opékání 
buřtů u ohně nás bude čekat dobro-
družná šipkovaná s Malou čaroděj-
nicí a jejím havranem Abraxasem. 
Za organizaci obou akcí patří velký 
dík především Ludmile Vrtěnové a 
všem dalším pomocníkům.

Markéta Justová

Velikonoce v Lísku

Na počátku tohoto roku se naše 
třída 2. a 3. ročníku Základní školy 
v Rožné rozhodla zúčastnit sou-
těže ,,Vandrovní knížka“, kterou 
vyhlásilo město Bystřice nad Pern-
štejnem v rámci projektu MAP II 
rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad 
Pernštejnem. Cílem soutěže bylo 
prozkoumat řemesla a povolání, na-
vš  vit různá pracoviště a zamyslet 
se nad  m, co by nás bavilo, a čím 
bychom se jednou chtěli stát. Nejdří-
ve jsme oslovili rodiče a prarodiče a 
o jejich zaměstnáních napsali pár vět 
a nakreslili obrázek. Naše zkoumání 
dost omezila pandemie, a tak jsme 
začali pátrat u nás ve škole. Navš  vili 
jsme paní kuchařku Ivanu Hajnou, 
která nás seznámila s povoláním 
kuchařky. Protože sousedíme s ha-
siči, oslovili jsme Sbor dobrovolných 
hasičů Rožná a velitel pan Lukáš Ha-
vlík a strojník pan Jaroslav Žák nám 
ukázali veškerou hasičskou techniku 
a zodpověděli množství našich zá-
ludných dotazů. Velký dík patří také 
paní výpravčí na nádraží v Rožné, 

která naši početnou ,,bandu“ vpus  -
la do dopravní kanceláře a neúnavně 
vysvětlovala, co které tlačítko umí a 
znamená. Do našich knížek jsme při-
dali další zajímavé povolání – mine-
ralog, když do naší školy zavítal pan 

Josef Havelka. Svou přednáškou o 
minerálech (zejména těch, které se 
nalézají v Rožné), všechny doslova 
očaroval. O kronikářství a řemeslech, 
která v Rožné již dávno zanikla, nám 
povyprávěla naše paní učitelka Len-

Vandrovní knížka ka Novotná. Bavilo nás psát inkous-
tem a husím perem při petrolejce. 
Naše vandrovní knížky se každým 
dnem více a více plnily. Někomu 
brzy nezbyl už ani jeden prázdný 
list, a  tak jsme svoje knížečky začali 
opravovat a vyzdobovat, aby se líbily. 
Mnoho povolání nás zaujalo, ale vět-
šina z nás už měla dávno jasno. Ze 
spolužáků v naší třídě jednou budou 
zpěvačky, herečky, učitelky, hasiči, 
policisté, realitní makléři nebo ředi-
telé Škodovky. Jistě se ptáte, jak jsme 
s našimi výtvory uspěli. Jednoho dne 
se u nás ve třídě objevilo množství 
dárků - tašky s diplomy, pi  čka, zvý-
razňovače, elektronická hra Vol  k a 
kniha písniček. Všichni dostali něja-
kou odměnu, ale jako nejlepší byly 
oceněny Vandrovní knížky Marušky 
Trávníčkové, Ondřeje Špačka, Pe-
trušky Korbičkové a Emy Kaštylové. 
Putování za řemesly nás opravdu 
bavilo a je škoda, že jsme kvůli koro-
naviru nemohli vyrazit do světa jako 
praví vandrovníci.

Lenka Novotná

smutné, že na tak krátkém úseku se 
každý rok posbírá několik pytlů od-
padků. Děkujeme všem, kteří se do 
úklidu zapojili, i když počasí nebylo 
ideální k jarní procházce. Díky patří i 
těm, co si nepořádek z výletů a cest 
dovezou až domů a neničí tak pro-
středí kolem nás. 

LK

Jednou z nejčastějších příčin lesních 
požárů jsou nedostatečně kontrolo-
vaná ohniště. Jsou charakteris  cké 
svojí rychlos   a schopnos   zasáh-
nout velké území. Jejich likvidace je 
zdlouhavá a poměrně fyzicky nároč-
ná. Jenom za loňský rok bylo na úze-
mí Kraje Vysočina evidováno celkem 
972 požárů, přičemž 327 z nich bylo 
lesních. 

I když zákon č. 133/1985 Sb. o 
požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů, přímo zakazuje vy-

palování trávy a porostů, stále se 
najde dost těch, kteří tento zákaz 
poruší. Pak stačí jen silnější vítr, kte-
rý zanese jiskry až do prostoru lesa. 
Následky mívá nejen plošné vypalo-
vání, ale také spalování shrabaných 
porostů a větví. Již před zahájením 
pálení je doporučeno uvědomit 
Hasičský záchranný sbor, a to pro-
střednictvím internetové formuláře 
na adrese h  ps://paleni.izscr.cz/. 

POŽÁRY NA VYSOČINĚ 
Při pálení kles   je třeba volit ve-

likost hromad tak, aby shořely bě-
hem doby, kdy je na místě přítomen 
dozor. Místo pálení je třeba také 
izolovat pruhem širokým nejméně 
1 metr, v rámci kterého budou od-
straněny veškeré hořlavé materiály 
a při náhlém zhoršení počasí je třeba 
pálení ihned přerušit a oheň důklad-
ně uhasit dostatečným množstvím 
hasebních látek. 

Po dobu následujících pě   dnů 
nebo do vydatného deště, je nutné 
místo pravidelně kontrolovat.  Zá-
roveň bychom si měli uvědomit, že 
každý z nás je ze zákona povinen 
počínat si tak, aby předešel požáru.

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

P. Trávníčková,
 okrskový preven  sta

Velikonoce jsme si letos bohužel ne-
mohli užít v jejich obvyklé tradiční 
podobě, ale lísecké dě   ani tak ne-
přišly zkrátka. Byla pro ně připrave-
ná velikonoční hra, při které poznaly, 
jak se slaví Velikonoce nejen u nás, 
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Vážení senioři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě,

která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby senior taxi je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba senior taxi je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• dovozu nákupu

• vyzvednutí léků (e-receptů)

Další služby jsou možné dle dohody.

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

Prázdninová dobrodružství na táboře Sportmánia v Rozsochách
Už počtvrté mohou malí táborníci 
vyrazit na výlet za dobrodružstvím 
na Vysočinu do malé vesnice Roz-
sochy. I přes aktuální situaci věříme, 
že stejně jako minulý rok, budeme 
moci týdenní pobyty zaměřené na 
sport, pobyt v přírodě a osobnostně 
sociální rozvoj, realizovat.

Program je velmi pestrý! Občas 
nás přizvou duchové lesa do svých 
domovů a poznáváme tak jejich život 
v lesním království, jindy nás místní 
detek  vní kancelář naláká k řešení 
záhady a příště na nás čeká třeba 
pomoc místnímu hasičskému sboru! 
Každý den má prostě svoje kouzlo. 

Na každém turnusu se budeme 
těšit na maximálně 25 táborníků, 
což je velká výhoda, protože se mů-
žeme dětem věnovat individuálně 
a povídat si o všem, co léto přináší. 
Soustředit se na rozvoj komunikač-

ních dovednos   (vyjádření vlastních 
emocí, názorů, návrhů řešení úkolů), 
seberegulace (schopnost eliminovat 
agresi, mo  vovat se k činnostem, 
které jsou pro dě   problema  cké, 
zkoušet nové věci) apod. a při tom si 
užít spoustu zábavy, pobyt v přírodě 
a sportování!

Na novou partu táborníků se tě-
šíme v termínu od 3. do 10. 7. 2021 
(so-so) a od 11. do 18. 7. 2021 (ne-
-ne). Cena tábora je 3 790 Kč. Více 
informací o táboře lze sledovat na 
našem Facebooku: Volnocasovky-
SPORT nebo na webové stránce: 
h  ps://www.volnocasovkysport.cz/
letni-detske-tabory/.

Pojeďte si s námi užít léto v Rozso-
chách! Přihlášku můžete podat on-
line. Váháte? Napište nám na info@
volnocasovkysport.cz nebo nám za-
volejte na 607 893 690.

CESTOVNÍ RUCH OPĚT OŽÍVÁ 
A HLEDÁ PRÁVĚ TEBE 

VYBERTE SI Z NABÍDKY 
VOLNÝCH MÍST 

V KORUNĚ VYSOČINY

Více informací najdete na:
Tel.: 776 308 072 
E-mail: kancelar@korunavysociny.cz
www.korunavysociny.cz/moznos  -spoluprace/nabidky

z
poluprace/nabidky



Marie Krejčí 90 let
Danuše Ambrožová 88 let
Fran  šek Svoboda 86 let
Fran  šek Bukáček 85 let
Věra Kučerová 85 let
Antonín Slabý 80 let
Růžena Ťupová 75 let
Daniela Kršková 70 let
Zdeněk Švarc 70 let
Jana Matoušková 70 let
Pavel Dohnal 70 let
Jiří Langr 70 let
Pavel Dvořáček 70 let

BŘEZEN 2021
  2.3. Marie Taschová 87 let
  2.3. Anežka Navrá  lová 93 let
  3.3. Vlas  mil Brázda 93 let
  4.3. Josef Gerišer 77 let
11.3. Josef Mar  nek 84 let
14.3. Jaroslav Štourač 82 let

2020
16.7. Antonín Kaštyl
20.7. Michal Baláš
30.7. Daniela Drlová
31.7. Tobiáš Neugebauer
  9.8. Noemi Bučková
  9.9. Zdeněk Trybula 
24.9. Vojtěch Zalabák
25.9. Viktor Drdla
12.10. Aneta Kučerová
18.10. Jenovéfa Černá
23.10. Zbyněk Mitáš
27.10. Emily Pantůčková
27.10. Kryštof Haška
  7.11. Apolena Knoulichová
24.12. Vojtěch Makal
  

KVĚTEN 2021
Ludmila Fleková 95 let
Anna Brodecká 91 let
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKY SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Jubilan  

Úmr  

Dne 20. 5. 2021 by se dožil 75 let 
náš milovaný dědeček, ta  nek, tchán, 

manžel, bratr, strýc a kamarád 

pan Vladimír KOBZA.

17. 4. 2021 tomu bylo 15 let, co jsi odešel. 
Stále na tebe s láskou vzpomínáme.

9. 5. 2021 uplynou 4 roky 
kdy nás opus  l 

pan Pavel ADAMOVSKÝ. 

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 22. 5. 2021 uplynou 
2 roky od úmr   manželky, maminky, 

paní Marie CINKOVÉ. 

Stále vzpomínají manžel, 
dcera Eva s rodinou a syn Jan.

Dne 15. 5. 2021 uplyne 10 let, 
kdy nás opus  l 

pan Aleš SMOLÍK.

S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.
Nikdy nezapomeneme!

Dne 29. 5. 2021 uplynou 3 roky, 
kdy nás nečekaně opus  l 

milovaný manžel, ta  nek a dědeček, 

pan Václav STÁREK.

Navždy s láskou vzpomínají manželka Marie, 
Lojzík a dcery s rodinami.

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

ZUBNÍ  POHOTOVOSTZUBNÍ  POHOTOVOST    KVĚTEN - ČERVEN  2021KVĚTEN - ČERVEN  2021

KVĚTEN
  1.5. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
  2.5. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
  8.5. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
  9.5. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město n. Mor., 566 616 904
15.5. lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, Vel. Meziříčí, 720 152 158
16.5. lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, Vel. Meziříčí, 720 152 158
22.5. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
23.5. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
29.5. MUDr. Jan Kopecký, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. S., 
          566 643 012 
30.5. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
ČERVEN
  5.6. MUDr. Ros  slav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 725 973 905
  6.6. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904

Dne 19. 5. 2021 uplyne 
10 let, co nás opus  l 

pan Josef BÍLEK. 

Dne 13. 7. 2021 by se dožil 96 let. 
Dne 4. 5. 2021 uplyne 28 let, 

co nás opus  la 

paní Věra BÍLKOVÁ. 
Stále vzpomínají synové s rodinami.

Narození

Pan ŠTĚPÁN ĎUROŠKA v se 
v lednu tohoto roku dožil ne-
uvěřitelných 100 let. Přes veš-
keré útrapy, které ho v životě 
potkaly - od koncentračního 
tábora, pochodu smr   a hroz-
by zastřelením nebo plynové 
komory - prožil dlouhý život.  
Jakmile to situace dovolí, rád 
by své krásné jubileum oslavil 
v rodinném kruhu a s hudbou 
vírských harmonikářů.

-red-

ŽIVOTNÍ 
JUBILEUM
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INZERCE

Náplň práce :
- obsluha strojů a zařízení ve směnném provozu
- manipulace s výrobky
- jednoduché montážní práce
- zodpovědnost za kvalitu, kontrolu kvality 
  a množství odvedené práce

Požadavky:
- střední odborné vzdělání
- uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel
- manuální zručnost, pečlivost
- spolehlivost, důslednost

Požadavky:
- min. SŠ vzdělání technického směru 
- znalost německého jazyka podmínkou
- znalost práce na PC – Word, Excel
- komunikační schopnos   a organizační schopnos  
- zodpovědný přístup k práci, pracovitost, spolehlivost,
  samostatnost
- praxe v oblas   vývoje výhodou

Náplň práce:
- zadávání a řízení projektů
- archivace výrobních karet z projektu a archivace vzorků
  z projektu
- příprava výrobní dokumentace a předávacích protokolů
- zajištění dostupnos   projektů a vývoje a jejich 
  implementace do praxe
- technické poradenství pro další oddělení 
  a při řešení reklamací
- aktualizace projektů v systému PODIO
- ak  vní účast při testování ve výrobě a posuzování
  speciálních případů
- všeobecná administra  va v systému NAV

Společnost  RATHGEBER, k.s. hledá zaměstnance na tyto pozice:

PROJEKTOVÝ/Á  MANAŽER/KA:

V případě zájmu kontaktujte personální oddělení:
Rathgeber, k.s., Nádražní 1402, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: 565 555 203, e-mail: m.sejnohova@rathgeber.cz, www.rathgeber.cz

DĚLNÍK/DĚLNICE 
– obsluha strojů a zařízení
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RŮZNÉ, INZERCE

 
 

 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 . 

 

fb.com/HMbystrice

ivos.solar@gmail.com

+420 732 804 585

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
 KOUPÍM OBRAZY MALÍŘŮ Vysočiny: Karel Němec, Lukášek, Emler, 

Hanych, Sodomka, Porš, Jambor, Zezula, Fiala, Panuška, Kaván a dal-

ších. Tel: 776 393 000

 VÝKUP STARÝCH PEŘIN na tel.: 721 469 234.  

 Mladý pár HLEDÁ/KOUPÍ STAVEBNÍ PARCELU, může být i menší cca 

600 m2 nebo rodinný domek k bydlení se zahradou v okolí Bystřice n.P., 

prosím, nabídněte, tel. 725 732 890

 PRODÁM PRASE, živé nebo v půlkách popřípadě jenom půlku, váha 

120-150 kg, tel: 731 163 505.
 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m2, tel.: 608 065 337.



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       23. strana

INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

Firma VZ mont s.r.o.
přijme
• topenáře, instalatéra
• pomocného dělníka

kontakt: 604 252 710
e-mail: vzmont@vzmont.cz

www.novazelenausporam.cz

› 
› 

› 
› 

› 
› 

Otevírací doba

Nová zelená úsporám

 

 
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt), p ípadn  

tel. 566 551 500 nebo mail kekrt@ts-bystrice.cz . 

 

 p ijmou 

brigádníky  

na období ervenec – srpen 2020 
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MITSUBISHI OUTLANDER ZA

 

 

 

 

605 298 195  |  servit@auto-auto.cz

 

  
 

*


