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INZERCE

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ

PRACOVNÍK ÚDRŽBY - MECHANIK

CONTROLLER PRO
OBLAST FINANCÍ

OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
práce ve 3-směnném provozu

OBSLUHA VSTŘIKOLISŮ
práce ve 3-směnném provozu

PRACOVNICE MONTÁŽE A BALENÍ  
práce v 1-směnném nebo 2-směnném provozu

Volné pozice:

Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz

NABÍZÍME
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK!
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Kdyby nám někdo zhruba před 
rokem nas  nil scénář našeho života 
na celý příš   rok, prohlásili bychom 
jej za naprostého blázna a ignoran-
ta. Všichni jsme doufali, že nový vi-
rus přišel a jako mnoho jiných brzy 
odejde. Opak je pravdou! I   všichni 
chytráci, kteří nám ordinovali nedo-
držování opatření, spokojený spo-
lečenský život a svobodu chování, 
po  chu zmizeli.

Aby taky ne! Sta  s  ky v součas-
né době vykazují čísla, která jsou 
alarmující a jenom údaj o těch, kteří 
v důsledku nákazy museli opus  t 
tento svět, nás nemohou nechat 
chladnými. Oni za to nemohli. I když 
pečovali o své zdraví a snažili se žít 
zdravě, bohužel nepřekonali nemoc, 
kterou získali pouhým kontaktem 

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání bude probíhat v termínu od 27. 3. do 11. 5. 2021. Každý má 

možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na 
webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online 
má zákonnou povinnost od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021 vyplnit a ode-
vzdat lis  nný formulář, jehož distribuci zajišťují sčítací komisaři.

-red-

Vážení a moji milí spoluobčané!
s jinou, mnohdy blízkou, osobou. 
Několik takových jsem znal a o to 
je to tragičtější! Mohli tu být, rado-
vat se ze života, sledovat vyrůstání 
svých potomků a v poklidném stáří 
dožít své dny. Ekonomika je zdevas-
tovaná, živnostníci končí krachem, 
školáci přišli o rok vzdělávání a bu-
dou to dohánět možná mnoho let, 
nebo jim to zkazí celý budoucí život.

Je zbytečné ukazovat na ty, kteří 
za to mohou. Ať již je to světová glo-
balizace,  neschopná vláda, matou-
cí informace kde koho (i bývalého 
prezidenta)! Nepravdivé sta  s  cké 
údaje. Střídání ministrů zdravotnic-
tví! Neodpovědné chování mno-
hých a ruku na srdce i nás samých! 
Kolik bylo setkání v rodinách a osla-
vách, posezení v garážích při dob-
rém pivku, podání rukou, nenošení 
ochranných pomůcek, přecházení 
příznaků a mnoho dalšího?!

Vážení a milí!
Jestli se máme dostat do něja-

kého normálu a to nemyslím úplně 
stejně jako před rokem, zkusme do-
držovat ještě v následujícím období 
nařízení vlády!!! Omezme osobní 
setkávání, pohyb osob, osobní kon-
takt, chraňme se pomůckami a při-
dejme zdravý selský rozum. Vysoči-
na a Bystřicko je regionem zdravých 
a odpovědných lidí. Očkování je 
snad již v dohlednu! Jsem přesvěd-
čen, že společně to můžeme zvlád-
nout. Všichni už to potřebujeme!!!

Váš starosta Karel Pačiska

První občánek roku 2021 
Dne 4. března přivítal ve své kanceláři starosta města Karel Pačiska 

prvního občánka roku 2021. Nael Žličař se narodil 2. ledna 2021. Malé-
ho Naela doprovodila na slavnostní zápis jeho maminka Nela Žličařová 
a také jeho babička. Chlapeček byl zapsán do pamětní knihy a od pana 
starosty dostal drobný dárek. Celé rodině a hlavně malému Naelovi 
přejeme pevné zdraví a radost ze života.                                                 -red-

Článek v Deníku omylem uvedl 
špatnou zprávu!!!

V Deníku dne 5. 3. 2021 vyšla 
v poměrně dlouhém článku zpráva, 
že město Bystřice n. P. zahájilo zku-
šební rekonstrukci nájemních bytů 
a to nákladem 5,5 mil. Kč na jeden 
byt!!! Jsem přesvědčen, že většina 
čtenářů přisoudila toto číslo novi-
nářskému šotkovi. Správně mělo 
být 550  s. na jeden byt. O fi nan-
cování se dále jedná. Město vlastní 
více než 1850 bytů, které bychom 
 m pádem opravovali dalších třicet 

let a to si nikdo nepřeje. V rekon-

strukcích i modelech fi nancování 
budeme dále pokračovat a vše by 
se mělo upřesnit do konce toho-
to roku. Paní redaktorka má také 
právo na chybu, neboť jsme jenom 
lidé. Věřím, že tomu nikdo nevěří, 
protože za uvedenou částku se dá 
postavit krásný rodinný dům!! Všem 
čtenářům se omlouvám!!! Podrob-
nou reportáž ohledně rekonstrukce 
můžete shlédnout na webu města 
a na facebooku.

Karel Pačiska

1 Zřízení vodních prvků na dětském hřiš   u zimního 
stadionu k osvěžení pro dě   i dospělé.

259 49,1

2 Úprava spojovací uličky Bočkova – Zahradní. 75 14,2

3 Odstranění staré plechové převlékárny na 
Domanínském rybníku a výměna za novou + nové WC.

71 13,4

4 Oplocené hřiště pro psy s překážkami. 51   9,7

5 Osvětlení cyklostezky v Lužánkách, 
např. s využi  m solární  energie.

46   8,7

6 Dobudování chodníku z ulice Rudolfa Vaška 
na ulici Novoměstskou směrem k Penny 

20   3,8

7 Podpora projektu Solitéři – prezentace kultury 
a umění.

  5   0,9

8 Vánoční výzdoba v městském parku za budovou 
Staré radnice.

  1   0,2

Celkem odpovědí 528 100%

VYHODNOCENÍ ANKETY PARTICIPATIVNÍHO 
ROZPOČTU 2021

Z celkového počtu 528 odpovědí (on-line formulář, anketní lístky) nejvíce 
hlasů získal návrh "Zřízení vodních prvků na centrálním dětském hřiš  ".
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Z rady 16. března 2021

Rada města schválila:
1. nákup elektronické úřední desky od fi rmy Spojmont Brno s.r.o.,
2. výběr zhotovitele na stavební zakázku Demolice garáží za poliklinikou 

a to fi rmu AZ demolice s.r.o. se sídlem Frýdlantská 111, 463 31 Chrasta-
va, IČ 07912935 s nabídkovou cenou 484 000 Kč vč. DPH,

3. darovací smlouvu se společnos   COOP družstvo Velké Meziříčí, se síd-
lem Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00032344 na částku 
12 321,64 Kč,

4. výběr dodavatele akce Zázemí sportovního areálu, kterým je fi rma AR-
CHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, 
IČO 60753013 za smluvní cenu 22 450 186,23 Kč bez DPH a podpis 
smlouvy dle přílohy, a to za podmínky, že Zastupitelstvo města Bystřice 
nad Pernštejnem schválí dne 17. března 2021 rozpočtové opatření na 
profi nancování této akce,

5. fi nancování akce Rekonstrukce ulice Lipová částkou 43 741,50 Kč, akce 
Okružní etapa D částkou 8 400 Kč, akce Hora - dominanta města část-
kou 12 000 Kč a akce Výměna fi ltrace na koupališ   částkou 18 515 Kč,

6. pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 902 na ulici Lipové o ploše 
35,6 m2 p. J. J. za účelem výdejního místa pro farmářské nákupy pro-
střednictvím pla  ormy Scuk.cz. Roční nájemné 16 713 Kč + náklady na 
služby s nájmem spojené,

7. zřízení služebnos   spočívající v právu uložení podzemního komunikač-
ního vedení, jeho údržby a oprav na pozemku část p.č. 2890/6 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem ve prospěch společnos   Ce  n a.s. Služeb-
nost bude úplatná za jednorázovou úplatu ve výši 850 Kč + DPH a slu-
žebnost bude na dobu neurčitou,

8. zřízení budoucího VB ve prospěch EG.D, a.s. spočívající v právu uložení 
podzemního vedení NN na čás   pozemku p.č. 309 v k.ú. Pivonice. Bu-
doucí VB bude úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH,

9. Dohodu o postoupení smlouvy mezi Městem Bystřice nad Pernštej-
nem a společnos   Stavofl os s.r.o. a Povodím Moravy s.p.,

10. odložení splátek panu P. z Uznání dluhu o 6 měsíců na měsíc červenec 
2021,

11. záměr demolice kotelny na SII,
12. doplatek akce Sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu ve výši 

168 945 Kč bez DPH a současně ukládá fi nančnímu odboru provést roz-
počtové opatření v této výši,

13. Směrnici č. 5/2021 o nájemném a o dalších podmínkách, za kterých lze 
užívat pozemky ve vlastnictví města,

14. příspěvek na účast šermířů TJ Sokol Bystřice n. P. na MS kadetů a junio-
rů v Egyptě ve výši 15 000 Kč,

15. prominu   nájemného za dobu trvání vládních nařízení a nutného uza-
vření provozovny paní V. N.,

16. prominu   nájemného za dobu trvání vládních nařízení a nutného uza-
vření provozovny od 1. 1. 2021 a to takto: leden a únor 2021 - 50 % 
nájemného, březen 2021 a dále – po dobu uzavření prodejny z důvodu 
vládních nařízení 100 % nájemného pana D. K.,

17. podání žádos   ZUŠ Bystřice n. P. do dotačního  tulu FOND VYSOČINY 
na pořízení koncertního akordeonu SCANDALLI AIR III v celkové výši 
160 000 Kč,

18. zřízení budoucího VB spočívající v právu uložení podzemního vedení 
NN, jeho údržby a oprav na pozemcích část p.č. 72/6 a 72/7 v k.ú. Do-
manínek ve prospěch společnos   EG.D, a.s. Budoucí VB bude úplatné 
za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč + DPH a VB bude uzavřeno na 
dobu neurčitou,

19. neprovádění fakturace fi rmě RENGL za období uzavření turis  ckého 
informačního centra.

Rada města doporučila zastupitelstvu:
20. vést další jednání s fi rmou Alzheimer Home Group s.r.o., ve věci koupě 

pozemků, které jsou určeny k výstavbě domova pro seniory a domova 
se zvláštním režimem a ve věci provozování tohoto zařízení.

Rada města odkládá rozhodnu  :
21. o nákupu elektromobilu Goupil G4 za vysoutěženou cenu ve výši 

1 019 000 Kč bez DPH pro TS města a.s. o prodeji pozemku ke stavbě 
bytového domu v lokalitě Rovinky pro fi rmu Profi mo stavby s. r. o.,

22. o stravenkovém paušálu na ZŠ TGM a pověřuje ředitele ZŠ TGM a mís-
tostarostu, aby prověřili problema  ku stravenkového paušálu s Krajem 
Vysočina a Ministerstvem školství.

Rada města neschválila:
23. převod nájmu bytu č.1 v č.p. 960 na ul. Okružní v Bystřici n. P. 

původního nájemce V. J. na jeho vnuka.
Zápis z rady naleznete na webu města: h  ps://www.bystricenp.cz/rada

-red-

Zasedání zastupitelstva 17. března 2021

Zastupitelstvo města schválilo:
1. plán společných zařízení zpracovaných v rámci komplexních pozem-

kových úprav v k.ú. Kozlov a čás   k.ú. Štěpánov nad Svratkou,
2. poskytnu   neinves  čních dotací z grantových programů města dle 

přílohy, která je nedílnou součás   usnesení a schvaluje uzavření 
veřejnoprávních smluv,

3. prodej pozemku dle GP p.č. 2958/119 o výměře 22 m2 v kl.ú. Byst-
řice nad Pernštejnem společnos   EG.D a.s. Cena 200 Kč /m2+ DPH,

4. prodej pozemku dle GP p.č. 59/6 o výměře 26 m2 v kl.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem společnos   EG.D a.s. Cena 200 Kč /m2+ DPH,

5. koupi objektu stavby technického vybavení bez čísla popisného na 
pozemku p.č. st. 42 o výměře 6 m2 v k.ú. Lesoňovice od společnos   
EG.D a.s. Cena 10 000 Kč,

6. koupi pozemku st. 42 o výměře 6 m2 v k.ú. Lesoňovice od p. J. B. 
Cena 3 000 Kč,

7. bezúplatný převod p.č. 2984/12 (dle GP) o výměře 20 m2 v k.ú. Bys-
třice nad Pernštejnem z majetku Kraje Vysočina do majetku města 
Bystřice nad Pernštejnem,

8. bezúplatný převod pozemků dle GP p.č.1415/19 o výměře 62 m2, 
p.č. 1482/3 o výměře 153 m2, p.č. 1482/4 o výměře 141 m2, p.č. 
1482/5 o výměře 28 m2, p.č. 1482/6 o výměře 16 m2 a p.č. 3222/319 
o výměře 2 m2 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem z majetku Kraje Vyso-
čina do majetku města Bystřice nad Pernštejnem, 

9. prodej pozemku dle GP p.č. 47/16 o výměře 67 m2 v k.ú. Pivonice 
u Lesoňovic p. V. F. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

10. prodej pozemku dle GP 304/12 o výměře 159 m2, p.č. 304/13 o vý-
měře 33 m2 a p.č. 304/14 o výměře 15 m2 v k.ú. Pivonice u Lesoňovic 
p. J. D. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

11. prodej pozemku dle GP p.č st.p.č. 76 o výměře 7 m2, st.p.č. 77 o vý-
měře 9 m2, p.č. 49/15 o výměře 3 m2, díl „b“ z p.č. 49/10 o výměře 
31 m2 a díl „c“ o výměře 7 m2 v k.ú. Pivonice u Lesoňovic p. M. J. 
Cena 150 Kč/m2 + DPH,

12. koupi dle GP dílu „d“ z p.č. st.46 o výměře 5 m2 v k.ú. Pivonice 
u Lesoňovic od p. M. J. Cena 182 Kč/m2,

13. zprávy Odboru správy majetku a inves  c o přípravě a realizaci 
inves  c,

14. realizaci akce „Zázemí sportovního areálu“ za podmínky získání do-
tace ze zdrojů Národní sportovní agentury a výdajové rozpočtové 
opatření ve výši 33 000 000 Kč,

15. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Dopravní a tech-
nické infrastruktury ulice Rovinky",

16. provedení rozpočtových opatření výdajových č. 5 – 7, příjmových 
č. 3 – 7 a fi nancování č. 5 – 9,

17. demolici budovy kotelny na SII,
18. doporučení rady města ze dne 16. 3. 2021, že vedení města bude 

jednat s fi rmou Alzheimer Home Group s.r.o., Praha ve věci koupě 
pozemků, které jsou určeny k výstavbě domova pro seniory a domo-
va se zvláštním režimem a ve věci provozování tohoto zařízení,

19. Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2021 o místním poplatku 
z pobytu.

Zápis naleznete na webu města: h  ps://www.bystricenp.cz/usneseni-zastu-
pitelstva

-red-

Výstavba nového rybníku u Voje  na 
Město Bystřice nad Pernštejnem 

bude v letošním roce investorem 
stavby rybníku. Lokalita budoucí 
stavby se nachází v údolíčku poto-
ka, který se vlévá před obcí Rodkov 
do Nedvědičky a kde se již nyní 
nachází kaskáda tří malých rybníč-
ků. Pozemky v tomto místě získalo 
Město v rámci projektu EDEN od 
Kraje Vysočina. Plocha vodní hla-
diny bude zhruba jeden hektar. 
Účelem rybníku bude především 
krajinotvorná funkce, zadržení 
a zpomalení odtoku vody z povodí, 
stabilizace vodního toku jako vý-
znamného krajinného prvku, zlep-
šení biodiverzity a kvality povrcho-
vé vody. Pro fi nancování projektu 
byla schválena dotace z dotačního 

programu Ministerstva zeměděl-
ství ve výši 70 % z celkových ná-
kladů stavby, které budou činit cca 
6 mil. Kč. V současné době proběh-
la příprava území pro realizaci ryb-
níku a v nejbližší době budou zahá-
jeny samotné stavební práce, které 
bude provádět na základě provede-
ného výběrového řízení společnost 
SPH stavby, s.r.o. 

V letošním roce bude rybník do-
končen a předán do užívání. Proto-
že se místo nového rybníku nachází 
na červené turis  cké trase z Bystři-
ce směrem na Voje  n, věříme, že 
jeho realizací dojde ke zpříjemnění 
výletů nebo procházek do tohoto 
nejbližšího okolí našeho města. 

Fran  šek Klimeš
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 RŮZNÉ

Víte, že...Víte, že...Víte, že...
Zatáčka u pě   minut 

Určitě víte že, cestou do Víru projíždíte klikatou silnicí a jedna zatáčka 
střídá druhou. Ale mezi těmi všemi zákrutami, je jedna, která je v něčem 
jiná. Už když k ní budete přijíždět, tak vás možná překvapí, že se na tomto 
místě silnice rozdvojuje. 

Tato zvláštní rozdvojka měla velký význam pro dopravu materiálu na 
stavbu Vírské přehrady. Asi si říkáte, jak jedna malá zatáčka může po-
moct při stavbě tak velké přehrady. Důvod tohoto rozdvojení je přitom 
úplně jednoduchý a zároveň velice účinný. Jelikož cesta z Bystřice do Víru 
nebyla při stavbě nějak extra široká a velká nákladní auta, která se míje-
la, měla problém se vejít vedle sebe, vznikla v tom nejširším místě tato 
speciálně upravená zatáčka. Tím že cesta od přehrady do zatáčky trvala 
o pět minut déle, než cesta z Bystřice, tak řidič, který dojel na tohle místo 
jako první, pak jednoduše počkal oněch pět minut, až přijede z pro  smě-
ru jeho kolega a bez velkých problémů se vešli oba. Brzy dostala tato 
rozdvojka mezi řidiči i svou přezdívku, nejedná se tedy o ofi ciální název 
ale pouze o pojmenování od těch, který tu často pět minut museli čekat. 
Schválně až tudy pojedete, zkuste se vžít do role řidiče nákladního auta 
a představte si, jaké to tehdy bylo.

-mm-

NEJ... BYSTŘICKA
Nejhorší mor 
Mor a jiná epidemiologická onemocnění jsou součás   naší histo-

rie už odjakživa. Sami nyní zažíváme období novodobé pandemie 
na vlastní kůži. Pojďme se podívat, jaké ob  že museli zažívat naši 
předkové.

Nejhorším morovým obdobím v Evropě se označuje období 
14. stole   a začátek 18. stole  . Pro ukázku útrap této doby bych 
použil jako příklad první vlnu jednoho z mnoha nechvalně známých 
morů období – černé smr  . Ta měla jen mezi lety 1347-1353 na 
svědomí smrt více než tře  nu tehdejší evropské populace. Bohužel 
černá smrt se nadále periodicky opakovala až do konce 14. stole  . 
Označení „karanténa“ pochází již z tohoto období. Bylo vytvořeno 
z italského slova „quaranta“, což znamená čtyřicet a označovalo 
to dobu právě 40 dnů, kdy museli námořníci připlouvající do seve-
roitalských přístavů čekat na moři a teprve potom mohli být vpuš-
těni do přístavu. 

Toto období smr   a bídy se ovšem citelně dotklo pouze západní 
Evropy a naše země jím nebyly tak moc poznamenány.

To bohužel nepla   o posledním plošném rozšíření moru z let 
1713 1715. Znatelně zasáhl i oblast Žďárska, samozřejmě vedle 
toho i celý zbytek naší vlas  . Celkově v Českých zemích zemřelo 
přes 200  síc lidí a v samotné Praze zabil mor přes čtvr  nu popu-
lace.

Na ochranu pro   šíření nemoci už před 300 lety zavedl státní apa-
rát nám velmi podobná opatření. Všechny vedlejší cesty a mosty 
mezi regiony byly uzavřeny nebo dokonce zbourány a cestování 
bylo povoleno pouze s platným pasem z oblas  , která byla nejmé-
ně tři měsíce od nákazy vyčištěná.

S důslednos   byla tato opatření zavedena samozřejmě i v našem 
městě. Každý příchozí musel svoji bezinfekčnost prokázat u měst-
ské brány (dnes už neexistující) ve spodní čás   náměs   a teprve 
poté mohl být vpuštěn do města. V případě, že by toto nemohl 
prokázat, byl umístěn do separační budovy, která za normálních 
podmínek sloužila jako ubytovna pro kata (dnes ulice Pod Horou).

Obecně se má za to, že mor v Bystřici byl mírnější než v okolních 
městech, čemuž odpovídá i poměrně zanedbatelný nárůst úmrt-
nos   v tomto období. Nepřímým důkazem je i fakt, že naši novo-
městš   a žďárš   sousedé v reakci na uzdravení obyvatelstva posta-
vili morové sloupy. I když v Bystřici stojí sloup také, má jiný tragický 
podtext – byl aktem vděčnos   za odvrácení ničivých požárů, které 
často sužovaly města na začátku 18. stole  .

Dle mého názoru je studium těchto temných období a hlavně his-
torie celkově jednou z mála možnos  , jak se odreagovat od dnešní 
situace a uvědomit si, že všechno špatné jednou pomine.

Marek Dřínovský, 
Gymnázium Bystřice n. P.

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

A opět nová soutěžní fotografi e! Poznáte, o které místo se jedná?
Správné odpovědi posílejte na: info@bystricenp.cz pod názvem POZNEJ 
BYSTŘICKO! do 15. 4. 2021. Koncem měsíce vylosujeme opět jednoho 
šťastlivce, který obdrží věcnou cenu.

Výhercem z minulého čísla se stal Petr Vostrejž z Bystřice n. P., který 
byl vylosován z pouze tří správných odpovědí. Gratulujeme! Správná 
odpověď na soutěžní fotografi i byla – průchod pod železniční tra   
poblíž hradu Pernštejna. 

Děkujeme všem, kteří se naší soutěže účastní.
-  c-

 NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záruka 5 let. 
 Tel: 608 700 515, www.renovacevany.eu

 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
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ROZHOVOR, KULTURA

O PRÁCI V DOLE ALE I NAD NÍM 
rozhovor se zastupitelem Ing. Emilem Ondrou

Zajímalo vás někdy, co se děje v současné době v důlních prostorách na 
Dolní Rožínce, nebo patříte k těm, kteří pravidelně sledují dění v našem 
městě. Tak by vám určitě neměl uniknout právě tento rozhovor. O výstav-
bě výzkumného pracoviště v podzemí a práci člena rady zastupitelstva 
města si s naším redaktorem promluvil Emil Ondra.    

Popište nám prosím vaši práci 
technika na Uranových dolech. 

Na začátku Vás opravím. Uranové 
doly skončily s minulým režimem. 
V současnos   se nástupnický pod-
nik jmenuje DIAMO s. p. a na Dolní 
Rožínce je jeho o. z. GEAM. Na pod-
niku jsem začal pracovat v roce 2007 
a prošel jsem za tu dobu všemi tech-
nickými funkcemi tzv. důlního úseku, 
dnes střediska výroby, od revírníka 
po vedoucího. V současnos   pracuji 
na funkci Závodní dolu. Na důlním 
úseku bylo mojí náplní práce řízení 
pracovníků při dobývání uranu, na 
funkci Závodního dolu je to přede-
vším dohled a odpovědnost za bez-
pečný provoz celého dolu.

Práce v podzemí je určitě velmi ná-
ročná, co vás přimělo, nebo uchvá  -
lo natolik, že jste šel pracovat právě 
sem?

Od 4 let bydlím v Bystřice n. P. Vy-
chodil jsem zde základní školu, vy-
studoval bystřické gymnázium a být 
zaměstnán na tehdejších UD Dolní 
Rožínka mně připadlo jako dobrá 
volba. Šel jsem proto studovat do 
Ostravy VŠB, obor dobývání uranu 
a rud. Bohužel v roce mého ukončení 
studia, v roce 1989, byl na místních 
dolech zahájen útlum, a proto jsem 
dalších dvacet let dělal něco jiného. 
V roce 2007 nastal, vzhledem k ceně 
uranu na světových trzích, boom těž-
by uranu a byl jsem přijat na doly do 
zaměstnání.

Nyní je v podzemí ve výstavbě 
výzkumné pracoviště pro budoucí 
defi ni  vní úložiště radioak  vního 
odpadu, jak toto pracoviště vypadá 
a k čemu bude sloužit?

V roce 2017 byla dokončena I. eta-
pa razicích prací Podzemního vý-
zkumného pracoviště Bukov na 12. 
patře v důlním poli jámy B1. V součas-
nos   jsou v tomto prostoru realizo-

vány experimenty spojené se sle-
dováním proudění podzemní vody 
v horninovém masivu, testováním 
těsnících materiálů, chováním a sta-
bilitou důlních děl a prováděním 
seizmických měření. Od začátku 
roku 2021 probíhá ražba II. etapy 
PVP Bukov na 12. patře v důlním poli 
jámy R7S. Zde budou realizovány 
především experimenty zaměřené 
na sledování dlouhodobých účinků 
důlního prostředí na případné ko-
rozní poškození obalových souborů 
z různých materiálů. Celé pracoviště 
po dokončení ražeb bude sloužit do 
roku 2035 jako experimentální la-
boratoř SÚRAO, radioak  vní odpad 
zde nebude ukládán.  (Poznámka: 
Vzhledem k obsáhlos   problema  ky, 
vyjde v některém dalším číslem sa-
mostatný článek.) 

Co se bude s podzemním výzkum-
ným pracovištěm dít, až skončí vý-
zkumné práce?

Po ukončení etapy výzkumných 
prací do výběru fi nální a záložní loka-
lity, budou v PVP Bukov experimenty 
demontovány a odstraněny a bude 
následovat další etapa zajištění a lik-
vidace dolu Rožná vč. experimentál-
ních čás   PVP Bukov. 

První, co určitě hodně lidí napadne 
je, že úložiště radioak  vního odpa-
du bude nebezpečné. Hrozí tedy 
něco místním obyvatelům?  

Hlubinné úložiště radioak  vního 
odpadu znamená v první řadě ko-
nečné bezpečné uložení tohoto ma-
teriálu. Obyvatelé lokality, kde bude 
úložiště jednou v provozu, se tedy 
nemají čeho obávat.  

Jste také členem rady a zastupitel-
stva obce, jak se dají tyto dvě různé 
práce skloubit dohromady? 

V tomto směru nedochází vůbec 
k žádným kolizím mezi mou prací 
a vykonávání funkcí v radě a zastupi-
telstvu, protože moje pracovní doba 
je převážně do 14 hodin a zasedání 
rady a zastupitelstva jsou v pozděj-
ších hodinách.

Myslíte, že se obyvatelé Bystřice 
dostatečně zajímají o veřejné dění 
ve městě?

Lidé jsou různí. Někdo chce mít klid 
a o veřejné dění se nezajímá, někdo 
se mě při osobním setkání zeptá na 
to, co ho zajímá, a někdo se upne 
třeba jenom na internetovou diskuzi. 
Samozřejmě upřednostňuji osobní 
debatu. Bohužel, v dnešní době je 
osobní kontakt díky pandemické si-
tuaci s ostatními lidmi omezen, a tu-
díž je omezena i diskuze o veřejném 
dění v našem městě. Doufám, že tato 
situace brzy pomine, a lidé se budou 
moci znovu potkávat bez omezení.

Je v současné době něco, co vám 

v Bystřici schází, nebo by se mohlo 
vylepšit?

Bystřice má v současnos   roz-
pracovanou řadu inves  čních akcí 
v oblas   občanské vybavenos  , 
které budou fi nancovány městem, 
případně s podporou státních dota-
cí. Jedná se o nové sportovní zázemí 
fotbalistů a hokejistů, skluzavku na 
koupališ  , cyklostezku z Domanín-
ského rybníka do Domanína, stavbu 
rybníka ve Voje  ně a další. Z mého 
pohledu, a zdá se i z pohledu celého 
zastupitelstva, chybí přímo v Bystři-
ci Domov důchodců. Po mnohaleté 
námaze byl jednohlasně zastupitel-
stvem vybrán investor této stavby, 
která bude zahájena v nejbližší době 

a do provozu bude uvedena v roce 
2023.

Co je pro vás ten pravý odpočinek 
ve volném čase?

Od mládí jsem sportoval, hrál fot-
bal, hokej a házenou, mnoho let 
trénoval mladé bystřické fotbalisty 
a pracoval ve výboru SK. Dneska už 
fotbal sleduji pouze z tribuny. Ještě 
si rád zahraji hokej s partou starých 
pánů, rád se projedu na kole nebo 
se jen projdu po Bystřici a okolí. 
Od mládí také stavím modely, tak 
že, když je špatné počasí, věnuji se 
i tomuto koníčku. Většinu volného 
času však zaberou práce kolem ro-
dinného domu.

Michal Mašek

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 15

Sochy na hřbitově ve Veselí
Ve Veselí, vesničce mezi Vírem 

a Dalečínem, mají díla předního so-
chaře Vysočiny Julia Pelikána (1887 
Nové Veselí – 1969 Olomouc), po-
tomka chudých hrnčířů. U vchodu 
na hřbitov u evangelického kostela 
ve Veselí jsou opřeny dvě pískovco-
vé desky s reliéfy. Vytvořil je právě 
J. Pelikán a dal jim docela tragickou 

podobu. Na jedné zosobňuje ne-
štěs   žena, zalamující ruce, na dru-
hé muž rozkládá dlaně.

Pelikánových soch jsem našel na 
Žďársku, Novoměstsku a Bystřicku 
37 a pro zájemce jsem připravil jed-
noduchého průvodce. Několik si jich 
představíme i v Bystřicku.

Hynek Jurman
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RŮZNÉ

Že se dá adrenalin zažít v Koruně 
Vysočiny se přesvědčila i olympijská 
vítězka a snowboardistka Eva Sam-

Možnos   ak  vního 
odpočinku 

TISKOVÁ KONFERENCE MAP II 
Vládní nařízení jsou v posledních dnech čím dál přísnější a tak se tedy musela i nedávná  sková 

konference MAP II Bystřice nad Pernštejnem přesunout do online světa. Všichni zúčastnění si tak 
naplno vyzkoušeli, jak to mají v současné době složité studen   a učitelé při online hodinách. 

Hlavním cílem projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, 
který běžel od 1. února 2018 a bude končit 30. června 2021, je podpora spolupráce, komunikace 
a sdílení dobré praxe mezi školami, podpora proinkluzivního vzdělávání a implementace ak  vit. 

O průběhu projektu jsme pravidelně v Bystřicku informovali, tak jen krátké shrnu  : proběhla 
celá řada workshopů, besed, seminářů i exkurzí, zapojení rodilých mluvčí do hodin cizích jazyků, 
nebyla opomenuta bezpečnost v kyberprostoru, nečekaně spjatá se změnou, kterou přinesl CO-
VID 19+, distanční výukou. Proběhly akce spojené se vztahem k životnímu prostředí i regionu, ve 
kterém žijeme a mnoho dalšího… 

Ne všechno šlo hladce, to v praxi ani nejde, ale se vzniklými problémy se realizátoři projektu 
statečně vypořádali. 

Konstatování na závěr – co bylo přislíbeno ředitelům škol na první konferenci v únoru 2018, 
bylo splněno, v řadě oblas   i překročeno. Podařilo se navázat či rozvinout vztahy mezi řadou 
škol, které před MAPem nefungovaly. Podařilo se najít cestu k řadě organizací, které v regio-
nu fungují a zapojit je do vzdělávání. Vzhledem k přesahu projektu do inves  čních oblas   škol 
v rámci zpracování Strategických rámců ve spolupráci se zřizovateli, MAS Zubří země, o.p.s. 
a Mikroregionem Bystřicko lze odvážně zhodno  t, že se projekt MAP stal respektovaným part-
nerem. I když limit projektu již téměř vypršel, je záměrem pokračovat v dobře rozjeté práci 
projektem MAP III.                                                                                                                          -red-

Foto: Adrex Base Camp

ÍCENIN

TAJEMNÁ ZÁKOUTÍ HRAD  A Z ÍCENIN

KONTAKTNÍ MÍSTA:

1. JÍVINA 
Kontaktní místo: Draxmoor – Strašidelný zámek

2. MITROV
Kontaktní místo: 
3. VÍCKOV
Kontaktní místo: TIC Tišnov

4. PERNŠTEJN
Kontaktní místo: 
5. OSIKY
Kontaktní místo:  Rozhledna Babylon u Kozárova

6. ZUBŠTEJN
Kontaktní místo: Centrum Eden

7. AUERŠPERK
Kontaktní místo:  
8. PYŠOLEC
Kontaktní místo:  Hotel Forest Resort a Adrex Base Camp Vír

Kontaktní místo: 
10. ŠTARKOV
Kontaktní místo: 

do 31. 10. 2021. Má deset zastá-

PUTOVÁNÍ

XV

pod názvem

S Vodomilem 
Korunou 

ková s jedním z nejúspěšnějších 
českých lyžařů Tomášem Krausem. 
Objevte s nimi krásná a ne tolik zná-
má místa, která nabízejí adrenali-
nové možnos  . Dokument Českem 
nejen za sportem uvede Česká te-
levize ve čtvrtek 22. 4. na programu 
ČT2 ve 21:00 hod., následně v reprí-
ze 24. 4. v sobotu cca v 10:10 hod. 
a v úterý 27. dubna cca v 18:15 hod. 

PUTOVÁNÍ S VODOMILEM 2021
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MUZEUM

Bystřice nad Pernštejnem si v loňském roce připomněla 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 n. P.  

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes

Pravá strana náměs   s měšťanskými domy. Začínáme domem rodiny Fišů. 
V minulos   sídlo bystřického rychtáře Ketrudy. Záběr je pořízen od domu 
č.p. 52 (grunt Bakasovský). Pro pamětníky restaurace pana Čermáka. 
Foto J. Švec, 1924.

Pohled na domy na pravé straně náměs  . Díky pohledu z výšky se nám 
v línii domů objevuje i dům č.p. 2 (dům Vlachovský). Dnes Lékárna 
U sv. Vavřince, před rokem 1989 zde byla Mototechna.

Na stěně kanceláře bystřického 
muzea visí už řadu let nevelký akvarel 
znázorňující pohled od horního 
konce náměs   na kostel. Podle 
nepatrných číslic v pravém dolním 
rohu jde o podobu náměs   v roce 
1857, tedy šestnáct let po zhoubném 
požáru prak  cky celého města v noci 
z 19. na 20. září 1841. Z historického 
hlediska jde o druhou nejstarší 
zachovanou podobu Bystřice. Tou 
první je veduta F. X. Richtera z roku 
1824 uložená v Moravské galerii 
v Brně. Téměř nečitelné je jméno 
autora v druhém dolním rohu. Je 
zde uvedeno jméno Fran  šek Sáblík, 
v době zhotovení akvarelu teprve 
dese  letý syn (narozen 16. dubna 
1847) dlouholetého bystřického 
radního, velitele revoluční gardy 
v roce 1848 a majitele měšťanského 
domu č. 2 na náměs   Jiřího Sáblíka 
(dnes lékárna u sv. Vavřince). Možná 
to leckoho udiví, ale nepřekvapí, 
když si uvědomí, že Fran  šek Sáblík 
s výborným prospěchem absolvoval 
architekturu na německé technice 
v Praze a v roce 1873 (tedy v 26 
letech)  už byl docentem a později 
dokonce rektorem této pres  žní 
vysoké školy (zemřel v roce 1907). 
Víme to proto, že právě v roce 1873 
navrhl a dohlížel na stavbu kupolí věží 
farního kostela sv. Vavřince v podobě,  
ve které jsme  je znali do roku 1976. 

To ovšem záhada není, tyto údaje lze  
dohledat. Už dávno jsme s panem Ci-
sárem při prohlídce akvarelu zjis  li, že 

malý Fran  šek byl asi špatným kreslí-
řem, protože na obraze chybí ve frontě 
domů pravé strany náměs   právě ten 
jeho rodný, tj. č. 2. Od jara skenujeme 
v muzeu staré fotografi e a při té příle-
žitos   jsem našel doma v rodinném 
archivu i mně neznámou fotografi i 
stejných rozměrů, evidentně zhoto-
venou ze stejného místa, ze kterého 
maloval Fran  šek, ovšem podle stavu 
náměs   odhadem z 80.let 19. stole  . 
Po zvětšení v PC jsme byli překvapeni: 

znovu chybí dům č.p. 2. Přitom foto-
grafi e perspek  vu takto zkreslit nemů-
že. Nezbylo nic jiného, než se vypravit 
na náměs   a hledat onen bod, ze 
kterého byly akvarel a fotografi e po-
řízeny. A to jedno jediné místo s chy-
bou cca +,- 1 metr skutečně existuje. 
Omlouváme se tedy jednomu z řady 
významných bystřických rodáků (na 
této škole přednášeli i Albert Einstein 
a Ernst Mach) za podezření. Je vidět, 
že od dětství byl pečlivým pozorova-

telem a kreslířem, což tehdy architekt 
potřeboval více než dnes. 

A čtenáře Bystřicka  vyzýváme, aby 
se pokusili  toto místo najít a  pokud 
mají doma zažloutlé fotografi e, ale 
i kresby našeho města, aby je zapůjčili  
k reprodukci.

Příště: pokus o přesné datování 
výše uvedené fotografi e přinese ne-
jedno překvapení. 

Bystřice nad Pernštejnem, 
8. června 2009, Petr Dvořáček

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

Ztracený dům na náměs  ZÁHADY STARÝCH FOTOGRAFIÍ I.
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ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru
7. Příběh o druhé výpravě na Ehma

Správce vírské tex  lky Valen  n 
Ehm se mohl z přežitého útoku těšit 
rovných šest neděl. Když se vracel 4. 
března i s manželkou Elfriedou od 
vdovy Heberhauerové z Věs  na, byl 
podle původního scénáře přepaden 
nad Andulčiným kamenem nad Ví-
rem. V to nedělní odpoledne zburco-
val Adolf Dobiáš z Věs  nka partyzány 
Ilju a Zachara a sám jim dal písknu  m 
signál, že pro  jdoucím je skutečně 
Ehm. Ilja továrníka z bezprostřední 
blízkos   zastřelil, ale Zachar jeho 
manželku netrefi l, ta vyvázla jen 
lehce zraněna. Sama vystřílela po 
partyzánech celý zásobník, ale také 
nezasáhla.

Ve Víru začalo vyšetřování, protože 
lidé na rozdíl od partyzánů nemohli 
u  kat. Přímo u Krausů zatkli všech-
ny čtyři členy rodiny a přítomného 
poštmistra Šťastného. Všichni vír-
š   muži nad 16 let byli sezváni do 
hospody a v jednu chvíli se počítalo 
se zastřelením každého desátého 
z nich. Nakonec došlo k zatčení 11 
rukojmí z Víru a 2 z Rovečného. Ov-
šem Leopold Kraus a Miroslav Coural 
se už živí nevrá  li, s nimi Josef a Jiří 
Jančíkovi z Rovečného. Byli odvezeni 
posledním transportem do Maut-
hausenu a tam popraveni.

Jeden z pozůstalých se ptal ještě po 
56 letech: „Stál Ehmův život za ty čty-
ři životy našich lidí?“

Lednový útok na Ehmovu vilu měl 
však také špatné následky pro party-
zány a hlavně jejich civilní pomocníky 
kvůli věcem, jež opilí partyzáni na 
místě zanechali. U mrtvého Čursina 
se především našly recepty vystave-
né jimramovským lékařem MUDr. 

Jaromírem Gregorem. Ten byl ještě 
téhož dne zatčen. Dále měl u sebe 
Nikolaj tobolku s fotografi emi, které 
byly pořízeny ve Veselí. Ty jsou dnes 
hojně rozšířeny a publikovány. Vír-
ský četník Stanislav Straský naštěs   
fotografi e uschoval a později zničil 
a ještě stačil partyzány ve Veselí va-
rovat. Miloš, syn vrchního strážmist-
ra Josefa Fojtla, byl vyslán za rolníky 
do Hlubokého, kteří hned varovali 
samotné partyzány ve Veselí. Ti 
právě spali a gestapo by je určitě 
překvapilo. Takto v klidu z dědiny 
odešli, strhli zemljanky v těsné blíz-
kos   Veselí a rolník Jaroslav Novotný 
vložil do varhan v evangelickém kos-
telíku k již ukryté vysílačce i fotogra-
fi e partyzánů. Přesto Veselí návštěvě 
gestapa neuniklo.

U padlého se to  ž ještě našla břit-
va zabalená do novin. Bylo velkou 
nezodpovědnos   Čursina, že na 
novinách ponechal adresu Fran-
 ška Vávry z Veselí. Gestapo hned 

21. ledna do Veselí přijelo, proče-
salo okolní lesy a zatklo rolníka Vá-

vru i jeho služebnou Vlastu Kudovou. 
Nejhorším důsledkem nevydařené-
ho útoku ve Víru však bylo častější 
nasazování ruských přeběhlíků do 
zdejšího kraje. Ti se vydávali za party-
zány, pátrali po nich i po jejich spolu-
pracovnících a často se jim to dařilo. 
Až dosud s touto tak  kou Němci na 
Vysočině pořádně nevyrukovali. Ve 
stejné době, kdy se Čursin s Chludem 
posilňovali před výpravou na Ehma, 
se objevili první dva provokatéři v Pi-
vonicích. Ale brzy se s  mto nebez-
pečím měli setkat lidé v Koníkově, 
Veselí a jinde.

Roman Chlud válku přežil a rád se 
na Vysočinu vracel. Pozůstalí zby-
tečných lidských obě   už tak rádi 
nebyli...

Komunis  č   historikové psali bajky 
o tom, že nebohý Ehm střílel z kulo-
metu a měl granáty i poplašné zaříze-
ní. A také prý seznam až 150 lidí urče-
ných k zastřelení. Vše bylo postupně 
vyvráceno. I historik Zdeněk Štěpá-
nek musel připus  t, že si partyzáni 
způsobili neštěs   svojí opilos  , ale 

pravdu nechtěl zveřejnit, aby prý ne-
znevážil odboj! Věc, kterou by pravda 
znevážila, ovšem není dobrá věc...

Ing. Vlas  mil Vondra, který party-
zánům dodal ten osudný granát, mi 
z Brna 12. 12. 2000 napsal:

„Seznam evidovaných lidí z Víru 
manželkou Ehma neexistoval. Vymy-
slel si ho ředitel měšťanky Zezulák. 
28. 10. 1945 zahajoval ochotnické 
divadelní představení v chatě u Šťast-
ných. Při proslovu tvrdil, že má u sebe 
seznam 50   vírských občanů, které 
chtěla manželka Ehma popravit. Po 
představení jsem po něm požado-
val, aby mně dal seznam k nahléd-
nu  . Přiznal, že si to vymyslel, aby 
posílil odpor k Němcům. Svědkem 
jeho přiznání byla paní Mičínová, 
která dosud žije a to lze u ní ověřit.“

Vidíme, že všechny národy a všech-
ny režimy se k pravdě stavějí často 
podobně. Kulantně řečeno: dos   
neochotně...

(pokračování příště)
Hynek Jurman

Foto: Archiv Bořivoje Nebojsy

Zvonice u kostela ve Štěpánově nad Svratkou - historie a stavební vývoj
V lednu tohoto roku provedl Ing. 

Tomáš Kyncl ze společnos   Den-
droLab Brno, jemuž je  mto autor 
velice zavázán, dendrochronologic-
kou analýzu dřevěných konstrukcí 
dvou historických staveb Štěpánova 
nad Svratkou. V dnešním krátkém 
příspěvku si shrneme výsledky týka-
jící se štěpánovské zvonice. Zvonice 
dnes sestává ze čtyř podlaží a krovu/
báně. Věž je v dnešním stavu docho-
vání tvořena historickým zdivem do 
výše zvonového patra, tedy cca 9 m 

nad zemí. Zvonové patro, hodinové 
patro a krov pochází až z doby pře-
stavby věže ve 20. letech 20. stole   
(viz dobová pohlednice). Dne 20. září 
1917 to  ž došlo k rozsáhlému po-
žáru v centru městečka Štěpánova, 
kterému za oběť padl mimo jiné kos-
tel a právě zvonice. V dosavadních 
pracích se správně soudilo, že zvoni-
ce byla vystavěna během 16. stole   
v souvislos   s postupným přerodem 
Štěpánova na městečko, k němuž 
defi ni  vně došlo v letech 1579 ‒ 

1584, nicméně 
stavební roz-
voj Štěpánova 
nastal již v 1. 
pol. 16. stole  , 
o čemž svědčí 
právě dendro-
chronologická 
data získaná ze 
zvonice. Něko-
likero požárů, 
které věž po-
s  hly, naštěs   
nezničilo veške-
ré dřevěné sou-

čás   stavby. V přízemí věže se to  ž 
v rozích nachází podivné zhlaví trá-
mů, druhotně odřízlých, které nesly 
původně podlahu staršího 1. patra 
věže. Dendrochronologická analýza 
dokáže se značnou spolehlivos  , je-
-li zachován podkorní letokruh, určit 
dobu smýcení stromu, určeného 
k otesání na trám. A trámy štěpá-
novské zvonice, zcela nepochybně 
zazděné do zdiva během její výstav-
by, byly pokáceny patrně v zimě na 
přelomu let 1542 ‒ 43. Štěpánovská 
věž postrádá citlivější slohové znaky, 
které by dovolily její výstavbu jen na 
základě vizuální prohlídky stanovit. 
Dendrochronologie je tak význam-
nou pomocí pro stanovení jejího his-
torického vývoje. Stavební rozmach 
Štěpánova snad souvisí s obnovením 
těžby stříbra v okolních dolech na 
konci 15. stole   za Viléma z Pern-
štejna, který roku 1484 dostává od 
Vladislava Jagellonského povolení 
obnovit stará důlní díla na svém pan-
ství. Archeologicky je však obnovení 
důlních prací na starém pernštejn-
ském teritoriu ne zcela prozkoumané 

(otázkou je, nakolik s těžbou drahých 
kovů 15. a 16. stole   souvisí švařecký 
kostelík). Bez zajímavos   není koneč-
ně ani skutečnost, že kolem poloviny 
16. stole   je u Borovce nalezen zdroj 
dalšího kovu – mědi. Je tak zřejmé, že 
16. stole   představuje pro Štěpánov 
mimořádně příznivou dobu rozvoje 
a prosperity, krátce před polovinou 
16. stole   na jeho místě vyrůstá 
nový urbanis  cký celek, zahrnující 
rozměřené obdélné náměs  , radnici 
s horní správou a při starém kostele 
postavenou zvonici, atribut měst 
a městeček. Stavební vývoj prvé 
půle 16. stole   je završen v letech 
1579 ‒ 1584 přerodem vsi Štěpánova 
na statut městečka a s  m i plynou-
cích výhod. To vše, včetně zmínek 
o snaze Štěpánovských konkurovat 
Bystřici nad Pernštejnem v prodeji 
soli, svědčí o sebevědomí bouřlivě 
se rozvíjejícího městečka Štěpánova 
nad Svratkou během 16. stole  .

Jan Večeřa,
Národní památkový ústav 

územní odborné pracoviště v Telči
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BYSTŘICKÁ VÝROČÍ 180 let bystřické pošty
„V městě Bystřici v Jihlavském kra-

ji na Moravě vstoupí v účinnost t. r. 
samostatná listovní sběrna, která se 
bude zabýva   jak korespondencí, tak 
peněžními dopisy a malými zásilkami 
povozné pošty až do váhy 3 liber 
(přibližně 1,36 kg) a bude dvakrát 
týdně ve spojení s poštovní stanicí ve 
Velkém Meziříčí 3 míle vzdálením.“ 
(Zřizovací lis  na č. j. 4187/720/1841)

Tímto výnosem v úředním věstníku 
ze dne 2. dubna 1841 byla v Bystřici 
nad Pernštejnem ustanovena první 
stálá, trvalá a samostatná listovní 
sběrna. 

Historie poštovnictví v Bystřici nad 
Pernštejnem je však daleko starší. 
Zachovalé dokumenty městského 
archivu se nesčetněkrát zmiňují 
o nákladech na cesty poslů, kteří byli 
vysíláni do různých míst vlas  . Napří-
klad v roce 1494 je uváděn záznam: 
„Dali jsme Šimonovi jako chodil do 
Měřína  18 gr.“  Nejen to dokládá, že 
i pro ne příliš velké a bohaté město, 

jakou byla tehdy Bystřice, bylo nut-
nos   zajis  t si doručování zpráv do ale 
i z rozličných koutů země. Je třeba si 
uvědomit, že bystřič   občané nebyli 
své vrchnos   povinni robotou, a proto 
žádali za řádně vykonané služby řád-
nou odměnu. Na začátku 18. stole   
byla poslům určená přesná trasa, kte-
rou museli ujít za určitou dobu. Na tra-
se nesměli, pod hrozbou trestu, brát 
k doručování žádné jiné dopisy. Na 
konci 18. stole  , kdy bylo stále častější 
doručování nelegální soukromé kore-
spondence, kterému nezabránily ani 
císařské patenty, se proto začaly za-
vádět poštovní služby i v odlehlejších 
částech země. Proto 5. listopadu 1787 
navrhlo moravskoslezské gubernium 
v Brně ustanovení 20 nových listov-
ních sběren na Moravě – i v Bystřici. 
Z dalších záznamů však vyplývá, že po 
roce 1790 sběrna v Bystřici zanikla. Od 
roku 1838 fungovala pravděpodobně 
smluvní listovní sběrna při magistrátu 
obce. 

Dne 2. dubna 1841 byla ustálena 
listovní sběrna v Bystřici nad Pernštej-
nem. Výnos byl doplněn o bližší infor-
mace a to tak, že se: „zřizuje v městě 
Bystřici,…., která se nejen běžnou ko-

respondencí, nýbrž i soukromými pe-
něžními dopisy a menšími zásilkami 
do 3 liber zabýva   má, dnem 1. květ-
na zahájí provoz a tamějšímu držiteli 
c. k. Tabákovému skladu Josefu La-
zarovi je propůjčena.“ (Výnos Vrchní 
poštovní správy v Brně z 18. dubna)

A právě Josef Lazar (mimo jiné i bys-
třický starosta) – byl prvním bystřic-
kým poštmistrem. Začátky nebyly ur-
čitě snadné, což nám naznačují i četné 
spory s místní vrchnos   - Vladimírem 
Mitrovským. V roce 1863 byl ustano-
ven nový poštmistr - pan Josef Sýkora. 
Ten roku 1890 daroval první poštovní 
schránku na dopisy Poštovnímu mu-
zeu ve Vídni, kde je dodnes vystave-
na. Je vyrobena ze dřeva a železného 
plechu.

Do roku 1848 byli s korespondencí 
vysílání tzv. pěší posli. V první polovině 
roku 1848 bylo zavedeno jízdní spoje-
ní do Velkého Meziříčí přes Horní Bob-
rovou do Velkého Meziříčí. Nejdříve se 
jezdilo obden, později každý den. Se 

stále větší potřebou zasílání soukro-
mé korespondence se od 1. června 
1850 zavedly v Rakousku Uhersku 
poštovní známky. Úřední dopisy byly 
orazítkovány ex off o, tedy bez zná-
mek. Kvůli častým záměnám v adre-
se (přeci jen Bystřicí bylo v tehdejším 
mocnářství vícero, celkem 16) bylo 
k označení Bystřitz na razítku přidá-
no JGL. KRS, tedy kraj Jihlavský. Tím 
se, alespoň částečně, zabránilo puto-
vání dopisu po celé zemi. 

První poštovní úřad byl umístěn 
v budově č. 3, kde „zůstal“ až do 
roku 1932. Tedy neuvěřitelných 92 
let. Poté byl přestěhován do 1. po-
schodí nové budovy městské spo-
řitelny, budovy č. p. 298. Následně 
byl umístěn do budovy č.p. 105, kde 
sídlí dodnes. 

Eva Straková
Zdroj: Adolf Dvořáček 
– Pošta v Bystřici n. Pern., 1980
Petr Dvořáček 
– Pošta Bystřice nad Pernštejnem

Lazar

První bystřická poštovní 
schránka

V letošním roce uplyne 290 let od 
příchodu jména a rodiny Mitrovských 
do bystřických končin. Rod Mitrov-
ských, který žil v našem regionu na 
Dolní Rožínce a Pernštejně, byl starým 

českým vladyckým, poté panským 
a nakonec hraběcím rodem. Dolože-
ný původ rodu se nachází v jihočeské 
vesnici Nemyšl, která leží asi 12 km 
severně od města Tábor. Vesnice s ne-
velkou tvrzí tvořila v 2. polovině 14. 
stole   malé panství a dala jméno vla-
dyckému rodu, který se psal po této 
tvrzi jako vladykové z Nemyšle. V erbu 
měli stříbrný kůl v červeném poli. Vla-
dycká rodina se postupně začala roz-
růstat a zároveň začala rozmnožovat 
svůj majetek. V polovině 15. stole   
získali malé panství Mitrovice s tvrzí. 
Podle této tvrze se začali nazývat Mi-
trovš   z Nemyšle. 

Rodové větve Mitrovských, kteří se 
usadili v Čechách, postupně vymřely 
v 18. stole  . Přežila větev rodu, kte-
rá se usadila ve Slezsku. Z této větve 
dosáhl nejvyššího postavení Maxmi-
lián Mitrovský, který se stal krajským 
zemským radou a hejtmanem klad-
ského hrabství. Jako první z celého 
rodu byl v roce 1705 povýšen do 
panského stavu, kdy získal  tul ba-
ron.

V roce 1684 zakoupil panství Hra-
byně. Nebyl však dobrým správcem 
majetku a věnoval se spíše úřednické 
kariéře. O jeho majetek se staral jeho 
bratr Arnošt Matyáš Mitrovský. Ten 
se stal nejvyšším komořím opavské-
ho knížectví a po roce 1742 spravoval 
zemské hejtmanství v Opavě. V roce 
1716 byl povýšen do panského stavu 
a byl mu udělen  tul baron. Arnošt 
Matyáš Mitrovský byl svědomitým 
hospodářem a budovatelem. Od své-
ho bratra Maxmiliána odkoupil v roce 
1711 panství Hrabyně, v roce 1713 
přikoupil panství Vikštejn a v roce 
1728 panství Žádlovice u Kyjova.

14. dubna 1731 koupil od hraběte 
Leopolda z Lamberka panství Bys-
třické a Rožínecké za 153 000 zlatých 
rýnských. 

Po zakoupení Bystřického a Roží-
neckého panství v roce 1731, se Ar-
nošt Matyáš Mitrovský ihned začal 
plně věnovat správě nově nabytého 
majetku. Několik dnů po podepsání 
kupní smlouvy, se začalo s přestav-
bou ovčírny u panského dvora ve 

Velkých Janovicích. Na svém novém 
panství se fi nančně podílel na opra-
vách církevních staveb.

Hřbitovní kostel v Bystřici, nyní za-
svěcený Nejsvětější Trojici, dal zhoto-
vit k užívání pro utrakvisty (evangelí-
ky) v letech 1614 15 tehdejší majitel 
panství Jan Čejka z Olbramovic. Zú-
častnil se však stavovského povstání 
pro   císaři Ferdinandu II, které skon-
čilo v roce 1620 prohrou stavů. Jeho 
majetek propadl císaři a Jan Čejka byl 
zatčen. Kostel přestal sloužit svému 
účelu. Nový majitel panství Jiří hrabě 
z Náchoda byl katolík a z evangelíků 
se automa  cky stali katolíci. Za třice-
 leté války, v roce 1645 ještě kostel 

vydrancovali Švédové a ten začal 
chátrat. V druhé polovině 17. stole   
byl částečně opraven, zasvěcen Sva-
té Trojici a mše svatá byla sloužena 
jedenkrát za rok. 

Zanedbaný kostel nechal Arnošt 
Matyáš Mitrovský v letech 1735-
1736  opravit, přestavět a uprostřed 
kostela nechal zbudovat hrobku. 

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ 290 let od příchodu rodiny Mitrovských

 (pokračování na str. 11)

Maxmilián Josef Mitrovský
Ilustrační foto J. Skalníková 

Umístění pošty do roku 1932



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       11. strana

KULTURA

500 let od smr   Viléma II. z Pernštejna 

Před 500 lety, 8. dubna 1521 
zemřel v Pardubicích jeden z ne-
významnějších českých velmožů 
a poli  ků své doby, pan Vilém 
z Pernštejna. Historiograf českého 
národa Fran  šek Palacký jej přirov-
nal ke Karlu IV.

Narodil se pravděpodobně na ro-
dovém hradě Pernštejně po roce 
1437. Jeho otec, Jan z Pernštejna 
patřil mezi přední moravské šlech-
 ce. Snad to rozhodlo, že Janův 

druhorozený syn Vilém II., pojme-
novaný po svém dědovi, se stal 
členem družiny osiřelého kralevice 
Ladislava Habsburského známého 
jako Ladislav Pohrobek, který zrov-
na pobýval při vídeňském dvoře 
u svého poručníka římského krále 
Fridricha III. S kralevicem odces-
toval mladý Vilém v roce 1451 do 
Itálie sbírat životní zkušenos  , kde 
strávili několik měsíců. V blízkos   
mladého kralevice Vilém pobýval 
několik let. Z mladého Pernštejna 
vyrůstal zkušený válečník. Na tur-
naji v roce 1459 pořádaném u pří-
ležitos   příjezdu císaře Fridricha III. 
v Brně, patřil mezi nejúspěšnější 
účastníky v klání. Válečnická přípra-
va se Vilémovi hodila a již brzy ji měl 
zúročit. Začínaly domácí války a pro 
Viléma to byl začátek jeho vojenské 
kariéry. Pernštejnové stáli věrně na 
straně krále Jiřího z Poděbrad ve vál-

ce s Matyášem Korvínem. Po smr   
krále Jiřího podporovali zvolení Vla-
dislava II. Jagelonského. Vilémův 
bratr Zikmund byl začátkem května 
1470 během válečného klání zajat 
Matyášovým vojskem a byl držen ve 
vězení v Polné. Pro záchranu svého 
bratra byl Vilém donucen podepsat 
v listopadu 1472 s Matyášem Kor-
vínem smlouvu, kde se zavazuje, že 
oba Pernštejnové vstoupí do vojska 
Matyáše Korvína. Do uzavření míru 
v roce 1478 Vilém bojoval na straně 
krále Korvína. V letech1472‒1473 
se Vilém  tuloval jako Vilém z Pern-
štejna a na Meziříčí podle hradu ve 
Velkém Meziříčí, kde sídlil.                   

Vilém se začal pomalu proměňo-
vat z válečníka na ekonoma. Jeho 
otec, Jan z Pernštejna, mu zanechal 
poměrně vysoké jmění, které Vilém 
svým umem a promyšlenou hospo-
dářskou poli  kou ještě značně zvět-
šil. Ve vojsku Matyáše Korvína, kde 
získal funkci velitele, obdržel Vilém 
značnou fi nanční hotovost. Krátce 
před rokem 1475 se oženil s mladou, 
ale velmi bohatou, Johankou z Liblic, 
které ještě nebylo ani 15 let. Její věno 
činilo 3.000 zlatých v hotovos  . Další 
hotovost získal prodejem jejích stat-
ků v Čechách, jež okamžitě po svat-
bě prodal za 12 000 zlatých. Ještě 
v roce 1475 koupil hrad mimořádné 
rozlohy, jeden z největších hradů ve 
střední Evropě Helfštejn s panstvím, 
který si Vilém zvolil za své sídlo. Jmé-
no mohutného hradu, si Vilém vložil 
i do svého predikátu a do konce ži-
vota se psal Vilém z Pernštejna a na 
Helfštejně. Později přikoupil i okolní 
panství Hranice, Přerov a statek Dra-
hotuše. Následně ještě přikoupil sou-
sední panství Prostějov a Plumlov. 
Hrad Helfštejn z velké čás   nechal 
Vilém přestavět a opevnit, ale hrad 
nezůstal dlouho jeho hradem sídel-
ním a stal se hradem správním. Po 
roce 1478 nechal opravit i starý hrad 
Zubštejn. Zároveň nechal na hrad 
dovézt houfnice a tarasnice větší 

ráže. Hrad ale nebyl od konce 15. sto-
le   trvale obýván a začal pustnout. 

Podstatný předěl ve zvyšování va-
lence a hospodářského úspěchu byl 
rok 1485. Vilém se stal poručníkem 
dvouletého Jindřicha z Lipé a začal 
ovládat rozlehlý majetek pánů z Lipé, 
jehož centrem byl Moravský Krum-
lov. Začal sídlit v komfortním zámku, 
který se nacházel v centru města. 

Jeho zájem se začal ubírat do Čech 
na za  m celkem bezvýznamné Par-
dubicko. Vyplacením ze zástavy 
získal v roce 1491 panství Kuně  c-
ká hora a s ním majetek zaniklého 
kláštera v Opatovicích. V Pardubi-
cích začal přebudovávat hrad na 
pohodlný reprezentační zámek ve 
stylu pozdní go  ky, s promyšleným 
vodním for  fi kačním systémem. 
Současně přestavoval i Kuně  ckou 
horu. Převážně dřevěné Pardubice, 
nechal po požáru v roce 1507 po-
stavit nově z kamene. V roce 1512 
udělil Pardubicím výsady a práva, 
jako měla královská města. Centrum 
panství přenesl v roce 1492 z Kuně-
 cké hory na zámek v Pardubicích.
Vilém skupoval pozemkový maje-

tek na různých místech v Čechách 
i na Moravě. Jeho majetek se roz-
rostl do obrovského bohatství. Svým 
objemem předčil i zámožné Rožm-
berky, či majetek samotného krále, 
kterému půjčoval hotovost. Další 
majetek získal dědictvím po svých 
bratrech, které přežil. Podporoval 
města a městečka na svém panství, 
kterým uděloval různé výsady a roz-
víjel živnos  . Zasadil se o rozvíjení 
zemědělství a rozkvět obchodu. Ve 
velké míře podporoval hornictví, 
které provozoval na svém panství. 
Vilém vynikal zejména v budování 
rybníků a vodních technických sta-
veb. V našem okolí nechal zbudovat 
rybníky Domanínský, Skalský, Zuber-
ský, v Meziboří, v okolí Křižanova 
a další. Cílem budování rybníků byl 
chov ryb a jejich prodej byl jeden 
z hlavních zdrojů Vilémových fi nan-

cí. Vilém z Pernštejna zastával vyso-
ké úřady ve státní správě. V letech 
1475 1484 byl na postu komorníka 
zemského soudu v Brně, 1483‒1490 
byl nejvyšším českým maršálkem 
a nakonec v letech 1490‒1514 pů-
sobil jako nejvyšší hofmistr Králov-
ství českého a člen Královské rady.

Johanka Pernštejnská z Liblic 
(+1515) porodila Vilémovi tři dě  . 
Dceru Bohunku (1485‒1549), po-
kračovatele rodu Jana (1487 1548) 
a Vojtěcha (1490 1534). Oba syno-
vé byli 24. července 1497 v Pardubi-
cích pasováni na ry  ře králem Vladi-
slavem II. Jagelonským. 

Vilém i jeho manželka zastávali 
náboženskou toleranci. Zastávali 
rovnost tří vyznání v Čechách a na 
Moravě. Je známo Vilémovo rčení 
,,S Římany věřím, s Čechy držím, 
s bratřími umírám“ (S katolíky vě-
řím, s kališníky držím, s Jednotou 
bratrskou umírám). 8. dubna 1521 
zemřel Vilém z Pernštejna na své 
rezidenci v Pardubicích. Stejně jako 
jeho předci byl pochován do rodo-
vé hrobky v Doubravníku. 

Se jménem Viléma z Pernštejna 
se můžeme setkat v současné době 
i v jiných končinách. V roce 2015 
byla vydána mince  chomořského 
ostrovního státu Niue. Na jedné 
straně je vyobrazena nynější britská 
královna Alžběta II. a na druhé stra-
ně Vilém II. z Pernštejna. Jakkoli se 
to zdá neskutečné, důvod je prostý. 
Vilém II. je přímým předkem králov-
ny v 17. generaci, ke kterému se krá-
lovna hrdě hlásí. Nejzajímavější na 
celém příběhu je, že manžel králov-
ny Alžběty II. je také prapotomkem 
Viléma II. v 17. generaci. Královská 
dcera Anna má tedy ve svých před-
cích z rodové linie otce, i z rodové 
linie matky Viléma II. z Pernštejna.   

Karel Skalník
Zdroj:
prof. PhDr. PetrVorel, CSc.: Páni 
z Pernštejna; Jan Drocár: Češ   před-
kové britské královské rodiny.

290 let od příchodu...  (pokračování ze str. 10)

Vchod do hrobky je zakryt mramo-
rovým kamenem, na kterém je vy-
tesán la  nský nápis, že tuto hrobku 
,,…postavit dal 1735 nejjasnější pán 
pan Arnošt Matyáš Mitrovský svo-
bodný pán z Nemyšle pro sebe a svou 
nejjasnější rodinu…“ 5. 3. 1748 ze-
mřel a byl pohřben ve Fran  škán-
ském klášteře v Brně, v kostele sv. 
Maří Magdalény, který se nachází na 
dnešní Masarykově ulici. 

Na Rožínce pokračoval v staveb-
ních ak  vitách. Nechal doplnit čtvrté 
křídlo zámku a celý objekt opravit. 
Přestavěl se dvůr a rozšířila zámecká 
zahrada.

Arnošt Matyáš Mitrovský založil 
v roce 1734 nedaleko Míchova dvě 
nové vesnice. Byly nazvané Paseky 
a později podle názvu panství Rože-

necké Paseky. Druhá ves byla nazvá-
na podle názvu lesa, ve kterém se 
nacházela Lísek (nyní Malý Lísek).

U Roženeckých Pasek, na konci 
místní čás   Štarkov, nechal vysta-
vět v roce 1738 nový dvůr, který byl 
znám pod názvem Dvůr u svatého 
Floriana. Dvůr později vyhořel a do 
současnos   je místo známé jako Spá-
lený dvůr.

Po smr   Arnošta Matyáše Mitrov-
ského v roce 1748 zdědili majetek 
jeho čtyři synové Jan Nepomuk I., 
Arnošt Benjamín, Maxmilián Josef 
a Jan Kř  tel. V roce 1758 si po vzá-
jemné dohodě rozdělili dědictví. 
Panství Rožínku a Bystřici získal Max-
milián Josef. Jeho pokračovatelé zde 
žili do roku 1945. 

Karel Skalník

Vilém II. z Pernštejna
Ilustrační foto J. Skalníková 

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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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

2. 

Po malé odmlce jsme se opět vrá  li k rubrice Píši, píšeš, píšeme, ve které 
jsme v minulém čísle již začali zveřejňovat dětské literární práce z uplynulých 
ročníků. Tentokrát jsme se zaměřili na ,,aktuální“ 11. ročník dětské umělecké 
soutěže, který se uskutečnil v roce 2020. Téma soutěže ,,Bystřice nad Pern-
štejnem dříve a dnes“ vycházelo z 440. výročí povýšení Bystřice nad Pern-
štejnem na město. 

Jako druhý příspěvek Vám přinášíme dětskou soutěžní literární práci z vě-
kové kategorie 6-8 let s názvem ,,Bystřice nad Pernštejnem“ od osmileté 
Karolíny Žákové ze ZŠ a MŠ Rožná, která v soutěži a dané kategorii obdržela 
1. místo. 

Práce není redakčně upravována.

Milá Karolínko, gratulujeme k vítězství v dané kategorii a zároveň Ti pře-
jeme, ať je Ti v Bystřici nad Pernštejnem stále krásně a ráda ji navštěvuješ. 

Mikroregion Bystřicko

Za starý mobilní telefon můžete vyhrát poukázku na nové knihy
Kraj Vysočina – Na začátku dubna 

startuje sběrová akce, díky níž mají 
obyvatelé měst a obcí v Kraji Vysočina 
možnost vyhrát poukázku na nákup 
knih v hodnotě 2.000 korun a řadu 
dalších hodnotných cen. Zapojit se 
do soutěže nazvané „Odlož mobil 
v knihovně“ je jednoduché – stačí do 
označených boxů v knihovně či na 
úřadě ve zhruba třech desítkách obcí 
po celém kraji přinést jakýkoliv starý 
mobilní telefon a označit jej kontakt-
ními údaji. Čím více telefonů zájemci 
přinesou a označí,  m větší šanci mají 
vyhrát. Soutěž má mimo jiné upozor-
nit na to, že i drobné elektrozařízení 
obsahuje velké množství různých ma-
teriálů, které se odbornou recyklací 
vrací zpět do oběhu. Díky tomu není 
potřeba je nově vyrábět nebo těžit. 
Nejúspěšnější knihovna s největším 
počtem vybraných mobilních telefonů 
navíc získá 15.000 korun „Odlož mobil 

je jedna z mnoha osvětových a vzdě-
lávacích ak  vit, které jako kraj bude-
me v následujícím období podporo-
vat. Připravujeme také pro starosty 
obcí vzdělávací semináře a e-brožuru 
příkladů dobré praxe z oblas   před-
cházení vzniku odpadů i využívání 
výrobků s obsahem recyklovaných 
materiálů,“ přiblížil náměstek hejtma-
na pro životní prostředí a zemědělství 
Lukáš Vlček (STAN + SNK ED). Odlož 
mobil v knihovně je společný projekt 
kraje a neziskové organizace ASEKOL, 
která provozuje kolek  vní systém sbě-
ru vysloužilého elektrozařízení.

Průběžně aktualizovaný seznam 
zapojených knihoven a úřadů včetně 
podrobnějších informací, pravidel atd. 
naleznou zájemci na stránkách www.
odlozmobil.cz.

Umístění červených kontejnerů ve 
vašem okolí najdete na www.cerve-
nekontejnery.cz.

Pro jarní dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z nově zakoupených 
a zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Labudová Ema  Lada u ledu
Liviero Gemma  Zlomení andělé
Maršálek Josef  Moderní česká cukrařina
McMorris Kris  na  Prodám 2 dě  
Montaque Caroline Tajemství italské vily
Osoba Jiří  Pleteme pomlázky
Pilátová Markéta  Senzibil
Pryke Paula  Kvě  nové vazby
Sarginson Saskia  Lavička
Silva Daniel  Řád
Souček Mar  n  Jiří Štourač
S  balová Kateřina  Čínou nahoru i dolů
Burandová Dana  Šťastné a sebevědomé superdítě
Cole Mar  na  Bez lítos  
Francke Jan Venca  Sám sobě psem
Genova Lisa  Levá strana světa
Hagen Thomas  Jakou rostlinu kam zasadit
Chavez Heather  Tři dny do pekla
Jašová Jana  Psí dny
Krajčo Babinská Karin Hvězdy na cestě
Krampolinka  Háčkujeme pro miminka
Kvarnström-Jones Ruth Pekárna s vůní skořice
Šebo Juraj  Útěk do pekla
Vondrušková Alena Církev: průvodce českou historií

Knihy pro mládež:
Pa  erson James  Můj brácha robot. Robo   se zbláznili!
Cox Lizzie  Holky, neděste se puberty
Hudský Petr  Příhody telátka poplety
Kotová Marcela  Adam detek  vem

UPOZORŇUJEME NAŠE ČTENÁŘE,

že knihovna je prostřednictvím výdejního okénka nepřetržitě 
otevřená, takže vypůjčené knihy mohou vrá  t a zapůjčit si jiné 
každý den 8 – 12 a 12:30 – 16 hodin. Pokud máte nějaké konkrét-
ní přání, je dobré si knihy objednat e-mailem nebo telefonicky. 
V ostatních případech se s výběrem knih musíte spolehnout na 
nás, knihovnice.
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MARIE DAMBORSKÁ A CHUDOBÍN 

Spisovatelka Marie Damborská 
(1895–1990) měla poměrně pestrý 
život. Narodila se na hájence neda-
leko Lednice, otce jí zastřelili pytláci. 
Měšťanskou školu vychodila v Podi-
víně a Strážnici a pak absolvovala uči-
telský ústav v Olomouci. Jako uzná-
vaná a oblíbená učitelka působila na 
několika místech jižní Moravy, devět 
let pak učila na Podkarpatské Rusi 
kam následovala svého manžela, dů-
stojníka československé armády. Její 
literární tvorba zahrnuje množství 
fejetonů, povídek, převyprávěných 
pověs   – vesměs s tema  kou milo-
vaného kraje pod Pálavou a Břeclav-
ska. Bohatá byla také její spolupráce 
s brněnským rozhlasem. Pro svoje 
poli  cké a náboženské přesvědčení 
byla M. Damborská po Únoru 1948 

předčasně penzionována a v tu dobu 
se odebrala na Českomoravskou vy-
sočinu. 

Nejprve se uchýlila do Předklášteří 
a pak do Chudobína. Bohužel to již 
bylo v době, kdy tato obec prožíva-
la poslední, nejsmutnější etapu své 
existence před zatopením Vírskou 
přehradou. Nastěhovala se  tehdy 
do prázdného domku čp. 21, jehož 
původní majitelé Fran  šek a Žofi e 
Popelkovi již v tu dobu nalezli nový 
domov v jihomoravském pohraničí. 
Paní Damborská byla družná, veselá 
a oblíbená. Po několika málo letech 
byla kvůli vzdouvající se hladině nové 
přehrady nucena Chudobín opus  t 
ale nikoliv daleko, jen pár kilomet-
rů pro   toku Svratky, do Unčína do 
domu Šimonových. Paní Ludmila 
Pražáková, roz. Šimonová vzpomíná, 
jak její rodiče se s ní přátelili a ona 
sama jak s jinými dětmi bývala v pří-
padě zaneprázdnění rodičů v péči  M. 
Damborské. Vzpomíná jak jim krásně 
vyprávěla pohádky. V tu dobu měla 
spisovatelka také pořady v rozhla-
se. To prý se vždy předem vědělo 
a tak celá vesnice rádio poslouchala. 
V době svého unčínského pobytu 
ale nadále udržovala přátelské styky 
s některými občany z Chudobína, 
kteří se přestěhovali do Dalečína, 
mimo jiné i s mou pratetou Fran  š-
kou Dospělovou. Poslední období 

svého života prožila M. Damborská 
ve svém milovaném vinorodém Pod-
pálaví – v Pavlově, kde je i na místním 
hřbitově pochována.

Na sklonku minulého roku vyšlo 
nové vydání jejího nesporně nejzná-
mějšího díla – románu Boží vinohrad. 
Přečetl jsem tuto knihu. Přiznám se, 
že jsem očekával spíš takový běžný 
vesnický román, jakých jsem před 
mnoha lety několik přečetl u mých 
babiček v Chudobíně a ve Ždánicích. 
Byl jsem ale mile překvapen jak paní 
Damborská dokázala poměrně jed-
noduchý příběh chudobné vesnické 
dívky (mimochodem má jít o pravdi-
vý příběh jedné ze žaček spisovatel-
ky) vykreslit strhujícím drama  ckým 
způsobem a rozkoša  t jej hlubokou 
znalos   slováckého etnika a dialek-

tu, laskavým humorem ale i psycho-
logickými až fi losofi ckými postřehy 
a upřímným náboženským nadhle-
dem. Román má nespornou hodno-
tu i jako dokument života na morav-
ské vesnici v dané etapě dějin. A je to 
i hold kultuře našeho vinohradnictví. 
Takže má četba Božího vinohradu, 
s občasnou skleničkou jihomoravské-
ho rulandského šedého, byla pro mě 
v této divné covidové době docela 
příjemným zážitkem a moravskobu-
dějovickému nakladelství Motýlek je 
třeba za jeho vydání poděkovat. Kni-
hu, kterou není možné koupit v knih-
kupectvích, lze objednat na adrese 
Mgr. Pavel Kryštof Novák, Tyršova 
927, 676 02 Moravské Budějovice, 
e-mail: pknkubinek@centrum.cz 

Milan Peňáz

fb.com/HMbystrice

ivos.solar@gmail.com

+420 732 804 585

INZERCE
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Nebe je naše moře!
Po první světové válce se na 

mapě Evropy objevilo několik no-
vých i obnovených státních útvarů. 
Československá republika naváza-
la na starobylé české království 
a díky poválečnému "inženýrství" 
převzala i Horní Uhry a část Za-
karpatské Ukrajiny. Rozhodně to 
nebyl rozlohou i počtem obyvatel-
stva malý stát. Chybělo mu pouze 
moře. Díky vyspělému průmyslu 

měla naše armáda velmi slušné 
letecké síly domácí provenience 
a poměrně hustou síť le  šť (nelze 
samozřejmě srovnávat s dnešní-
mi leteckými přístavy). Pro lepší 
orientaci pilotů byli na vybraných 
místech v trase letových koridorů 
vybudovány obří orientační body. 
V našem městě je to velký beto-
nový nápis názvu města v místech 
školy - T.G.M. "Dne 11. září 1932 

uspořádal zdejší sportovní klub le-
tecký den na pozemcích blíže ná-
draží. Přípravy a reklamu dne ob-
staral většinou odborný učitel Boh. 
Ptáček, osvědčený organisátor 
sportovních produkcí. Letecký den 
proveden byl beze všech nehod po-
dle programu. Návštěva odpolední 
byla veliká. Let nad rodným měs-
tem vykonal starosta města p. Ve-
selý." Tolik kronika našeho města. 

Sportovní klub při této přileži-
tos   nechal vyrobit odznak. Autor 
odznaku umís  l mezi věže kostela 
svatého Vavřince bitevní dvoj-
plošník Aero Ae 32, který přiletěl 
z vojenského le  ště v Piešťanech. 
Pohnuté třicáté roky 20. stole   
přinu  ly československou armádu 
budovat rozsáhlou síť polních le-
 šť. Naše město bylo taktéž vy  -

pováno pro umístění le  ště, ale 
realizace výstavby pol-
ního le  ště se dočkal 
již pouze Blažkov (táh-
lá rovinka mezi Blažko-
vem a Zvolí).

Vladimír Cisár

SPORTOVNÍ KLUB BYSTŘICE LETOS SLAVÍ 85 LET VZNIKU KOPANÉ

Nejstarší letecký pohled na město Bystřice - uprostřed bílý betonový nápis pro letce U křídla stojí starosta města Fr. Veselý

Zprávy z bystřické Střední odborné školy

Zdravíme Vás všechny z bystřické 
střední odborné školy! Venku už 
to vypadá, že bude jaro klepat na 
dveře, což u nás ve škole vždy bylo 
předzvěs   několika zásadních udá-
los  . Především jsme touto dobou 
připravovali přijímací zkoušky na 
naše studijní a učební obory. Letos 
tomu bude trochu jinak. V podzim-
ním náboru se nám podařilo oslovit 

zhruba o 10 procent více zájemců o 
studium než v loňském roce. I tak si 
dle platných pokynů k přijímačkám 
můžeme dovolit přijmout vybrané 
uchazeče bez přijímacích zkoušek. 
Tuto skutečnost už naši uchazeči ví 
z našeho průvodního dopisu, a pro-
to se těšíme na odevzdané zápisové 
lístky!

Naše škola jako jediná v České re-
publice nabízí možnost studovat 
akreditovaný obor Vyšší odborné 

školy AGROTURISTIKA. Máte-li zá-
jem o studium na naší škole i po ma-
turitě anebo si chcete doplnit vzdě-
lání v oboru zahrnujícím zemědělské 
podnikání a cestovní ruch, pak máte 
nejvyšší čas podat přihlášku ke stu-
diu, a to do 31. května 2021. První 
kolo přijímacích zkoušek proběhne 
24. června 2021.

Současná pandemická situace nám 
neumožňuje prezenční studium na-
šich žáků ve škole, ale i tak se snaží-

me především studenty závěrečných 
ročníků připravovat ke složení závě-
rečných zkoušek a maturit osobními 
konzultacemi. Věříme, že uděláme 
vše pro úspěšné složení učňovských 
zkoušek a státní a profi lové maturit-
ní zkoušky.

Užijte si příjemné jarní dny a při-
pojujeme přání – BUĎTE POZITIV-
NĚ NALADĚNI A NEGATIVNĚ TES-
TOVÁNI!

-tk-
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KRESLÍM, TANČÍM, ZPÍVÁM, HRAJU… A KDE? PŘECE V ZUŠ!
V současné době má Základní umělecká škola v Bystřici n. P. tři obory – 

tři základní okruhy uměleckého vzdělávání: hudební, výtvarný a taneční. 
I přes velká omezení koronavirové doby škola učí bez větších problémů přes 
400 žáků. Distanční výuka, vedená přes počítače sice nemůže plně nahra-
dit osobní kontakt žáka s učitelem, přesto naši žáci dosahují pod vedením 
svých pedagogů hezkých výsledků a dělají velké pokroky. V minulých číslech 
jsme psali o úspěších školy v počtu žáků přijatých na umělecké obory. Nyní 
bychom vás rádi informovali o možnos   přije   nových žáků ke studiu v ZUŠ 
od září 2021. 

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. dubna až 15. května 2021
Podle současné epidemiologické situace bude muset i naše škola vyhlá-

sit přijímací řízení distanční formou pro všechny obory. Pokud máte zájem 
o studium, stačí vyplnit online přihlášku na www.izus.cz. Prosíme, abyste tak 
učinili nejpozději do 15. 5. 2021. O výsledcích přijímacího řízení vás budeme 
informovat na vámi uvedené kontakty. Dě   zařadíme podle vámi zvolených 
oborů do jednotlivých tříd, kde se jich ujmou aprobovaní pedagogové a do-
mluví se s vámi, rodiči, na formě přijímacího pohovoru a proberou s vámi 
vše důležité. Pokud byste měli problém s vyplněním přihlášky, nebo jiné do-
tazy, můžete se obrá  t o pomoc na administrátora, tel. 736 540 894 nebo 
e-mailem na reditel@zusbnp.cz 

Další informace a kontakty najdete na webu školy www.zusbnp.cz 

 HUDEBNÍ OBOR
Rád/ráda si zpívám nebo se zajímám o hru na hudební nástroj…. Pro dě   

máme v nabídce možnost učit se hrát na 22 hudebních nástrojů ze skupiny 
klávesových, smyčcových, dechových, strunných a bicích. Zpěvu se mohou 
dě   věnovat v oboru Sólový zpěv nebo v některém ze školních sborů v obo-
ru Sborový zpěv. Přesný seznam, a také ukázky toho, jak znějí jednotlivé vy-
učované nástroje, najdete na našich webových stránkách v záložce Hudební 
obor. Věk přijímaných žáků je od 6 do 18 let. 

 VÝTVARNÝ OBOR
Maluji a kreslím, modeluji, tvořím keramiku, chci navrhovat oděvní modely 

nebo šperky, pracovat s počítačovou grafi kou… to je jen krátký seznam čin-
nos  , které se dě   učí napříč pravidelnou tvorbou výtvarného oboru. Roz-
víjejí svou krea  vitu a nápaditost, ale také zdokonalují pod profesionálním 
vedením svou zručnost a znalost uměleckých technik a historie výtvarného 
umění. Některé z dě   právě zde odstartují svou profesionální uměleckou 
dráhu výtvarníků, návrhářů, designerů či architektů. Věk přijímaných dě   je 
od 6 do 18 let.

 TANEČNÍ OBOR
Tančím, bale  m, chci se naučit zdravému a ladnému pohybu, vnímám 

a miluji spojení s hudbou…  Taneční obor nabízí žákům komplexní a syste-
ma  cké taneční vzdělávání, které rozvíjí tělesné i mentální dovednos  . Žáci 
tanečního oboru v průběhu studia poznávají všechny taneční styly a v rámci 
tanečních a choreografi ckých sestav se učí intenzivně vnímat hudbu. Žáci 
jsou vedeni k přirozenému pohybovému projevu, rozvíjení tvořivos  , vnímá-
ní prostoru a sociálnímu cítění. Vyučování probíhá formou kolek  vní výuky v 
malých skupinách kolem 10 žáků a věk přijímaných dě   by měl být 6 – 18 let.

 PRVNÍ KRŮČKY K UMĚNÍ
Průvodce nadáním nejmladších dě   a jejich rozvoj napříč uměním…. 

Výuka cíleně podporuje individuální talent dě   a učí je základním doved-
nostem v hudbě, tanci a výtvarné tvorbě, tak, aby se v průběhu tohoto 
přípravného ročníku vykrystalizovalo jejich budoucí umělecké zaměření. 
Kurz je nově otevřenou možnos   pro všechny šikovné kluky a holčičky ve 
věku 4 až 6 let. 

Milí rodiče, vnímáme, že máte zá-
jem na rozvoji svých dě   a chcete 
po ně to nejlepší. Pokud vidíte, že 
projevují znaky uměleckého nadání, 
ať už pohybového, hudebního nebo 
výtvarného, umožněte jim vyzkou-
šet umělecké vzdělávání a osobní 
rozvoj pod vedením plně aprobova-
ných pedagogů v ZUŠ. Našim cílem 
není jen vysoká úroveň výuky, ale 
především to, aby byla pro dě   za-
jímavá a přínosná. Snažíme se tak 
dostát mo  u naší školy: „Umění je 
nejkrásnější průvodce životem člo-
věka.“

Pěvecký sbor Pramen

Eliška Šulcová - hudební obor Taneční obor

Výchovný koncert ZUŠ - Jolana Polanská a Roman Šustal

Výtvarný obor IREN CHYTIL
- prostorový objekt

Těšíme se na vaše dě   a doufá-
me, že se budeme brzy moct osob-
ně setkávat při vzdělávání, ale i na 
koncertech, výstavách a akcích naší 
ZUŠ.                     
 Vedení ZUŠ

Michael Janoušek - hudební obor
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Dvojitý úspěch
Stejně jako je komplikované vy-

učování v dnešní nelehké době, ne-
měli to snadné ani soutěžící, kteří 
se rozhodli reprezentovat naši ško-
lu v Olympiádě v anglickém jazyce 
24. 2. 2021. Byli postaveni online 
před porotu a bez přípravy odpoví-
dali na její zvídavé dotazy. V I. katego-
rii to byl Nicolas Horák ze 7.B, který 
hovořil o bydlení. Ve II. kategorii se 
soutěže zúčastnila již potře   Viktorie 
Tomášková z 9.B. Tentokrát hovořila 
o tématu cestování. Oba svým výko-
nem - výbornou výslovnos  , poho-
tovos  , výřečnos   - přesvědčili po-
rotu a umís  li se na stupních vítězů. 
Máme z jejich dvojnásobného úspě-
chu velkou radost a gratulujeme. Vik-
torii přejeme navíc hodně štěs   při 
reprezentaci v krajském kole.

Vyučující anglického jazyka
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Tvoříme na dálku

Nikolka
Moje nejlepší kamarádka je Nikča,
líbí se mi její mikča.
K tomu má pěkné brýle
A kouká na mě mile.

Andrejka
Ona bydlí v Bystřici 
v jedné černé ulici.
Má hnědé vlasy a malý nos,
ale není to žádný kos.
Kamarádíme spolu od školky,
jsme prostě skvělý holky.
Je to moje nejka,
jmenuje se Andrejka.

Zuzanka
Zuzanka moc hodná je,
Nikomu se nesměje.
Nosí samé jedničky,
doma má dvě kočičky.
Jsem moc ráda, že ji znám,
s ní se pořád usmívám.

Alena Vavříčková, ZŠ TGM

Bylo by nám krásně, kdybychom se mohli potkávat v lavicích, ale bohužel 
nám doba nepřeje. Naštěs   i doma se dá dělat plno věcí, abychom se ne-
nudili. Krásné projekty vznikaly nejen v on-line chvilkách výtvarné výchovy, 
ale i v ostatních předmětech. Vyzkoušeli jsme si mnoho výtvarných technik, 
poznávali jsme planety a hledali o nich informace na počítači, další pove-
dené práce vznikaly v hodině českého jazyka, když jsme popisovali naše ka-
marády. Několik krásných prací ukážeme, aby se každý mohl pokochat naší 
šikovnos  . 

Text kaligramu

Před rokem touto chvílí,
napě   náhle sílí,
dopus  li se chyby,
to byly marné sliby.
A teď jsme stále doma,
dokola zas a znova.

Přitom někteří se snaží,
jenže druzí snahu maří,
tak Covid s námi bude dál,
však doposud už hodně vzal!

Každý má nějaká přání,
já ovšem nemám zdání,
jak s vícevrstevnatou rouškou,
projdu svou příjímací zkouškou.
Kyslíku fakt málo bude,
uvidíme, co z nás zbude.
Přání tedy velké mám,
ať už s námi není dál !!!

Tereza Skalníková, 
žákyně 9.B, ZŠ TGM

ZÁPIS DO BYSTŘICKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL - pro školní rok 2021/2022

V běžných podmínkách probíhá zá-
pis do mateřské školy za přítomnos   
dě   a rodičů a je významnou událos   
v životě rodiny. V souvislos   s pro  e-
pidemickými opatřeními bude zápis 
probíhat v distanční podobě jako 

Projektové odpoledne v družině
S příchodem nového roku se situa-

ce kolem koronaviru stále nezlepšila. 
Do družiny nám chodily pouze dě   
z 1. a 2. tříd, které mohly mít jako je-
diné prezenční výuku. Pozvali jsme 
si do družiny na návštěvu 24. a 26. 
února 2021 Soňu Dudkovou, kterou 
jistě všichni znáte, protože pracuje 
s handicapovými dětmi. Formou 
prožitkového učení se naši prvňáčci 

seznámili s canisterapií a povídali si 
o handicapovaných dětech, chování 
k nim, o propojování světů zdravých 
a nemocných dě  . Z připraveného 
materiálu si na závěr vytvořili krásné 
3D přáníčko pro své nejbližší. Všichni 
jsme si to velmi užili a paní Dudkové 
 mto velmi děkujeme.

Jitka Vičarová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

v loňském roce, aby byla zaručena 
bezpečnost dě   i dospělých.

Způsoby podání žádos  , doplňují-
cí informace a potřebné formuláře 
k zápisu najdete na našich webo-
vých stránkách v souboru „Doku-

menty ke stažení“.
Těším se na brzké setkávání s 

Vámi i Vašimi dětmi v prostorách 
mateřských škol.

Vlasta Moncmanová, 
ředitelka mateřské školy

Vážení rodiče!  Zápisy k předškolnímu vzdělávání se budou konat v období od 2. května do 16. května 2021. 
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AUTO Pečinka, s. r. o. Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985 
info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz

Suzuki Ignis 1.2 DualJet Hybrid: emise CO2 112-122 g/km (WLTP), kombinovaná spotřeba 5,0–5,4 l/100 km. Cena platí pro verzi Ignis 1.2 Comfort 2WD.

Suzuki Swift 1.2 DualJet Hybrid: emise CO2 106–121 g/km (WLTP), kombinovaná spotřeba 4,7–5,4 l/100 km. Cena platí pro verzi Swift 1.2 Comfort 2WD. 
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Suzuki Swift od 318.900 Kč

Suzuki Ignis od 305.900 Kč

www.suzuki.cz    facebook.com/suzukimotorczech    Instagram.com/suzuki_czech

Představujeme Vám nejdostupnější vozy s pohonem všech kol – sportovně-elegantní Swift a mini SUV Ignis. I když je nasněženo 
nebo třeba jen prší, Vy se vždy můžete spolehnout na inteligentní pohon všech kol AllGrip pro bezpečnou jízdu a radost z řízení. 
K novým motorům s mild-hybridním pohonem a nižšími emisemi i spotřebou můžete mít i automatickou převodovku. O Vaše 
pohodlí a ochranu při cestování se stará bohatá bezpečnostní a komfortní výbava.  

Bezpečný pohon 4×4. Pro každého. Od Suzuki.   
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e-mail: info@regionbystricko.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Jak jde čas ve školce ve Věchnově...
Začátek školního roku 2020-2021 

se pro věchnovskou školku nesl ve 
znamení velkých změn.

Zastupitelstvo obce po nástupu 
všech zaměstnanců na nemocen-
skou hledalo náhradu pro zabez-
pečení chodu školky. Pomocnou 
ruku podala paní Marie Kolbábková 
z Věchnova. Milá dáma, důchodové-
ho věku s celoživotní praxí učitelky 
mateřské školy, která nechtěla ne-
chat dě   na holičkách…

Společně s dalšími pracovnicemi, 
které oslovila, dokázala školku zno-
vu otevřít a udržet až do příchodu 
nové ředitelky. Za to paní Kolbábko-
vé patří poděkování a můj upřímný 
obdiv. Není jednoduché téměř ze 
dne na den zajis  t kompletní provoz 
žádné školy, ani mateřské.

Po úspěšném absolvování konkurs-

ního řízení, které proběhlo v polo-
vině ledna s nástupem do funkce 
k 1. 2. 2021, nastoupila nová ředitel-
ka. A vše začalo nanovo.  Převzít škol-
ku se všemi náležitostmi, zajis  t nové 
zaměstnance v rekordním čase, se 
pro nás stalo velkou výzvou, kterou 
jsme s vysokým pracovním nasaze-
ním, společnými silami a za pomoci 
zastupitelstva obce zvládli dobře.

Některé přetrvávající po  že v ad-
ministra  vě z dob minulých sice 
ještě stále řešíme, ale třída plná dě   
funguje na výbornou.

První dny na pracoviš   se však role 
tak trochu obrá  ly. Byly to právě 
naše šikovné dě  , které se staly na-
šimi rádci a pomocníky... kam uklidit 
kterou hračku, kde najít papír k malo-
vání. A byly těmi nejlepšími učiteli… 
Po pár dnech vzájemného poznává-

ní se z nás stala prima parta. Jejich 
úsměv, radost ve tváři a nadšení, 
s jakým berou do ruky štětec, pastel-
ku či hudební nástroj, je pro nás tou 
největší odměnou za každý další den.

Proto je naší vizí mít školku inspira-
 vní, veselou a v ní vaše spokojené 

dě  . Jakmile nám situace dovolí, 
budeme pokračovat s realizací do-
tačního programu Šablony II. Připra-
vujeme projektové dny zaměřené 
na kulturní, ekologický a pohybový 
rozvoj. Další odborné vzdělávání pe-
dagogů v oblas   polytechniky, osob-
nostního rozvoje, plánování práce 
a v oblas   vzdělávání dvouletých 
dě   již probíhá. Také využíváme po-
moci školní asistentky.

V současné době, při přerušení 
provozu MŠ pracujeme na distanční 
výuce, komunikujeme s rodinami 

dě   alespoň na dálku. Mimo to naši 
školičku vylepšujeme. Probíhá kom-
pletní a velmi důkladný úklid, vytvo-
řili jsme několik velkých, barevných 
nástěnek pro výstavu výrobků dě  , 
nové informa  vní nástěnky pro ro-
diče. Hojně jsme se zapojili do jarní 
výzdoby všech prostor mateřské 
školy a také jsme zadali do výroby 
chybějící úložné prostory na lůžkovi-
ny a jiné materiály.  Máme též nově 
naladěný klavír a připravujeme ob-
rázkovou výmalbu ložničky, aby se 
dětem po dobrém obědě z MŠ Po-
hádka pěkně usínalo.

Zbývá už jen doufat, že se s našimi 
nejmenšími brzy sejdeme a že se jim 
v naší školičce bude zase o trošku víc 
líbit.

Jana Bělíková, 
ředitelka MŠ Věchnov

Pečovatelská služba Dolní Rožínka
 Nabízí pro seniory a zdravotně pos  žené občany  2 volné byty k pronájmu 

Více informací o ceně nájmu a možnos   osobní prohlídky s konzultací po tel. dohodě na tel.: 606 425 900
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Získání další promítací techniky 
k akci Putovní letního kino!

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2021

Z důvodu stále narůstajícího 
počtu zúčastněných obcí na akci 
Putovní letní kino se Mikroregi-
on Bystřicko rozhodl v minulém 
roce podat žádost o dotaci z EU 
prostřednictvím MAS Zubří země 
o.p.s. - č. Fiche: F24 - Investice do 
veřejných prostranství, Článek 20 
- Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech. Díky 
odbornému vedení kolegyň z MAS 
Zubří země dosáhl náš svazek na 
zmíněnou dotaci a může tak díky 
ní pořídit další, již tře  , kompletní 
promítací techniku k akci Putovní 
letní kino! Obce si tak budou moci 
zapůjčit další novou aparaturu a 
zároveň tak promítat tři obce ve 
shodném termínu, popř. další obce, 
pokud mají k dispozici svoji vlastní 
aparaturu. 

Díky zmíněné dotaci pořídí svazek 
také dva nůžkové stany o menších 
rozměrech, jelikož v současné chví-
li mikroregion vlastní pouze velký 
stan o velikos   6x12 m. Starostové 
obcí tuto možnost zapůjčení jistě 
přivítají, protože jsme po zmíně-
ných stanech v posledních letech 
zaznamenali zvýšenou poptávku. 
Ne vždy je na akci potřeba pouze 
velký stan, menší stany navíc 

umožní snadnější manipulaci při 
sestavování. 

Pevně věříme, že již v červnu 
bude situace v rámci nákazy ko-
ronaviru lepší a budeme tak moci 
opět uskutečnit již 8. ročník akce 
Putovní letní kino, která se stala již 
tradiční letní akcí našeho mikro-
regionu v rámci Místní agendy 21, 
jejímž hlavním zájmem je propoje-
ní aktérů z různých sektorů za úče-
lem dosažení udržitelného rozvoje 
a kvalitní veřejné správy. V letoš-
ním roce nebyla bohužel vypsána 
dotace z Kraje Vysočina v rámci 
MA21, ale o to více nás těší získání 
již zmíněné dotace na další apara-
turu a vybavení. 

Jménem Mikroregionu Bystřicko 
bych chtěla tedy poděkovat pře-
vážně organizaci MAS Zubří země 
za spolupráci při získání uvedené 
dotace, dále pořadatelským obcím, 
aktérům a v neposlední řadě také 
Místní agendě 21, pod jejíž záš  tou 
se může uskutečňovat tato akce. 

Pokud to situace dovolí, všichni 
se tedy můžeme opět těšit na další 
letní sezónu, která s sebou jistě 
přinese mnoho krásných fi lmových 
zážitků a osobních setkání.

Mikroregion Bystřicko

KONKURZ
  Rada městyse Nedvědice 

ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlašuje konkurz 
na pracovní místo ředitele/ředitelky 

 Základní školy a Mateřské školy Nedvědice, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace

592 62   Nedvědice 80
IČ: 43380107

Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifi kace pro výkon činnos   ředitele 

školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problema  ky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnos  ,

 
K přihlášce přiložte: 
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

(diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně 
doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe 
včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení 
zaměstnavatelů atd.), 

3) strukturovaný profesní životopis, 
4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu 

max. 5 normostran, 
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilos   

k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:   1. 9. 2021

Obálku označte slovy: „Konkurz-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do  29. 4. 2021  do 12.00 hod.
na adresu:    Městys Nedvědice, 592 62 Nedvědice 42

Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh 
k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude 
uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Nedvědici 8. 3. 2021          Petr Konečný
                         starosta               

Výstava ,,Pozvánka na Bystřicko“
V termínu od 8. 2. do 26. 3. 

2021 měli možnost návštěvníci 
Městské nemocnice u Milosrd-
ných bratří v Brně zhlédnout vý-
stavu ,,Pozvánka na Bystřicko“, 
kterou připravilo Město Bystřice 
nad Pernštejnem ve spolupráci 
s Mikroregionem Bystřicko. Na 
zmíněné výstavě byly vystaveny 
soutěžní kresby z jednotlivých 
ročníků dětské umělecké soutě-
že (v roce 2020 se konal již 11. 
ročník) a také snímky z fotogra-
fi cké soutěže Zrcadlení, která se 
letos bude konat podesáté. Vy-
stavené práce spojovalo jediné 
téma – Bystřicko.

Pevně doufáme, že výstava 
věnovaná Bystřicku potěšila 
veškeré návštěvníky i pracovníky nemocnice a okouzlila je a zaujala natolik, 
že jakmile to současná situace dovolí, navš  ví náš region i v rámci výletu či 
dovolené.

Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko Výstava POZVÁNKA NA BYSTŘICKO, foto: Ing. Radek Zamazal



Jan Málek   75 let
Jaroslav Šubrt   75 let
Jaroslav Londin   75 let
Jaroslav Havel   70 let
Marie Vojtová   70 let

ÚNOR 2021
15.2. Josef Šibrava   79 let
16.2. Vlas  mil Jaroš  79 let
16.2. Josef Vokurka  78 let
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ

VZPOMÍNKY

Dne 26. 4. 2021 uplyne 5 let 
od úmr   pana 

Mgr. Ivana BAUCHNERA. 

S láskou vzpomíná manželka a Zdeněk.

Dne 15. 4. 2021 uplyne 5 let, 
kdy po krátké nemoci zemřela 

paní Marie KOUKOLOVÁ. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí  chou vzpomínku 
s námi. Manžel s rodinou.

Dne 13. 4. 2021 uplyne rok 
plný bolestných vzpomínek na manžela, 

pana Jaroslava VAŠÍKA.

Vzpomíná rodina.

Dne 14. 4. 2021 by se dožila paní 

Anastázie HANÁČKOVÁ 
z Lesoňovic 100 roků. 

Vzpomíná syn Miloš a vnučka Simona 
s rodinou.

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA
Jubilan  

Úmr  

Dne 27. 3. 2021 uplynul již rok, 
co nás opus  la naše maminka, 

babička a prababička, 
paní Josefa HOUDKOVÁ z Bystřice n. P. 
a dne 25. 5. tomu bude již 40 let od úmr   

jejího manžela a našeho ta  nka 
pana Josefa HOUDKA z Bystřice n. P. 

p

Stále vzpomínají syn a dcera s rodinami, všichni příbuzní a známí.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 8. 4. 2021 uplynulo 6 let, 
kdy nás opus  la 

paní Božena ROVNEROVÁ SUCHÁ.

Stále vzpomínají dcera a dě   s rodinami.

16. 4. 2021 uplyne rok, 
kdy nás opus  la 

paní Hana URBANOVÁ. 

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 16. 4. 2021 uplyne 15 let, 
kdy zemřel 

pan Josef KOPECKÝ z Rozsoch. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte se mnou. 
Manželka.

Dne 27. 4. 2021 by se dožil 80 let 

pan Jaroslav Zítka 
z Bystřice n. P., rodák z Lísku. 

Stále vzpomínají družka Anna, 
Iva se Zdeňkem a vnučkou Kristýnkou. 

Nikdy nezapomeneme!

DUBEN 2021
Helena Sýkorová 95 let
Fran  šek Dostál 89 let
Terezie Hašková 87 let
Jan Koudar 87 let
Adolf Hamřík 85 let
Anastazie Karásková 85 let
Alena Matušková 80 let
Josef Šejnoha 80 let
Jiřina Sedláčková 75 let
Antonín Liška 75 let

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    DUBEN - KVĚTEN 2021DUBEN - KVĚTEN 2021

DUBEN
  2.4. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. Sáz., 566 690 131
  3.4. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. Mor., 566524 615
  4.4. lékař stomatolog Mykola Klepach, Závíškova 153, Velké Meziříčí, 
          775 234 573
  5.4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
10.4. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
11.4. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
17.4. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
18.4. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. Pern., 725 422 742
24.4. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
25.4. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
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
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SOC. OBLAST

Péče Charity ulehčuje nejen rodinám, ale i nemocnicím
Počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích a sou-

časně i počet nemocných v těžkém stavu a na jednotce in-
tenzivní péče v posledních týdnech z důvodu onemocnění 

Covid-19 výrazně vzrostl.
S  mto faktem přímo souvisí i nárůst počtu klientů terénních služeb 

žďárské Charity, které poskytují péči seniorům a lidem v nepříznivé život-
ní situaci. Jedná se o Domácí zdravotní a hospicovou péči, Charitní pečo-
vatelskou službu a Osobní asistenci. Tyto čtyři služby po celý rok pande-
mie nepřerušily poskytování své péče. Působí i v současnos  , kdy počet 
pozi  vních Covid-19 roste a vyhlášená omezení týkající se pohybu osob 
v České republice jsou nejvýraznější. Naopak domácí péče je v posledních 
týdnech žádanější. 

Domácí zdravotní péče nahrazuje účinně roli nemocnic
„Poskytování domácí péče hraje důležitou roli především pro kapacitu 

nemocnic. Ty nám z důvodu pandemie předávají do péče pacienty, u kte-
rých to zdravotní stav dovolí. Naše terénní služby tak přispívají k navýšení 
volných lůžek v nemocnicích právě pro ty, kteří potřebují akutní péči. Jsme 
schopni zajis  t běžné zdravotní úkony, jako jsou aplikace injekcí, převazy 
ran, odběry a další, ve stejné kvalitě jako v nemocnici. Proto se může pa-
cient úspěšně léčit s námi doma, tam, kde je nejraději,“ vysvětlila Barbora 
Hadrous, vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb Oblastní cha-
rity Žďár n. Sáz.

Poradenství pro blízké je velmi potřebné a žádané
Pacient, kterému jeho zdravotní stav dovolí domácí léčbu, opouš   často 

nemocniční prostředí po několikatýdenní hospitalizaci, kdy nedocházelo 
k setkávání s jeho blízkými z důvodu nastalých omezení. Rodina tak čas-
to netuší, v jakém stavu je jejich blízký propouštěn z nemocnice domů, 
jak se o něj postará a jakou konkrétní péči mu poskytne.  K tomu je pak 
nápomocná nejen zdravotní složka, ale i složka pečovatelská a osobní asi-
stence.

„Mezi nejčastější úkony, které v poslední době poskytujeme, patří pře-
devším poradenství. V mnoha případech řešíme s rodinnými příslušníky, 
jak se o dědečka či babičku postarat, kde zajis  t příspěvek na péči, pro-
najmout kompenzační pomůcky apod. Tyto informace se rodina z důvodu 

co největšího omezení kontaktů mezi personálem nemocnice a blízkými 
a velké vy  ženos   často mnohdy ani nedozví,“ doplnila Petra Ježová, ve-
doucí Charitní pečovatelské služby.

Charita pečuje i o Covid – 19 pozi  vní klienty
Pracovníci terénních služeb Charity se v mnoha případech postarali i o 

Covid-19 pozi  vní klienty. Jednalo se například o péči Osobní asistence, 
kde bylo třeba nastavit nutná opatření jako používání ochranných po-
můcek včetně obleku, či přeorganizovat rozpis tak, aby nedocházelo ke 
střídání pracovníků, čímž se preven  vně zamezilo případnému přenosu 
nemoci. Pracovníci jsou rovněž pravidelně testováni.

„V Osobní asistenci nejčastěji vykrýváme čas, kdy je rodina v zaměstnání 
a nemůže se o své blízké postarat. Asistentka uživateli pomáhá s běžnými 
každodenními činnostmi. Nejčastěji je to podání jídla a osobní hygiena. 
Pečujeme také o uživatele, kteří nemají rodinu, nebo není v jejich silách 
s péči pomoci. Tam je pak třeba více činnos   jako péče o domácnost, 
pomoc s vyřizováním a osobních záležitos   a doprovod mimo domov. U 
většina našich seniorů je také velmi důležitá psychická podpora, obzvlášť 
v dnešní době, kdy díky zprávám z médií mají velké obavy,“ objasnila prin-
cip poskytované péče Jaroslava Pavlíčková, vedoucí Osobní asistenci.

Pomáhají i s postcovidovou fází
Charita mnohdy řeší i péči o pacienty s tzv. postcovidovým syndromem. 

Po prodělaném Covidu-19 a následném propuštění z nemocnice je zdra-
votní stav pacienta zhoršený a je třeba mu poskytnout následnou péči. Ta 
spočívá v komplexní péči o pacienta, kterou poskytuje zdravotní služba. 
Zdravotní sestry zajis   kontrolu zdravotního stavu a fyziologických funkcí, 
pohybovou a dechovou terapii, nácvik sebeobsluhy, případně kontrolní 
odběry krve. Jejich společnou snahou je, aby se pacient po prodělaném 
Covidu-19 v co možná nejkratším čase vrá  l zase zpět ke svému způsobu 
života, na který byl zvyklý.

„Naše skoro již třice  letá každodenní praxe potvrzuje, že v domácím 
prostředí pacien   rychleji pookřejí a jejich léčba probíhá úspěšněji. Rádi 
bychom vzkázali všem rodinným příslušníkům, aby se domácí péče nebáli 
a využili pomoc sítě našich terénních služeb,“ poslala na závěr vzkaz všem 
pečujícím Barbora Hadrous.

Pracovníci Charity plní přání žít doma. Splnit je druhým můžete i vy.
Aby v letošním roce, kdy pandemie pokračuje, mohly terénní služby 

Charity fungovat ve stejném rozsahu jako v roce předchozím, vyhlásila 
žďárská Charita kampaň na podporu péče v domácnostech klientů s ná-
zvem „Mé přání je žít doma“. Už nyní je to  ž jasné, že platby zdravotních 
pojišťoven, dotace, příspěvky klientů, dary fyzických osob, nadací a dal-
ších sponzorských organizací nepokryjí tuto rozsáhlou a tolik potřebnou 
péči. 

Služby Charity lze podpořit prostřednictvím webové stránky
h  ps://zdar.charita.cz/me-prani-je-zit-doma/
nebo zasláním fi nančního daru na č.ú. 110889787/0300, VS 8062021.
DĚKUJEME.
V roce 2020, v prvním roce pandemie COVID-19, poskytla žďárská Cha-

rita péči v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou:
• 1 045 pacientům Domácí zdravotní péče
• 255 uživatelům Charitní pečovatelské služby
• 87 klientům Osobní asistence
• 85 uživatelům Domácí hospicové péče

Lenka Šustrová
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RŮZNÉ, INZERCE

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

obsluhu popelá ského vozu 
 
 
Požadujeme: 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  

- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání 
- práci v Byst ici n.P. a okolí 
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  

JAMBOR, Emler, 
 Lukášek, Zezula a jiné

Staré obrazové rámy
Hutní
VICE
objekty

Tel.: 605 433 665
E-mail: koudelka.lubos@centrum.cz

Firma VZ mont s.r.o.

přijme
• topenáře, instalatéra
• pomocného dělníka

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

  pohřební, dušičkové, adventní, vánoční, svatební 

mobil: 606 821 635 
email: zahrada.kvet@seznam.cz 
web: www.kvetiny-bednarova.cz 

 
Karasín 42 
Bystřice nad Pernštejnem 
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   JARNÍ 
 SLEVY

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

Velká jarní soutěž 
Českého rozhlasu Vysočiina

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 120 000 Kč

Bystřice n. Pernštejnem 96.5 FM | R-VYSOC | vyhrajtetrakturek.cz

en
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA
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