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INZERCE

Strojní 
mechanik
Tříletý učební obor s výučním listem

Co Ti nabízíme?

Wera

NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ

www.werawerk.cz
Bystřice nad Pernštejnem / prace@werawerk.cz / 566 590 824

Spoj svoji budoucnost s jedničkou na trhu utahovacího nářadí:
Nevadí nám číro, dredy ani kérky. Jsme rebelové – tak jako ty! 

Ještě nevíš kam podáš přihlášku?
Přemýšlíš o učebním oboru a nevíš jak se rozhodnout? 
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci se společností
Wera Werk s.r.o. nabízejí studijní obor:

STÁLE HLEDÁME SEŘIZOVAČE A OBSLUHY
do 3 směnného provozu, více informací na www.werawerk.cz

21000084 WERA WERK inz 188x257 SOS VOS strojni mechanik kor1.indd   1 25.01.2021   16:14



ZPRÁVY Z MĚSTA
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PROSÍME OBČANY, ABY VYUŽÍVALI MOŽNOSTI 

PLACENÍ POPLATKŮ NA ÚČET!

Odpady č. účtu: 9005-0000723751/0100

variabilní symbol = 3150001340

specifi cký symbol = rodné číslo

Pes č. účtu: 9005-0000723751/0100

variabilní symbol = 3150001341

specifi cký symbol = číslo popisné

AKTUÁLNÍ STAV BĚŽECKÝCH TRAS KORUNA VYSOČINYPARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
V lednovém čísle novin jsme všechny Bystřičáky vyzvali, aby se podíleli na projektu tzv. par  cipa  vního rozpočtu pro rok 2021. Měli možnost částku 

500.000 Kč z rozpočtu přímo ovlivnit svými návrhy. Rada z došlých návrhů vybrala 8 a nyní máte možnost označit jeden, který by mohl být v roce 2021 
realizován. Hlasovat můžete do 28. 2. 2021.

Přechod přes koleje do průmyslové zóny Parkoviště u domu čp. 933-935
Parkování na sídliš  ch je obecný 

a velmi složitý problém. Proto byl 
připraven projekt parkoviště před 
 mto domem technicky inspiro-

vaný parkovištěm, které se před 

4 lety dělalo u nedalekého domu 
čp. 927-929. Součás   stavby bylo 
i posunu   pískoviště a veřejného 
osvětlení. Celkové náklady byly 
1,2 mil. Kč.

Rekonstrukce na ulici Stříbrná – slepá větev
Ke konci minulého roku byla do-

končena rekonstrukce slepé větve 
na ulici Stříbrná. Během přípravy 
bylo nejdříve zjištěno, že před re-
konstrukcí povrchů bude nutno 

rekonstruovat vodovod a veřejné 
osvětlení, a následně pak rekon-
strukci celé ulice. Náklady činily 
2,7 mil. Kč.

-red-

První studie přechodu přes ko-
leje je z roku 2011 a to jsme už 
před  m nějakou dobu uvažovali, 
jakým způsobem zajis  t bezpečný 
způsob překonání železniční tra   
pro pěší při cestě do práce a z prá-
ce v průmyslové zóně. Nyní koneč-
ně po téměř 10 letech a vynalože-
ní půl milionu korun na přípravu 

STAVEBNÍ RUCH V BYSTŘICI

proběhla realizace. Tato doba byla 
způsobena těžko uchopitelným 
jednáním ze strany Správy železnic 
či Českých drah. Po všech mno-
haletých komplikacích se snad dá 
říct, že se akce vydařila. Přechod je 
ve zkušebním provozu a dořešují 
se již jen majetková práva k po-
zemkům. 

Foto: Michal Mašek

PLACENÍ POPLATKŮ










ANKETNÍ LÍSTEK

Vybranou variantu označte
Anketní lístek můžete odevzdat na sekretariátu MěÚ Bystřice n. P., v TIC a knihovně. 
Hlasovat můžete také na bystřických stránkách: www.bystricenp.cz - Anketa

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

2. Dobudování chodníku z ulice Rudolfa Vaška na ulici Novoměstskou směrem k Penny (před domy čp. 571, 501, 502).

3. Oplocené hřiště pro psy s překážkami.

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

5. Vánoční výzdoba v městském parku za budovou Staré radnice.

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

7. Podpora projektu Solitéři – prezentace kultury a umění.

8. Úprava spojovací uličky Bočkova – Zahradní.
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Z RADY MĚSTA ZE DNE 12. 1. 2021
Rada města schválila:

1. dotace a veřejnoprávní smlouvy na neinves  ční dotace z rozpočtu 
města pro rok 2021,

2. s účinnos   od 1. 1. 2021 navržené platové výměry ředitelům škol a 
školských zařízení zřizovaných Městem Bystřice n. P.,

3. věcné břemeno spočívající v právu uložení podzemního vedení 
NN, jeho údržby a oprav  na čás    pozemků p.č. 3058/20, 
3058/31, 3111/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem ve prospěch 
společnos   E.ON Distribuce a.s.  Věcné břemeno bude úplatné za 
jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč + DPH. Věcné břemeno bude 
uzavřeno na dobu neurčitou,

4. uzavření nájemního vztahu na pozemek část  p.č. 146/1 o výměře 
90 m2 v k.ú. Domanínek s p. P. B. Roční nájemné 3 Kč/m2/rok a 
smlouva bude na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,

5. uzavření Dodatku č. 4  ke smlouvě o nájmu ze dne 1.3.2017, kterým 
se společnos   Eden Centre s.r.o. pronajímají následující pozemky k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem: p.č. 1863/2 o výměře 2216 m2, p.č. 2114/3 
o výměře 2156 m2, p.č. 2114/8 o výměře 1306 m2, p.č.2114/12 
o výměře 120 m2, p.č. 2114/13 o výměře 460 m2, 2114/29 o výměře 
367 m2, p.č. 2119/5 o výměře 2516 m2, 2129/17 o výměře 20029 m2, 
p.č. 2135/2 o výměře 5327 m2, p.č. 2135/3 o výměře 5089 m2, p.č. 
2136/2 o výměře 1350 m2, p.č. 2136/4 o výměře 175 m2, p.č. 2136/5 
o výměře 10154 m2, p.č. 2137/17 o výměře 129 m2, p.č. 2137/19  
o výměře 1903 m2, p.č. 2146/4 o výměře 319 m2, p.č. 2210/2 o výměře 
2625 m2, p.č. 2210/13 o výměře 1397 m2, p.č.2212/3 o výměře 10332 
m2, p.č. 2214/2 o výměře 210 m2, p.č. 2214/13 o výměře 1539 m2, 
p.č. 2220/5 o výměře 6911 m2, p.č. 2221/1 o výměře 23 m2, p.č. 
2221/2 o výměře 651 m2, p.č. 2241/2 o výměře 9362 m2, p.č. 2242/2 
o výměře 6343 m2, p.č. 2488/1 o výměře 1218 m2, p.č. 2525/2 
o výměře 912 m2, p.č. 2527/2 o výměře 3753 m2, p.č. 2550/4 o výměře 
10177 m2, p.č. 2561/5 o výměře 195 m2, p.č. 2785/12 o výměře 1149 
m2, p.č. 2785/14 o výměře 4700 m2, p.č. 2785/15 o výměře 2149 m2, 
p.č. 2806/6 o výměře 18 m2, p.č. 2825/5 o výměře 58 m2, p.č. 3052/1 
o výměře 48440 m2, p.č. 3052/4 o v ýměře 433 m2, p.č. 3052/5 
o výměře 47448 m2, p.č. 3054/8 o výměře 946 m2, 3054/17 o výměře 
1592 m2, p.č. 3113/2 o výměře 1751 m2, p.č. 3114/7 o výměře 193 
m2, p.č. 2836/6 o výměře 20292 m2, p.č. 2834/2 o výměře 4896 m2, 
p.č. 2843/1 o výměře 191 m2, p.č. 2834/3 o výměře 30 m2, p.č. 2833 
o výměře 1616 m2, k.ú. Bratrušín p.č. 152/6 o výměře 15983 m2, p.č. 
246/1 o výměře 14024 m2, k.ú. Domanín  p.č. 1650 o výměře 3909 
m2, p.č. 1653 o výměře 762 m2, p.č. 1660 o výměře 2933 m2, p.č. 1681 
o výměře 691 m2. Celková výměra činí 364 761 m2. Roční nájemné 
(pachtovné) 73 000 Kč,

6. vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 
15 na Masarykově náměs   o výměře 4 m2 pro Komerční banku, 
a.s. Roční nájemné 1000 Kč/m2. Smlouva bude na dobu neurčitou 
s 6 měsíční výpovědní lhůtou,

7. pacht pozemku část p.č. 1098/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem p. P. T.  Roční pachtovné 3 Kč/m2,

8. pacht pozemku část p.č. 1110/1 o výměře 120 m2 v k.ú. Bystřice 
nad Pernštejnem p. M. Š.  Roční pachtovné 3 Kč/m2,

9. pacht pozemků p.č. 656 o výměře 597 m2, p.č. 78/5 o výměře 138 
m2, p.č. 86/10 o výměře 535 m2, p.č. 164/30 o výměře 652 m2, 
p.č. 132/12 o výměře 176 m2, p.č. 164/35 o výměře 828 m2 a p.č. 
652 o výměře 390 m2 v k.ú. Rovné společnos   Agro Rozsochy a.s. 
Roční pachtovné 1000 Kč,

10. poskytnu   dotace ve výši 40 000 Kč (do 6 EO – ekvivalentních 
obyvatel) p. P. T. z programu na podporu čištění odpadních vod 
v Lesoňovicích, Pivonicích a Kozlově,

11. vyhlášení záměru na pronájem pozemku p.č. st. 92 jehož součás   
je objekt občanské vybavenos   číslo popisné 61 v k.ú. Rovné. 
Účelem pronájmu je provoz obchodu se smíšeným zbožím a provoz 
restaurace. Výše nájemného za pronajaté prostory činí 1000 Kč 
měsíčně a nájemné za pronájem movitých věcí činí 1000 Kč + DPH. 
Smlouva bude s tříměsíční výpovědní lhůtou,

12. fi nancování akcí Parku miniatur ve výši 20  s. Kč, Chodník Pod 
Horou ve výši 65  s. Kč, Rozšíření hřbitova ve výši 462 691,- Kč 
a Okružní etapa D ve výši 3 500,- Kč,

13. uzavření dodatku smlouvy mezi Městem Bystřice n. P. a fi rmou 
SATT a.s. o výrobě a zajištění vysílání televizního programu v období 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021,

14. dotační Program Města Bystřice nad Pernštejnem na podporu 
čištění odpadních vod v místních částech Kozlov, Lesoňovice 
a Pivonice pro rok 2021, 

15. smlouvu o údržbě a provozu webových stránek www.bystricenp.cz a 
info.bystricenp.cz (bystricko.cz) s fi rmou Milan Baran, Na Vyhlídce 22, 
679 61 Letovice, 

16. návrhy pro par  cipa  vní rozpočet:
- Zřízení vodních prvků u dětského hřiště u zimního stadionu. Aby 

se v horkém létě mohli hezky osvěžit dě   /i dospělí.
- Dobudování chodníku z ulice Rudolfa Vaška na ulici Novoměstskou 

směrem k Penny. Je to před domy čp. 571, 501, 502.
- Oplocené hřiště pro psy s překážkami.
- Odstranění staré plechové převlékárny na Domanínském rybníku 

a její záměna za novou + nové WC.
- Vánoční výzdoba v městském parku.
- Osvětlení cyklostezky v Lužánkách, např. s využi  m solárních energie.
- Podpora projektu Solitéři – prezentace kultury a umění.
- Úprava spojovací uličky Bočkova – Zahradní.

            Hlasování bude ukončeno 28. 02. 2021.
Zápis z rady naleznete na: www.bystricenp.cz/rada

                                                                            -red-

PRONAJME 
LÉKAŘSKOU ORDINACI 

o velikos   36 m2 v budově polikliniky 

Více informací poskytne:  
Mgr. Mar  n Rod, 
tel.: 566 590 344, 

e-mail: mar  n.rod@bystricenp.cz

Město Bystřice nad Pernštejnem

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA! 

V únorovém čísle přinášíme další soutěžní fotografi i. Pokusíte se 
znovu uhádnout, o které místo se jedná? I v tomto případě čarova-
la trochu příroda. Správné odpovědi posílejte na: info@bystricenp.cz 
pod názvem POZNEJ BYSTŘICKO! do 15. 2. 2021. Koncem měsíce vylo-
sujeme opět jednoho šťastlivce, který obdrží věcnou cenu.

Výhercem z minulého čísla se stal pan Pavel Bracek z Nedvědice, 
který byl vylosován ze 12 správných odpovědí. Gratulujeme! Správná 
odpověď na soutěžní fotografi i byla – rekreační chata Karasín s rybní-
kem. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a budeme rádi, když s námi 
budete v soutěži pokračovat.                                                                    -  c-



Vážení čtenáři, s příchodem 
nového roku pro vás máme při-
pravenou novou pravidelnou 
rubriku. 

Pod názvem „Víte, že…?“, pro 
vás budeme připravovat zajíma-
vos   o Bystřici a okolí. Něco vás 
možná překvapí nebo pobaví a 
jiné informace vám třeba rozšíří 
povědomí o něčem, co už dáv-
no víte.  

Víte, že ...  
před lety, když byla v Bystřici 

příznivá sněhová nadílka, se dalo 
na lyžích jezdit rovnou přes celé 

ZAMYŠLENÍ
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 RŮZNÉ

Všechno na jednom místě. I tak se dá popsat nová ak  vita Koruny Vysočiny. 

Informovanost o stavu běžeckých 
okruhů je jednou z nejvíce žádaných 
informací v současné době. Každý 
region turis  cké oblas   Koruny Vy-
sočiny má svůj systém údržby tra  . 
Nejen pro turistu je častokrát tato in-
formace těžce dohledatelná, ale ze-
jména časově náročná. Po prohledá-
ní několika portálů zjis  te možnos  , 
a teprve po té se rozhodnete, kam 
vyrazíte na běžky. Snažili jsme se 
tuto cestu zkrá  t, a tak na facebooku 

Koruny Vysočiny najdete vždy aktu-
ální shrnu   stavu lyžařských stop 
v oblastech Bystřicka, Novoměstska 
a Žďárska. Bystřické trasy je možné 
si stáhnout do mobilu přes Mapy.cz. 
Pro ty, kteří nepracují se sociálními 
sítěmi, máme připravený přehled 
všech zimních tras na našem webu: 
www.korunavysociny.cz

Pojďte si užít zimní radovánky. 
Oľga Königová

Foto: Katka Polívková

Vážení občané,
chtěla bych se vám svěřit s na-

ším problémem. Vždy jsem si my-
slela, že v Bystřici žijí slušní a hodní 
lidé, se kterými jsem se setkávala 
mnoho let při práci v obchodě. 

Před třemi roky se objevila u 
našeho domu vyhublá, viditelně 
týraná kočka. Byla od krve a měla 
pořezanou kůži. Z lidí měla hrů-
zu – asi špatná zkušenost. Začali 
jsme ji s manželem krmit a léčit. 
Trvalo hodně dlouho, než se pře-
stala trošku bát. Je viditelně hodně 
stará, nikoho neobtěžuje, celý den 
i v noci leží na jednom místě a spí. 
Všichni obyvatelé domu ji toleru-
jí. Někteří jí tam položí konzervu, 
těm děkuji. 

Ale jsou i tací, kteří schválně 
u domu pus   z vodítka černého 
psa, 10x většího než je kočka a 
pošlou ho na ni. To se stává dost 
často. Byla několikrát pokousaná, 
protože už neuteče a špatně vidí 
a slyší. 

Je mi z toho hodně smutno 
a neumím si vysvětlit, proč jsou 
někteří mladí lidé tak bezcitní.

Přeji všem hodně zdraví.
Božena Bernovská

Vážení občanééééé

AKTUÁLNÍ STAV BĚŽECKÝCH TRAS KORUNY VYSOČINY

Český svaz ochránců přírody 
(ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem 
vážek. 

Během roku budou (dovolí-li 
koronavir) po celé České republi-
ce probíhat zajímavé ak  vity, díky 
kterým se veřejnost dozví více o 
této pozoruhodné skupině hmyzu i 
o prostředí, ve kterém žijí. Již nyní 
však ČSOP nabízí fi nanční podporu 
ak  vit na pomoc vážkám. 

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek 
a nabízí fi nanční pomoc i na jejich ochranu

dostatečně rychle, ale leckde dosud 
i mizí (jsou zaváženy a podobně) 
či jsou nevhodným hospodařením 
(např. intenzivní chov ryb) degrado-
vány. Český svaz ochránců přírody by 
rád, aby si lidé začali mokřadů více 
vážit; napomáhali jejich obnově a 
bránili jejich zániku. Nejen jako míst, 
ke kterým obracíme své zraky coby 
k přirozené „klima  zaci“ v dobách 
letních veder, ale i míst plných živo-
ta, plných nejrůznějších – mnohdy i 
velmi vzácných – rostlin a živočichů. 
Právě vážky, tyto létající drahokamy, 
jsou toho symbolem.

Český svaz ochránců přírody pe-
čuje o řadu mokřadů, tůní a rybníků 
a přibližuje tato místa veřejnos  . 
Nabízí však také fi nanční pomoc 
dalším subjektům, které by se chtě-
ly do ochrany (nejen) vážek zapojit. 
V rámci Národního programu ČSOP 
Ochrana biodiverzity mohou spol-
ky žádat o fi nanční podporu jak na 
mapování vzácných druhů, tak na 
drobnější prak  cká opatření v teré-
nu, mimo jiné právě třeba na obnovu 
tůní, které potřebují vážky pro své 
přeži  . Ti, kteří se chtějí starat o ně-

jaký mokřad dlouhodobě, se mohou 
zapojit do dalšího programu ČSOP 
– založit pozemkový spolek. Pozem-
kové spolky jsou organizace, chránící 
cenné přírodní lokality a pečující o ně 
na základě vlastnického či smluvního 
vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí 
zájemcům o založení pozemkového 
spolku pomoc nejen fi nanční, ale 
i metodickou, odbornou a právní. 
Bližší informace o obou programech 
ČSOP i o aktuálně vyhlášených výbě-
rových řízeních, jejichž uzávěrka je 
v polovině března, najdete na webo-
vých stránkách www.csop.cz.

Vyhlášením tema  ckého roku 
by ČSOP rád upozornil na ohrožení 
konkrétní skupiny rostlin či živočichů 
a vyzval veřejnost k zapojení do její 
ochrany. Očekávat během roku mů-
žete vycházky za tajemstvím mokřa-
dů, putovní výstavu o vážkách a jejich 
ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecja-
ká překvapení. Sledujte aktuality na 
webových stránkách www.csop.cz.

Generálním partnerem Národní-
ho programu ČSOP Ochrana biodi-
verzity jsou Lesy České republiky, s. 
p., program je dále spolufi nancován 

Proč zrovna Rok vážek? Krom 
toho, že vážky jsou krásné a samy 
o sobě pozoruhodné, jsou i symbo-
lem zachovalých vodních ploch a 
mokřadů. Míst, kterých je i přes řady 
poli  ckých proklamací o nutnos   
zadržování vody v krajině stále větší 
nedostatek. Nejenže se neobnovují 

Ministerstvem životního prostředí, 
Nadačním fondem Veolia a Nadací 
Ivana Dejmala.

Bližší informace: Jan Moravec, 
Český svaz ochránců přírody, 
tel.: 777 063 340

Víte, že...Víte, že... náměs  ? A nejen to, dokonce tu 
místní Sportovní klub pořádal pra-
videlně každý rok lyžařské závody. 
První doložená zmínka o konání této 
akce je ze dne 18. ledna 1931, zají-
mavější závod se ale konal až o čtyři 
roky později. Dne 3. února 1935 se 
konaly v Bystřici lyžařské závody po-
řádané zdejším Sportovním klubem 
a Sokolskou župou Pernštejnskou. 
Celkem bylo přihlášeno 116 závod-
níků. Startovalo jich nakonec 76 a 
cílem projelo 74. Počasí bylo nepří-
znivé, proto se mnozí z přihlášených 
nedostavili. Těsně před závodem 
se navíc přihnala prudká sněhová 
vánice. Mládež byla rozdělená do 
čtyř kategorií: do 9 roků, od 9 do 
11 let, od 12 do 13 let a od 14 do 
15 let. V první zvítězil Jan Svačina, 

žák z Bystřice, v druhé Bohumil 
Šenkýř ze Sokola Nové Město na 
Moravě, tře   vyhrál Jaroslav Fiša 
z Bystřice a čtvrtou Zdeněk Ve-
len, bystřický učeň. V kategorii 
dorostu (do 17 roků) zvítězil Jan 

Vlček z Nového Města na Moravě 
a hlavní kategorii na 15 km vyhrál 
Oldřich Novotný z SK Slavia Praha 
časem 57 minut a 8 vteřin. 

(informace čerpány z knihy Město 
na bystré vodě – Hynek Jurman)

Víte, že...
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RŮZNÉ

Od roku 2006 funguje v Bystřici 
nad Pernštejnem spolek, který se 
zaměřuje na lezení, horolezectví a 
pohyb ve skalách. Založili ho tři lidé 
a v současné době má 19 řádných 
členů a 25 evidovaných. Jedním ze 
zakladatelů je současný předseda 
Miloslav Vrána, kterému nikdo ne-
řekne jinak než Havran. 

Kdo vás k horolezectví přivedl? 
Když jsem byl ještě dítě, tak to byl můj 
táta, který obdivoval vysoké hory a 
horolezce. I přesto, že sám v té době 
nelezl po skalách, sehnal na tehdejší 
dobu i jakousi výbavu, a tak nás jako 
dě   brával do skal ve Žďárských 
vrších. Samozřejmě, že tahle zábava 
se s věkem pozvolna vytra  la a já jsem 
potom dělal mnoho jiných sportů. 
Ovšem zhruba před 17 lety jsem 
ze zdravotních důvodů přestal hrát 
volejbal a vzhledem k výstavbě lezecké 
stěny v Bystřici jsem se k lezení vrá  l.

Vzpomenete si ještě na své první 
lezení, jaké to pro vás bylo? 

„NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT S LEZENÍM“
Rozhovor s Miloslavem „Havranem“ Vránou, předsedou spolku Lezci z Vysočiny

Vzpomínám si částečně i na ty dět-
ské začátky, které byly spojeny s ně-
čím, co moc lidí neprovozovalo, takže 
jakási výjimečnost mezi vrstevníky. Ale 
byly to pouze výlety do přírody a jakési 
popolézání. Samozřejmě významnější 
vzpomínky mám na lezení, které jsem 
začal dělat už jako dospělý. To bylo 
čisté rozhodnu  , věděl jsem, že tohle 
chci dělat. Tyhle začátky už jsou spoje-
ny s dovolenou trávenou ve skalách a 
pokusy dosáhnout nějakého vrcholu, 
nebo času stráveného na umělé stěně 
a metodických kurzech. Pravdou ov-
šem je, že nejsilnější a také rozhodující 
pro moje další lezení, bylo první lezení 
na pískovci v Adršpachu. To na mě za-
působilo natolik, že Adršpach je mojí 
nejoblíbenější a nejnavštěvovanější 
skalní oblas  .

Co považujete za svůj největší le-
zecký úspěch? 

Každého hned napadne něco ve 
smyslu Mt. Everest apod. Těžko říct. 
Těch úspěchů, kterých si vážím, je 
mnoho v různých směrech. Jsem na-

příklad rád, že se nám tehdy podařilo 
založit lezecký oddíl, který již 15 let fun-
guje a který se každý rok stará i o dě   a 
dospělé, kteří si chtějí lezení například 
jen zkusit. Stejně tak jsem rád, že mě 
doposud nepotkalo žádné vážnější 
zranění a že jsem ještě stále schopen se 
tomuhle koníčku věnovat. Co se týká 
těch lezeckých úspěchů, tak za úspěch 
považuji prak  cky každý vrchol nebo 
věž, na které jsem kdy seděl, ať už tady 
v Česku, Tatrách nebo v Alpách. 

Momentálně předáváte zkuše-
nos   dalším generacím, co všechno 
budoucí horolezce učíte? 

Nevím, jestli předávám zkuše-
nos  , ale od začátku vzniku našeho 
oddílu se snažím, aby všichni, kteří 
se nějakým způsobem dotknou naší 
činnos  , věděli, že lezení a horolezec-
tví není jen fyzická zdatnost, ale že 
tato oblast má také nějakou historii, 
metodiku, nebo například návaznost 
na ochranu přírody. Kromě fyzické 
připravenos   a lezecké techniky se 
zájemci dozví o vzniku horolezectví, 
dějinách lezení nejen v ČR, ale i ve 
světě. V metodických přípravách se 
učí správně používat různý lezecký 
materiál, naučí se některé uzly, kte-
ré se hodí i mimo lezení. Probíráme 
pohyb a pobyt v přírodě, takže na-
příklad co si sbalit na turis  cký výlet. 
Součás   výkladu je i zdravověda a 
poskytnu   první pomoci.

Kolik dě   jste zhruba naučil lézt? 
Řekl bych, že nikoho, protože ne-

jde jen o vysvětlování a ukazování. 
Každý to v sobě musí najít, musí si 
k určitým dovednostem sám dolézt. 
Pravdou ovšem je, že oddílem nebo 
kurzem lezení už prošlo určitě kolem 
stovky dě   a v posledních letech i pár 
dospělých. Některým to vydrželo rok, 
některým i pět let. Jsou i tací, kteří u 
lezení zůstali a jsou dnes součás   na-
šeho oddílu.

Prošel vaším vedením někdo zná-
mý? 

Za  m jsme neměli možnost vycho-
vat nikoho jako je třeba Adam Ondra. 

Pokud chce člověk začít s lezením, 
kdy je nejlepší začít? 

Samozřejmě záleží na tom, jaké cíle 
si člověk dává. Je mnoho rozdílných 
názorů, kdy u dě   začít se sportovní 
kariérou. Pokud se budeme bavit o 
provozování lezení na hobby úrov-
ni, tak se domnívám, že stejně jako 
u hromady jiných sportů se dá začít 
prak  cky kdykoli. Podmínkou samo-
zřejmě je, že to musí přinášet radost 
a ne bolest.

Pokud se situace vrá   do normá-
lu, kde vás mohou zájemci najít a 
oslovit? 

Samozřejmě pokud se budeme 
moci vrá  t na sportoviště, tak je to 
umělá stěna v Areálu sportu v Bystři-
ci. Zde se každé úterý zhruba do květ-
na scházíme v kurzu lezení. Mimo to 
je na této stěně prak  cky každý druhý 
den někdo z našeho oddílu. Většina 
z nás jsou skalní lezci, takže mimo to 
i na skalách a horách.

Co všechno je potřeba, pokud se 
člověk odváží začít s lezením?

Tak v první řadě si to zkusit někde 
s někým zkušeným, ať už individuálně 
nebo právě v nějakém oddíle nebo 
horoškole. To vám zároveň umožní 
hned neutrácet za horolezecké vy-
bavení. Vyzkoušíte si, co vám sedne, 
dozvíte se, co je opravdu potřeba a te-
prve následně můžete do svého leze-
ní začít investovat. Tak jako každá čin-
nost i lezení není úplně pro všechny. 
Předpokladem je samozřejmě jakási 
pohybová zdatnost, dobré je nemít 
strach z výšek a pak to všechno završit 
odhodláním lezení provozovat. 

Děkuji za rozhovor.                      -mm-

PŘIPRAVUJEME SE NA TURISTICKOU SEZÓNU

V loňském roce město Bystřice 
nad Pernštejnem vydalo stolní 

kalendář pro rok 
2021 Koste-
ly a kapličky 
na Bystřicku. 

Kalendář je 
stále mož-
né zakoupit 

v Turis  ckém 
informačním 
centru za zlev-

něnou cenu 50 
Kč. K dispozici je 

také několik posled-
ních kousků nástěnného 

kalendáře s leteckými fotografi emi 
za 150 Kč. 

Kalendáře budou k dostání v TIC 
Bystřice n. P. po jeho znovuotevření.

-  c-

K
s
né

v 
inf
cen
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Kč. K

také ně
ních kousků 

kalendáře s leteckými 
za 150 Kč. 

Kalendáře budou k d
Bystřice n. P. po jeho zn

V loňském roce mě
nad Pernštejnem

kalend

I přesto, že doba nedovoluje 
mít proza  m otevřené služby, na 
TIC nezahálíme. Chystáme věci na 
turis  ckou sezónu, zpracovává-
me nové letáky a do  skáváme ro-
zebrané. Aktualizovali jsme leták 
Hrady a zříceniny na Bystřicku, 
Krásy a zajímavos  , Cyklo a pěší 
výlety a společně s městským mu-
zeum jsme vytvořili leták o muzeu 
a parku miniatur. Brzy se můžete 
těšit také na vyhlášení 
15. ročníku Putování Vo-
domila Korunou Vysočiny, 
které vás letos zavede na 
tajuplná místa a zříceniny. 
V plánu jsou také nové tu-
ris  cké vizitky a známky. O 
dalších plánech vás budeme 
informovat v dalších číslech 
Bystřicka.

ůžete 
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ZDRAVOTNICTVÍ, RŮZNÉ

Otevřete si na Internetu webo-
vý formulář registrace.mzcr.cz.

Do formuláře zadejte číslo 
svého mobilního telefonu, na 
toto číslo vám přijde šes  míst-
ný kód (buďte trpěliví), kte-
rý vložíte do formuláře, a tak 
bude ověřeno, že funguje spo-
jení systému s vaším mobilním 
telefonem. Na něj budou po-
stupně zasílány další informace.  

Do formuláře pozorně vložte 
jméno, příjmení, adresu bydli-
ště, číslo pojištěnce, zdravotní 
pojišťovnu.

V případě registrací od 1. 
února 2021 bude pravděpo-
dobně nutno zatrhnout kolonky 
s diagnózou vašeho zdravotního 
stavu a další. 

Vyberte preferované místo, 
kde chcete být očkováni (ideál-
ně v blízkos   vašeho bydliště). 
Proza  m jsou v nabídce k dis-
pozici pouze očkovací místa 
v nemocnicích Kraje Vysočina 
– Nemocnice Jihlava, Nemocni-
ce Havlíčkův Brod, Nemocnice 
Třebíč, Nemocnice Nové Město 
na Moravě a Nemocnice Pelhři-
mov. Potvrďte čestné prohláše-
ní (pokud se nabízí).

Odešlete žádost.
Ve chvíli, kdy systém vyhodno  , 

že patříte do aktuální skupiny oč-
kovaných, přijde na vámi zadané 
telefonní číslo druhý šes  místný 
kód (může dojít k časové prodlevě).

Poté, co vám SMS zprávou 
přijde druhý šes  místný kód, je 
správný čas na další krok – rezer-
vaci. Otevřete si stránku reserva-
 c.com/ockovani, kde jako přihla-

šovací údaj použijte právě druhý 
šes  místný kód, vyplňte požado-
vané číslo pojištěnce.

Vyberete místo, den, čas očko-
vání a potvrďte. O proběhlé rezer-
vaci budete informováni přes SMS 
i přes mail (pokud jste ho při regis-
traci zadali).

Termín pro aplikaci druhé dávky 
vakcíny se vám prostřednictvím 
SMS zprávy nabídne automa  cky 
za 21 až 28 dní ve stejný čas. Bude 
možné jej upravit.

Veškeré úpravy je možné kon-
zultovat nebo provést prostřed-
nictvím centrální informační linky 
1221 nebo informační COVID linky 
Kraje Vysočina 564 602 602. 

Osoby, které nevlastní mobilní 
telefon, musí svou registraci pro-
vést přes informační linky.

ZÁKLADNÍ KROKY REGISTRACE K OČKOVÁNÍ PROTI COVID 19
(platné pro všechny postupně se přihlašující skupiny spoluobčanů)

POMOC S REGISTRACÍ

Informační linka ke koronaviru a 
k očkování (telefonická pomoc)
PO–PÁ, 8:00–19:00 hodin, SO–
NE, 9:00–16:30 hodin, telefon: 

1221
 
Informační COVID linka Kraje Vy-
sočina (telefonická pomoc s regis-
trací)
PO – NE, 8:00–20:00 hodin, tele-
fon: 564 602 602
 
Senior Point Třebíč, Masaryko-
vo nám. 116/6, Třebíč, budova B  
(možná osobní návštěva nebo te-
lefonická pomoc)
PO – PÁ,  8:00–13:00 hodin, tele-
fon: 601 573 020

Family/Senior Point, Palackého 26, 
Jihlava (možná osobní návštěva, 
preferována je telefonická pomoc)
PO – PÁ, 8:00–17:00 hodin, tele-
fon:  605 660 445

Senior Point Havlíčkův Brod (tele-
fonická pomoc s registrací)
PO – NE, 8:00–11:00 a 13:00–
15:00 hodin, telefon: 739 119 844

 Senior Point Pelhřimov (telefo-
nická pomoc s registrací)
PO – NE 10:00–15:00 hodin, te-
lefon: 723 902 099

Pomoc seniorům s registrací 
k očkování nabízí většina měst a 
obcí, prosím, sledujte informace 
v místních novinách a zpravoda-
jích, věnujte pozornost hlášení 
místního rozhlasu.

Důležitá informace: 

Dle avizovaného množství 
dodané vakcíny informuje Kraj 
Vysočina, že minimálně do po-
loviny února bude probíhat oč-
kování především první priorit-
ní skupiny – lékařů a zdravotní-
ků nemocnic, klientů sociálních 
pobytových zařízení a lidí, kteří 
se o tyto osoby starají, dále i 
lékařů a zdravotníků v terénu. 
Poté, co budou proočkovány 
tyto zmíněné osoby, bude ve-
řejnost, která už provedla re-
gistraci, prostřednictvím SMS 
informována o možnos   rezer-
vace termínů a míst očkování. 

 Vážení spoluobčané,
využívám tohoto prostoru ve 

vašem periodiku, který redakce 
vyčlenila pro předání informací 
z hejtmanství Kraje Vysočina. Ale-
spoň v základních obrysech bych 
vám rád předal informace o postu-
pu registrace a následné rezervace 
termínů v Centrálním registračním 
systému pro očkování pro   ne-
moci COVID-19. Pokud si přesto 
nebudete vědět rady nebo vám 
nepomůže nikdo z mladší genera-
ce, využijte kdykoli od pondělí do 

neděle pomoc pracovníků krajem 
zřízené informační COVID linky. 
Na telefonním čísle 564 602 602 
vám operátoři pomohou sedm dní 
v týdnu od 8 do 20 hodin. Personál-
ně byla sice linka posílena, ale i tak 
se vám může stát, že bude třeba 
telefonát opakovat. Děkujeme vám 
za trpělivost. V prvních dvou hodi-
nách spuštění systému 15. 1. jsme 
pomohli zhruba 150 osobám, rádi 
pomůžeme i vám. Pomoc s regist-
rací je do budoucna určena všem, 
prosím, využijte ji.

K samotnému očkování považuji 
za správné uvést, že Kraj Vysočina má 
do konce března letošního roku při-
slíbené dodávky cca 40  síců očkova-
cích dávek značky Pfi zer/BioNTech, je 
však třeba počítat s  m, že očkovaná 
osoba musí dostat dávky dvě. O do-
dávkách vakcíny jiného dodavatele 
za  m nemáme od ministerstva zdra-
votnictví žádné informace. 

V lednu bylo veškeré úsilí očkova-
cích center na Vysočině směřováno 
k proočkování lékařů a zdravotníků 
nemocnic, seniorů v sociálních zaří-

zeních a v dalších týdnech lékařů a 
zdravotníků v terénu. Za  m se bez 
problému daří všechny státem doda-
né očkovací látky pro Vysočinu prooč-
kovat vždy ještě před dodáním další 
zásilky. Proza  m (tedy k 15. 1. 2021) 
bylo na Vysočinu dodáno 975 lahviček 
s očkovací látkou, z nichž lze využít 5-6 
očkovacích dávek. Pla  , že uděláme 
vše proto, aby byli naočkováni všichni 
lidé na Vysočině, kteří o to projeví zá-
jem, jen to nepůjde hned.

hejtman kraje, Vítězslav Schrek

Hejtman Kraje Vysočina - informace k očkování nemoci covid-19
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MUZEUM

POVĚSTI NAŠEHO KRAJE
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem společně s měsíčníkem Bystřicko vás postupně seznamuje s pověstmi našeho kraje. Nejstarší pověs   byly 

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

Bystřice nad Pernštejnem si v 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

Horní konec náměs   přecházející v ulice Novoměstskou a Malou branku. 
Vpravo výrazná fasáda domu č. p. 17 (grunt Brožovský). Foto H. Jeřábek, 
1930.

Vlevo budova nové bystřické pošty. Za ní budova bývalého Svazarmu 
(Svaz pro spolupráci s armádou). Napravo září nové fasády domů uzavíra-
jící bývalé horní náměs  .

POHÁDKA O BAZALCE
Byli jedni chudí rodiče, kteří měli hodně dě  . Měli bídu a hlad, a tak si 

nevěděli rady, co si počít. Tu jednou v noci povídala matka otci „Ten náš Jeník 
už je velký, nejvíc toho sní, musíš ho někam zavést, aby nám těch dě   uby-
lo.“ Tak jak se ráno rozednilo, vzbudil otec nejstaršího Jeníčka a povídal mu: 
„Pudu neska do lesa š  pat dříví, vezmeš si hrnek a budeš tam sbírat jahody“. 
Jeníček se s rados   vypravil, chudě se najedli a šli. Šli daleko do lesa, otec 
sundal s ramene sekeru a pilu a Jenička poslal nedaleko na paseku na jahody, 
jen mu řekl, že ho zde bude slyšet š  pat. Chlapec sbíral, už měl hrnek plný, 
už se také jahod najedl a pořád slyšel rány sekerou. Už se počalo stmíva  , a 
tak se šel na místo, kde měl otec dříví š  pa   a tu vidí jen uvázanou sekeru 
na stromě a vítr s ním házel, takže tloukla o strom a zdálo se, že dříví š  pe. 

Jeníček se polekal, žádné dříví tu naš  pané nebylo, a tak poznal, že ho tu otec 
schválně zavedl a odešel domů. Dlouho plakal, až byla tma a tak si nevěděl rady 
co počít, domů netrefi l, ani by si netroufal domů jít. Nevěděl, na kterou stranu 
se má dát, a tak ho napadlo vylézt na strom, uvidí-li z některé strany konec lesa. 
Točil hlavou na všechny strany a tu vidí nedaleko mdlé blikotání světla a poznal, 
že tam bude asi chaloupka, a tak si umínil, že zde poprosí o nocleh. Slezl se stro-
mu a šel  m směrem, kde světlo viděl, až přišel k chaloupce, kde oknem viděl, 
jak na ohnisku vařila babička kaši, kterou dala potom na stůl, kde seděl dědeček. 
Babička i dědeček měli oba zavřené oči, a tak poznal Jeník, že jsou slepí. Byl dlou-
ho při  sknut k oknu, a když se dědeček dal do jídla, dostal také hlad. Konečně 
se odhodlal a pomalu otevřel dveře a tu poznal, že ho opravdu babička ani dě-
deček nevidí. Smutně stál a díval se, jak dědečkovi chutná, až se opovážil a začal 
opatrně kaše ujídat. Když byl dědeček nápadně brzy na dně rendlíčku, tak začal 
domlouva   babičce, proč tak málo dnes té kaše navařila, babička ale dokazovala, 
že přece uvařila kaše jako jindy. „Tak ji někdo snědl“, pravil dědeček. „Vždyť zde 
nikdo není“, odpověděla babička, nakonec usoudili, že zde ve světničce někdo je, 
zastrčili závoru u dveří a tleskali rukama, kdo tam je, až nešťastného Jeníčka chy-
 li. Jeníček se dal do pláče a prosil: „Babičko zlatá, dědečku zlatej, já vám budu 

kozenky pást, jen mě tu nechte“. A tak nakonec vyložil, jak ho otec zavedl do lesa 
a nechal ho zde, svěřil se s  m, i jak měli doma bídu, že mnohdy neměli ani co jíst. 

Protože neměli dě   a neměl kozy kdo pást, povídali si, že by to šlo. Když se vy-
spal, dostal hrnek mléka a krajíc chleba a babička mu říkala: „To   povídáno, 
ne abys pásl na zeleným vršku, nebo jak tam budeš pást, přijdeš o oči jako 
my“. Jeník slíbil, ale jak vypus  l kozy, ty běžely a rovnou se nezastavily až na 

zeleném vršku, kde se začaly pást jako přikované a zahnat se nedaly. Až se 
napásly, teprve se daly zahnat domů. Doma babička šla hned kozy dojit a na-
dojila jeden plecháč, druhý, tře   a najednou poznala, že Jeník pásl na zeleném 
vrchu, protože jinak by tolik mléka nenadojila. Jeniček hned: „Babičko zlatá, 
samy mně tam kozy letěly a vyhnat se nedaly“. Babička znovu varovala Jeníka 
před zeleným vrchem. 

Druhý den dostal Jeník zase hrnek mléka a krajíc chleba a přikazovala zno-
vu, že nesmí na zeleném vrchu pást. Druhý den byl zase jako první a když 
babička po pastvě zase nadojila tolik mléka, poznala, že Jeník neposlech, ale 
on zase že za to nemůže, ale že to kozy zde byly jako přikovány. 

Tře   den babička prosila, ale nic platno, kozy se zase pásly na zeleném vrchu a 
bylo k polednímu, když si Jeník na strání zpíval a tu, kde se vzala, tu se vzala, obje-
vila se krásná víla, celá růžová, s dlouhými zlatými vlasy zcela rozpuštěnými. Sedla 
si ke stromu a zvala Jeníka, aby šel za ní se poradit. Jeník jakoby šel, ale uchopil ji 
za vlasy a uvázal ji za ně kolem stromu, potom vzal prut, švihal ji přes ruce. Víla 
křičela, prosila, ale Jeník, že ji nechá, až řekne, kde dala babičky a dědečka oči. Víla 
nakonec prozradila, že za sedmi horami a dolinami je mramorový zámek, v něm 
je jedna komnata, kde je mnoho hrnků s pokličkami, pod nimiž jsou samé oči. Na 
pokličkách je napsáno, čí oči v kterém hrnku jsou. Teprve Jeník vílu pus  l. 

Kozy mezi  m přiběhly do chaloupky samy. Babička plakala, dědeček spínal 
ruce, že je s Jeníčkem konec, že mu jistě Bazalka, jak se víla jmenovala, vy-
loupla oči a že už se nevrá  . Jeníček ale u  kal za sedm hor a dolin do zámku 
a opravdu našel komnatu s hrnky, podle nápisu nadzvedl pokličky, do jedné 
kapsy dal oči babičky, do druhé dědečkovy a uháněl nazpět do chaloupky.  Jak 
otevřel dveře, hned poznali babička i dědeček, že se Jeník vrá  l a objímali ho. 
Jeník však řekl babičce, aby se posadila a tu jí dal její oči, a ona hned viděla jako 
kdysi, potom nasadil i z druhé kapsy oči dědečkovi a teď se všichni objímali 
a líbali i plakali. Rados   nebylo konce a tu najednou před chaloupkou zasta-
vil kočár, z něho vystoupila krásná princezna a šla rovnou do chaloupky, aby 
děkovala Jeníkovi za zachránění. Vysvětlila, že byla od čarodějnice zakletá ve 
vílu, že se jmenuje Bazalka a musila lákat lidi a vylupovat jim oči a Jeník ji svým 
počínáním ze zlé moci vysvobodil. Za to si jej jako zachránce vzala za muže. 
Jeli potom kočárem pro Jeníkovy rodiče i sourozence, zavezli je na zámek i 
babičku a dědečka a byla svatba, tři dny a tři noci jedli pili, hodovali, všichni 
bydleli na zámku a neměli více bídu ani hlad. Všichni žili, dokud nezemřeli. 

Podle Lidmily Slavíčkové v Bystřici n. P. roz. Veselé roku 1893,
 zapsal Josef Pavelka r. 1958
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ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru
5. Příběh o prvním kronikáři

Mnozí vírš   rodáci to daleko do-
táhli. Kromě těch, kteří mají v našem 
vyprávění samostatnou kapitolu, 
jmenujme alespoň dvě sportovky-
ně. Jaroslava Matušková se stala 
členkou širšího reprezentačního 
družstva žen ve sportovní gymnas-
 ce po boku Evy Bosákové a Věry 

Čáslavské. A nenápadná Milada 
Chalupníková byla 3. na mistrovství 
republiky 1966 v silniční cyklis  ce 
a stala se nejlepší cyklistkou okresu 
1966 a 1967.

Ale mnohé osobnos   přišly do 
Víru zdaleka. Vilky si tu postavili 
mezi prvními prof. Josef Grňa a je-
den ze zakladatelů české pediatrie 
MUDr. Otakar Teyschl. Do jeho vily 
Anna dojížděli rádi umělci v čele s 
Arne Novákem, Linkou a Antonínem 
Procházkovými či Ferdinandem 
Peroutkou. Ve Víru pedagogicky 
působili třeba Vlasta Urbánková a 
Jaromír Procházka. Rádi sem zajíž-
děli dirigent Fran  šek Jílek a známý 
hudebník Ferdinand Havlík, kapel-
ník orchestru divadla Semafor. Ve 
Víru se dokonce oženil. A na chalu-
pu sem mířil také Arnošt Goldfl am, 
známý herec a režisér. 

Vírš   pochovávali své blízké v 
Rovečném a teprve v roce 1923 se 
dočkali vlastního hřbitova. Na něm 
odpočívají třeba i zakladatel turis-
 ky Fran  šek Šťastný ml., vikář a 

spisovatel ThDr. Fran  šek Bednář, 
autor ortelů a písňových textů Ladi-

slav Preisler, tvůrce Vírského mlýnku 
Vincenc Navrá  l či partyzán Ignác 
Hazucha. Mezi prvními byl ve Víru 
pochován Fran  šek Houdek (30. 4. 
1863 Telecí - 24. 11. 1925 Vír), vírský 
kronikář a učitel a také jeden z prv-
ních lyžařů na Vysočině. Neprávem 
pozapomenutá postava, která našla 
domov ve Víru.

Když v roce 1884 projel na lyžích 
Nor Nansen Grónskem a napsal o 
tom knihu, četli ji křižánecký učitel 
Fran  šek Houdek a fryšavský les-
ník Rudolf Gabessam. Oba chtěli 
Nora napodobit a objednali si lyže 
z Osla. Revírník dostal nejdříve 
poštou omylem sněžnice, a tak byl 
Houdek rychlejší. Na lyžích dojížděl 

prý už v zimě 1886–1887 z Křižánek 
do školy v Moravské Svratce a byl 
zřejmě prvním lyžařem na Vysočině. 
Gabessam (1858–1912) se narodil 
na hájence u Štěpánova a časem 
odešel do Fryšavy. Na Novoměstsku 
lyžoval nejpozději v roce 1891. 

Houdek se naopak ze Žďárských 
vrchů vypravil k řece Svratce. Stal 
se prvním vírským nadučitelem od 
1. září 1909 a podílel se zde např. 
na přístavbě školy v roce 1910 a ve 
spolupráci s Fran  škem Šťastným 
psal žádos   o povolení pošty. Ta 
byla skutečně ve Víru otevřena v 
roce 1914. Po odchodu do důchodu 
se stal i prvním vírským kronikářem. 
Ve Víru zůstal 16 let a mnohé tu zažil 

včetně nelehkých válečných let, kdy 
i krátce vedl obecní úřad. Však toho 
také do kroniky hojně zaznamenal. 
Zemřel 24. 11. 1925 a pohřben byl 
ve Víru za velké účas   učitelů, školní 
mládeže, hasičů a dalších občanů.

Jeho jméno jako lyžařského prů-
kopníka na Vysočině dodnes zcela 
nezaniklo. Jasanové lyže Fran  ška 
Houdka jakoby z dávných věků spat-
říte v Horáckém muzeu v Novém 
Městě na Moravě. Měří 295 cm, pa-
tří k nim kovové vázání a jedna silná 
hůl, kterou se první lyžaři odráželi i 
brzdili. 

 (pokračování příště)

Hynek Jurman

SMYČCOVÝ ORCHESTR N. KYJOVSKÉHO HRAJE 20 LET
Na počátku vzniku našeho or-

chestru byla touha a chuť společně 
si zahrát a užít si radost z hudby. Ze 
čtyř lidí se postupem času zformova-
lo těleso, které má v současné době 
kolem 25 členů. Složení je různorodé, 
stále v něm hrají zakládající členové 
i bývalí žáci ZUŠ, samozřejmou sou-
čás   jsou žáci mojí smyčcové třídy 
a v posledních pár letech naše řady 
oboha  li i žáci kolegy Josefa Havla. 
Jak to v těchto školních orchestrech 
bývá, složení se mění, starší hráči od-
chází studovat a pak zapus   své ko-

řeny jinde, zato přibývají noví, malí, 
možná trošku vyjukaní, co je vlastně 
v orchestru čeká. A tak to jde stále 
dokola. Ovšem silná základna „sta-
rých“, jak jim laskavě říkáme, zůstá-
vá. Já jsem za to nesmírně vděčná, 
protože oni těm malým pomáhají 
v nesnázích a malí se na ně mů-
žou spolehnout. Tím vlastně vzniká 
zvláštní společenství lidí, kteří jsou 
naladěni na stejnou vlnu a mohou si 
užít radost z hudby. A ta radost se pak 
dokáže přenést i na vás, naše milé 
posluchače. 

Expozice lyžování v Novém Městě na Moravě Houdkovy lyže

Doufáme, že za těch 20 let již 
orchestr ukázal svoji kvalitu, ať na 
koncertech klasické hudby, v pro-
jektu Balady a romance, nebo tře-
ba spoluúčinkováním s hosty jako 
byli Nezmaři či Hradišťan. Budeme 
moc rádi, když s námi oslavíte naše 
dvace  leté jubileum na výročním 
koncertě. Rádi bychom na něj po-
zvali nejen vás, naše přátele z řad 
posluchačů, ale i bývalé členy a sa-
mozřejmě naše hosty, kteří s námi 
často vystupovali a vystupují. Pokud 
situace dovolí, koncert se uskuteč-

ní jako zahajovací KPH v pátek 24. 
září 2021 v 19:00  ve velkém sále 
KD. Jako stromu přibývají letorosty, 
tak orchestru v repertoáru přibývá 
skladeb a v současné době jich je 
v archivu už kolem 250 a nebude vů-
bec jednoduché vybrat pro výroční 
koncert ty nejkrásnější. Věřte, že už 
na tom pilně pracujeme. Děkujeme 
za stálou podporu Městu Bystřice 
n. P. a fi rmám MEGA – TEC a WERA 
WERK a těšíme se na vás. 

L. Macháčková - dirigent
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro dlouhé zimní večery malý výběr z nově 
zakoupených a zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
 Velká kniha českého humoru
Benway Robin Daleko od stromu
Dunne   Gregg Smrt u zavěšený skály
Hanibal Jiří Král a císař
Jirglová Petra Všechno nejlepší, Anno
Majewska-Brown Nina Tajemství z Osvě  mi
Maxwell Eliza Ve vlastním s  nu
Moyes Jojo Jako hvězdy v temné noci
Norton Julian Zvěrolékař z Yorkshiru
Rimmer Kelly Utajená dcera
Skelton C.L. Sága rodu Hardacrů
Valpy Fiona Kam včely chodí spát
Walder Lysa O život
Zikmund Petr Zločiny Velké Prahy

Knihy pro mládež:
Flanagan John Hraničářův učeň. 15. Ztracený princ
Grezlová O  lie K. Káťa a Beník musí do psí školy
Gudsnuk Kristen Minecra  . Chodí Wither okolo
Kinney Jeff  Deník malého poseroutky. 15. Samá voda
Körzdörfer Bärbel Holky na WhatsAppu
Szillat Antje Kamarádky od koní. Chyťte zloděje

Kontakty na naši knihovnu

Tel.: 566 590 376   Mobil: 723 521 892         

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

Ky  ce, Ve znamení zubří 
hlavy, Švareč   permo-
níci, Mor, Lehkonozi). 
Objeví se i kresba tuž-
kou (Via Appia, Celle), ale 
druhé čás   monografi e na-
prosto dominují reprodukce 
rozměrných olejomaleb postav 
(Večer, Po tercii, Mnich, Pavla, U 
studny, Na půdě, Dívka s mřížkou, 
Trýzeň), architektury (Chodba, Ná-
dvoří, Bez názvu, Dlažba, Půda), ale 
i krajin (Vesina, Fiesole, Madonna 
del Sasso, Interiér s pohořím), zá  ší 
(Zá  ší se zálivem, Zá  ší s kartami, 
Den, Noc, Ulity, Tři knofl íky, Svícen, 
Bílá dáma, Kuličky, Neznámé sou-
hvězdí) a portrétu (Maruška).

V závěru knihy nechybí stručný 
životopis Jiřího Štourače, soupis 
jeho samostatných 
výstav (1994–2020), 
výběr ze skupinových 
výstav (1988–2017), 
soupis ilustrací a vý-
běr z bibliografi e.
Že se vydal Jiří 
Štourač nelehkou 
cestou, shrnuje v zá-
věru své eseje Mar-
 n Souček: „Jiří si 

po zkušenostech z 
„velkého světa“ na-
šel svobodu,  cho, 
porozumění věcem 
okolním, vrá  l se 
domů. Maluje sou-
středěně, v rytmu, 
který mu dává smy-
sl. Má své sny, ať už 
jsou to obrazy italské 

Vyšla monografie JIŘÍ ŠTOURAČ

krajiny, nebo mo  vy z klášterního 
prostředí. Jisté je, že výsledkem 
budou mimořádná díla … mistrně 
provedená.“

Hynek Jurman
Kniha bude k dostání v TIC 

Bystřice n. P. po jeho znovuotevření.

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 13

Pamětní deska 
FRANTIŠKU ŠŤASTNÉMU VE VÍRU

Napro   Hotelu Vír stojí 
bývalý statek Šťastných, 
jehož součás   bývala i vy-
hlášená hospoda. Ve š  tu 
stavení je umístěna malá 
pamětní deska připomí-
nající zdejší turis  ckou 
tradici. 

Obdélníkové mramo-
rové desce vévodí oválná 
fotografi e Fran  ška Šťast-
ného st. a pod ní následu-
je text: 

"1836-1908 

věnováno památce

F. ŠŤASTNÉHO

zakladatele a prvního

průkopníka turis  ky

na VÍRSKU".

Hynek Jurman

Galerie Litera vydala koncem 
roku 2020 krásně vypravenou mo-
nografi i Jiří Štourač (128 stran). 
Obsahuje průřez tvorby akademic-
kého malíře z Vysočiny (narozen 31. 
8. 1960 Nové Město na Moravě), 
který si maloval odmalička. Tehdy 
vozil na trakaři stohy výkresů za dě-
dinu a tam je pálil. Vystudoval AVU 
v Praze (1979–1984), ale bez rodné 
Vysočiny by nemohl dlouhodobě 
žít ani tvořit.      

„...prvomučedníci naražení na 
hroty přistavených kopí, v pres-
bytáři již pouze torzovité, věky 
poškozené scény, probouzející 
představivost k domýšlení děje,“ 
vzpomíná v monografi i malíř na 
své dětské zážitky z návštěv bo-
hoslužeb v kamenném kostelíku 
sv. Michaela ve Vítochově a jeho 
cenné nástěnné malby. Tady sbíral 
Jiří první inspiraci a od té doby do-
mýšlí děje nejen drama  cké, ale i 
mírnější duševní pohyby v člověku.
Na počátku 80. let přestal Jiří 
Štourač malovat krajinu, začal tvo-
řit fi gury a především vlastní před-
stavy. „Bylo to silné a vzrušující,“ 
říká o své první návštěvě italského 
Arezza. Italská malířská renesance 
se stala jedním z trvalých zdrojů 
jeho tvorby. Malbu mu pak preruši-
ly na více než 10 let uhlové kresby. 
Ty se staly vnějším projevem auto-
rova duševního a duchovního hle-
dání i nalézání, jeho úvah o smyslu 
života i smr  .

Jiří Štourač je i dokonalým por-
tré  stou a ilustrátorem. Ilustruje 
ale jen tehdy, když je „literární 

předlohou silně osloven a vnitřně se 
s ní ztotožňuje“. Podle Jiřího Štoura-
če „skutečně kvalitně výtvarně lze 
doprovodit jen málo knih“. Možná 
nejznámější jsou jeho nezaměnitel-
né ilustrace Erbenovy Ky  ce. 

V novém  sícile   se malíř zase 
vrá  l k barvě. Z monografi e Jiří 
Štourač poznáte, že rozměrnější 
barevná plátna jsou dodnes do-
ménou jeho tvorby. Ale věnuje se 
i jiným technikám a tématům. Pro 
kapli ve Slavkovicích namaloval 
křížovou cestu. Ilustroval řadu po-
zoruhodných knih. Román Mor od 
Alberta Camuse jej oslovil už na 
AVU jako studenta, Jiří načrtl něko-
lik skic a k myšlence ilustrovat jej se 
vrá  l po 35 letech. Výsledkem byla 
první cena za knihu Malíř a mor 
(text Petr Pazdera Payne a Camu-
sovy citáty) v soutěži Nejkrásnější 
kniha roku 2019.      

Monografi e je uvedena zajíma-
vou esejí Mar  na Součka, který vy-
užívá ve valné čás   osobních úvah a 
záznamů Jiřího Štourače. Následuje 
více než sto stran reprodukcí obra-
zů a ilustrací. Počínaje venkovskými 
mo  vy (Plot, Kůlna, Postele) a au-
toportrétem, které namaloval tem-
perou jako osmnác  letý, přes první 
barevné práce olejem na akademii 
(Jep  ška, Zá  ší s karafou), ale sou-
časně už i dokonalé kresby uhlem 
(Naslouchání, Trýzeň, Bez názvu). 
Uvedeny jsou i pozdější práce uh-
lem (Zraněný zvon, Nad propas  , 
Zvoník, Zvěstování, Lazar, Prázdný 
hrob, Náhrobky, Prima, Schodiště), 
z ilustrací nechybějí ukázky z knih 

í 

   Dívka s mřížkou



vy. Navíc si myslím, že to bude pro 
nás ještě těžší, protože jsme skoro 
vůbec nebyli ve škole.“

Z. Šilhánová, ZŠ TGM
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vrhnout povinnos   tak, 
abych úkoly s  hala včas 
odevzdat, což se mi ze 
začátku opravdu neda-
řilo.“

„Co nového vám dis-
tanční výuka přinesla?“

„Víc se spolehnout 
sám na sebe.“

„Vážit si školy.“
„O co jste během dis-

tanční výuky přišli?“
Kromě toho, že jsme 

měli jet do Anglie nebo 
do Rakouska, bychom 
raději trávili poslední rok 
společně ve škole a bavi-
li se s lidmi, které bude-
me příš   rok potkávat 
jen vzácně.“ 

„Máte obavy z přijímacích zkou-
šek?“

„Kdo by neměl? Mám velké oba-

Slavnostní předávání SLABIKÁŘŮ
Prosinec je velmi krásný měsíc plný očekávání a rados  . Pro nás prvňáčky 

to byl i trochu jiný měsíc než ostatní školní měsíce. Byl to měsíc plný povídá-
ní, tvoření a překvapení. Každý den jsme plnili úkoly adventního kalendáře, 
seznámili jsme se s postavami a zvyky adventu, vytvářeli jsme adventní ob-
rázky. Den před vánočními prázdninami byl pro nás velmi slavnostní. Na-
vš  vila nás paní ředitelka i paní zástupkyně, aby nám předaly SLABIKÁŘE. 
Jsme čtenáři. Čteme SLABIKÁŘ a velmi nás to baví a těší. Našim prvňáčkům 
přejeme, aby je učení nadále bavilo i těšilo a práce se jim dařila. 

                 M. Klečková a P. Tomášková, třídní učitelky 1. ročníků 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 

Naše škola je zapojena do projektu s názvem Šablony ll, který je spolufi -
nancován Evropskou unií. Rozhodli jsme se s dětmi využít ak  vity Zapojení 
odborníka z praxe do vzdělá-
vání v ŠD/ŠK. Před Vánocemi 
jsme si pozvali Mgr. Renatu 
Uhrincovou, se kterou se 
dě   1. tříd s chutí pus  ly do 
předvánočního tvoření. Zvo-
lili jsme si ubrouskovou tech-
niku a lepili jsme ubrousky 
s vánočními mo  vy na bar-
vené kamínky. Pod skvělým 
vedením odborníka si tak 
dě   mohly vytvořit hezký dá-
reček rodičům pod strome-
ček. Pro dě   i pro mě to byl 
velký zážitek, proto bych tou-
to cestou chtěla poděkovat 
paní Mgr. Renatě Uhrincové, 
která nás o tuto techniku 
oboha  la a zpříjemnila nám 
předvánoční atmosféru.

 Jitka Vičarová, 
vychovatelka ŠD
ZŠ Bystřice n. P., 

Nádražní 615

Vyučovat distančně… termín, kte-
rý jsme ještě před rokem neznali. 
Dnes se pro nás stal nechtěnou re-
alitou, která nejvíce zasáhla naše 
nejmladší žáky, jejich rodiče a uči-
tele. Škola se zavřela dříve, než se 
prvňáčci s  hli dobře seznámit se 
svými spolužáky a paní učitelkou. 
V půlce října se všichni začali učit 
ze svých domovů. Tento styl výuky 
má své výhody i nevýhody. Jedno-
značným přínosem je zdokonalení 
při práci s výpočetní technikou. Dě   
se naučily vypracovávat výukové 
karty v prostředí EduPage a hlásily 
se na online hodiny přes Teams. To 
všechno ale zvládly jen díky velké 
podpoře rodičů, kterým za to velmi 

Pro žáky 3. až 9. ročníků je situ-
ace o to náročnější, že se 4. ledna 
nemohli vrá  t do lavic jako jejich 
mladší spolužáci. A samozřejmě ne 
všem distanční výuka vyhovuje. Ně-
kteří z nich se více osamostatnili v 
práci, jiní naopak spoléhají na dopo-
moc rodičů. I pro učitele je příprava 
na výuku náročnější. Musí více pře-
mýšlet, jaké typy úkolů zadávat, jak 
dané učivo žákům přiblížit a násled-
ně procvičit. Velmi se nám v těchto 
případech hodí hravá metoda ma-
tema  ky profesora Hejného, která 
je vystavěna spirálovitě, takže žáci 
daná prostředí znají již z předcho-
zích ročníků. Učitelé s nimi nové 
učivo vždy pečlivě proberou při on-
line hodině a pro samostatnou práci 
doma pak volí klasické pamětné po-
čítání, takže si každý přijde na své. 
Odměnou nám jsou krásné výsledky 
našich žáků v Logické a Matema-

Jak jsme (se) zvládli učit distančně aneb výuka prvňáků a druháků na ZŠ TGM
psaní na uvolnění ruky. Výuková 
videa zase pomohla při upevnění 
správných tvarů písmen. Nic ale 
našim nejmladším žáčkům nemůže 
nahradit výuku ve škole. Postupem 
času si všichni začali uvědomovat, že 
jim chybí kamarádi a společně pro-
žité chvíle ve třídě i v družině. Pre-
zenční výuka u žáků systema  cky 
rozvíjí pracovní i hygienické návyky, 
důležitý je bezprostřední kontakt 
s učitelkou a okamžitá zpětná vazba. 
Všichni jsme proto uvítali, když se 
prvňáčci a druháčci mohli 4. ledna 
vrá  t do lavic. Doufáme, že se situ-
ace nezhorší a budeme se moci ve 
škole potkávat i nadále.

Z. Šilhánová, ZŠ TGM

děkujeme! Paní učitelky si pochvalo-
valy, že jejich žáci měli téměř 100% 
účast na online hodinách, poc  vě 
si plnili úkoly a že vzájemná komu-
nikace mezi vyučujícími a rodiči byla 
a je na velice dobré úrovni. Ony 
zase na oplátku pečlivě promýšlely 
a vybíraly úkoly, které žákům zadají. 
V matema  ce preferovaly učivo, o 
němž předpokládaly, že ho rodiče 
ovládají a zvládnou dětem pomoci. 
Z matema  ky Hejného zařazovaly 
matema  cká prostředí, v nichž se 
už dě   dobře orientují. Zapůjčily 
žákům domů i potřebné názorné 
a manipulační pomůcky. V českém 
jazyce se zaměřily hlavně na čte-
nářské dovednos   a při nácviku 

A co dala a vzala distanční výuka starším žákům naší školy?
 cké olympiádě (6., 18. a 24. místo 

v krajském kole Logické olympiády).
Po žácích prvních a druhých roční-

ků jsou další nejvíce zasaženou sku-
pinou deváťáci, které čekají přijíma-
cí zkoušky na střední školy. V minu-
lém týdnu jsme se jich zeptali, jaký 
mají názor na distanční vzdělávání. 
Přinášíme vám několik odpovědí:

„Jaký je váš názor na distanční 
výuku?“

„Myslím si, že na naší škole je di-
stanční výuka dobře zavedená, pro-
bíráme látku, plníme úkoly stejně, 
jako kdybychom byli ve škole a navíc 
máme méně stresu.“

„V tomto stylu výuky se člověk 
naučí daleko méně věcí, než když 
chodíme do školy.“

„Co se vám daří, nedaří?“
„Daří se mi známky, nedaří se mi 

zapamatovat učivo z online výuky.“
„Podařilo se mi naučit lépe si roz-

ŠKOLSTVÍ

Tvoření s odborníkem 
ve školní družině
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Největší školu bojových umění Covid nezastaví
Minulý rok byl plný nečekaných 

událos  , které nás zas  hly. Na jaře 
nás přepadla coronavirová opatření, 
kterým jsme se museli přizpůsobit. 
Tréninky, které byly venku, nikomu 
nevadily, alespoň jsme byli na čerst-
vém vzduchu. Horší bylo opatření, 
co následně přišlo - zákaz stýkání 
osob, to pro nás znamenalo i konec 
tréninků. My jsme se ale nevzdali a 
začali jsme s video lekcemi a on-line 
tréninky. Náš mistr Mar  n Zámeč-
ník udělal přes 100 výukových videí 
a nespočet on-line tréninků. Probí-
haly také soukromé lekce pro naše 
členy. 

Naši nejlepší členové se připra-
vovali na Mistrovství Evropy, které 
mělo proběhnout v květnu 2020 
v Praze. Našich 16 nominovaných 
studentů mělo speciální cvičební 
plán, který museli dodržovat. Neby-
lo to jenom o trénincích, ale také o 
pilné domácí přípravě. Všichni byli 
perfektně připraveni, ale bohužel 
kvůli špatné situaci se Mistrovství 

Evropy přesunulo na léto, kdy bylo 
poté taky zrušeno. Naši nominovaní 
členové dlouho nesmutnili a začali 
na sobě pracovat mnohem více, aby 
na dalších závodech prokázali svoji 
výkonnost. 

Loni rok jsme se také chystali ob-

hájit  tul nejúspěšnějšího střediska 
talentové mládeže a též obhájit  tul 
nejúspěšnější školy na Mistrovství 
České republiky. Ač byly obě soutě-
že zrušeny/odloženy, my nepřestá-
váme  cvičit. V novém školním roce 
jsme měli velmi slabé nábory díky 

neumožnění tradičních exhibičních 
ukázek na školách díky epidemiolo-
gické situaci. Na podzim kvůli opat-
řením naši učitelé začali vysílat opět 
tréninky on-line a účast na trénin-
cích byla opravdu obrovská. 

Také je třeba zmínit, že pokračuje 
stavba našeho tréninkového centra 
v Beztahově u Vo  c. Nyní je na řadě 
zbrusu nová prostorná hala, která 
bude na jaře dokončena. Všichni 
se již těší, až si v nové hale naplno 
zacvičí.

Velký dík patří hlavně našim čle-
nům, kteří nás celou dobu podporo-
vali a byli s námi. 

Staňte se členy největší školy 
bojových umění v ČR, posilujte cvi-
čením obranyschopnost svoji i vaše-
ho organismu a naplňte třeba svůj 
dávný sen nebo novoroční předse-
vze  !!! Stačí na www.tkd.cz nalézt 
vám nejvíce vyhovující trénink a při-
jít si cvičení zkusit zdarma. Nebo se 
účastnit našich on-line lekcí.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Všem lidem v Bystřici bychom 
chtěli s manželkou popřát  v letošním 
roce příjemné dny bez problémů a 
hlavně zdravíčko všem, protože to je 
to, co v současné době nejvíce potře-
bujeme.

Mám pro všechny jen jeden dotaz, 
a to pro obyvatele Bystřice a jeho 
okolí. Chtěl bych vás požádat o na-
psání krátké zprávy, a to buď na níže 
uvedený e-mail, nebo SMS na číslo 
mobilu, také níže uvedené. Myslíte 
si, že by sport, jako je RAGBY, bylo oži-
vením pro sportovní  veřejnost  tady 
ve vašem regionu. Mohou odpoví-
dat i  , kteří nesportují. A chtěli byste 
si sáhnout na ten kouzelný šišatý míč? 

V současné době je bohužel, co se 
týká sportování, velký problém, hlav-
ně co se týká amatérského sportu. 
Musíme ale věřit tomu, že toto buď 

RAGBY V BYSTŘICI ŽIJE, JEN TEĎ MUSÍ ODPOČÍVAT

jednou skončí, nebo se podmínky 
zlepší natolik, že bude amatérské 
sportování opět povoleno. Jak jsem 
již dříve psal, je to sport pro všech-
ny kategorie od žáků počínaje, až po 
ty starší, kteří se cí   dobře i v pokro-
čilém věku - pak by se jednalo o re-
kreační přístup. Mohou hrát chlapci 
i děvčata do 11 roků, mohou navíc 
hrát společně v jednom týmu. Také 
postavy jsou různých typů, ať hube-
ní, nebo silnější postavy, všichni si 
mohou zahrát a jsou zde pozice pro 
různé tyto postavy. Také jsem si ově-
řil, že mohou do oddílu přijít rodiče 
s dětmi a sportovat společně, spojíte 
příjemné s užitečným. Takže prosím 
o odpovědi a případně rady, názo-
ry od vás. Jakmile bude sportování 
povoleno, tak se můžeme do toho 
pus  t, budeme se na vás těšit.  

Jirka a Hana Mítovi, zakladatelé 
ragbyových oddílů v Přelouči - 1974 
a v Novém Městě na Moravě 2015. 

Vaše názory posílejte na e-mail: 
mitslob@seznam.cz 
nebo volejte na tel.: 731 680 524

STUDUJ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 
– studuj ve svém městě

Ahoj „deváťáci“! Máte vybranou 
střední školu? Blíží se termín, kdy 
se budete muset rozhodnout, kam 
půjdete studovat v novém školním 
roce. Letos jste neměli příležitost 
navš  vit různé fes  valy vzdělávání 
a další akce, a proto bychom vám 
rádi připomenuli, že i Střední odbor-
ná škola v Bystřici nad Pernštejnem 
vám má co nabídnout.

Troufneš si na maturitní obor? 
Pak jsou pro tebe u nás připraveny 
studijní obory AGROPODNIKÁNÍ a 
CESTOVNÍ RUCH! Jsou otevřené pro 

všechny zájemce kvalitní odborné i 
teore  cké přípravy. Nabízí možnos   
účastnit se zahraničních stáží, praxí 
v zajímavých podnicích a fi rmách 
v blízkém okolí města Bystřice nad 
Pernštejnem, poskytují nespočet 
benefi tů ke studiu na střední škole.

V řemesle je budoucnost! Vrh-
ni se na učební obory OPRAVÁŘ 
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ, AUTO-
MECHANIK, STROJNÍ MECHANIK 
A FARMÁŘ, ŘIDIČ PROFESIONÁL! 
Skvělá možnost uplatnění se v pra-
xi, poměrně zajímavé ohodnocení 

odvedené práce – to je vklad do 
budoucna po absolvování učebního 
oboru. Poskytnou vám krajská a fi -
remní s  pendia ve velmi zajímavých 
částkách. Naši učni patří tradičně 
mezi nejúspěšnější v odborných 
soutěžích po celé republice. Praxe 
na soukromých pracoviš  ch je sa-
mozřejmos  .

Nejste si jis  , jestli by se vám u 
nás ve škole líbilo? Neváhejte! Do-
hodněte si osobní schůzku s někte-
rým z pedagogů ve škole a za dodr-
žení hygienických nařízení se k nám 

můžete podívat!
Tak nezapomeňte, že přihlášku 

na střední školu musíte podat do 1. 
března 2021. A nejlépe, když v hla-
vičce přihlášky bude vypsána naše 
bystřická střední odborná škola, 
to znamená Vyšší odborná škola a 
Střední odborná škola zemědělsko-
-technická Bystřice nad Pernštej-
nem. 

Na všechny nové studenty a 
studentky se budou upřímně těšit 
všichni naši kolegové a zaměstnanci.

Tomáš Krejčí

RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICEoddíl

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY
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Abychom vám pana Zikmunda trochu blíže představili,  položili jsme mu 
tři otázky:

1. Ví se o vás, že máte rád přírodu, dá se v několika 
větách popsat, co nejraději fo  te?

Než napíši, že rád fo  m vodu, chci napsat, že mám moc 
rád rána. Pro jejich tajemnost a drama  čnost. Rodí se nový 
den a jsou na Vysočině místa, kde se dny rodí opravdu 
krásně. Nikdy nevím, jak se bude ráno vyvíjet. V takovém 
výjezdu za rozením nového dne je velké tajemno. Když 

však první sluneční paprsky prosví   ranní mlhu, proderou se černotou lesa, 
vstoupí do člověka mír. A také velice rád fo  m vodu. Rybníky i řeky a říčky. 
Díky možnostem fotoaparátu lze různě měnit clonu a čas a vytvářet si tak růz-
né vizuální podoby tekoucí vody, které v tu chvíli nejvíce souzní s myšlením 
fotografa. V mé fotografi cké výbavě jsou již i holínky. A do zimního času jsem 
si pořídil sněžnice, které mi pomáhají překonávat sněhové pláně Vysočiny. 

2. Jaké vlastní fotografi e si nejvíce ceníte?
Nejsem žádný cestovatel, ale pár pěkných koutů Evropy a naší republiky 

jsem navš  vil. Snad je to však mým zráním, že nejraději fo  m na Vysočině. 
Je to oblast velice rozmanitá a s obrovskou duchovní tradicí, která z mnoha 
míst stále vyvěrá a já se snažím s těmito místy souznít a aspoň něco z té 
hloubky do svých fotografi í zachy  t. Je to krajina, která si nehraje na kandi-
dátku v soutěži MISS, ale svou obyčejnos   a prostou přirozenos   mě vtahu-
je do sebe a stává se neodolatelnou. A abych se držel tématu VODA ŽIVÁ, 

Od září do prosince 2020 měli možnost dě   z mateřských škol a žáci základních škol zasílat své obrázky do soutěže Voda živá. Inspirací byly fotografi e 
a povídání o vodě od pana Vojtěcha Zikmunda, který je velkým milovníkem přírody a tu zachycuje téměř denně objek  vem svého fotoaparátu. Stal se 
garantem naší soutěže a my jsme ho oslovili, aby soutěž vyhodno  l a vybral vítěze. Celkem se zúčastnilo soutěže 97 dě   a žáků. „Nezlobte se, ale vybrat 
z tolika krásných obrázků vítěze není možné, všechny jsou krásné“, s pocitem nesplněného úkolu odpovídá pan Zikmund. „A proto jsem každému z dě   
vytvořil poděkování, které každý dostane“.

A právě nyní si můžete prohlédnout ve výloze Staré radnice na náměs   v Bystřici nad Pernštejnem výstavku obrázků z této soutěže. Obrázky jsou 
z 5 mateřských a 2 základních škol. Výstava bude k vidění do konce února 2021.                                                                                             J. Zelená

Poděkování a vzkaz dětem
Někdy se posaď na břeh
potůčku, říčky či řeky
a zaposlouchej se do jejich řeči,
jak zurčí, šumí, někdy i zlověstně hučí…
Takto byly slyšet dávno před naším narozením
a my se k nim musíme chovat tak,
aby byly slyšet i po narození našich dě  ,
vnuků a pravnuků.
Člověk na svět přijde, po čase zase odejde,
ale voda je tady pořád.
Musí tady být.
Mějme rádi vodu.
Važme si jí.
Chraňme ji.

PROJEKT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

MAP II  SOUTĚŽ VODA ŽIVÁ

prozradím, že takovým mým životodárným místem je údolí říčky Fryšávky 
od Kuklíku po Jimramov, kde se Fryšávka vlévá do Svratky. A jaké fotky se 
nejvíce cením? Té, kterou právě fo  m. Tam zrovna dochází k interakci mezi 
mnou a fotografovaným objektem. Tam se naše duše setkávají a hovoří 
spolu. 

3. Zhodno  l byste v několika větách obrázky dě   v soutěži „Voda živá“
Obrázky dě   v soutěži VODA ŽIVÁ na mě promlouvaly ze dvou směrů. 

Na každé sérii obrázků jsem viděl úžasnou metodickou a inspirující roli 
pedagoga. Nebylo v tom nic direk  vního, to je zjevné. A pak individuál-
ní ztvárnění daného tématu jednotlivým dítětem. Díky tvůrčímu dialogu 
s pedagogem dě   mohly naplno rozvinout svou fantazii a tu ještě navíc 
zvýraznit různými technickými metodami. Některé třídy vyrobily kolek  vní 
dílo, ve kterém byla naplno zřetelná tvůrčí spolupráce jednotlivých dě   
a paní učitelky. Z jiných tříd odevzdali výkresy jednotlivých žákyň a žáků. 
Opět byly použity různé výtvarné techniky. Dě   se nebojí užít barvy, a tak 
z obrázků čišela radost a předně také velký zájem o dané téma – vodu. 
Snad všechna skupenství vody jsem ve výkresech našel. Prohlížení soutěž-
ních výkresů mě velice nadchlo a vnitřně oboha  lo. Sám pro sebe jsem si 
z toho vytáhl závazek, že se o vodu opravdu musíme pečlivě starat. Pohled, 
zauje   a sdělení dě   je pro nás výzvou. 

Ledovou stěnu ve Víru si vyzkoušeli první ledolezci
V sobotu 23. ledna 2021 se i přes 

výrazné oteplení, při kterém přes 
noc stoupla teplota z nuly na plus 
pět, nakonec podařilo spus  t pro-
voz na Ledové stěně ve Víru. Jako 
pro všechna otevřená sportoviště, 
i zde pla   příslušná vládní nařízení, 
která ale neodradila lezce, kteří sem 
v devět ráno přijeli. Sešla se tu par-
ta místních, ale také zájemci z Brna 
a dokonce i jedna dvojice ze Slo-
venska. Na sobotu bylo připraveno 
celkem sedm lezeckých cest a obsa-
zeno na nich bylo až do večerních 
hodin. Sobotní kvalitu ledu si také 
vyzkoušela domácí závodní lezkyně 
Natálie Šudomová, která se pravi-
delně účastní závodů Vírský cepín. 

„Dopoledne jsem spíš pomáhala 
kamarádům, kteří chtěli stěnu vy-
zkoušet. Vylezla jsem si s nimi pou-
ze dvě cesty. A na těchto cestách 
ten led nebyl tak hrozný. Odpole-
dne jsem dokonce potrénovala se 
svým trenérem Slávkem Matuškou 
i rychlostní lezení. Takže dnešní leze-

ní bych zhodno  la kladně.“
Provoz ledové stěny ovlivňuje po-

časí, a proto není jasné, zda bude 
možné lézt i v dalších dnech. Veške-
ré informace o provozu a možnos   
rezervace naleznete na webu www.
ledovastenavir.cz.

-mm-

Ledová stěna ve Víru Závodní lezkyně Natálie Šudomová 

VOJTĚCH ZIKMUND, KAMARÁD A FOTOGRAF VODY, GARANT SOUTĚŽE
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Ptačí hodinka na ZŠ ve Strážku
V termínu od 8. - 10. ledna 2021 

byla ČSO (Česká společnost ornito-
logická) vyhlášená akce Ptačí ho-
dinka. V tomto termínu jsme měli,
v kterýkoliv den, 1 hodinu pozoro-
vat a sčítat ptáky na krmítku (nejen 
tam). Protože tento program byl vy-
hlášen i pro základní školy, rozhodli 
se někteří naši žáci, že se jí také zú-
častní.

Samotnému sčítání předcházel 
on-line seminář, kde nás členka ČSO 
seznámila s pravidly akce. Vysvětlila 

nám, jak ptáky na krmítku sčítat, se-
známila nás na obrázcích s nejčastěji 
se vyskytujícími zástupci v ČR a jak 
poslat výsledky.

S velkým nadšením jsme se chys-
tali na akci. Každý si musel, 2-3 týd-
ny před sčítáním, připravit krmítko. 
Ptáci musí krmítko nalézt. Sčítali se 
ptáci na samotném krmítku, ale i  , 
kteří přelétali kolem. Každý žák sčítal 
v místě svého bydliště. Většinou sčí-
tala celá rodina. Sčítalo se v Mezibo-
ří (M.Tvarůžková - žákyně 3. třídy), 
na Bukově (D. Antonyová - žákyně 
6. třídy), v Bystřici n. P. (E. Kolářová).

A jaké byly výsledky? Nejčastěji 
na krmítko (nejen tam) přilétaly sý-
kory (koňadra i modřinka), kos černý 
(samička i sameček), kavka obecná 
(ve městě).

A jaký měla akce pro nás význam? 
Dě   se naučily poznávat naše nej-
častěji se vyskytující ptáky, naučily 
se je sčítat a on-line formou poslat 
výsledky ČSO.

Projekt má celorepublikový vý-
znam. O jeho významu svědčí i zvy-
šující se počet účastníků. Tento rok 
byl vyhlášen již 3. ročník. Naše škola 
se zúčastnila poprvé a doufám, že 
ne naposledy. 

Eva Kolářová, 
vyučující přírodopisu

S humorem jde všechno líp!
Pravděpodobně nikdo z nás ne-

prožil loňský Silvestr tak, jak si před 
rokem plánoval. Ani my, členové 
Hradiska - Silvestrovského EXtrém-
ního divadla Rožná. Nedovedli jsme 
si představit, že bychom rezignovali 
na náš každoroční cíl – pobavit účast-
níky Silvestrovského vysokohorské-
ho výstupu na Hradisko. Obzvláště 
v dnešní pochmurné „zavirované“ 
době jsme chtěli lidem nabídnout 
trošku humoru a také pohybu. Ne-
vzdali jsme to i proto, že silvestrov-
ský výstup byl desátý, tedy jubilejní. 

Připravili jsme stezku s dvacítkou 
soutěžních v  pů, výstavku s fotogra-
fi emi z našich představení a odstar-
tovali jsme akci. Podle toho, že judi-
sta Karlík na Hradisku rozdal všechny 
upomínkové kar  čky, soudíme, že 
si tuto tradiční akci chtěl nechat ujít 
jen málokdo. Výherce soutěže jsme 
řádně odměnili a všem, kteří přišli, 
děkujeme za účast. Nezbývá nám, 
než věřit, že se vše v dobré obrá   a 
opět vás budeme moci rozesmát. Na 
shledanou v lepších časech!

Lenka Novotná

14. ročník akce „Bystřicko čte dětem“
opatření možné, tudíž jsme již pro-
dloužili termín realizace celé akce. 
Obcím a školám Mikroregionu Bys-
třicko dáváme tak možnost uspořá-
dat čtení až do konce školního roku, 
konkrétně do 30. 6. 2021. Doufáme, 
že do této doby budou opatření po-
stupně rozvolněna a plánovaná čtení 
se tak budou moci uskutečnit.

Základní myšlenkou celé akce je 
zábavnou a nenucenou formou při-
vést dě   ke klasické knize a odpou-
tat jejich pozornost od počítačových 
her a dnešní přetechnizované doby. 
Snahou pořadatelů je udělat čtení 
zajímavé a poutavé, aby se na ně dě   
vždy těšily. Již tradičně dě   obdrží 
také nevyprodaná čísla populárních 
dětských časopisů z minulých let. 
Tentokrát se mohou těšit na některé 
z těchto časopisů – Dráček, Šikulka, 
Junior, Méďa Pusík a další.

Do letošního ročníku se proza  m 
nahlásilo 12 subjektů z našeho re-
gionu, které chtějí v rámci akce zor-
ganizovat cca 50 čtení. Situace nám 
snad i tento rok dovolí, aby se dě   
i dospělí opět zaposlouchali do po-

hádek, pověs  , fantazií či vyprávění a 
mohl být pro ně, stejně jako v letech 
minulých, připraven doprovodný 
program jako například setkání se 
známými osobnostmi, autogramiá-
dy, tvořivé, výtvarné i cukrářské dílny 
a různá představení. 

Tento projekt fi nančně podporu-
jí společnost E.ON, Kraj Vysočina a 
jednotlivé obce. Všem  mto velice 
děkujeme, neboť bez jejich podpory 
by se tato akce nemohla uskutečnit.

 -jd-
Mikroregion Bystřicko

S vyhodnocením prací 11. ročníku 
dětské soutěže

BYSTŘICE DŘÍVE A DNES

vás seznámíme v příš  m čísle 
zpravodaje. Školám a autorům 

děkujeme za trpělivost.

Pořadatelé soutěže 

Současná doba není moc naklo-
něna k pořádání různých akcí, ke 
kterým patří mj. také akce Bystřicko 
čte dětem. 

Pevně ale věříme, že s příchodem 
jara bude již situace v ČR lepší a my 
budeme moci opět uskutečnit již 
tuto tradiční a oblíbenou akci, která 
se letos bude konat již počtrnácté. 

V minulých letech probíhala čtení 
na Bystřicku vždy v průběhu ledna 
do konce dubna. To bohužel není 
v současné době z důvodu vládních 
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Vážení senioři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě,

která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby senior taxi je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba senior taxi je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• dovozu nákupu

• vyzvednutí léků (e-receptů)

Další služby jsou možné dle dohody.

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

MIKROREGION, MAS ZUBŘÍ ZEMĚ

Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 
pomalu končí, a i když na ukončení realizace projektů podpořených 
v letošním a minulém roce, máme další 2-3 roky, už je třeba myslet na 
to, na čem budeme pracovat v následujících letech.
Kolek  v MAS začal na podzim a koncem roku s přípravou nové 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 
– 2027 (dále jen „SCLLD“). Na podzim 2020 proběhlo dotazníkové 
šetření potřeb občanů, obcí a jejich příspěvkových organizací, 
podnikatelů a neziskových organizací regionu. Pomocí dotazníku 
byly zmapovány projektové záměry a získány informace o potřebách, 
které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém 
programovém období. Ze získaných dat MAS vytváří zásobník projektů 
pro nové programové období.
Před závěrem roku došlo k projednání přípravy SCLLD v Nedvědici, 
Bystřici nad Pernštejnem a Novém Městě na Moravě, vzhledem 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

www.zubrizeme.cz
e-mail: mas@zubrizeme.cz
tel.: 566 590 393/4, 739 393 121, 731 499 188

    MAS Zubří země pokračuje v přípravách 
na programové období 2021 – 2027

k aktuální pandemické situaci bylo projednání provedeno v rámci 
konání schůze mikroregionů. 
Aktuálně MAS pokračuje v tvorbě analy  cké a strategické čás   nové 
SCLLD. 

Dále bychom Vás chtěli informovat o nově vzniklé mapové aplikaci, 
která zobrazuje všechny podpořené i nepodpořené projekty na 
území MAS Zubří země. Mapovou aplikaci naleznete k nahlédnu   na 
našich webových stránkách: h  p://zubrizeme.cz/ pod záložkou Mapa 
projektů.
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SOC. PROBLEMATIKA, RŮZNÉ

   

 Životní podmínky 2021 – výběrové 
šetření v domácnostech 

Český sta  s  cký úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem 
č. 9/1995 Sb., o státní sta  s  cké službě, ve znění pozdějších předpi-
sů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácnos   v 
České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“ (EU-SILC), které 
navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťo-
vání je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel v celkem 33 evropských zemích. Dalším cílem je získat 
data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 384 domác-
nostech, z nichž se 6 634 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnos   byly do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru provedeného počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 30. ledna do 13. června 2021 
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou za-
hrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 
Ak  vní účast občanů na tomto významném sta  s  ckém šetření a jejich 
ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám 
získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácnos   v ČR, kte-
ré nelze zjis  t žádným jiným způsobem. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem 
tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totož-
nos  . Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů 
a získaná data jsou důsledně chráněna. Český sta  s  cký úřad plně re-
spektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná 
v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona 
č. 89/1995 Sb., o státní sta  s  cké službě, vázáni mlčenlivos   o veške-
rých šetřených skutečnostech. 

Kontaktní pracovník Krajské správy ČSÚ, pověřený řízením šetření 
Životní podmínky 2021, je: 

paní Bc. Jana Daněčková, mobil: 731 622 004 
e-mail: jana.daneckova@czso.cz

Krajská správa ČSÚ 
v Jihlavě

Ing. Jitka Číhalová  

   ředitelka Krajské správy ČSÚ v Jihlavě 

 
 
 
 
 

  

PPrraavviiddeellnnýý  ttýýddeennnníí  
pprrooggrraamm   

 
Aktuální program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ 
 

Pond lí 
 

od 17.00 do 18.00 
hod. 

Klub rodi : ONLINE 
Pro více informací nás kontaktujte na emailu: 
kopretina.bystrice@zdar.charita.cz, nebo na 
tel. 731 130 776.  
Poradenství a komunikace s vámi je možná  
i prost ednictvím messengeru @kopretinaby 

St eda 
 

od 15.00 do 18.00 
hod.

tvrtek od 9.30 do 10.30 
hod. 

P

Výstava připravená Městem Bystřice nad Pernštejnem  
a Mikroregionem Bystřicko

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
(vstupní hala a spojovací koridor k LDN)

od 8. 2. do 26. 3. 2021

Základem naší připravované výstavy budou soutěžní kresby a fotogra-
fi e ze všech předchozích ročníků tradičních bystřických akcí – dětské umě-
lecké soutěže (probíhá od roku 2005 a měla v loňském roce svůj 11. ročník) 
a Zrcadlení (založeného v roce 2011 a vypisujícího letos 10. ročník sou-
těže). 

Vybrány byly práce věnované Bystřicku a věříme, že návštěvníky vý-
stavy potěší a okouzlí.

Zastavěná plocha a nádvoří je 770 m2 a zahrada má 887 m2. 
Nemovitost nabízí více využi   spojení bydlení s podnikáním, 

dvougenerační bydlení s bezbariérovým přístupem nebo 
využi   jako restaurace s ubytováním. Více informací najdete 

na www.veselystatek.cz a www.jollyreality.cz

Neváhejte a zavolejte na tel. č. 722 439 943.

NA PRODEJ
OJEDINĚLÁ NEMOVITOST VE VÍRU

bývalý Walnerův statek, 
v současné době známý jako Veselý statek
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CHARITA, RŮZNÉ

Tříkrálovou sbírku v okrese 
podpořila i online benefi ce 

Charitní pečovatelská služba 
nabízí svou péči na Bystřicku

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    ÚNOR  2021ÚNOR  2021

  6. 2.  MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. Sáz., 566 642 545

  7. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. Sáz., 566 642 545

13. 2. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060

14. 2. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060

20. 2. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904

21. 2. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904

27. 2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. Sáz., 774 430 777

28. 2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. Sáz., 774 430 777

Charitní pečovatelská služ-
ba, spadající pod Oblastní cha-
ritu Žďár nad Sázavou, působí 
v Bystřici nad Pernštejnem a 
okolních obcích s dojezdovou 
vzdálenos   15 km. Jejím poslá-
ním je pomáhat lidem se sní-
ženou soběstačnos   z důvodu 
věku, zdravotního pos  žení 
či  chronického onemocnění, 
aby mohli zůstat co nejdéle 
ve svém přirozeném prostředí, 
zkrátka doma. Nabídka služby 
přichází ve chvíli, kdy si člo-
věk není schopen zajis  t péči 
o vlastní osobu, domácnost a 
řešit běžné záležitos  . 

O jakou péči konkrétně jde? 
Pečovatelky Charitní pe-

čovatelské služby pomáhají 
uživatelům například při ob-
lékání, při přesunu na lůžko 
či na vozík, při chůzi v bytě i 
při pohybu mimo domácnost, 
při běžné denní hygieně, při 
koupání v domácím prostředí 
nebo ve středisku osobní hygi-
eny. Toto středisko se nachází 
v prostorách sídla v domě s 
pečovatelskou službou v Hor-
nické 643. Slouží lidem, kteří 
nemají doma vhodné pod-
mínky pro osobní hygienu. Je 
bezbariérové, vybavené vanou 
i sprchovým koutem. Pokud se 
uživatel do střediska nemůže 
dopravit sám nebo s pomocí 
rodiny, nabízí tato služba mož-
nost dopravy vozem.

A jaké úkony Charitní pečo-

vatelská služba dále nabízí? 
Pracovnice zajišťují nákupy, 

různé pochůzky, vyzvednu    
léků, zajišťují dopravu a do-
provod k lékaři nebo na úřad. 
Pomáhají při přípravě jídla, 
zprostředkují a dovezou oběd. 
V neposlední řadě také pomá-
hají při úklidu v domácnos   či 
se postarají o vyprání a vyžeh-
lení prádla. 

Během roku 2020 poskytli na 
Bystřicku pracovníci služby 51 
887 pečovatelských úkonů 178 
uživatelům. Nezastavil je ani 
příchod epidemie COVID -19. 
Nadále se starají o své uživatele 
za přísných pro  epidemických 
opatření.

Provozní doba pro terénní 
službu je po celý týden včetně 
víkendu od 7 do 20 hodin. Zá-
zemí služby je v přízemí domu s 
pečovatelskou službou na Hor-
nické 643, kde jsou pečovatelky 
v pracovní dny k zas  žení od 7 
do 15 hodin. 

K dispozici je i možnost pro-
nájmu kompenzačních pomů-
cek, a to nejen pro uživatele 
Charitní pečovatelské služby, 
ale i širokou veřejnost K dispo-
zici jsou např. polohovací lůžka, 
toaletní křesla, chodítka, me-
chanické vozíky apod.

V případě zájmu o naše služby 
je možné kontaktovat vedoucí 
Petru Ježovou, Dis., tel. 566 
551 766, 777 155 374, e-mail: 
petra.jezova@zdar.charita.cz 

Děkujeme vám za podporu během 
letošní Tříkrálové sbírky 

Nyní sčítáme po celém okrese výsledky ze sta  ckých kasiček a současně 
čekáme na výsledky z online sbírky na www.trikralovasbirka.cz. Zde sbírka 
pokračuje až do 30. dubna.

Průběžné výsledky dáváme na h  ps://zdar.charita.cz/podporte-nase-
-sluzby/trikralova-sbirka/vysledky-trikralove-sbirky-2021/ 

Celorepublikové výsledky naleznete zde: h  ps://www.trikralovasbirka.
cz/vysledky/

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
uspořádala ve spolupráci s místními 
základními uměleckými školami ve 
žďárském okrese tzv. online bene-
fi ci na podporu letošní Tříkrálové 
sbírky v regionu. Jejím mo  em se 
stalo: „Když umění pomáhá“. 

Tato společná ak  vita má svoji 
vlastní facebookovou stránku, kte-
rou případní zájemci naleznou zde 
i po skončení sbírky: h  ps://www.
facebook.com/tsbenefice.charita.
zdar nebo na h  ps://www.youtu-
be.com/playlist?list=PLscBJ7UFJf-
nQLKszzfZqBRuoet2dYy7H0 

Na těchto stránkách mohli pe-
dagogové, rodiče či sama základní 
umělecká škola sdílet příspěvky ze 
všech oborů, které žáci navštěvují. 
Mohly to být kresby z výtvarného 
oboru, videonahrávky z tanečního, 
literárně-drama  ckého či hudební-
ho a dalšího oboru. Smyslem tohoto 
projektu bylo propojit dobré skutky, 
které Tříkrálová sbírka prezentuje, 
společně s dovednostmi a talenty, 
které se v dětech a mládeži ukrývají 
a prezentovat je na veřejnos  .

„Jsme rádi, že jsme se mohli za-
pojit do akce, která nám jako jedna 
z mála povolených veřejných ak  vit 
pomůže propagovat výsledky naše-
ho pedagogicko-uměleckého sna-
žení široké veřejnos   v této zvláštní 
a nelehké době. Moc děkuji všem 
učitelům z naší školy, kteří se zapo-
jili osobně a přispěli svými videi či 
výtvarnými pracemi do Benefi ce Tří-
králové sbírky, a věřím, že se přidají i 
další, kteří tak za  m neučinili,“ sdě-
lila Mgr. Dana Foralová, ředitelka 
Základní umělecké školy ve Žďáře 

nad Sázavou.
Benefi ce, do které se zapojila 

Základní umělecká škola v Bystřici 
nad Pernštejnem, byla  ak  vní již 
od vánočních svátků a trvala až do 
konce tříkrálového období, tedy do 
24. 1. 2021.

„Ač letos jste nepotkali milé ko-
ledníky s křídou a kasičkami, přišli 
za vámi jinak. Díky okolnostem se za 
vámi vydali online a přinesli hudbu 
do vašich domovů pomocí moder-
ních technologií. Komorní sbor Alter 
ego a žáci a pedagogové Základní 
umělecké školy v Bystřici nad Pern-
štejnem -   všichni svým uměním 
dokazují, že jim není lhostejný svět 
okolo nás a věřím, že je naplní ra-
dost z vědomí toho, že svými výkony 
mohou pomoci. Všichni si zaslouží 
velký dík,“ uvedla Lenka Macháč-
ková, dirigent Komorního sboru 
Alter ego, který se na Benefi ci pro 
Tříkrálovou sbírku žďárské Charity 
rovněž podílí.

Informace o Tříkrálové sbírce 
v našem okrese naleznete na www.
zdar.charita.cz 

Podpořte služby žďárské Charity, 
které pomáhají umírajícím, lidem s 
pos  žením, duševním onemocně-
ním, seniorům, nemocným, dětem 
a mládeži, rodinám a lidem v  sni 
na území okresu Žďár nad Sáza-
vou. Za každý dar, který poskytne-
te jakýmkoliv způsobem na účet 
Tříkrálové sbírky 66008822/0800 
s variabilním symbolem 77706800, 
DĚKUJEME. 

Více informací o dalších možnos-
tech tříkrálové podpory: 

h  ps://bit.ly/386E9RI
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VZPOMÍNKA

Milá Boženko, moc mě mrzí, že 
už Tě tento dopis nezas  hne, ale 
co se dá dělat. V našem věku už 
bychom měli být přece připrave-
ni. Ale mě vždycky zaskočí, když 
odejde někdo velmi dobrý známý. 

I když je to už hodně let, stále 
vidím bývalé kolegyně i kolegy 
jako na fi lmovém plátně. Ty mezi 
nimi nechybíš. Byla jsi jedinečná, 
nezaměnitelná, s obdivuhodnou 
pamě  . Často jsi nás zasypáva-
la detailními informacemi, které 
jsme ani nestačili zachy  t. Při 
Tvém dlouholetém působení ve 
škole jsme Tě většinou viděli ob-
klopenou malými prvňáčky nebo 
druháčky, kterých nebývalo málo 
(až 31 ve třídě) a kterým jsi vě-
novala všechen svůj čas i nad rá-
mec svých povinnos  . Doprovodit 
dítě na autobus, najít ztracenou 
čepici, boty či kabát v přeplně-
ných šatnách, pohladit, potěšit i 
pokárat, to bylo pro Tebe samo-
zřejmos  . Stejnou obětavost a 
nesmírnou ochotu jsi projevova-
la do posledních dnů i blízkým 
lidem. Myslím, že toho občas 
někteří zneužívali. Určitě jsi to vě-
děla, ale bylas nad věcí. Na sebe 
jsi nikdy moc nemyslela. Určitě to 
byla chyba. Ale vím, že jsi měla 
ráda přírodu, procházky po lese 
a sbírání hub. To byl Tvůj relax, 
chvilkový odpočinek od běžných 
staros  . Před lety ses poprala 
s vážnou nemocí, svá ostatní trá-
pení sis nechávala pro sebe. Stále 
jsi působila jako věčná op  mist-
ka. Je fajn, že jsi byla.

Boženko, myslím, že většina ko-
legyň i kolegů Tě má stále v živé 

Dne 14. 2. 2021 uplyne 

10 let od úmr   pana 

Josefa KRBŮŠKA z Karasína. 

Zároveň by 15. 2. 2021 oslavil 

své 85. narozeniny. 

Stále vzpomínají manželka a dcery 

s rodinami.

Dne 12. 2. 2021 uplyne 

5 let od úmr   

pana Lukáše HOUDKA. 

S láskou vzpomíná manželka s dcerami.

Dne 4. 2. 2021 uplynulo 7 let, 

kdy nás opus  la manželka, maminka 

a kamarádka 

paní Blanka KOENIGOVÁ. 

Stále vzpomínají manžel a děti.

Dne 19. 2. 2021 to bude 10 let, 

co nás opus  la 

paní Zuzana Brdárová. 

1. 3. 2021 by se dožila 93 let. 

Stále vzpomínají dcera s rodinou, 

vnoučata a pravnoučata.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, RŮZNÉ

SPOLEČENSKÁ  
KRONIKA

Jubilan  

Úmr  

ÚNOR 2021
Věra Sobotková   91 let
Marie Taschová   87 let
Marie Meluzínová   86 let
Marie Hrdličková   86 let
Ladislav Zítka   86 let
Magdalena Kaštánková   85 let
Zdeňka Svobodová   85 let
Ludmila Švancarová  80 let
Ing. Milan Jakubíček  80 let
Květa Macháčková   80 let
Marie Fleková   80 let
Antonín Vala   80 let
Květoslava Fialová   80 let
Vlasta Lišková   75 let
Vladimír Vandírek   75 let
Ing. Helena Žatečková   70 let
Marie Hájková   70 let
Jan Šír   70 let
Alena Navrá  lová   70 let
Eva Šírová   70 let
Zdeňka Hanáková   70 let
Jiří Homolka   70 let
Marie Svobodová   70 let
Vladimír Kostelný   70 let

30. 11. 2020 
Ing. Fran  šek Petr   87 let
17. 12. 2020 
Amálie Klvačová   88 let

BOŽENKA POKORNÁ

Poslední adresa neznámá

pamě   (malicherné bouřky se už 
dávno přehnaly) a budou určitě 
rádi vzpomínat. Posíláme Ti po-
slední pozdrav a určitě nezapo-
meneme.

Milada Ondráčková 
a Olga Mišagová

Mobilní očkovací týmy zahájily očkování 
v domovech pro seniory

N o v o -
m ě s t s k á 
nemocnice 
ve čtvrtek 
14. ledna 
2021 zahá-
jila očková-
ní prvních 

klientů a zaměstnanců domovů 
pro seniory a domovů se zvláštním 
režimem na Žďársku. Dva mobilní 
očkovací týmy složené vždy z jed-
noho lékaře a jedné zdravotní ses-
try vyrazily ve čtvrtek 14. ledna do 
Žďáru nad Sázavou. 

„Naši zdravotníci poskytli očko-

vání klientům a zaměstnancům Se-
niorpenzionu – Domova se zvlášt-
ním režimem a také v Domově pro 
seniory – Domě klidného staří. 
Vezli s sebou 100 dávek vakcíny od 
fi rmy Pfi zer a BioNTech,“ upřesnila 
 sková mluvčí nemocnice Tamara 

Pecková. 
22. ledna v 7 hodin ráno zahájili 

očkování registrovaných a objedna-
ných seniorů 80+ v Nemocnici v No-
vém Městě na Moravě. Vše běželo 
podle plánu, fronty se netvořily, do 
dvanác   hodin náš očkovací tým 
zvládl naočkovat za  m 60 seniorů.

ZPRÁVY Z NEMOCNICE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

V roce 2020 narodilo nejvíce 
Aniček a Vojtěchů

Ze 778 dě   narozených v roce 
2020 v Nemocnici Nové Město na 
Moravě bylo 18 Vojtěchů a 17 Ann. 
Na stupních vítězů tato křestní jmé-
na vystřídala jména Jakub a Sofi e, 
která v novoměstské nemocnici 
vedla v roce 2019. 

Celkem se v novoměstské nemoc-
nici narodilo 408 chlapců a 18 z nich 
má v rodném listě zapsáno jméno 
Vojtěch. „Vojtěch je velký skokan, 
protože v roce 2019 byl až na šestém 
místě. Druhá nejčastější chlapecká 
jména, která rodiče vybírali, jsou Ja-
kub a Adam,“ nechává nahlédnout 
do sta  s  k křestních jmen  sková 
mluvčí nemocnice Tamara Pecková. 

Mezi 370 děvčaty, která přišla 
na svět v Novém Městě na Mora-
vě, vedla Anna, ta byla v roce 2019 
na pátém místě. „Aniček se u nás 
narodilo 17, na dalším místě jsou 
jména Eliška a Lucie, další v pořadí 
je Viktorie,“ doplnila sta  s  ku Ta-
mara Pecková. 

Nejvíce porodů přinesly dva mě-
síce. „V červnu na svět přišlo 82 
dě   a v červenci 80, nejméně dě   
se narodilo v listopadu (45),“ řekla 
Pecková. 

V novoměstské nemocnici se 
v loňském roce narodilo 5 dvojčat. 
Největší dítě vážilo 5 200 g a nej-
menší 800 g.
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INZERCE

s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční  
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

 Bystřice nad Pernštejnem  
 96.5 FM | R-VYSOC

www.pochoutkovyrok.cz

HRAD PERNŠTEJN HRAD PERNŠTEJN 1 stálého zaměstnance 
a sezónní brigádníky pro 

práci v obnovené zahradě. 
Dobrý zdravotní stav 

podmínkou.

HLEDÁ NOVÉ 
PRACOVNÍKY

Více informací poskytne
Ing. M. Janíková,                                                                                                   

mob.: 771 135 417 
e-mail: 

janikova.monika@npu.cz

Nabízíme Vám maso z 
českých a moravských 

farem s jasným původem. 

Jsme lokální fi rma z Olešnice 
a do Bystřice n. P. a okolí 

Vám maso dovezeme. 

Objednejte 
na našem e-shopu

www.klouda-shop.cz

PRODÁM GARÁŽ NA SÍDL. I
i s autem Ford Fusion (r.v. 2004/1.4 i/met. 
lak/klima/park. sensory  – výborný stav) 

celkově - za 290.000,- Kč. 
Preferuji prodej jako celku, avšak není 

podmínkou. 

V případě zájmu volejte 602 872 331.

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

 KOUPÍM byt 3+1 v Bystřici n. P. nebo případně vyměním 
 za pěkný byt 2+1 s doplatkem. Tel.: 775 658 678.

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 SLEVY

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

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

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

HLEDÁME NOVÉ 
PRACOVNÍKY

• 
• 

• PRACOVNÍK LAKOVNY

dce@zdt.cz

mpr@zdt.cz

ZDT Nové Veselí


