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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ BŘEZEN - DUBEN 2022
DATUM

ČAS

AKCE

MÍSTO

05. 03. - 30. 04.

-

Výstava - ZRCADLENÍ

Půdní galerie městského muzea

08. 03.

18:30

KINOKAVÁRNA - Zátopek

KD Bystřice n. P.

13. 03.

15:00

KINOKAVÁRNA - Tajemství staré bambitky

KD Bystřice n. P.

15. 03.

19:00

Koncert KPH - Pražské kytarové kvarteto

KD Bystřice n. P.

19. 03.

20:00

XLI. Maturitní ples gymnázia

KD Bystřice n. P.

24. 03.

19:00

Taneční a společenská výchova - VĚNEČEK

KD Bystřice n. P.

27. 03.

17:00

Koncert pro dě - LOLLIPOPZ - Barevná Lollyshow

KD Bystřice n. P.

29. 03.

10:00

Kino pro dě - Animované pohádky

KD Bystřice n. P.

09. 04.

19:00

Divadelní představení - Fantas cká žena

KD Bystřice n. P.

09. 04.

08:30

KOSTITŘAS

KD Bystřice n. P.

09. 04.

10:00

Velikonoční jarmark

KD Dolní Rožínka

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz. Akce proběhnou dle aktuální epidemiologické situace a za podmínek stanovených nařízením vlády.

Jistě jste všichni zaznamenali, že na
konci roku 2020 změnil nedaleký
rekreační areál Borovinka svého
majitele. Stal se jím Dopravní podnik města Brna, který touto inves cí
chce nabízet svým zaměstnancům
možnost oddychu v příjemném
prostředí za zvýhodněných podmínek. Současně ale bude areál včetně restaurace a všech doplňkových
atrakcí i nadále přístupný široké veřejnos , a to jak pro delší rekreaci,
tak na krátkou návštěvu. Vnímám,
že změna majitele mezi některými z Vás vyvolala smíšené pocity,
možná obavy. Tak už to bývá, člověk přirozeně nemá rád změny. V
posledních týdnech jsem ale inten-

Vážení spoluobčané
zivně komunikoval s vedením dopravního podniku a myslím, že jsou
všechny nega vní emoce zbytečné.

Sta s ka loňského roku
V loňském roce v našem městě
přišlo na svět 87 dě , přičemž
nejčastěji používaná jména u
chlapců byla Tobiáš a Vojtěch, u
děvčat to byla Soﬁe. Nových spoluobčanů, tedy nově přihlášených, přibylo 112. Naopak počet
zemřelých byl 108 a odhlášených
151 občanů. V loňském roce tedy
celkově v Bystřici ubylo 60 spolu-

občanů. K 1. lednu 2022 byl počet
občanů města včetně místních
čás 7914.
-red-

INFOROČENKA NA WEBU
Z důvodu četných dotazů ohledně nové inforočenky na rok 2022-2023
jsme se rozhodli Vás touto cestou informovat, že pro toto období bude
inforočenka vydána na podzim roku 2022 a bude distribuována tak, jak
tomu bylo doposud. Její aktuální podobu můžete nalézt na webu města Bystřice nad Pernštejnem – www.bystricenp.cz, odkud si ji můžete
pro sebe nebo své blízké vy sknout. Zde naleznete aktuální informace
vždy k určitému datu.
-red-

BYSTŘICKO
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách

www.bystricenp.cz/noviny-bystricko

Areál nyní bude mít nového provozovatele, nové webové stránky a je
zde nejen pro „Brňáky“, ale pořád i

pro nás. Stále se sem my, Bystřičáci, můžeme zastavit na oběd nebo
vzpruhu po výletě, při procházce
okolo nedalekého Domanínského
rybníka nebo zde pořádat oslavy,
jak bylo v minulos zvykem. Berme
jako pozi vum i to, že se do našeho
města podívají zase noví lidé a mohou našim místním podnikatelům
přinést výdělek. Zároveň Vás chci informovat, že s Dopravním podnikem
města Brna jednáme o možnos
zřízení nové autobusové linky, která by spojovala Brno a naše město.
Jednání jsou teprve na začátku, ale
o výsledcích Vás budu informovat.
Karel Pačiska,
starosta

První občánek Bystřice
nad Pernštejnem roku 2022
Na svého prvního občánka roku
2022 musela Bystřice nad Pernštejnem čekat až do 9. ledna, kdy se narodil Denis Kry nář. Dne 10. února
malého Denise s jeho rodiči přivítal
starosta města Karel Pačiska ve své

kanceláři. Chlapeček byl slavnostně
zapsán společně se svými rodiči Ninou a Zbyňkem do pamětní knihy.
Denis dostal od starosty, kromě
přání pevného zdraví a cenných rad
do života, také drobný dárek. -red-
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2022
V lednovém čísle novin jsme všechny Bystřičáky vyzvali, aby se podíleli na projektu tzv. par cipa vního rozpočtu pro rok 2022. Měli možnost
částku 500.000 Kč z rozpočtu přímo ovlivnit svými návrhy. Rada z došlých návrhů vybrala 5 a nyní máte možnost označit jeden, který by mohl
být v roce 2022 realizován. Hlasovat můžete do 20. 3. 2022.

ANKETNÍ LÍSTEK






1. Cesta pod hřištěm T. Dvořáka od gymnázia na Beranku.
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. Ježíškovo putování - doplnění vánoční světelné dekorace ve městě tak, aby dávala smysluplný okruh.
5. Úprava spojovací uličky Bočkova – Zahradní.



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

Senioři si potrénovali mozek,
přijela za nimi Mozkoherna
z Třebíče
Ve čtvrtek 10. února se účastníci Univerzity tře ho věku ak vně
zapojili do programu zábavného
tréninku mozku, se kterým z Třebíče přijela trenérka mozku Eva
Fruhwirtová. Přivezla různé druhy

Karkulka, při které bylo zapotřebí
zapojit prostorovou orientaci.
Senioři si také vyzkoušeli Mindﬂex, což je neurotechnologie pracující na principu snímání mozkových
vln. Čelenka na hlavě to ž snímá
m ozko vo u
ak vitu a
na základě
toho je možné
hýbat
míčkem na
hrací konzole a zdolávat
s ním překážky. Lektorka Eva
Fruhwirtová
program
okořenila
zajímavostmi o mozku
a také doporučila mozkohračky pro domácí
trénování mozku.
-ef-

mozkohraček a také unikátní neurotechnologie. „Mozkohračky jsou
chytré hry a hlavolamy, při kterých
se dá krásně trénovat paměť, soustředění, prostorová orientace,
logika i verbální myšlení. Výhodou
je, že mají různé úrovně ob žnos ,
takže může trénovat jak dítě, tak
dospělý i senior,“ vysvětlila Eva Fruhwirtová. Velkému zájmu se těšila
hra Pukec, kdy si dva hráči stříleli
puky pomocí gumy na hrací desce,
zvukové pexeso, kdy účastníci hledali stejné zvuky a také Červená
Fotogalerii z Mozkoherny najdete na facebooku Města Bystřice n. P.

Na kole dětem

Pořadatelé sportovního projektu
na podporu onkologicky nemocných dě „Na kole dětem“ požádali město o převze záš ty, uži
znaku a ﬁnanční podporu tohoto
projektu. Jedná se o jedinečnou
akci, která se svým charakterem a
rozsahem zařadila mezi významné
projekty na podporu onkologicky
nemocných dě . Peloton cyklistů v
čele s Josefem Zimovčákem vyrazí

na cyklojízdu napříč Českou republikou. Přidat se může každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu.
Mezi ak vními účastníky cyklojízdy
nebudou chybět významné osobnos , úspěšní sportovci a známé
tváře. Během jízdy cyklisté navš ví
takřka všechny kraje České republiky, zastaví se v partnerských městech a obcích a osobním příkladem,
formou osvěty a propagace předají
široké veřejnos odkaz: „My, kdo
máme štěs , že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají
méně“.
Město Bystřici n. P. navš ví peloton 6. 6. 2022 v etapě z Havlíčkova
Brodu do Třebíče.
Mar n Horák,
místostarosta

Podpora zajištění
lékařské péče
Rada města schválila nový grantový program pro poskytování dotací s názvem „Podpora zajištění
lékařské péče – Bystřicko 2022+“.
Účelem je poskytnu peněžních
prostředků až do výše půl miliónu
korun pro nově příchozí lékaře do
našeho města a to v oborech stomatologie, prak cké lékařství a
pediatrie. Cílem výzvy je stabilizovat současné nebo zajis t navazující/nové poskytovatele zdravotních
služeb v uvedené oblas . Tato

pomoc má sloužit zejména na pořízení dlouhodobého hmotného
majetku vlastní ordinace.
Rada dále odsouhlasila spolupráci s Nemocnicí Nové Město na
Moravě v souvislos s náborem
nových lékařů a zdravotnického
personálu, kdy v případě potřeby
bude přednostně přidělen byt v
našem městě nově nastupujícím
lékařům a preferovaným zdravotníkům.
-red-
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RADA MĚSTA 1. ÚNORA 2022
Rada města schválila:
1. ﬁnanční podporu formou daru
akce Na kole dětem ve výši
10.000 Kč a souhlasí s uži m
znaku při propagaci této akce,
2. ﬁnanční podporu formou VPS
akce Kemp vítězů ve výši 600 Kč
na účastníka,
3. použi znaku na propagačních
materiálech Orientačního závodu historických vozidel pořádaného Podorlickým Veteran Car
Clubem, z.s.,
4. mimořádné přidělení bytu o
velikos 2+1 pro A. V., která pracuje u MUDr. Š. v Bystřici n. P.
jako zdravotní sestra. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu
určitou s možnos prodloužení,
za nájemné ve výši 50 Kč/m2, ve
smlouvě bude uvedena podmínka odpracovat u MUDr. Š.
3 roky od přidělení bytu. V případě dřívějšího skončení pracovního poměru bude byt vrácen do
3 měsíců od skončení pracovního poměru bez bytové náhrady,
5. poskytnu dotace na podporu
Rozšířili jsme kontaktní zookoutek,
kde si můžete zvířátka pohladit a
nakrmit. Do výběhů nám přibylo
stádo oslíků, koziček a houf drůbeže, brzy také očekáváme nové přírůstky. Jelikož bychom rádi poskytli
domov a potřebnou péči zvířátkům
v nouzi, věříme, že se zookoutek
bude postupně rozrůstat.
Exponáty z oblas hospodářské
a zemědělské činnos jsme doplnili
výstavou historických sedel, která
nabízí průřez jezdeckým vybavením
od go ky až po druhou světovou
válku. K prohlédnu budou také různé druhy koňského uzdění, postrojů
a chomoutů.
Také chaloupky Horácké vesnice
se dočkaly změny. Pro návštěvníky
jsou v nich připraveny nové ak vity,
které malé i velké interak vní formou seznámí s životem v 19. stole
a s tradičními řemesly.
Spus li jsme elektronický Edenovský zpravodaj, který najdete na
našich webových stránkách www.

ČOV ve výši 40.000 Kč (do 6 EO)
p. J. H., Lesoňovice,
6. poskytnu dotace na podporu
ČOV ve výši 40.000 Kč (do 6 EO)
p. P. D., Pivonice,
7. zveřejnění Programu na údržbu
majetku pro rok 2022,
8. opravu střechy smuteční síně na
hřbitově Bystřice n. P. od ﬁrmy
Výškové práce Duchek s.r.o. ve
výši 790.000 Kč,
9. mimořádné přidělení bytu na ul.
Okružní v Bystřici n. P. o velkos
3+1 panu A. H., za měsíční nájemné 50 Kč/m2 na dobu určitou
jeden rok s možnos prodloužení
nájemní smlouvy. Byt bude přidělen za podmínky, že předplacené nájemné bude složeno na
účet města ve výši 300.000 Kč
10. ﬁnancování akce Lesní stezka
v kopci Hora částkou 10.285
Kč, akce Oprava bývalé školy v
Karasíně částkou 18.150 Kč a
akce Skautská základna částkou
879.000 Kč,
11. poskytnu dotace z Grantového
programu – Obnova fasád na

Jaro na Edenu
centrumeden.cz/zpravodaj. Každé
dva týdny vychází nový článek či fotoreportáž, které informují o aktuálním dění a připravovaných akcích.
Jaké plánujeme jarní akce?
První jarní akcí bude Vítání jara
v sobotu 2. 4., tema ckým programem se rozloučíme se zimou a oslavíme příchod jarního období. Těšit
se můžete na show jezdecké skupiny
Štvanci, svezení na koních a na bryčce, mazlení mláďátek a na dobré občerstvení.
Velikonoce na Edenu budeme
slavit tři dny, od soboty do pondělí,
s bohatým doprovodným programem. Připomeneme si oblíbené i
méně známé tradice a Horáckou vesnicí bude procházet průvod v krojích
s řehtačkami. Opět vystoupí Štvanci
se svými koňmi a tema ckým velikonočním programem, zahraje

Zrušení výběrového řízení na
vnitřní rekonstrukci bytů
Město se již několik let intenzivně věnovalo opravám bytových
domů, kdy byly dokončeny zejména venkovní opravy a v současné
době probíhá rekonstrukce tzv.
stoupaček vody a odpadů. V minulém roce proběhla ve spolupráci
s TS Města a. s. zkušební úplná rekonstrukce vnitřků neobsazených
bytů, které poté šly do výběru
obálkovou metodou. V letošním
roce bylo vypsáno výběrové řízení
na zrekonstruování 10 až 15 bytů,
na které máme v letošním roz-

Masarykově náměs paní L. D.,
12. Grantový program nazvaný Podpora zajištění lékařské péče –
Bystřicko 2022+“,
13. spolupráci s Nemocnicí Nové
Město n. M. v souvislos s náborem nových lékařů a zdravotnického personálu, v případě
potřeby bude přednostně přidělen byt nově nastupujícím
lékařům a preferovaným zdravotníkům,
14. tyto návrhy pro par cipa vní
rozpočet:
- cesta pod hřištěm T. Dvořáka od
gymnázia na Beranku,
- 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,
- Ježíškovo putování, doplnění
vánoční světelné dekorace ve
městě, tak aby dával smysluplný
okruh,
- úprava spojovací uličky Bočkova
– Zahradní

počtu rezervováno 10 mil. Kč. Do
zadávacích podmínek bylo dáno
ustanovení, že pokud nabídková cena uchazečů překročí cenu
rozpočtovou, můžeme výběrové
řízení zrušit a nevybrat nikoho. Dostali jsme pouze 2 nabídky a popisovaná situace nastala – ani jeden
z nich nám nenabídl cenu nižší než
rozpočtovou. Proto bylo výběrové
řízení zrušeno a město hledá usilovně další možnos , jak pokračovat v opravách.
-red-

kapela a vystoupí tanečníci. To vše,
doplněno dalšími ak vitami pro
dě , přístupem do stálých expozic a
relaxačních zón, nabízí zábavu rodině na celý den.
Na konci dubna se můžete těšit na
pálení čarodějnic a s m spojené veselí, opékání buřtů a grilování.
V květnu proběhne Voříškiáda,
která měla v loňském roce svoji premiéru a přilákala velký počet psích
závodníků, ale i nadšených diváků.

Rada města neschválila:
15. mimořádné přidělení bytu pro
O. K. Doporučuje jmenovanému přihlásit se do výběrového
řízení na volné byty.
Rada města doporučuje zastupitelstvu:
16. prodej parc. č. 635, parc. č.
636, parc. č. 633 jejíž součás
je stavba RD v k.ú. Bystřice nad
Pernštejnem manželům Koukalovým. Cena 550 Kč/m2 + DPH +
1 Kč za stavbu.
Rada města rozhoduje:
17. v souladu s § 127, odst. 2, písm. d)
Zákona o zadávání veřejných
zakázek dle článku 3.7 Svazku 1
zadávací dokumentace o zrušení zadávacího řízení na zakázku
rekonstrukce městských bytů
v Bystřici nad Pernštejnem (opakované zadání).
Zápis z rady naleznete na webových
stránkách města:
h ps://www.bystricenp.cz/rada.
-redJezdecký areál pořádá v březnu
odborný seminář pro příznivce tradičních koňských zápřeží. Od května
budou na jízdárně probíhat koňské
akce a závody, parkurová Veřejná
setkání přátel koní a westernové
hobby závody. Diváci a fanoušci jsou
srdečně zváni.
Zveme všechny k návštěvě Edenu,
přijďte se podívat na novinky a užít si
jarní období s námi.
Kompletní kalendář akcí a bližší informace ke každé z nich najdete na
našem webu www.centrumeden.cz.
V příš m vydání se dočtete o plánovaných akcích na květen a červen.

PLACENÍ POPLATKŮ
Odpady

č. účtu: 9005-0000723751/0100
variabilní symbol = 315001340
speciﬁcký symbol = rodné číslo
sazba poplatku za osobu: 700 Kč
splatnost poplatku: 30. 06. 2022

Pes

č. účtu: 9005-0000723751/0100
variabilní symbol = 315001341
speciﬁcký symbol = číslo popisné
sazba poplatku za psa dle OZV č.1/2019 1.500/500/200 Kč
splatnost poplatku: 31. 03. 2022

PŘI PLATBĚ ZA VÍCE OSOB STAČÍ POSLAT JEDNU PLATBU ZA
VŠECHNY DOHROMADY.
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ UVEĎTE JAKO SPECIFICKÝ SYMBOL
RODNÉ ČÍSLO JEDNOHO Z DOSPĚLÝCH, ZA KTERÉHO PLATÍTE.
POKUD PLATÍTE ZA OSOBY S ROZDÍLNÝM PŘÍJMENÍM,
VYPIŠTE JE PROSÍM DO POZNÁMKY.

BYSTŘICKO
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BYSTŘICKÁ TEPLÁRNA SLAVÍ 20 LET!
Rozhovor s Tomášem Pištěkem
Letošní rok je velice významný pro Bystřickou teplárnu. Ta to ž slaví dvacet let od doby, kdy se v našem městě přestalo topit uhlím, ale začalo se
se spalováním biomasy. Více o této změně a současném chodu teplárny nám v krátkém rozhovoru prozradil současný ředitel Tomáš Pištěk.
 Kdy jste nastoupil na pozici
ředitele a co všechno zde máte na
starost?
Na místo ředitele společnos Bystřická tepelná s.r.o. jsem nastoupil
prvního srpna roku 2019. Hlavní náplní mé profese je zajištění efek vního chodu komunální společnos v
zájmu zřizovatele ve prospěch spoluobčanů. Starám se o každodenní
chod společnos , od vyřizování veškerých ru nních administra vních
záležitos až po složitá obchodní
jednání společnos . Za nejdůležitější výstup své činnos považuji spokojené odběratele tepelné energie,
vytvoření stabilního zázemí svým
spolupracovníkům a udržitelné provozování zelené energe ky.

 Bystřická biomasa slaví 20 let,
co se za tu dobu změnilo nebo inovovalo?
Odpovím celkem stručně. Před
více než dvace lety získalo město
Bystřice nad Pernštejnem zastaralé
uhelné kotelny a nevyhovující parovodní systém centrálního zásobování teplem. Vědělo, že musí systém
účelně zprovoznit a rozhodlo se jej
pro zajištění ekologické i ekonomické funkce zmodernizovat. Kompletně tehdy zrekonstruovalo tepelnou
síť na teplovodní z předizolovaného
potrubí a původní hnědouhelné
zdroje tepla Sla na ze sedmdesátých let nahradily moderní vysoceúčinné kotle na spalování biomasy od
renomované rakouské společnos
Urbas Maschinenfabrik, Ges.m.b.H.
Tato technologie nám bez větších
výhrad slouží výborně dodnes. Tehdy se masivně implantovala ekologie do místního průmyslového
provozu, a m se bystřická biomasa
stala velmi známá i za hranicemi ČR.
Dnes se tomu říká být eco friendy.
Z výrazných inova vních ekologických počinů určitě stojí za zmínku
instalace elektrosta ckého ﬁltru pro
zachycování nejjemnějších prachových čás c, unikajících do ovzduší
a dodržení nejpřísnějších emisních
limitů. Samozřejmě, další dílčí změny a inovace jsou v každé dynamické
společnos na denním pořádku a

shrnout periodu dvace let je určitě
na delší povídání.
 Při slavnostním otevření byla
teplárna unikátem, jak je to v dnešní době?
Od slavnostního otevření před
dvace lety zareagovalo několik tuzemských ﬁrem na poptávku trhu a
začalo se specializovat na realizace
obdobných technologií pro využi
biomasy k energe ckým účelům.
Někteří z nich se přijeli k nám do Bystřice přímo inspirovat. Z rela vně
blízkého okolí vím o několika podnicích, městech a obcích, kde se tento
alterna vní zdroj vytápění v menším
i větším rozsahu poté rovněž úspěšně upla l. Problém může přijít až s vyčerpáním cenově dostupné biomasy
a narušením hospodářské
soutěže veřejnými podporami pouze některým vybraným subjektům.
 Popište našim čtenářům, jak vypadá způsob
spalování biomasou a rozdíl opro vytápění uhlím.
Tady Vás asi moc nenadchnu. Když to nebudu
srovnávat detailně, tak způsoby vytápění jsou po technické stránce podobné.
Hlavní rozdíl při spalování
biomasy vidím v nižší ekologické zátěži, konkrétně
obrovské úspoře vypouštěných emisí oxidů síry, dusíku a tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Množství
popela z biomasy je asi čtvr nové,
dá se využít jako minerální hnojivo.
Popel z uhlí obsahuje vysoké množství těžkých kovů, někdy i radioakvních a v domácích podmínkách je
nevyužitelný. Vypouštěného CO2 z
biomasy je 5 – 10 x méně než z uhlí a
je rovno množství CO2, které spotřebuje biomasa pro svůj růst. Z tohoto
pohledu se dá říct, že je spalování
biomasy uhlíkově neutrální.
Kolik domácnos se vytápí biomasou při plném provozu?
Energii vyrobenou z biomasy rozvádíme třemi páteřními teplovodními sítěmi. Jedna síť vede na sídliště I,
druhá na sídliště II a tře do středu

města. K těmto našim rozvodům
je napojen kompletně celý bytový fond města na obou sídliš ch a
několik bytových domů v centrální
čás města. V menší míře vytápíme
biomasou i soukromé bytové domy.
Smlouvy na dodávky tepla máme
uzavřené s majiteli těchto objektů, takže přesné číslo vytápěných
domácnos jsem nikdy nezjišťoval.
Určitě to není méně než 1 500 bystřických domácnos .
Vytápíte biomasou i další objekty ve městě?
Další objekty rovněž vytápíme a
jsme za to moc rádi. Zelená energie
je ve městě vnímána velmi pozi vně, a té se využívá i pro vytápění
vzdělávacích, kulturních, sportovních a některých dalších komerčních
objektů.
 Kolik biomasy se každoročně
spotřebuje?
Vždy záleží na průběhu topného
období a výhřevnos biopaliva. Například za loňský rok se v biomasové
kotelně spotřebovalo 6 328 t dřevní
štěpky, což pro představu odpovídá
hromadě o objemu více než 31 síc
m3. Vyrobeno z biomasy bylo přes
56 síc GJ tepelné energie.
 Musí přijít také otázka, která
jistě všechny zajímá. Připla si letos
zákazníci za teplo, nebo zůstávají
ceny stejné?
Když jsme na konci loňského roku

kalkulovali předběžnou cenu tepla pro letošní rok, byl jsem silným
zastáncem toho, aby se tato cena
odběratelům nezvyšovala. Vlivem
covidové pandemie a extrémně
rychle rostoucích cen elektrické
energie a zemního plynu, razantně vzrostla míra inﬂace. Došlo ke
zdražení téměř všeho a musíme už
sahat hlouběji do peněženky. Věřil
jsem tomu, že pokud letos oželíme
zisk společnos a budeme hospodařit obdobně jako v předchozích
letech, výsledná cena za prodanou
jednotku tepla na konci roku by se
nám zvýšit nemusela. Ceny tepelné
energie se regulují způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny
tepelné energie lze v kalendářním
roce promítnout pouze ekonomicky
oprávněné náklady nezbytné pro
výrobu nebo rozvod tepelné energie, přiměřený zisk a daň z přidané
hodnoty. Tyto náklady se podělí
množstvím dodané tepelné energie
za kalendářní rok, a m vznikne jednotková cena tepla. Protože se letos,
s ohledem na mírnější průběh zimy,
vyrobí tepelné energie pravděpodobně méně než v předchozím
roce, mohou být výsledné náklady
na jednotku tepla vyšší. Na ﬁnanční
stránku domácnos to však nebude
mít téměř žádný nega vní dopad,
jelikož domácnos spotřebují tepla
méně. Je to taková malá alchymie,
ale nechme se překvapit.
 Díky nové výstavbě několika
domů začíná přibývat také více
míst, která je nutné vytápět. Plánuje kotelna nějaké rozšíření, nebo to
proza m bude stačit?
Díky zaručené stabilitě dodávek
a dosahované bezkonkurenční ceně
tepla v nejširším okolí je o naše teplo
opravdu zájem. Po zateplení bytového fondu města stále disponujeme
dostatečnou kapacitou k rozšíření
počtu odběrných míst. Pokud nám
to bude dávat ekonomický smysl,
určitě nikoho neodmítneme.
-mm-
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Herbář bystřického muzea
O herbáři uloženém v Městském
muzeu v Bystřici n. P. jsem poprvé
informoval v článku v tehdejším periodiku Noviny Bystřicko v roce 2006
(číslo 9, str. 5). Od té doby byly v této

sbírce uloženy další doklady, a tak v
tomto krátkém příspěvku uvádím informace o současném stavu herbáře.
Dvě pozi vní zprávy jsou, že 1) herbářová sbírka se rozrostla a 2) daří se
sbírku účinně chránit před škůdci.
Hlavním sběratelem a dodavatelem dokladů lisovaných rostlin je
nadále pan J. Čáp, některé významné položky nasbírala jeho manželka
Jiřina Čápová. Některé z taxonomic-

ky kri ckých rodů a druhů byly revidovány odborníky a jsou přiloženy
revizní lístky.
Herbář městského muzea je
herbářem regionálním, schraňuje
doklady rostlin Pernštejnsko-bystřicka, částečně severního
Tišnovska a východního Novoměstska. Byl založen v roce
2002. Ke konci roku 2021 je v
něm uloženo 1683 dokladů, z
toho je 1628 položek cévnatých
rostlin a 55 mechorostů. Samostatnou čás je také menší
srovnávací kolekce trav a rostlin
jihomoravských a také menší
starý herbář květeny Bystřicka
a Novoměstska (viz Bystřicko.
Zpravodaj Města Bystřice n. P.
a Mikroregionu Bystřicko, XII,
srpen 2017: 7). Herbářová sbírka bystřického muzea je tře
největší veřejnou sbírkou rostlin na Vysočině (po herbářích v
Třebíči a Jihlavě; zde jsou však
samostatná botanická oddělení). Bystřický herbář je evidován
v přehledu herbářů České republiky (Index herbariorum Reipublicae bohemicae). Co do počtu
dokladů patří mezi ins tucionálními
herbáři ČR na 60. místo, na Moravě a
Slezsku je to 25. místo.
Herbář ani zbytek přírodovědných
sbírek nemají vlastního pověřeného
kustoda. Prezenční studium je možné
po domluvě s vedením muzea.
Ve sbírce je zastoupena převážná
část volně rostoucích druhů rostlin a
částečně i běžněji pěstované rostli-
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Bystřický park
miniatur se blíží
do ﬁnále
Jaro už se nezadržitelně blíží a
s m začínají i další práce v parku
miniatur. V letošním roce je v plánu
dokončení modelu hradu Skály a výstavba modelu kláštera v Doubravníku. Dále budou probíhat i terénní
úpravy parku tak, aby mohl být v
letošním roce slavnostně otevřen.
-muz-

ny. Mnohé z uložených rostlin patří
mezi druhy v celé republice vzácné.
Jejich výskyt (a uložení v bystřickém
herbáři) byl publikován v odborné
botanické literatuře. Jsou zde dokladovány i druhy rostlin, které vyhynuly na konkrétních stanoviš ch, nebo
i v celé oblas . Připomínám namátkou jen některé z nich: kostřava
waliská z Dvořišť u Rožné (druh jihomoravských stepí), bělolist obecný
od Věchnova (kri cky ohrožený
druh v ČR), třezalka rozprostřená od
Rovného a od Věchnova, ozdobnice
obrovská od Habří (jeden z prvonálezů v celé ČR). Soupis dokladovaných rostlin (včetně naleziště) je
k dispozici rovněž v digitální formě.
Další informace jsou uveřejněny
na webových stránkách městského
muzea v kapitole Expozice muzea Přírodopisné sbírky.
J. Čáp

Lidová umělecká výroba v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

Lidský život ubíhá rychleji, než si umíme představit. Příběhy osob a věcí z
počátku 20. stole nám připadají neuvěřitelně vzdálené a totéž začínáme
cí t i ve vztahu k období 50. až 80.
let. Studiem starší bystřické historie se v městském muzeu zabýváme
dlouhodobě, ale novější dějiny Bystřice po druhé světové válce se stejně
intenzivnímu zájmu za m netěšily.
Tímto článkem bychom rádi přispěli
ke zmapování období, kdy se v Bystřici a okolí rozšířila výroba síťovaných
záclon, výroba umělých kvě n a další
uměleckořemeslné ak vity, jež zde
v 70. a 80. letech minulého stole
probíhaly hlavně pod značkou Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV),
ale i dalších podniků. Prosíme proto
o pomoc bývalé pracovníky a další
zúčastněné, kteří se na této výrobě
podíleli, aby se s námi podělili o své
vzpomínky.

Státem řízené ÚLUV se po druhé
světové válce zasazovalo o rozvoj a
prohloubení umělecké složky lidové
výroby a současně se snažilo chránit
jednotlivá řemesla i řemeslníky. Díky
tomu spatřily světlo světa mnohé
zajímavé projekty, při nichž spojili
síly etnografové s designéry a výroba s obchodem. V roce 1956 navrhl
vynálezce slavné síťovky Vavřín Krčil
ředitelství ÚLUV v Praze, aby bylo
v Bystřici nad Pernštejnem zřízeno
pracoviště zaměřené na síťkování a
vyšívání, jelikož tu spousta žen tuto
techniku stále ovládala. Bystřická

pobočka jim měla mimo jiné umožnit
doplňkový výdělek v zimních měsících. Kvalita zdejších necovaných
záclon byla na velmi vysoké úrovni
a vybavovaly se jimi pres žní hotely
a lázně po celém Československu i v

zahraničí. Okolo roku 1963 se pobočka ÚLUV přesunula z Bystřice do Víru,
kde syn Vavřína Krčila Oldřich pokračoval ve vedení podniku a dosavadní
výrobu doplnil o ba kované závěsy
podle návrhů brněnské výtvarnice
Anny Orlové.
V blízkém okolí Bystřice spadala
pod ÚLUV olešnická modro sková
dílna rodiny Danzingerů, která byla
v roce 2018 zapsána na seznam
nehmotných kulturních památek
UNESCO. V Olešnici pracovala i pobočka národního podniku Centroﬂor
z Dolní Poustevny, v níž místní ženy
vyráběly na tehdejším trhu velmi
poptávané umělé kvě ny. Jejich práce vynikaly nejen svou kvalitou, ale
i uměleckou hodnotou. Na ní měly
lví podíl tzv. vzorkařky, které musely
každý druh kvě ny nejprve výtvarně
nastudovat, poté vyzkoušet, z jakých
materiálů se bude vyrábět, a nakonec vytvořit vzor pro hromadnou výrobu. Po roce 1989 domácí produkce
umělých kvě n skoro zanikla pod tlakem zahraniční, zvláště asijské konkurence. Olešnickou tradici se však
podařilo díky ﬁrmě Moraviaﬂor, a. s.
udržet dodnes.
Chtěli bychom touto cestou oslo-

vit všechny pamětníky a pamětnice,
kteří pracovali pro ÚLUV v Bystřici

nad Pernštejnem a ve Víru nebo pro
Centroﬂor v Olešnici, aby neváhali
kontaktovat zaměstnankyni Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Mar nu Pulkrábkovou,
tel. č. 566 590 365/366 nebo e-mail
martina.pulkrabkova@bystricenp.
cz. Pokud je to možné, rádi bychom
zhlédli a zdokumentovali i výrobky
obou závodů. Pomůžete tak zachovat
kus historie svého regionu.
Mar na Pulkrábková
Fotoarchiv
Městského muzea Bystřice n. P.
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O nových zvonech pro Bystřici nad Pernštejnem
v historickém kontextu i aktuálních souvislostech (1/4)
V červencovém, srpnovém a zářijovém vydání BYSTŘICKA jsme si v
loňském roce připomněli celou drama ckou historii bystřických zvonů. Od nejstarších dobových zpráv
o nich, až po jejich současný neúplný a dlouhodobě nevyhovující
stav. Samozřejmě vinou obou světových válek a následné ideologické „nepřízně“ minulého totalitního
režimu, ale i určité „lhostejnos “ či
jiných „staros “ během uplynulých
třice let nabyté svobody a demokracie. Možná také v důsledku
(dnes bychom s nadsázkou řekli)
šíření „fake news“ o jejich domnělé existenci v Německu. O těchto
marných nadějích a opakovaném
šíření rádoby senzačních i zcela nepotvrzených zpráv se zmíním později (uvedu je na pravou míru).
Takže až téměř po osmdesá
letech od vynuceného provizoria,
které vedlo téměř k destrukci každodenně sloužících dvou malých a
starých zvonů, bylo konečně rozhodnuto zdejší (kdysi v širokém
okolí svým souzvukem vyhlášenou)
zvonovou soustavu doplnit nezbytnými novými zvony a v podstatě ji
tak zachránit, funkčně ucelit a v pořádku předat budoucím generacím.
Velký dík zde patří především Václavu Mičínovi, jeho organizačnímu
úsilí ve farnos i veškeré administra vní, technické i další nezbytné
péči, nadšeně a skromně konané v
soukromém čase.
Tíhu tohoto nelehkého úkolu
pak samozřejmě nese bystřická
Římskokatolická farnost u kostela
sv. Vavřince, které se v uplynulých
dese le ch podařilo obdivuhodně
zrekonstruovat nejenom vlastní
farní chrám a jeho přilehlé okolí,
ale především zachránit a obnovit
jeho veškerý unikátně dochovaný
rokokový mobiliář (oltáře, obrazy,
sochy, kazatelnu, varhany atd.), který v takto ucelené jedinečné formě
máme jen díky osobní štědros a
obětavos tehdejšího pozoruhodného a odvážného kněze Fran ška Dominika Pomesiána (+1777) a
současného zájmu vedení bystřické
farnos i farníků.
Náklady na pořízení tří nových
zvonů samozřejmě hradí farnost
ze svého rozpočtu, pravidelných
sbírek (nemnoha) prak kujících věřících, ale i díky rozličným dárcům.
Ti mohou i nadále přispívat. Zvláště nyní, kdy v důsledku současné
ekonomické krize a vysoké inﬂace
došlo také k velmi výraznému zdražení vzácných kovů (mědi a cínu),
nezbytných pro sli nu zvonoviny,
což značně navýší stávající sedmimístnou částku rozpočtu. Velkou
pomocí je proto i zapojení města,
které přispěje na pořízení nových
zvonů. Nezbytná to ž bude i následná úprava zvonové stolice (tj.

způsob zavěšení zvonů), instalace
moderního automa ckého systému zvonění, ale např. i přeli
prasklého hodinového cimbálu, čili
velmi mnoho souvisejících úkolů a
nákladů. Takže se jedná o skutečně zásadní projekt a značnou, ale
smysluplnou a potřebnou inves ci,
která se rozhodně neztra a v čase
naopak zhodno . Velmi proto prosíme všechny další potencionální

bystřický zvon do vížky či sanktusníku (tj. malé věže na hřebeni před
lety nákladně obnovené měděné
střechy) hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice, kde sloužil po stale (během čás a úkonů mešního
obřadu). I z tohoto důvodu vedení
města konečně přislíbilo vhodně
architektonicky upravit dnes velmi
zanedbané a neutěšené přilehlé
okolí hřbitovního kostela, který je

dárce, nejenom fyzické, ale i právnické osoby z řad místních ﬁrem a
podnikatelů, s velkými díky za jejich
ochotu, obětavost a štědrost. Tak
jako toho bývali ochotni a schopni
i naši předkové v mnohem těžších
dobách uplynulých stale . Naposledy téměř před sto lety, během obnovy bystřických zvonů v roce 1924,
těsně po první světové válce, která
přitom měla na běžné obyvatelstvo
nesmírně živý ekonomický dopad.
Stručně si proto shrňme a připomeňme aktuální situaci v obou
věžích farního kostela sv. Vavřince
na bystřickém Masarykově náměs, kam se možná také jednou vrápůvodně sem na sklonku první
Československé republiky určená
socha TGM, dodnes vlastně „jen
provizorně“ stojící (v důsledku tehdejších událos tzv. mnichovské
zrady a zániku první republiky) před
stejnojmennou základní školou.
Obdobně, jako by se měl v letošním roce vrá t nejstarší dochovaný

kulturní památkou, zvláště ve srovnání se sousední smuteční síní a
zdejším upraveným prostranstvím.
Rozsáhlý požár centra města v
noci z 19. na 20. září 1841 tehdy
tragicky zasáhl i obě věže farního
chrámu sv. Vavřince a zničil všechny starobylé renesanční a barokní zvony. Do května 1842 však již
bylo s využi m původní zvonoviny
odlito šest zvonů (všech velikos a
vhodného souzvuku), z nichž nám
dodnes zůstaly pouze tři (s letopočtem 1841). Mezi nimi naštěs ten
největší (téměř dvoutunový) a nejvýznamnější Vavřín, pak již jen malý
Petr a Pavel (70 kg) a ještě menší
Umíráček (35 kg). Tvoří je tedy nadále prastarý (v uplynulých stalech při přelívání opakovně použitý)
kov a nesou i svá prvotní jména.
Zvon Vavřín pochopitelně dle sv.
Vavřince, od středověkých počátků
Bystřice patrona jejího farního kostela a hlavního oltáře i celé farnos .
Zvon Petr a Pavel pak s odkazem na

nejvýznamnější následovníky Ježíše
Krista, tzv. apoštoly národů, sv. Petra (prvního papeže či „zakladatele“
církve) a sv. Pavla (prvního šiřitele
evangelia „všem“ pohanům tehdejšího známého světa). Zvon Umíráček, jak už jeho názvu vyplývá,
oznamoval zesnu a poslední pozemskou cestu bystřických farníků.
Dnes už si málokdo pamatuje, že
až do padesátých let 20. stole se
pohřební obřady konaly v chrámu
sv. Vavřince (kolem něhož ostatně až do přelomu 18. a 19. stole
býval původní hřbitov) a pohřební
průvod se pak, většinou s parádním
koňským povozem, ubíral přes celé
náměs na současný hřbitov. To samozřejmě minulému komunis ckému režimu nebylo příliš milé, navíc
komplikovalo zvyšující se dopravní
provoz ve městě, takže od té doby se
církevní pohřby konají již jen ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice.
Tento ﬁliální (tj. dceřiný čili vedlejší) kostel bystřické farnos nebyl zmíněným požárem roku 1841
zasažen, neboť se tehdy nacházel
na okraji města, takže se nám jeho
zvon (doložený během farní vizitace k roku 1660) dochoval, třebaže
nyní (dočasně) visí v severní kostelní věži chrámu sv. Vavřince. V
klenbě lodi hřbitovního kostela můžeme stále vidět otvor s výdřevou
pro provaz, který ho ve střešní vížce
obsluhoval. Zvon je minimálně 400
let starý (asi stokilový), bez jakékoliv výzdoby, pouze se staročeským
nápisem na horním okraji, že: „Tento zvon je dělán ke c a chvále Pánu
Bohu“. Proto bývá označován jménem zvon Boží. Typ písma odpovídá
předbělohorské době, takže může
pocházet nejpozději z počátku
17. stole , doby stavby tohoto
kostela pro bystřické evangelíky
(luteránského vyznání). Kostel na
náměs zůstal tehdejší katolické
menšině a ustaly tak konfesijní
spory o jeho správu a používání,
táhnoucí se již od husitských válek
mezi katolickými křesťany a stoupenci českého utrakvismu, posléze
převáživšího evangelického (augšpurského) luteránství. Radikálnější
zastánci bratrského protestan smu
(či kalvinismu) měli již od poloviny
16. stole svou modlitebnu pod
náměs m za říčkou Bystřicí (dnes
dům č. 346, na křižovatce ulic Bratrská, Nádražní a Na Příkopech).
Na zhotovení zvonů je možné přispět jakoukoliv částkou a o
potvrzení (darovací smlouvu) za
poskytnuté dary můžete požádat p. faráře, bystrice@dieceze.cz
Č. úč.: 162 125 9319/0800, více
na www.fabys.cz. Děkujeme všem,
kteří již tento projekt podpořili.
Zdeněk Kubík
(pokračování příště)
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BYSTŘICKÁ VÝROČÍ
Na základě souhlasu, vydaného
stavebním úřadem při Městském
úřadu Bystřice nad Pernštejnem,
byl zkušební provoz stavby „náhrada uhlí spalováním biomasy v CZT
Bystřice nad Pernštejnem“ stavební úpravy a přístavba kotelny na
spalování biomasy, modernizace a
rozšíření rozvodů CZT včetně předávacích stanic, zahájen dne 1. 3. 2002.
Město Bystřice nad Pernštejnem
dostalo v roce 1996 od s. p. Uranové
doly starou uhelnou kotelnu s 6 kotli
typu Sla na, která byla v neutěšeném
stavu a bylo třeba udělat rozhodnu
čím ji nahradit. Rozhodovalo se,
zdali provést rekonstrukci kotelny
na zemní plyn - tedy vyzkoušenou
a jednodušší variantu, nebo zvolit
odvážnější a mnohem složitější variantu kotelny na spalování biomasy.
Nakonec město došlo k rozhodnu ,
vybudovat ekologický zdroj, který
ve své době v ČR neměl obdoby díky
své jedinečnos v rozsahu, podmínkách a použitém technickém
zařízení. Palivem tohoto zdroje mělo
být ekologické palivo – biomasa. Na
základě tohoto rozhodnu vypsalo
Město Bystřice nad Pernštejnem
v roce 1999 a 2000 výběrové řízení
na realizaci projektu pod názvem
„Náhrada uhlí spalováním biomasy
v centrálním zásobování teplem
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Dvacet let s biomasovou kotelnou

(CZT) v Bystřici n. P.“
Generálním dodavatelem celé
stavby bylo ŽS Brno, a.s., závod energe cké a ekologické stavitelství. Dodavatelem technologické čás díla
byl EKOENGINEERING, a. s. Brno.
Dodavatelem technologie potrubních rozvodů po městě a technologie
výměníkových stanic byla TENZA,
a.s. Brno. Výrobcem a dodavatelem
vlastních kotlových jednotek na spalování biomasy byla rakouská ﬁrma
URBAS Maschinenfabrik, GmbH.
Dodavatelem automa ckého mostového jeřábu s drapákem a jeřábové
dráhy byla ﬁrma ITECO, s.r.o. Brno.
Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci stávající uhel-

Stav v roce 1984
né kotelny vybudované v letech
1975-1977, která byla osazena 6 ks
parních kotlů Sla na na spalování
hnědého uhlí o výkonu 6 x 2,5 MW.
Tyto kotle byly nahrazeny dvěma novými, moderními horkovodními kotli
na spalování biomasy o výkonu 2 x
4,5 MW.
Součás díla bylo vybudování
nové skladové haly na biomasu o
velikos 52,6 x 24,5 m, výška haly
je 13,7 m, která byla osazena automa ckým mostovým jeřábem s drapákem. Jeřáb slouží pro přepravu
paliva z příjmového terminálu haly
do vlastního skladu a dále pro zásobování provozních zásobníků kotlů.
Dále došlo ke kompletní rekonstruk-

Stav v roce 2008
ci tepelné sítě města, spočívající ze tří
samostatných potrubních tras (střed
města, sídliště II a sídliště I) o celkové
délce cca 8 000 m a objemu vody v
soustavě cca 150 m3. Do tepelné
sítě CZT byl také zařazen akumulátor
tepla o objemu 350 m3, který slouží
k vyrovnávání špiček při odběrových
maximech sítě. Projekt dále zahrnoval rekonstrukci a modernizaci 36 domovních výměníkových stanic.
Hlavním zdrojem tepla pro ohřev
teplé užitkové vody v nové kotelně
města Bystřice nad Pernštejnem
jsou dva paralelně zapojené roštové
horkovodní kotle na spalování biomasy. Každý kotel je projektován na
tepelný výkon 4,5 MW.
-red-
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Najde se nejstarší vyobrazení města?
Za zády našeho pana starosty v jeho
kanceláři visí velká olejomalba města Bystřice. Na první pohled se jedná
o podobu města někdy v druhé polovině 19. stole . Obraz však skrývá
příběh téměř detek vní. V 70. letech
minulého stole jsem v souvislos s
tvorbou fotograﬁcké přílohy publikace o dějinách města, která vyšla v
roce 1980, pátral po jeho nejstarším
vyobrazení. Dosud nejstarší známá
podoba je veduta F. X. Richtera z
roku 1824, která je uložena v Moravské galerii v Brně. V turis ckém průvodci Okolí Svratky z roku 1912 jsem
tehdy našel zmínku o existenci obrazu Bystřice ze 16. stole . V té době
se měl obraz nacházet v obrazárně
hradu Pernštejna. V době mého pátrání se však na uvedeném místě nenacházel a pochybuji, že by ho místní
amatérš
historikové přehlédli.
Na můj dotaz mi Krajské středisko
Státní památkové péče a ochrany
přírody v Brně dne 16. října 1978
odpovědělo, že uvedený obraz se
nachází v depozitáři hradu a doslova
uvedli: „Jedná se o obraz – Pohled
na město Bystřici. Obraz je dílem
malíře Fairhammera z roku 1867,
který vytvořil toto dílo podle předlohy obrazu vzniklého v roce 1557“.
Vybaven dostatečným množstvím
ﬁlmů, dokonce i tehdy absolutně

nedostatkového barevného Kodaku
6x6, jsem navš vil Pernštejn. Když
jsem vcházel na vnitřní nádvoří, tak
kastelánka paní Venosová už spouštěla obraz na laně s nejvyššího ochozu. Šok a zklamání bylo velké. Koukal
jsem na obraz namalovaný zcela
evidentně podle dispozice města na
konci 19. stole . Následovala opakovaná korespondence a návštěvy
na památkové péči a výsledkem
bylo, že obraz z roku 1557 zřejmě
existoval, což je logické, vždyť Bys-

třice tehdy patřila k významným
centrům pernštejnských držav. Podle rozměrů originálu obrazu hradu
Pernštejna z téhož roku byl stejně
velký obraz neznámého města odvezen v 50. letech minulého stole
do restaurátorských dílen za účelem
výcviku budoucích restaurátorů.
V 80. letech přišel do bystřického
muzea návštěvník, který tvrdil, že
viděl obraz Bystřice v Zemědělském
muzeu na zámku Kačina, i to však
byla slepá kolej. Přesto však jedna

záhada zůstává a pozorný čtenář si
jí určitě všiml. Podle tvaru věžních
kupolí nemohl být obraz namalován
v roce 1867, jak uvádí památkáři (na
obraze je vročení 1868). Věže v této
podobě byly vybudovány až o pět
let později – v roce 1873 – při velké
přestavbě průčelí kostela, jak spolehlivě dokládá celá řada dobových
dokumentů včetně lis n uložených
v makovici severní věže. A zde se
dostáváme opět k autorovi projektu
tehdejších věží a průčelí Fran šku
Sáblíkovi, o jehož akvarelu bystřického náměs z roku 1857 jsem psal
v úplně prvním díle Záhad. Podařilo
se mi objevit další nové skutečnos
z jeho života. Je toho ale tolik, že to
ponechám na jindy. Těch záhad je
na fotograﬁích z Bystřice stále dost.
Chtěli bychom však do jara uspořádat a naskenovat dalších síc fotek.
Mezi m zařadíme takovou malou
minisoutěž s názvem Znáte svoje
město. Po zveřejnění záběru již zmizelé staré Bystřice bude mít každý
možnost přemýšlet, kdy a kde byl
zhotoven. Svoje typy bude možno
dodat do muzea, nejlépe s jinými
fotkami z vlastního archivu. V dalším
čísle pak vyjde odhalení místa, času,
popřípadě autora foto a zveřejněna
další hádanka.
Petr Dvořáček, prosinec 2010
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ZA TAJEMSTVÍM BYSTŘICKÉ ŠIBENICE - část 3
Když kos promlouvají
Nejpočetnější nálezy z výzkumu
zaniklých popravišť tvoří lidské kosterní pozůstatky, které považujeme
za tělesné pozůstatky popravených
osob a sebevrahů. Při jejich zkoumání využíváme poznatky několika oborů, z nichž v první řadě stojí
kosterní antropologie. Jedná se o
vědní disciplínu, jejímž cílem je na
základě zkoumání lidských kos odhalit základní biologické vlastnos
člověka. Mezi tyto vlastnos patří
především odhad pohlaví, dožitého
věku, výšky postavy a zdravotního
stavu. Při výzkumu tělesných pozůstatků popravených delikventů a
sebevrahů, kteří byli na šibenici či
v její blízkos často pohřbívání, se
snažíme odhalit nejen demograﬁcký a fyzický charakter popravených
osob, ale zajímá nás také způsob zacházení s delikventem při popravě,
jak se následně zacházelo s tělem
po vykonání trestu a v jakém stavu
bylo tělo v době uložení do země.
Součás výzkumu je také podrobná analýza stop dokládajících různé
formy násilí souvisejících s výkonem
jednotlivých podob hrdelního práva. Poloha nalezených kosterních
pozůstatku na popraviš odhaluje
také vztah společnos k delikventům a sebevrahům, kteří spácháním
zločinu byli vyloučeni ze společnos
a tomu i odpovídal způsob jejich pohřbu (či spíše pouhé zahrabání) na
nečestném a nečistém místě jakým
byla šibenice.

rokem. Jednotlivé lidské kos byly o příbuzné osoby.
Zcela ojedinělým nálezem je bepoměrně dobře zachovalé a podařilo se odhalit několik případů zranění zesporu kostra chlapce ze dna šibea dokladů zvý- nice. Kdo byl tento chlapec, nevíme,
šené
fyzické ale jeho dochované kos nám již
zátěže.
Jako něco o jeho osobě prozradily. Do
příklad lze uvést hrobu byl uložen ve věku mezi 12
zlomeninu jed- až 13 roky a byl vysoký asi 155 cm.
né z loketních Na kostře nebylo nalezeno žádné
kos , zánětlivé zranění ani stopy po násilí. Byly
procesy na ně- však nalezeny stopy o prodělaném
kolika kostech stresovém období (pravděpodobně
či
artro cké hladovění), které se projevilo tzv.
změny na páte- hypoplas ckými proužky ve skloviři a některých ně předních zubů. Proč byl chlapec
kloubech. Sto- pohřben na šibenici, není proza m
py násilí, které jasné. Spáchal nějaký zločin? Byl čleby
pomohly nem loupežnické bandy? Jedná se o
odhalit způsob sebevraha či oběť neštěs ? Odpopopravy delik- věď na tyto otázky nemáme a bude
ventů, se téměř předmětem dalšího bádání.
Pracovní snímek zpracování kosterních pozůstatků.
Výzkum kosterních pozůstatků
nevyskytovaly.
Foto: R. Pěnička
To patrně v sou- delikventů a sebevrahů je nedílnou
Kosterní soubor z bystřické šibeni- vislos s popravou oběšením, kdy součás archeologického výzkumu
ce tvoří lidské a zvířecí kos . Soubor jsou zasáhnuté především měkké právních památek. Z kos lze vyčíst
lze rozdělit na skupinu rozptýlených tkáně v oblas krku. Výjimkou je spoustu informací a jsou tak neokos bez anatomických souvislos , jeden krční obratel nesoucí stopy cenitelným zdrojem informací. Také
a na část, kdy se dochovala celá kost- sečné rány, která by mohla souviset v Bystřici nad Pernštejnem nám
již mnoho odhalily a těšíme se, co
ra nebo jen část skeletu v anatomic- s výkonem popravy mečem.
nám ještě odhalí. Dokém uspořádání. Smíšený soubor
posud máme pouze
lidských kos tvoří celé nebo zlompředběžné výsledky,
ky dlouhých kos (pažní a stehenní
ale i ty jsou již velmi
kost, kos předlok a kos bérce),
zajímavé a vyvoláčás páteře a hrudníku (velmi povají spoustu nových
četné zlomky žeber), značné množotázek. Snad se nám
ství jednotlivých kos ruky a nohy a
podaří brzo na ně odtaké různě velké fragmenty kos z
povědět a s výsledky
jednotlivých čás kostry, které nelze
našeho bádání Vás
blíže přiřadit.
opět seznámíme.
Doposud se
nám podařiPříště: Za tajemlo takto určit
stvím bystřické šibevíce než 6 síc
nice (4) – Bystřická
kos , ale košibenice v kontextu
nečný počet
moravských poprabude ještě o
višť.
několik stovek až síců
Robin Pěnička,
zlomků kos
Přeseknutý krční obratel. Foto: R. Pěnička
Ústav antropologie,
větší. Co lze
Přírodovědecká
z
takového
fakulta MU
množství kos
Druhou část souboru z bystřické
zjis t? V první šibenice tvoří kosterní pozůstatky
řadě nás zají- v anatomickém uspořádání. Tuto
má tzv. mini- skupinu tvoří šest jedinců, z nichž se
Kostra jednoho z kompletních jedinců. Foto: R. Pěnička mální počet jeden dochoval téměř kompletní. Z
jedinců, tedy ostatních jedinců máme k dispozici
Historie zkoumání lidských kos- nejmenší počet osob, kterým lze pouze čás kostry, zejména oblast
terních pozůstatků z prostoru jednotlivé kos přiřadit. V případě trupu, dále tři lebky a několik kos
popraviště sahá do 19. stole a v bystřické šibenice se toto číslo u horní i dolní konče ny. Podle prvotsoučasné době je nedílnou součás- smíšeného souboru kos proza m ního šetření se ve všech případech
všech archeologických výzkumu ustálilo na počtu 12 osob. Bude jedná o jedince mužského pohlaví
právních památek. Také při výzku- však pravděpodobně o něco větší. dospělého věku. Zajímavos této
mu bystřické šibenice byl nalezen Dalším krokem je odhad pohlaví a skupiny je to, že na třech nejlépe dobohatý osteologický materiál tvoře- věku. Proza m máme k dispozici jen chovaných lebkách je nesrostlá čelní
ný rozptýlenými lidskými a zvířecími předběžné výsledky a zdá se, že ve kost a pozorujeme u nich tzv. perkostmi. Ty se nacházely ve všech většině případů, kdy se dochovaly zistenci metopického (čelního) švu.
vrstvách od koruny obvodního zdiva vhodné kos pro tyto odhady, se Ten většinou v dětském věku zaniká,
až na skalnaté podloží, které tvořilo jedná o jedince mužského pohlaví v jen občas přetrvává do dospělého
dno vnitřní výplně šibenice. V sou- dospělém produk vním věku okolo věku. V případě bystřické šibenice
časné době dokončujeme podrobné 30 let. Nalezeni byli i mladší jedinci, se však vyskytl u několika jedinců na
Jedna z lebek s metopickým švem.
zkoumání jednotlivých kos , ale již u nichž se odhadovaný věk pohybuje poměrně malém místě, a proto lze
Foto: R. Pěnička
máme k dispozici několik předběž- pod 18 let, nejčastěji mezi 15. až 17. předpokládat, že by se mohlo jednat
ných výsledků. S ﬁnálními výsledky
vás následně seznámíme v připravované publikaci.
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý
výběr z nově zakoupených a zaevidovaných knih.
Knihy pro dospělé:
Backman Frederik
Caplin Julie
Gerritsen Tess
Grünig Michaela
Hanáčková Erika
Lucas Lilly
Midwood Ellie
Michalová Zdeňka
Robb J.D.
Silva Daniel
Tomek Prokop

Úzkos a jejich lidé
Cukrárna v Paříži
Smr cí skalpel
Rodinný hotel. Nový začátek
Pravopis pro všechny
Nové začátky
Houslistka z Osvě mi
Sociální dovednos v mateřské škole
Než udeří s n
Violoncellistka
Příslušník StB Miroslav Pich-Tůma
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 25
Renesanční kamenná deska s tesaným erbem Kateřiny Čížovské
z roku 1608 je zazděna v JZ průčelí zámku Mitrov.
Obdélná deska zdobená v rozích

akantovými trojlisty nese úplný rodový znak s přilbou, přikryvadly a
klenotem umístěný v oválné kartuši s rytým nápisem.
-red-

„Březen – měsíc čtenářů 2022“
13. ročník celorepublikové akce na podporu čtenářství
V týdnu od 14. do 18. března 2022 bude registrace nových čtenářů
zdarma a proběhne „ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE“ – prominu
poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu
vrá knihy zpět do knihovny.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376 Mobil: 723 521 892
E-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

V Bystřici proběhlo poslední
mobilní očkování
V pátek 18. února se v bystřickém
muzeu opět očkovalo bez registrace. Tentokrát už ale nebyl tak velký
zájem jako v předchozích dnech.
Hlavním důvodem tohoto nezájmu je zrušení povinnos překládá-

ní dokladu o očkování. Celkem se
tedy přišlo nechat naočkovat 58 lidí
a většina z nich měla zájem o tře
posilovací dávku, pouze čtyři z nich
přišli na první očkovací dávku.
-red-

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234.
 VYKOUPÍME Váš vůz za nejlepší cenu. Volejte 705 124 123.
 NABÍZÍM stavební-zednické práce. Více informací na čísle 606 810 655.
 Poradna HOMEOPATIE PŘESTĚHOVÁNA z Polikliniky Bystřice na
adresu Vír 156. Mar na Lejska M., tel.: 776 677 525.
 Centrum Eden shání BRIGÁDNÍKY různého zaměření – pokladní,
pomoc v kuchyni nebo údržba areálu.
Kontakt: edencentrum@seznam.cz, 608 434 479.

Foto: www.npu.cz
www.npu.cz

Jsme připraveni, hlásí
z Koruny Vysočiny!
Dnes už je jasné, že proza m skončila povinnost prokazovat se „Tečkou“, a to je přesně to, na co jsme se
přes celou zimu v Koruně Vysočiny
připravovali. Prak cky celý cestovní
ruch se nyní bude moct nadechnout
a my jsme tady, aby náš region nezaspal hned na startu.
Náš úžasný kraj budeme představovat hned na dvou jarních veletrzích, takže pokud budete mít cestu
do Prahy, můžete se za námi zastavit
18. – 20.3. na Holiday World nebo
25. – 27.3. na For Bike. Turistům a
odborné veřejnos budeme představovat nové produkty v cestovním
ruchu, na kterých jsme pracovali v
minulých obdobích tak, abychom
zaujali i turisty, kteří již naši oblast
navš vili. Na druhý jmenovaný veletrh půjdeme mimo jiné s naším
esem v rukávu. Můžeme se pochlubit dvěma úžasnými areály jen 20
km od sebe. A mimochodem už jste
je vyzkoušeli? Singletracky v Novém
Městě na Moravě nebo Trialy Vír za
nás můžeme jedině doporučit.
V dubnu se objeví na „Íčkách“
nové číslo turis ckých novin, na
kterých v současné době intenzivně
pracujeme. Turistům představíme
náš kraj jako místo, kde jim ani týdenní pobyt nebude stačit. Zkrátka
nepřijdou ani „místňáci“, kteří určitě
objeví nová místa, která stojí za návštěvu. Třeba takové Osmistovky,
nejvyšší vrcholy Žďárských vrchů,
má objeveno jen zlomek z nás, což
je velká škoda. Jsou to úžasná místa.
Můžeme říct i něco bližšího k Sanniho šifře, produktu cestovního
ruchu, který v jarních měsících spatří

světlo světa. Objevíte s námi tajuplná místa v srdci Vysočiny, která jsou
vzájemně propojena díly architekta
J. B. San niho. Na své cestě budete
hledat symboly, tvary, písmena, čísla
nebo šifry, které nám tu zanechali
naši předkové na fasádách kostelů,
pod vytesanými sochami nebo v lesních zá ších. Už se těšíme na Vaše
reakce.
Nezapomínáme ani na podporu
soukromých subjektů v cestovním
ruchu. Zážitková karta Koruny Vysočiny pokračuje dál. Už máme první
data z loňského roku a jsou velmi
pozi vní. Je to přesně ten projekt,
který plně využívá potenciál Koruny
Vysočiny.
Určitě mrkněte i na náš web
www.korunavysociny.cz a inspirujte
se výlety do Vašeho okolí. Zima je
krásná a k Vysočině patří, tak neseďte doma.
-dš-
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TANČÍME MEZI VLOČKAMI

Ve středu 9. února proběhlo ve velkém sále kulturního domu vystoupení žáků Tanečního oboru základní
umělecké školy. A nebylo to jen tak
ledajaké vystoupení. Už druhým
rokem se učí přes čtyřicet holek
a kluků s rytmem v těle tanečním
dovednostem a různým tanečním
stylům. Až nyní bylo ale možné
kvůli epidemiologickým omezením
připravit první taneční představení
pro veřejnost. Nutno říct, že si mladí tanečníci slavnostní atmosféru
skutečně užili a předvedli krásné
výkony v autorských choreograﬁích
paní učitelky Kristýny Křemenákové.
Na jeviš se představil Večerníček,
skřítkové z ﬁlmu Ať žijí duchové, čer-

a čer ce nebo tanečnice z úsvitu
civilizace v rytmicky živelné choreograﬁi. Jak naši tančící žáci, tak i
diváci si zimní tančení mezi vločkami
vychutnali a slavnostní náladu podtrhlo i vystoupení zpěváků ze třídy
paní učitelky Kateřiny Pospíšilové.
Všem zúčastněným patří pochvala za velký pokrok, který udělali, za
energii a emoce, které se naučili do
tance vložit.
Pro všechny případné nové zájemce o studium nejen v Tanečním
oboru je dobrou zprávou, že zápis
žáků a Den otevřených dveří v základní umělecké škole proběhne letos 25. dubna 2022.
vedení ZUŠ
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POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ
PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA

Tak to je opravdu ale boží sel čko!
Že Vám tuhle větu ještě nikdo neřekl, no tak je ta správná doba si říct,
co to vlastně to selﬁe je. S příchodem sociálních sí přišel také trend
focení sebe sama, malíři tomu dříve
říkali autoportrét a dneska se tomu
říká selﬁe, neboli počeštěle sel čko. Nejčastěji se jedná o snímek
pořízený, jak se říká z ruky, pomocí
mobilního telefonu. Ti zdatnější fotografové mohou použít i foťák. Jak
uvádí wikipedie, ve slovníku Oxford
Dic onaries Online je selﬁe popsáno jako „fotograﬁe sebe sama,
běžně pořízená chytrým telefonem
nebo webkamerou a nahrána na
sociální síť“. Zkrátka a jednoduše,
když není po ruce nikdo, kdo by mě
na tom výletě vyfo l, tak to musím
zvládnout sám a nejlépe abych tam
dostal i onu památku, kterou chci
ukázat. Na trend selﬁe fotek reagují
i výrobci mobilních telefonů, kteří
neustále zlepšují kvalitu předních
fotoaparátů u svých přístrojů. Mezi
nejznámější sel čka patří snímek
Kosmický selﬁe astronauta Akihiko
Hošida, tak schválně, kdo z Vás ho
překoná.
Takže už víme, co a jak při focení našeho prvního sel čka, všichni
si to už jistě vyzkoušeli a můžeme
vyrazit na výlet. Vydáme se tentokrát společně do Nového Města na
Moravě a projdeme si cestu kolem

Tří křížů. Naučná stezka nese svůj
název podle památky Tři kříže na
kopci Kalvárie, které byly instalovány z podnětů novoměstských
občanů v roce 1832 jako poděkování Bohu za ušetření města před
nákazou cholery a moru. Přestože
naučná stezka na vrchol ke křížům
nevede, určitě stojí za to si k nim
udělat malou odbočku. Jelikož jsou
tu opravdu krásné výhledy na město a také ideální prostor na vyfocení Vašeho prvního sel čka. Cesta
k vrcholu vede Alejí osvobození,
která byla vysázena na památku
novoměstských občanů, kteří padli během 1. světové války. Dále Vás
zavede k soustavě michovských
rybníků Trnka, Křivka a Němec s jedinečnou ﬂórou a faunou. Půjdete
i kolem statku Horní Dvůr, jehož
historie sahá až do 16. stole , kdy
patřil pánům z Pernštejna. Statek
nyní funguje i jako hotel a restaurace, takže si můžete místní atmosféru pořádně vychutnat. Trasa patří
k těm kratším a nenáročnějším,
ale o to bohatším na krásné výhledy na město a okolní krajinu.
A nezapomeňte opět na označení
@mestobystricenadpernstejnem a @korunavysociny, a to
jaké máte napsat hastagy snad ani
nemusím zmiňovat. #nmnm #vyletzafotkou
-mm-

Únorové „Poznej Bystřicko“, bylo
podle počtu doručených správných odpovědí opět pro spoustu
z vás velice jednoduché. Tentokrát všichni soutěžící poznali záhadné místo správně a do naší
redakce nepřišla ani jedna špatná odpověď. Pro ověření znovu přikládáme tedy fotograﬁi a
ukázku zříceniny hradu Dalečín i
z jiného pohledu, aby to bylo jasné i těm, kteří stále dumají nad
m, co měli poznat. Celkem se
nám za únor sešlo 36 správných
odpovědí, ale vítěz může být jen

jeden a tentokrát byl vylosován
pan Lubomír Pacula z České Třebové.
Abychom Vás trošku potrápili, tak březnová hádanka by
měla být podle našeho fotografa o něco těžší. Schválně
pojďte naši čtenáři ukázat, že
Bystřicko znáte jako své boty
a ani tato zvláštní sbírka brouků Vám není cizí. Co na fotce je
to už tedy víme, ale kde se ono
místo přesně nachází, to nám
napište nejpozději do 15. března
na e-mail info@bystricenp.cz.
-red-
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Ochotníci z Novoměstska zvou na představení
Novoměstský ochotnický soubor se
již těší na své diváky. Letošní sezonu
zahajuje divadelní verzí nestárnoucí
české komedie režiséra Zdeňka Pod-

skalského SVĚTÁCI. V pný příběh
poc vých venkovských fasádníků,
kteří se rozhodnou vyhodit si z kopýtka, zažít „vůni velkoměsta“ a být
k nerozeznání od lvů salónů, ať to stojí, co to stojí.
Nenechte si ujít setkání
s trojicí žen „lehčích mravů“ a rádoby inteligentní
konverzaci, při které čouhá sláma z bot.
„Když Praha za noci
zazáří neonem, není mi
pomoci, já slyším – Pojď,
honem!“
Upozornění! Vzhledem
k lehce lech vému obsa-

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY 2022
I. turnus

II. turnus

III. turnus
IV. turnus
V. turnus
VI. turnus

VII. turnus

11. – 15.7. – výtvarný
1.000 Kč
(max. 10 dě )
– všeobecný
800 Kč (900 Kč)
18. – 22.7. – keramický
1.000 Kč
NOVINKA! (max. 10 dě )
– tanečně pohybový 800 Kč (900 Kč)
NOVINKA! (ve spolupráci s DANCE STYLE BYNP)
25. – 29.7. – všeobecný
800 Kč (900 Kč)
1. – 5.8. – všeobecný
800 Kč (900 Kč)
8. – 12.8. – všeobecný
800 Kč (900 Kč)
15. – 19.8. – modelářský
800 Kč (900 Kč)
(max. 10 dě , od 9 let)
– všeobecný
800 Kč (900 Kč)
22. – 26.8. – počítačový
800 Kč (900 Kč)
– všeobecný
800 Kč (900 Kč)

hu se divadlo doporučuje pro dě
starší 12 let. Mladším samozřejmě
vstup povolen.
KD Nové Město na Moravě:
26. března v 18:00
27. března v 14:00 a 18:00
8. dubna v 18:00
9. dubna v 14:00 a 18:00
Předprodej proběhne na dvou
místech. Jedno je v centru Nového Města na Moravě v obuvi D+D
na adrese Vra slavovo náměs 3.
Druhé místo předprodeje je v Pneuservise Komínek na adrese Soškova
1571 v Novém Městě.
-red-
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Střelecké družstvo DDM
1. kolo Střelecké ligy mládeže - školní rok 2021/2022
se uskutečnilo 29. 1. 2022 v sálu DDM ve Žďáře n. S.
Za DDM Bystřice n. P. se zúčastnili:

Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM nebo
na telefonu: 606 169 117, e-mail: ddmbynp@seznam.cz

Vladimír Prudký, Jiří Sádecký, Jan Ťupa a Nela Švestková.

www.ddmbystrice.webnode.cz

Pořadí chlapci:

Vladimír Prudký
Jiří Sádecký
Jan Ťupa

5. místo
10. místo
12. místo

Pořadí dívky:

Nela Švestková

5. místo

Veřejné bruslení baví dě
i dospělé
V Bystřici nad Pernštejnem je možné vyrazit
pravidelně každý týden
na veřejné bruslení. Na
zimáku se bruslí každou
neděli od 14:15 do 15:30
a každou středu od
14:45 do 16:00. Můžete
si zde také nechat nabrousit brusle a pro začínající bruslaře je možné
zapůjčit
podpůrnou
hrazdičku.
-red-

Pořadí družstev družstvo DDM Bystřice n. P.
(Prudký, Sádecký, Ťupa)

4. místo

PŘIJMEME
NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI
DO HARMONIE NÁBYTKU
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM
(prodej/sklad/práce pc)
INFO NA TEL.: 777 689 092
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Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se
od 16:30 na zimním stadionu v Bystřici n. P. uskutečnila náborová akce „Pojď hrát hokej“
v rámci Týdne hokeje. Akci organizoval místní hokejový klub BK Zubři Bystřice n. P. za podpory Českého svazu
ledního hokeje a města Bystřice nad
Pernštejnem. Akce byla určena pro
dě od 4 do 8 let, které nemají zkušenos s ledním hokejem. Akce se
zúčastnilo celkem 20 dě .
Trenéři rozdělili hřiště na tře ny,
aby se mohli věnovat dětem na různém výkonnostním stupni. Nejmenší
dě se za pomoci hrazdiček poprvé
seznamovaly s ledem. Pro již bruslící
dě byla připravena cvičení formou

Akce „Pojď hrát hokej“ se vydařila

Základní škola T. G. Masaryka
Tyršova 409, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče

K ZÁPISU do první třídy,

který proběhne v pátek 1. dubna 2022
od 9:00 do 17:00 hodin
Prosíme rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě na naši školu, aby
případnou odůvodněnou neúčast při zápisu oznámili
na tel. č. 566 552 549 nebo elektronicky na
silhanova.z@zstgmbystřice.cz

Náhradní termín zápisu
je stanoven na úterý 12. 4. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin

■
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hry. Projíždělo se mezi brankami, přeskakovaly se hokejky na ledě, sbíraly
se míčky, lovily se rybičky aj.
V průběhu programu přišla na
řadu ukázka tréninku minihokeje
r. 2014-15. Toto představení si pro
příchozí připravili trenéři klubu spolu
se svými svěřenci. Dě se zájmem
sledovaly své vrstevníky. Tečkou za
akcí byla společná fotograﬁe všech
účastníků. Je třeba poděkovat ČSLH,
městu Bystřice n. P., trenérům, dobrovolníkům a organizačním pracovníkům klubu za dobře připravenou
akci a hlavně rodičům a dětem za
účast. Všichni doufáme, že se budeme potkávat na trénincích i nadále.
Miroslav Pech

Když se řekne:
přípravný stupeň
• zřizuje se pro 4 – 6 dě s au smem, pos žením více vadami nebo
těžším mentálním pos žením při základní škole speciální
• dě mohou nastoupit ke vzdělávání i během roku již po dovršení 5
let věku
• vzdělávání v přípravném stupni trvá 1 – 3 roky dle doporučení psychologické poradny
• docházka do přípravného stupně se nezapočítává do plnění povinné
školní docházky
• učební plán je zaměřen na smyslovou a rozumovou výchovu a na
předměty speciálně pedagogické péče
• vzdělávání v přípravném stupni je bezúplatné

Nezávazné informace poskytneme
na telefonním čísle: 566 552 032
Iveta Ostrýžová, ZŠ Tyršova 106




Už jsme malí velcí čtenáři









Základní škola BystĜice n .P., Nádražní 615
zve budoucí prvĖáþky a jejich rodiþe

k zápisu do prvních tĜíd.

Zápis se koná ve středu

13. dubna 2022 od 13 do 17 hodin
v budově školy. Rodiče s sebou přinesou
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Elektronickou přihlášku lze vyplňovat
od 1. dubna 2022 přes odkaz na www.zsbystrice.cz
Náhradní termín zápisu je stanoven na pondělí
25. dubna 2022 od 13 do 15 hodin.

1. února proběhlo v městské
knihovně „Pasování prvňáčků na
čtenáře.“ Dě plnily pohádkové úkoly, aby mohly být právem
pasovány na čtenáře. Na vybraná písmena vymýšlely slova,
poznávaly pohádkové bytos a
samozřejmě musely přesvědčit
všechny ostatní, že už umí číst
velká i malá skací písmena. Pro-

tože vše zvládly na výbornou, nic
nebránilo pasování na čtenáře
velkou čtenářskou záložkou. Odměnou jim byl balíček plný překvapení a samozřejmě průkazka
do knihovny. Pro všechny z nás to
byl velice příjemný zážitek.
Učitelé 1. tříd,
ZŠ TGM Bystřice n. P.

BYSTŘICKO
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Další stáž v zahraničí a dlouho očekávaná celostátní
soutěž Opravář zemědělských strojů
Před vánočními svátky se nám vrál první tým zahraničních stážistů
ze své mise do italského Milána a u
nás ve škole se už připravuje na další
stáž tým druhý. V březnu se vypraví
na ekoagrofarmu s penzionem dalších deset studentů různých oborů
vyučovaných v naší škole. Celkem

21 dnů zkušenos v zahraničí plně
hrazených projektem ERASMUS+ přispěje k jejich osobnostnímu rozvoji a
k naby nových zkušenos .
V rámci ERASMU+ byla naše škola
taktéž úspěšná v získání velice důležité akreditace organizace v tomto
evropském projektu. Pomůže nám to
v získávání dalších ﬁnančních
prostředků pro cestování
našich studentů za zkušenou
do zahraničí. Akreditace nás
však zavazuje ke kvalitní práci v projektovém období.
Startem bude podání nové
žádos pro následující rok a
pokud budeme úspěšní, vyrazíme do podhůří italských
Dolomit na průzkum nového

působiště našich stážistů, kterým by
mohla být VALTELLINA.
V dubnu chystáme dva roky odkládanou celostátní soutěž odborných
dovednos studentů v oboru Opravář zemědělských strojů. Čekáme
více než 30 soutěžících škol a připravujeme opět velice kvalitní zázemí
pro plnění soutěžních úkolů. Věříme,
že společně s partnery soutěže, kterými jsou město Bystřice nad Pernštejnem, Peugeot Kopecký, Moreau
Agri a mnoha dalšími, splníme náročná očekávání soutěžících a jejich
pedagogických doprovodů. Soutěž
proběhne 21. dubna 2022. O jejím
průběhu a konečných výsledcích Vás
budeme samozřejmě informovat
Tomáš Krejčí

Už zase soutěžíme a úspěšně!
Svět se snad začíná vracet alespoň
do trochu běžných kolejí a s m se
rozbíhají i mnohé studentské soutěže. 19. ROČNÍK KRAJSKÉ KONFERENCE ENERSOL 2022, za účas
významných osobnos - předsedy Senátu Miloše Vystrčila,
hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka, radního
Kraje Vysočina Jana Břížďaly,
hokejového reprezentanta Jiřího Holíka a dalších, je úspěšné za námi. Odborná komise
hodno la 46 prací v tématech
úspor energií, ochraně životního prostředí a vodních
zdrojů. V kategorii Enersol a
inovace pod vedením Tomáše
Letošní zimní sezónu jsme nepodcenili a po nedobrovolné loňské pauze
jsme uspořádali lyžařský výcvikový
kurz pro žáky sedmých a osmých ročníků. Žáci si mohli zvolit dle svého
přání, neboť máme skvělé instruktory na běžky, sjezdovky i snowboard.
O běžky se postarala matadorka novoměstských tra paní
učitelka Jana Korbářová s nedos žnou paní učitelkou Mar nou
Švestkovou, podporu jim poskytla
asistentka Tracy Balievová. Žáci
zvládli voskování, skluz i bruslení,
ale také chování v běžkařské stopě
i orientaci v nepřehledném terénu.
Sjezdovky si na svá bedra naložil
nepřehlédnutelný pistáciový pan

Krejčího obsadil Matěj Musil čtvrté
místo. Svoji práci Úspora energie a
omezení tvorby škodlivin při využisvářečského trenažeru ve VOŠ a
SOŠ Bystřice n. P. prezentoval v silné konkurenci dalších studentských

prací. Úspěšnější byli v kategorii
Enersol a praxe Eva Egertová a
Lukáš Trödler. Pod dohledem Jiřího Hegera zpracovali soutěžní
práci Změna způsobu vytápění a
za svoji prezentaci v krajském kole
získali tře místo. Stali se
tak členy reprezentačního družstva Kraje Vysočina pro celostátní ﬁnále,
které se letos uskuteční
v Třebíči. Všem studentům k jejich výsledkům blahopřejeme a
děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy.
Miroslav Novák,
ředitel školy

Lyžařský výcvik na ZŠ Nádražní
učitel Josef Ostrý spolu s vydatnou
výpomocí žiletkově řezaného oblouku pana místostarosty Mar na
Horáka a trpělivou profesionálkou
paní učitelkou Ivonou Servítovou.
Také paní Iva Neumanová, kterou
známe spíše z kanceláře, notně přiložila nohu k dílu, aby se i žáci, kteří
nikdy nelyžovali, bezpečně vyvezli
na lanovce, sesouvali se svahem
a svůj um posouvali až k vysněnému
carvingovému oblouku.
Na snowboardu se po vzoru Ester
Ledecké ze svahu pouštěl pohodový
a klid vyzařující pan učitel Daniel Kůra

a já. Těžko žákům říkat, jak krásný zážitek je položit se do oblouku, dokud
to nezažijí sami. To bylo
naším cílem. Naklápění
se do extrému a kontakt
se svahem nám šel více
než na jedničku.
Týden lyžařského výcviku rychle uběhl, strávili jsme ho však velmi
intenzivně. Běžkaři v okolí
Vysočina Arény a sjezdaři
a snowborďáci na Sjezdovce Harusák v Novém
Městě na Moravě. Děkujeme mto
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Předškoláčku,
neboj se!
V úterý 8. února 2022 proběhlo
na naší základní škole již druhé
setkání pro předškoláky a jejich
rodiče, tentokrát ve třídách. Dě
si vyzkoušely různé činnos , které
na ně čekají u zápisu do 1. třídy a
od září i ve škole. Ukázaly nám, že
se umí představit, pěkně kreslit
a rády počítají. Společně jsme si
hráli s písmeny, zazpívali písničky,
zacvičili si, dokonce jsme mluvili
i anglicky. Dě byly při činnostech nadšené a všechny ak vity
krásně zvládly. Bylo vidět, že se
ve škole opravdu nebojí a také
už toho spoustu znají. Milí předškoláčci i rodiče, moc se na Vás
těšíme ve středu 13. dubna 2022
od 13:00 do 17:00 hodin, kdy proběhne zápis do 1. tříd.
Učitelky 1. stupně,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

za podmínky, které nám personál
sjezdovky zajis l. Oceňujeme i profesionalitu, se kterou k nám přistupovali dopravci ﬁrmy ZDAR, a.s. Naším
úkolem bylo žáky naučit bezpečně

lyžovat a umět se chovat na svahu
i na lanovce. Jsme rádi, že se nám
podařilo žáky zvednout od mobilů,
počítačů a televizorů a přimět je k
tomu, aby hezké věci nejen sledovali,
ale také zažívali. Ono to ž nic nejde
tak úplně samozřejmě na lyžích,
stejně jako v životě. Pokud se nám
v nich podařilo jen trochu vzbudit
lásku k zimním sportům a otevřít jim
nové možnos ak vit, měl celý týden
smysl.
Michal Neterda,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Montessori škola už i v Nedvědici
Zájem o alterna vní vzdělávání
v posledních letech setrvale roste nejen ve velkých městech, ale
i menších obcích. Na Tišnovsku,
Kunštátsku nebo Novoměstsku
už vzniklo několik škol podobného zaměření. Nicméně Bystřicko a Nedvědicko nabízely až
dosud pouze klasické školství.
Proto vzniká v Nedvědici nová třída ZŠ ZaHRAda s názvem Jasan!
V roce 2022/23 bude mít kapacitu
16 dě a jste srdečně zváni, abyste
se v průběhu února a března přišli
podívat na Dny otevřených dveří
nebo Dny naživo. Celý příběh nedvědického Jasanu probereme s
Janou Mokrou, hlavní průvodkyní
třídy.
Jano, co pro Vás vlastně škola
znamená?
Škola je místo, která nás po
mnoho let formuje a zanechává v nás vzpomínky, pocity, příležitos , ale i strachy. Proto by
měla být místem, které máme
rádi, kde máme prostor růst
a rozvíjet se bez předsudků
a přehnaného hodnocení. Jako
rodič a pedagog jsem nesmírně
šťastná za to, že v Česku máme
možnost volby hned z několika
pedagogických přístupů a forem
vzdělávání. Ne všechny jsou ovšem snadno dosažitelné.
Alterna vní vzdělávání pro Vás
byla jasná volba?
Už na studiích na pedagogické
fakultě jsem věděla, že budu hledat alterna vní formy výuky. Dlouho jsem myslela, že se moje dě
budou vzdělávat doma, brzy jsem
ale pochopila, že je pro nás důležitý komunitní život. Tak vznikla
komunitní skupina domškoláků.
A pak jsem se, vlastně náhodou,
dostala na kurz Montessori peda-

gogiky. Dostavilo se několik “Aha!”
momentů, nadšení z nových objevů a zároveň smutek, že jsem si takovou školou na své základní škole
neprošla.
Tento přístup Vás tedy oslovil
nejvíce?
Montessori přístup mě začal
fascinovat a neváhala jsem jeho
principy aplikovat do práce se svými dětmi. Montessori řád a zároveň svoboda daná dítě , které si
tak hledá svou cestu pro objevování i učení, přináší do vzdělávání jistotu i radost. Časem se naše malá
skupinka rozrostla, začala mít další
požadavky a já chtěla ještě více
proniknout do Montessori. Proto
jsme se minulý rok s Jasanem připojili k šnovské ZaHRAdě. Získali
jsme v Nedvědici do pronájmu
budovu bývalého penzionu, dříve
také ateliéru výtvarníka Aloise Lukáška, kterou nyní přestavujeme
na vzdělávací zařízení. Příš rok
budeme moci nabídnout prostor
pro seberozvoj celkem šestnác
dětem od první do páté třídy.
Co byste tedy vzkázala případným zájemcům z řad rodičů?
Jak se u nás v Jasanu dě učí,
se zájemci mohli dozvědět 22. 2.
2022 na první informa vní schůzce. Pokud jste toto datum nes hli, nesmutněte. Je také možné si
v průběhu března vyzkoušet ve
škole “Den naživo” a nebo se za
námi můžete podívat i na dolaďovací schůzku 29. 3. 2022. Zápis
pak proběhne 6. 4. 2022. Učení
je jedno velké dobrodružství!
Těšíme se na Vás. Jana Mokrá,
průvodkyně třídy Jasan!
Nedvědice při ZŠ ZaHRAda Tišnov
tel.: 737 137 570
web: www.skolajasan.cz
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Rovečné
Sbor SDH Rovečné po dlouhých letech konečně obdržel nový dopravní automobil. Automobil pro SDH
Rovečné byl pořízen v rámci invesční dotace „Dotace pro jednotky

SDH obcí“ v roce 2021 za přispění
Ministerstva vnitra a Kraje Vysočina. Formální předání vozu proběhlo
na zasedání zastupitelstva obce Rovečné dne 2. 2. 2022.

MIKROREGION
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Tři králové vykoledovali potřebným čtyři miliony
Tříkrálová sbírka roku 2022 opět
překvapila. Součet všech 534 kasiček, které s třemi králi putovaly
v prvních dvou týdnech po celém
okrese Žďár nad Sázavou, činí pro
letošní rok 4 189 233 Kč.
„Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Moje velké díky patří
koledníčkům, kteří vyšli do terénu,
i všem dárcům, kteří i přes celkově nedobrou ekonomickou situaci
podpořili potřebné štědrými dary.
Děkuji také všem pomocníkům v
organizování sbírky, tříkrálovým

Pobočky Centra Kopre na nabízí
nově své programy všem generacím
S novým rokem změnila Kopre na
– centrum pro rodiče s dětmi svůj
název na Centrum Kopre na a současně také rozšířila programy nejen
pro rodiče s dětmi, ale i širokou rodinu. Kopre nu mohou nově navš vit i
zájemci z řad veřejnos .
„Naše programy mohou využívat
rodiny s dětmi, maminky či ta nkové
na mateřské či rodičovské dovolené, rodiče, kteří očekávají příchod
miminka a současně nás mohou
navš vit i babičky, dědečkové, tety
či strýčkové. Nabídka našich programů je pestrá. Vybrat si z ní mohou
zájemci různého věku i různých zálib.
Na své si přijdou jak , kteří rádi tvoří a učí se novým věcem, ale také ,
kteří se rádi dozvědí něco nového z
oblas psychologie, výchovy dě či
sociální pedagogiky. V plánu máme
i různé venkovní ak vity, ať již v
přírodě nebo poblíž zázemí našich
poboček,“ sdělila Lenka Vencálková,
vedoucí Centra Kopre na.
Vedení Centra, které spadá pod
žďárskou Charitu, se rozhodlo rozšířit
cílovou skupinu, pro kterou je nabídka programů určena i vzhledem k náJak a kde přezimují
mšice
škodící na ovocných stromech?
Všechny druhy
mšic
přezimují ve stádiu
vajíček nakladených do menších skupin na
kůře ovocných
dřevin, obyčejně v úžlabí pupenů. Na jaře se z nich
vylíhnou larvy, které hned začnou
sát šťávu z rašících listů.
Při výsevu mrkve dbáme na volbu pozemku, odrůdy a hustotu
výsevu. Rozhodně nesejeme příliš
hustě, nesklidili bychom kvalitní
kořeny, ale niťovité, pokroucené

růstu tzv. sendvičových generací. Tu
tvoří rodiče středního věku, starající
se nejen o své dě , ale i o své starší
rodiče. Centrum Kopre na mohou
využít i rodiny se speciﬁckými potřebami – vícečetné rodiny, rodiny s
vícerčaty, rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, rodiny
během a po rozvodu, samoživitelky
pečující o dě , rodiny s nemocným
či pos ženým dítětem nebo členem
rodiny, pěstounské rodiny.
Centrum Kopre na je možné navš vit ve čtyřech pobočkách, a to v
Bystřici nad Pernštejnem, v Radešínské Svratce, v Rados ně nad Oslavou
a ve Velkém Meziříčí. Jejich provozní
dobu naleznou zájemci na webových
stránkách www.zdar.charita.cz nebo
na facebooku jednotlivých poboček.
Na tomto odkaze jsou k dispozici
i pobočky i aktuální programové nabídky: h ps://zdar.charita.cz/nabidka-nasich-programu/
Návštěvníci se mohou těšit i na
inovované prostory.
Lucie Březková,
koordinátorka pobočky
Velké Meziříčí a Rados n n. O.

asistentům, naší hlavní koordinátorce a pracovnici propagace, která
průběžně zveřejňovala tříkrálové
dění v terénu i vývoj Tříkrálové sbírky. Děkuji též všem spolupracujícím
subjektům, těm, kteří nám umožnili
umístění sta ckých pokladniček,
základním uměleckým školám, které se účastnily tříkrálové beneﬁce,
velké poděkování patří Horácké
muzice a jejím hostům za skvělý hudební zážitek při Tříkrálovém koncertu. Děkuji Vám všem a věřím, že
nám zachováte svou přízeň i nadále,“ vzkázala veřejnos Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár
nad Sázavou.
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ǀǇƌŽďşƉĂŶş>ƵĐŝĞ<ƌĞũēŽǀĄ͘

ĞŶĂǌĂŬŐƉĞƌŶşēŬƽũĞϯϮϬ<ē͘
>ǌĞŽďũĞĚŶĂƚŝƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŬƵƐǇ͘

WƌŽƐşŵĞŽŶĂŚůĄƓĞŶşŶĂƚĞů͘ēşƐůŽ
ϳϯϭϭϯϬϳϳϲĚŽϮϰ͘ϯ͘ϮϬϮϮ͘
WůĂƚďĂŶƵƚŶĄƉƎĞĚĞŵ

^ƐĞďŽƵ͗ƉŽĚŶŽƐŶĞďŽǀĢƚƓşŬƌĂďŝĐŝŶĂƉƎĞƉƌĂǀƵ



Březen na zahradě
a poškozené škůdci. Meziřádková vzdálenost by
měla být 25 až 30 cm,
abychom mohli mrkev pohodlně okopávat.
Je důležité mít v první
polovině března ukončen
zimní řez révy vinné. Při
pozdějším řezu je to ž nebezpečí,
že réva bude silně slzet ( m dochází
ke ztrátě mízy a oslabení keřů).
Pokračujeme v základním řezu
jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme
pro chorobám buď stromovým
balzámem, latexem, štěpařským
voskem nebo Kambilanem. Vyvá-

Žďárská Charita se pro letošní rok
rozhodla veškeré doprovodné ak vity Tříkrálové sbírky přemís t do
online prostoru. Po roční pauze se
otevřela i Beneﬁce pro Tříkrálovou
sbírku, a to ve spolupráci s místními základními uměleckými školami.
Na facebookové stránce beneﬁce
je možné zhlédnout příspěvky žáků
ze Žďáru nad Sázavou, Velkého
Meziříčí a Bystřice nad Pernštejnem. Ak vně se zapojil i Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského
z Bystřice nad Pernštejnem, který
je dlouholetým podporovatelem
Tříkrálové sbírky.
Lenka Šustrová

žeme a ohýbáme větve u ovocných
stěn a š hlých vřeten. Na jednoleté výhony lze využít různá těžítka
nebo drátěná ohýbadla. Do konce
března roubujeme a přeroubováváme všechny peckoviny, v některých
případech i jádroviny. Podmínkou
pro úspěšné roubování jsou nenarašené rouby. Volíme obyčejnou
nebo anglickou kopulaci.
Vysazujeme některé ovocné
dřeviny, s broskvoněmi však nespěcháme, ty by měly být v době
výsadby mírně narašené. Úspěšná
je i výsadba meruněk i maliníku.
Ihned po výsadbě je nutný řez ko-

runky a důkladná zálivka, event.
připevnění stromku ke kůlu.
Koncem měsíce odhrneme zem
od keřových růží, stromkové růže
uvolníme ze zimního krytu a přivážeme k opoře.
Závěrem měsíce můžeme v teplejších polohách za příznivých podmínek vysazovat ven připravenou
sadbu listových druhů (raný salát,
čekanka hlávková, pekingské zelí,
kedlubny, ranou kapustu a květák).
Mladou sadbu určitě přikryjeme bílou netkanou tex lií.
Pro výsevy používáme uznané
osivo. Můžeme jej také mořit biologickými přípravky, které sníží výskyt nežádoucího padání klíčících
rostlin.
-pk-
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VZPOMÍNKY
Dne 26. března 2022 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opus l náš milovaný
ta nek, dědeček, pradědeček, kamarád,
pan Alois TRÁVNÍČEK

Dne 9. března 2022 uplyne rok ode dne,
kdy nás navždy opus l náš ta nek,
pan Ladislav HAVLÍK
Stále vzpomíná dcera Eva s rodinou
a syn Ladislav s rodinou.

Za chou vzpomínku všem,
kdo jste ho znali a měli rádi, děkujeme.
S láskou vzpomínají syn Jiří
a dcera Věra s rodinou.

Dne 19. března 2022 uplyne pět let, kdy nás navždy opus l
náš milovaný manžel, ta nek, dědeček, pradědeček a tchán,
pan Josef DVOŘÁK
z Bystřice nad Pernštejnem, rodák z Josefova u Rožné,
známý jako malíř Vysočiny.

Dne 30. března 2022 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opus l
pan Josef POKORNÝ
S láskou vzpomíná manželka Marta,
syn Josef s rodinou,
dcery Mar na a Pavla s rodinami.

Dne 30. března 2022 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opus l náš milovaný
manžel, ta nek, dědeček a
pan Josef HAVLÍK
ze Dvořišť.
S láskou vzpomínají manželka Marie, dě Eva a Jiří s rodinami,
vnučky a pravnoučci.
Děkujeme za milou vzpomínku těm, kdo ho znali a měli rádi.

S láskou vzpomínají manželka
a dě s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Eliáš Červenka
Karolína Zavadilová
Thea Pártlová
Tadeáš Kolbábek
Isabela Bučková
Soﬁe Krondráfová
Vojtěch Havlík
David Vrzal
Mar n Ma Fencl
Gabriela Hájková
Lukáš Slavíček
Ema Špásová
Kateřina Havlíková
Teodor Linhart
Mariana Slámová
Thomas Koky
Jindřich Handl

14. 5.
7. 6.
13. 6.
6. 7.
7. 7.
7. 7.
12. 7.
15. 7.
23. 7.
1. 8.
3. 8.
18. 8.
21. 8.
23. 8.
26. 8.
26. 8.
31. 8.

Jaroslava Pilerová
Věra Jamborová
Emil Krištof
Ing. Josef Mitáš
Josef Jukl
Mgr. Václav Bělík
Bohuslav Dočekal
Jiří Dufek
Josef Hanák
Drahomíra Juklová
Jaroslav Němec
Bohumil Velen
Jana Vévodová
Květoslava Vinklerová
Jaroslav Babáček
Jitka Dvořáková
Květoslava Karásková
Jaroslava Šafránková

85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Jubilan
BŘEZEN 2022
Zdenka Drábková
Květuše Jacková
Paraska Vavrincová
Olga Špačková
Jaroslav Šťastný
Marie Korbičková
Zdenka Obrová

Dne 2. dubna 2022 by se dožil 70 let
pan Jiří Boháč
z Bystřice nad Pernštejnem.

Jubilan

Narození 2021

Úmr
91 let
91 let
90 let
89 let
86 let
85 let
85 let

LEDEN 2022
4. 1. Josef Čejka
5. 1. Věra Strašilová
18. 1. Libuše Žáčková
21. 1. Anna Svobodová

91 let
77 let
75 let
86 let

S láskou vzpomíná celá rodina.

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN - DUBEN 2022
Dopoledne od 9:00 - 12:00
BŘEZEN
05.03.
06.03.
12.03.
13.03.
19.03.
20.03.
26.03.
27.03.

MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Rep. 63, Žďár n.S., 731 533 340
MDDr. Zuzana Stárková, Nám. Rep. 63, Žďár n.S., 731 533 340
Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NMnM, 566 618 060
Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NMnM, 566 618 060
Zubní péče MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, NMnM,
566 524 615
BLADENT s.r.o., Štursova 111, NMnM., 566 616 904
MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777

DUBEN
02.04.
03.04.

B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
BLADENT s.r.o., Štursova 111, NMnM, 566 616 904

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
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výhodné

JARNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
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.

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

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

www.vpo.cz
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KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské
Lukáš Švestka, tel. 775 429 106
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3

MADEROTERAPIE
stimuluje lymfatický systém
a zmírňuje celulitidu
Nedvědice 392
592 62 Nedvědice

MASÁŽE
relaxační, reflexologické
Vlaďka Švestková, tel. 603 202 631

hledají do stálého pracovního poměru

hledají do stálého pracovního poměru

zámečníka/svářeče

pracovníka zahradních služeb

Požadujeme:
- praxe jako zámečník/svářeč min. 2 roky
- svářečský průkaz, min. CO2
- řidičský průkaz min. sk. „B“
- časovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost
Nabízíme:
- zajímavé finanční ohodnocení
- zaměstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P.
Termín nástupu:
- dohodou

Požadujeme:
- řidičský průkaz min. skupiny „B“ a „T“
- časovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost
- profesní životopis s fotografií
- výhodou obsluha pracovních strojů
Nabízíme:
- zajímavé finanční ohodnocení
- zaměstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P.
Termín nástupu:
- dohodou

Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně
zaslat stručný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz .

Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt, tel. 566 551
500), případně zaslat stručný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz .
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Pojď pracovat
k nám!
Volné výrobní pozice:
J

Pracovník montáže a balení
(2 směnný nebo 1 směnný provoz)

J

Obsluha strojů a zařízení
(3 směnný provoz)

J

Galvanizér
(3 směnný provoz)

J

Seřizovač CNC strojů

NADSTANDARDNÍ
PŘÍPLATKY
ZA NOČNÍ SMĚNY!

(3 směnný provoz)

J

Údržbář – mechanik

Volné administrativní pozice:

Vedoucí oddělení údržby
J
Mistr povrchových úprav
J

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

566 590 825

www.werawerk.cz
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