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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ DUBEN 2022
DATUM

ČAS

AKCE

MÍSTO

05. 03. - 30. 04.

-

Výstava - ZRCADLENÍ

Půdní galerie městského muzea

05. 04.

18:30

Kinokavárna - Poslední závod

KD Bystřice n. P.

09. 04.

08:30

KOSTITŘAS

KD Bystřice n. P.

09. 04.

09:00 - 16:00

Velikonoční jarmark

KD Dolní Rožínka

09.04

16:00

Vernisáž Tajemné Habří a svobodný statek č.1 (historie a život)

Habří

12. 04

14:00 - 16:00

Velikonoční dílničky

Městské muzeum Bystřice n. P.

12. 04.

20:00

Zábavný pořad - Par čka na vzduchu

KD Bystřice n. P.

13. 04.

09:00

Krajská přehlídka pěveckých sborů

KD Bystřice n. P.

16. 04.

10:00 - 17:00

Turis cký pochod: Svrateckou horna nou k rozhledně Horní les

Rozhledna Horní les

19. 04.

19:00

Koncert KPH - UNIQUE QUARTET

KD Bystřice n. P.

20. 04.

10:00

Kino pro dě - Animované pohádky

KD Bystřice n. P.

21. 04.

17:00

Koncert ZUŠ - Hody, hody, doprovody

KD Bystřice n. P.

23.04.

-

Turis cký pochod: Za krásami okolí Nedvědice

okolí Nedvědice

24. 04.

15:00

Kinokavárna - Myši patří do nebe

KD Bystřice n. P.

25. 04.

18:30

Kinokavárna - Betlémské světlo

KD Bystřice n. P.

27. 04.

18:00

Beneﬁční koncert ZUŠ pro Ukrajinu

KD Bystřice n. P.

30. 04.

19:00

Čarodějnice (sraz na náměs )

Lužánky

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

Výstavba Podzemního výzkumného pracoviště Bukov
Spolupráce s. p. DIAMO a Správy
úložišť radioak vních odpadů byla
zahájena v roce 2013 podpisem
smlouvy o vybudování Podzemního výzkumného pracoviště (dále
PVP) Bukov I v důlním poli jámy B1,
přibližně pod obcí Bukov v hloubce
525 metrů pod terénem. Ražba důlních děl byla realizována od roku
2013 do roku 2017, kdy bylo pracoviště zkolaudováno. PVP Bukov I
sestává ze dvou přístupových chodeb o délce 410 m a čtyř zkušebních
komor o délce 60 m. Razicí práce
probíhaly v poměrně kompaktních
metamorfovaných horninách krystalinika strážeckého moldanubika
s několika výraznými geologickými
poruchami s přítoky vod.
Po kolaudaci byl zahájen experimentální program zaměřený především na zkoumání horninového
masivu a jeho struktury, oběhu
podzemních vod v metamorfovaných horninách, testování těsnících
materiálů obalových souborů, seizmologická měření a dlouhodobé
testování účinku důlního prostředí
na různé materiály z hlediska jejich
koroze. Výsledky těchto experimentů budou použity při výstavbě
budoucího hlubinného úložiště radioak vních odpadů z našich atomových elektráren.
Důležitým milníkem pro budoucnost dolu Rožná I byl podpis
Smlouvy o spolupráci mezi oběma
ﬁrmami v roce 2020, která potvrdila dlouhodobou spolupráci obou
ﬁrem do roku 2030 s následnou
opcí. Touto smlouvou byly smluvně
zajištěny ﬁnanční prostředky pro

změnu režimu čerpání důlních vod,
napájení elektrickou energií, větrání dolu a byl speciﬁkován objem a
rozsah hornických prací pro rozšíření Podzemního výzkumného pracoviště Bukov o druhou etapu prací.
Výstavba PVP Bukov II se realizuje v dobývacím prostoru Rožná
v podzemí dolu Rožná I v důlním
poli jámy R7S v hloubce 510 m pod
terénem. Projektovaný objem razících prací je 532 m laboratorních
chodeb v proﬁlu 14,8 m2 a 80,8 m
propojovacích větracích chodeb
v proﬁlu 7,7 m2. V maximalis cké
variantě výstavby II. etapy je vyprojektována ražba 24 zkušebních komor z laboratorních chodeb, každá
o délce 10 m v proﬁlu 14,8 m2. Razicí práce probíhají v totožných typech hornin, které jsou však velmi

málo tektonicky porušeny a téměř
bez přítoků podzemní vody.
Technické razící práce byly zahájeny 14. 01. 2021 po odsouhlasení
akceptačních protokolů pilotních
vrtů v osách laboratorních chodeb
nástřelem prvních dvou laboratorních chodeb o plánované délce 90
m. V současnos jsou vyraženy téměř čtyři celé laboratorní chodby a
jedna propojovací větrací chodba.
Celkem bylo k 28. 02. 2022 vyraženo 347 m laboratorních chodeb v
proﬁlu 14,8 m2 a 32 m propojovací
větrací chodby v proﬁlu 7,7 m2, což
ve vylomeném objemu představuje
objem 5382 m3 horniny. Na základě
požadavku investora je při ražbě
používána obrysová trhací práce,
která minimálně poškozuje strukturu okolního horninového ma-

sivu. Pro vyztužování vyražených
důlních děl se používá svorníková
výztuž s lepenou kotvou z kompozitových materiálů, v nesoudržných
horninách a na stycích důlních děl
je svorníková výztuž zesilována
kompozitovou sí a stříkaným betonem. Směr ražeb laboratorních
chodeb je řízen laserovým paprskem.
Veškeré razící práce včetně obslužných činnos provádí 22 kmenových pracovníků dolu Rožná I ve
třísměnném provozu. Těžba rubaniny a její uložení na odval dolu Rožná
I je prováděna jeden den v týdnu.
Postup a objem technických prací
a ﬁnanční plnění je fyzicky kontrolováno a následně konzultováno
prostřednictvím pravidelných kontrolních dnů za účas objednatele a
zhotovitele prací. Je možné konstatovat, že ražba důlních děl v rámci
výstavby PVP Bukov II probíhá podle schváleného harmonogramu a
v plánovaném objemu.
Po vybudování PVP Bukov II budou vyražené prostory využívány
pro výzkumné, vývojové a demonstrační ak vity SÚRAO spojeném s
programem přípravy hlubinného
úložiště radioak vního odpadu.
Mezi klíčové oblas experimentů
v PVP Bukov II patří například vývoj
metod charakterizace a modelování horninového prostředí, testování
technologických postupů realizace
ukládacích vrtů, vývoj a testování
modelů ukládacích obalových souborů, nebo také výzkum transportu
látek v horninovém prostředí.
Emil Ondra, závodní dolu, Rožná I
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Několikrát jsem slyšel, že naše město málo pomáhá Ukrajině, že jsme
pasivní a nevíme si rady?
Myslím, že to není pravda, že
Bystřice je velmi ak vní, pouze se
m nechlubí jako jiní. My máme
spřátelené město na Ukrajině –
Tros anec, které je v oblas Sumy
obsazeno ruskou armádou. Jsme v

kontaktu a cílíme pomoc právě na
ně. Dne 5. 3. 2022 jsme byli požádáni o dodání léků, které na Ukrajině
zoufale chybí. Již 8. 3. 2022 jsme
byli schopni díky pomoci lékárny
Arnika dodat léky ve výši 260 síc
Kč. Bystřič hasiči se vypravili se

NAŠE CESTA S HUMANITÁRNÍ
POMOCÍ!!!
sbírkou potřebných věcí do polské
Boguchwály, která je našim partnerským městem. Odtud pomoc
materiální i léková putuje do našeho spřáteleného města Tros anec
– a již doputovala.
Bohužel
nemáme
kanály, které jsou na
ukrajinské straně pro
dodávku humanitární
pomoci přímo. Jsme
ve spojení s našimi
přáteli v Polsku a na
Slovensku. Tito jsou
blíže celému problému a mohou vše opera vně koordinovat.
Telefonáty s ukrajinským starostou jsou
velmi emo vní. Bystřice je připravena dle dohody přijmout naše
přátele z Tros ance a okolí. Připravujeme vzdělávání, ubytování i
další pomoc. Mějme na pamě , že
tento konﬂikt může trvat celé měsíce!!! Nemějme vůči migrantům

Co se děje na kopci Hora

předsudky a přijměme je s otevřenou náručí, ale realis cky. Děkuji
všem soukromým osobám, které
začaly ubytovávat migranty. Nemají obavy z následných problémů a
chtějí pomoci. V současné době je
v našem regionu na 200 Ukrajinců.
Firma Wera nabízí práci.
Ještě jsem se chtěl vyjádřit k nepředloženým zásahům do historie

Na vrcholu také plánujeme instalovat zázemí pro návštěvníky s informa vní tabulí o naší šibenici, která
se ukázala historicky velmi cennou.
Vždyť na jiném místě v Bystřicku se
můžete dočíst již čtvrtým dílem o
tomto unikátu.
V Bystřici tedy vzniká další krásné
zákou , kde si lidé mohou odpočinout od stresu běžného života a
načerpat tak nové síly. Přispěje to
dalším dílkem k vytvoření místa, kde
se dobře žije.
Mar n Horák

NOVÉ TURISTICKÉ ZNÁMKY
Sběratelé Turis ckých známek pozor, máme pro vás horké novinky.
Od minulého týdne je to ž v pro-

deji Výroční turis cká známka, na
které je vyobrazená VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Škola to ž
příš rok oslaví 70
let a při této příležitos byla vydána
tato VTZ. Další novinkou je turis cká
známka Městského muzea Bystřice
n. P. Obě můžete
zakoupit v bystřickém informačním
centru za 35 Kč.
-red-

a odstraňování památníků a soch,
které jsem zaznamenal v některých okolních městech. Prosím –
nechme historií být. Vždyť i v Rudé
osvobozující armádě byli Ukrajinci.
Važme si všech, kteří nám pomohli
od fašismu a respektujme současnost!!!
Pamatujme na všeobecnou poučku – nic není ani bílé, ani černé
– pravda je vždy někde uprostřed!
Hodně zdraví a štěs přeje Váš
starosta.
Karel Pačiska

Město Bystřice n. P. se pyšní
novými webovými stránkami
Mnozí z Vás, kteří pravidelně navštěvujete web www.bystricenp.
cz již jistě víte, že oﬁciální stránky
města se převlékly do nového kabátu. Moderní technologie si žádají
moderní řešení a bohužel i náš web
byl pro některé prohlížeče a uživa-

Na kopci Hora dochází v těchto
dnech k revitalizaci. Současný hustý
les se prosvětluje a probírá. Minulý rok byla v této lokalitě otevřena
stezka s několika zastaveními. Úpravy tak doplní prostor pro návštěvníky. Dominantou se stávají tři kříže na
vrcholu kopce.
Účelem je zpřístupnění vrcholu
pro návštěvníky. Odměnou za vyšlápnutý kopec je nádherný výhled
na okolí Bystřice. Vyniknou nám zde
blízké turis cké cíle a výhled je skutečně dechberoucí.

3

tele zastaralý. Proto tedy došlo ke
hlavně graﬁckým úpravám a celkovému zjednodušení stránek, které
jsou teď také lépe použitelné na
mobilních zařízeních. Nemusíte se
ale bát, že nebudete moci něco najít, vše zůstalo na svém místě.
-red-
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RADA MĚSTA 15. BŘEZNA 2022
Rada města schválila:
1. mimořádné přidělení bytu č. 3
v č. p. 951 na ul. Hornické v Bystřici n. P. o velkos 3+1 paní E. J.
za měsíční nájemné 50 Kč/m2 na
dobu určitou s možnos prodloužení nájemní smlouvy. Byt bude
přidělen za podmínky, že předplacené nájemné bude složeno
na účet města ve výši 300.000 Kč,
2. uzavřít nájemní vztah s A. Š. část
p. č. 3085/1 (11 m2) od 17.03.2022
do 31.05. 2022 za 2.662 Kč,
3. pronáj. bytu č. 87 v DPS paní A. P.,
4. smlouvu o výpůjčce dvou exponátů: Zábavného siloměru – řídítka a Galvanického článku mezi
městem Bystřice n. P. a Eden Centre s.r.o.,
5. vyhlášení záměru na prodej a
doporučuje ZM prodej čás pozemku parc. č. 684/2 k. ú. Rovné
o výměře 1 m2 Ing. K. Nutné vyhotovení GP. Cena 150 Kč/m2 +
DPH,
6. vyhlášení záměru na prodej a
doporučuje ZM prodej čás pozemku parc. č. 684/1 a 145/2 k. ú.
Rovné panu J. Š. Je nutné vyhotovení GP. Cena 150 Kč/ m2 + DPH,
7. vyhlášení záměru na prodej a
doporučuje ZM prodej pozemku
pac. č. 455/2 k. ú. Vítochov panu
L. J. Je nutné vyhotovení GP. Cena
150 Kč/ m2 + DPH,
8. vyhlášení záměru na prodej a
doporučuje ZM prodej pozemku
parc. č. 455/1 k. ú. Vítochov panu
K. K. Je nutné vyhotovení GP.
Cena 150 Kč/ m2 + DPH,
9. vyhlášení záměru na prodej a
doporučuje ZM prodej pozemku parc. č. 99/1 k. ú. Domanínek
panu Č. Cena 150 Kč/ m2 + DPH,
10. umístění dočasné stavby O. D.
na pozemku parc. č. 3096/23 a
3084/2 k. ú. Bystřice n. P.,
11. vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej čás pozemku parc. č. 3085/1 k. ú. Bystřice n.
P. panu D. Nutné vyhotovení GP.
Cena 150 Kč/m2 + DPH,
12. vyhlášení záměru na prodej a doporučuje ZM prodej čás pozemku parc. č. 2958/122 k. ú. Bystřice
n. P. panu H., Cena 200 Kč/ m2
+ DPH,
13. přidělení nájmu bytu č. 3 v č. p.
867 na ul. Jívové v Bystřici n. P.
původního nájemce A. H. na jeho
vnuka P. Š. Rada požaduje složit
na účet pronajímatele částku
300.000 Kč jako předplacené nájemné. V případě, že tato podmínka nebude splněna, požadujeme
byt v co nejkratší době vyklidit a
vrá t zpět pronajímateli,
14. návrh komise kultury na rozdělení příspěvků z grantového
programu v oblas kultury a společenského života následovně:
Komořinka s Akvartetem - 17.000
Kč, 1,2,3… rodina – 20.000 Kč, Výstava 90 let skau ngu v Bystřici

n. P. – 20.000 Kč, Dětský majáles
2022 – 20.000 Kč, Kulturní dědictví UNESCO 2022 – Polsko – 12.
000 Kč, Balady a romance – Zimní
pohádka 20.000 Kč, Symfonický koncert orchestru společně
s dechovým orchestrem ZUŠ a
hosty – 20.000 Kč, Faktograﬁcká
kniha – Jak to bylo s partyzány –
10.000 Kč,
15. individuální dotaci pro pana M.
H. ve výši 30.000 Kč na pořádání XVIII. Fes valu historického
šermu, hudby a tance Zubštejn
2022,
16. terénní úpravy, změnu oplocení
a zahradnické úpravy v centru
Eden a podnájem čás prostor
farmy centra Eden,
17. uzavření služebnos inženýrské
sítě ve prospěch města Bystřice
nad Pernštejnem od ČR Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových spočívající v právu uložení kabelů VO a chrániček op cké sítě, jejich údržby
a oprav na pozemcích parc. č:
447/30, 447/77, 447/80, 447/84,
447/87, 447/89, 447/94, 447/98,
447/114, 447/125, 447/146,
447/147, 447/148, 447/149,
447/150, 447/151, 447/153,
447/154, 447/157, 447/167,
447/169, 447/170 v k. ú. Lesoňovice. Služebnost bude úplatná
za jednorázovou úplatu ve výši
52. 908 Kč a služebnost bude na
dobu neurčitou. Dále rada města
schvaluje rozpočtové opatření
na limitovaném příslibu „věcná
břemena“ o 40.000 Kč na úhradu
shora uvedené služebnos ,
18. zřízení VB ve prospěch EG.D, a.s.
spočívající v právu uložení NN
kabelu, jeho údržby a oprav na
čás pozemcích parc. č. 72/6 a
72/7 v k. ú. Domanínek. VB bude
úplatné za jednorázovou úplatu
ve výši 1.000 Kč + DPH a VB bude
na dobu neurčitou,
19. zřízení VB ve prospěch EG.D, a.s.
spočívající v právu uložení NN
kabelu a kabelového pilíře, jeho
údržby a oprav na čás pozemcích parc. č. 141, parc. č. 45/1,
parc. č. 45/5, parc. č. 61/8 v k.
ú. Domanínek. VB bude úplatné
za jednorázovou úplatu ve výši
10.000 Kč + DPH a VB bude na
dobu neurčitou,
20. zřízení VB ve prospěch EG.D, a.s.
spočívající v právu uložení NN
kabelu a kabelového pilíře, jeho
údržby a oprav na čás pozemku
parc. č. 1117/1 v k. ú. Bystřice nad
Pernštejnem. VB bude úplatné
za jednorázovou úplatu ve výši
2.000 Kč + DPH a VB bude na
dobu neurčitou
21. výpověď P. K. z nájmu pozemku parc. č. 215/1 v k. ú. Kozlov
založeného smlouvou ze dne
20.06.1997 ke dni 30.04.2022 a
uvedení pozemku do původního
stavu do konce roku 2022

22. zánik předkupního práva k parc.
č. 2958/122 dle GP v k. ú. Bystřice
nad Pernštejnem pro společnost
REAP investment, s.r.o.,
23. materiální, humanitární pomoc
ve výši 258.673 Kč pro ukrajinské
město Tros anec,
24. na LED stěnu v amﬁteátru koupi a instalaci čidla jasu za částku
27.987 Kč a pořízení 3. varianty
ozvučení ve výši 52.480 Kč,
25. zřízení budoucího VB ve prospěch EG.D,a.s. spočívající v
právu uložení NN kabelu, jeho
údržby a oprav na čás pozemku
parc. č. 2958/6 v k. ú. Bystřice
n. P. Budoucí VB bude úplatné
za jednorázovou úplatu ve výši
5.280 Kč + DPH a VB bude na
dobu neurčitou,
26. ve funkci valné hromady společnos Poliklinika města Bystřice
n. P. konečnou zprávu o průběhu
likvidace s návrhem na rozdělení
likvidačního zůstatku,
27. udělit tul Nositel tradic Bystřicka pro rok 2022 pro pana Josefa
Sedláře z Věchnova za udržování
tradice pekařství,
28. podpis smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy s
ﬁrmou EG.D.a.s. se sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno IČ
28085400 za cenu 406.807 Kč,
29. podpis smlouvy o připojení k distribuční soustavě s ﬁrmou EG.D.
a.s. se sídlem Lidická 1873/36,
602 00 Brno IČ 28085400 za cenu
15.750 Kč,
30. ﬁnancování publikace k oslavám
640. výročí první písemné zmínky o obci Bratrušín pro rok 2022
ve výši 27.000 Kč,
31. pronájem bytu č. 22 v DPS p. A. N.,
32. zveřejnění záměru výpůjčky ob-

jektu skautovny
33. ﬁnanční spoluúčast na realizaci
turis ckého značení mezi Vítochovem a Bystřicí n. P. ve výši
11.312 Kč.
Rada města neschválila:
34. ﬁnanční dar na renovaci zásahového vozidla CAS24 pro SDH
Rožná,
35. vyhlášení záměru na prodej a prodej čás pozemku parc. č. 3083/8
k. ú. Bystřice n. P. panu J. M.
Rada města doporučuje zastupitelstvu:
36. koupi pozemku parc. č. 512 k. ú.
Karasín od F. B. Cena – 70 Kč/m2,
37. koupi pozemku parc. č. 44/6 k. ú.
Karasín a dále schvaluje vyhlášení
záměru na prodej a doporučuje
ZM prodej čás pozemku parc.
č. 506/3 (dle stávajícího oplocení
pozemku) paní Hřebačkové. Cena
150 Kč/ m2 + DPH.
Rada města odkládá rozhodnu :
38. o prodeji čás pozemku parc. č.
332 k. ú. Bystřice n. P. o výměře
cca 22 m2. Je třeba dořešit pozemek města užívaný majitelem
pro vstup ke vchodu RD.
Rada města bere na vědomí:
39. informaci o průběhu poptávkového řízení na rekonstrukci tří
bytů a ukládá odboru OSMI pokračovat v rekonstrukci bytů s
menšími živnostníky.
Zápis z rady naleznete na webových
stránkách města: h ps://www.bystricenp.cz/rada.
-red-

Svoz biodpadu ze
zahrádkářských kolonií
velkoobjemovými
kontejnery
Rok 2022 - svoz bude probíhat takto :
Kontejnery budou přistavovány na těchto místech - lokalita Pod Horou
3x (spolková budova, spodní pravá část, vrchní trafostanice) a Domanínek (u hl. brány při silnici č. 19) v období duben až říjen vždy v pátek
v těchto termínech - 14. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7., 19. 8., 16. 9., 21. 10.
2022 (vždy 3. víkend v měsíci). Následující pondělí bude kontejner odvezen na kompostárnu v areálu technických služeb.
Mimo tyto termíny lze samozřejmě bezplatně uložit bioodpad na sběrném dvoře (pouze občané Bystřice n. P. po předložení občanského průkazu).
Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze pro odpad
rostlinného původu (lis , tráva, plevel, odpady z ovoce a zeleniny
a další). Nejsou určeny pro zbytky jídel a další odpady živočišného
původu, komunální odpad, separovatelné složky komunálního odpadu
a nebezpečný odpad. Odpad nesmí obsahovat kamení.

Větve ze stromů a keřů – dvůr za kotelnou na S II.
TS města a.s.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 16. BŘEZNA 2022
Zastupitelstvo města schválilo:
1. poskytnu neinves čních dotací
z grantových programů města,
2. změnu katastrální hranice mezi
k.ú. Rovné a k.ú. Divišov, a to takto: pozemek st.parc.č. 142/1 přejde z k.ú. Rovné do k.ú. Divišov,
3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společnos SPH
Stavby s.r.o.,
4. prodej pozemku dle GP parc.č.
2958/28 o výměře 10 670 m2
v k.ú. Bystřice n. P. společnos
REAP investment s.r.o. Cena 100
Kč/m2 + DPH. Cena dle znaleckého posudku činí 200 Kč, což značí,
že město poskytne společnos
REAP investment s.r.o. veřejnou
podporu v režimu de minimis ve
výši 100 Kč/m2. Současně bude
zřízeno předkupní právo pro
město Bystřice n.P. do zahájení
stavebních prací,
5. dar pozemků vše v k.ú. Bystřice n.
P.: parc.č. 406/2 o výměře 249 m2
(silnice), parc.č. 1415/9 o výměře
69 m2 (silnice), parc.č. 2166/2 o
výměře 1106 m2 (silnice), parc.č.
3211/11 o výměře 219 m2 (silnice), parc.č. 3211/12 o výměře
1725 m2 (silnice), parc.č. 3211/19
o výměře 858 m2, parc.č. 3217/4
o výměře 51 m2 (silnice), parc.č.
3217/6 o výměře 139 m2 (silnice),
parc.č. 3217/7 o výměře 115 m2,
parc.č. 3217/8 o výměře 99 m2
(silnice), parc.č. 3217/9 o výměře
607 m2 (silnice) Kraji Vysočina,
6. bezúplatný převod 1/14 parc.č.
272/1 ost. komunikace a 1/14
parc.č. 272/2 ost. komunikace
v k.ú. Bratrušín od ČR-Úřad pro

Počet zastupitelů
po komunálních
volbách bude stejný
Březnové zastupitelstvo rozhodlo,
že počet zastupitelů po podzimních
komunálních volbách bude opět 23.
O tomto rozhoduje zastupitelstvo
obce nejpozději 85 dnů přede dnem
voleb.
Předpokládaným
termínem
voleb je přelom září a října 2022,
prezident do této doby přesný termín ještě nestanovil. Podle § 68
odst. 1 zákona o obcích přihlédne
zastupitelstvo při stanovení počtu
členů zastupitelstva k počtu obyvatel a velikos územního obvodu
tak, aby mělo v obci (městě) nad
3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25
členů. Vzhledem k tomu, že se v zastupitelstvu osvědčil v posledních
sedmi volebních obdobích počet
členů zastupitelstva stanovený na
23, zastupitelstvo ponechalo tento
počet členů zastupitelstva i pro volební období 2022 až 2026.
-red-

zastupování státu ve věcech majetkových
7. prodej pozemku dle GP parc.č.
3111/16 o výměře 47 m2 a parc.č.
3058/41 o výměře 152 m2 v k.ú.
Bystřice n. P. ½ Z. a ½ M. M. Cena
150 Kč/m2 + DPH,
8. prodej pozemku dle GP parc.č.
3058/122 o výměře 108 m2 a
parc.č. 3058/123 o výměře 13 m2
v k.ú. Bystřice n. P. SJM Z. a D. K.
Cena 150 Kč/m2 + DPH,
9. prodej pozemku dle GP parc.č.
3058/87 o výměře 122 m2 v k.ú.
Bystřice n. P. SJM M. a L. Š. Cena
150 Kč/m2 + DPH,
10. prodej pozemků parc. č. 635 o
výměře 217 m2, parc.č. 636 o
výměře 240 m2 a parc.č. 633 o
výměře 267 m2 jejíž součás je
stavba RD v k.ú. Bystřice n. P. SJM
manželům F+H K. Cena 550 Kč/
m2 + DPH + 1 Kč za stavbu
11. prodej pozemků dle GP díl „k“ z
parc.č. 657/2 o výměře 29 m2 a
díl „l“ o výměře 1 m2 v k.ú. Rovné
p. K. K. ml. Cena 150 Kč/m2 + DPH,
12. koupi pozemků dle GP díl „a“ z
parc.č. st. 31 o výměře 12 m2 a
díly „e+f“ z parc.č. 69 o výměře
21 m2 v k.ú. Rovné od ½ K. K. ml.
a ½ K. K. st. Cena 182 Kč/m2,
13. koupi pozemku dle GP parc.č,
3206/42 o výměře 13 m2 a parc.
č. 2182/2 o výměře 486 m2 a
p.č.3206/23 o výměře 137 m2 v
k.ú. Bystřice n. P. od p. M. Peškové. Cena 150 Kč/m2,
14. koupi pozemku dle GP parc.č.
2204/33 o výměře 12 m2 a dle
parc.č. 2204/32 o výměře 23 m2 v
k.ú. Bystřice n. P. od p. M. N. Cena
150 Kč/m2,

15. prodej pozemku dle GP parc.č.
99/1 o výměře 88 m2 a parc.č.
99/5 o výměře 2 m2 v k.ú. Bystřice
n. P. SJM J+ A Čížkovým. Cena 150
Kč/m2 + DPH,
16. zahájení stavební realizace akce
„Zázemí sportovního areálu“
před rozhodnu m Národní sportovní agentury o přiznání či nepřiznání dotace na tuto stavbu,
17. výdajové rozpočtové opatření
ve výši 2.700.884,37 Kč na ﬁnancování stavby Op cká síť města
Bystřice n. P., etapa 2021,
18. přije daru od společnos SPH
stavby s.r.o. ve výši 5.297.381 Kč
na ﬁnancování stavby vodovodu a
kanalizace v rámci akce Forota IV,
19. výdajové rozpočtové opatření ve
výši 5.297.381 Kč na proﬁnancování stavby vodovodu a kanalizace v rámci akce Forota IV formou
příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko,
20. výdajové rozpočtové opatření ve
výši 4.290.436 Kč na proﬁnancování stavby vodovodu a kanalizace v rámci akce Zasíťování lokality
K Domanínku formou příspěvku
Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko,
21. podle § 6 odst.5 písm.a) a §55a
odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním
řádu v platném znění pořízení
Změny č. 3.4 Územního plánu
Bystřice n. P. Změna č. 3.4 bude
pořizována zkráceným postupem,
22. grantový program „Podpora zajištění lékařské péče – Bystřicko
2022+“,
23. Dodatek č. 1 Strategického plánu
rozvoje města,

24. provedení rozpočtových opatření pro rok 2021, a to rozpočtová
opatření výdajová č. 1,2, příjmová č. 5 – 11 a ﬁnancování č. 2,
25. volí podle ust. § 64 odst. 1 zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích na volební období od 20222026 přísedící Okresního soudu
ve Žďáru nad Sázavou,
26. podle § 68 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů pro volební
období 2022 až 2026 počet členů Zastupitelstva města Bystřice
nad Pernštejnem na 23,
27. na základě smlouvy v příloze poskytnu daru společnos COOP
družstvo Velké Meziříčí, se sídlem
Družstevní 1173/2, 594 01 Velké
Meziříčí, IČO 00032344 na částku 66.001,49 Kč,
28. prodloužení lhůty na vydání
stavebního povolení pro společnost REALIMMO Czech a.s. na
výstavbu objektu na pozemku
parc.č. 61/9 v k.ú. Domanínek do
30.6.2022 a prodloužení lhůty na
kolaudaci objektu do 30.6.2026,
29. rozpočtové opatření ve výši 1 mil.
Kč na výdaje spojené se zajištěním humanitární pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu,
30. poskytnu ﬁnančního daru Charitě České republiky se sídlem
Vladislavova 1460/12, 110 00
Praha 1 ve výši 200 s. Kč formou darovací smlouvy na humanitární pomoc Ukrajině.
Zápis ze zastupitelstva naleznete na
webových stránkách města: h ps://
www.bystricenp.cz/usneseni-zastupitelstva
-red-

Rekonstrukce ulice Antonína Štourače – I. etapa
Ulici Ant. Štourače připravujeme již
delší dobu na rekonstrukci. Dost času
zabralo hledání vhodného dopravního řešení, nakonec byla zvolena
obousměrná jednopruhová komunikace se smíšeným provozem motorové i pěší dopravy. Po obou stranách
budou odstavné pruhy určené zejména pro parkování osobních vozidel. Jisté zjednodušení je naopak v
tom, že stav kanalizací ani vodovodů

nevyžaduje rekonstrukci, v rámci této
stavby se tedy bude pouze modernizovat veřejné osvětlení a chystat
chráničky na op ckou síť.
Realizovat budeme pouze I. etapu od Antonínky po křižovatku s
ulicí Voldán (včetně této křižovatky),
zbylý úsek není za m ani stavebně
povolen, protože nedošlo k dohodě s místními obyvateli o umístění
parkovacích ploch. Rekonstrukce je

plánována od června do listopadu
tohoto roku.
Výdaje dosáhnou téměř 6 mil. Kč,
přičemž město má podanou žádost
o dotaci na Ministerstvu pro místní
rozvoj ve výši 2.972.000 Kč, o které
dosud není rozhodnuto. Město bude
tuto stavbu realizovat i v případě, že
jeho žádos o dotaci nebude vyhověno.
-red-
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Vítání občánků je jedna z nejhezčích tradic. Ustrojené dě a rodiče
vítá zástupce města do života. Rodiče dávají slib, že udělají vše pro to,
aby jejich dítě bylo plnohodnotným
občanem našeho města, České republiky.
I když letošní rok je trochu jiný.
Dě jsou již větší, přesto pozorně
sledují dění kolem sebe a velkým díkem je jejich úsměv.
Vše se důkladně fo a rodiče po
obřadu obdrží médium s fotkami na
památku.
Mar n Horák, místostarosta
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Po delší době, v níž nás sužoval
dotěrný virus, se můžeme opět věnovat krásné činnos vítání našich
nejmenších dě do života. Překrásná atmosféra městského muzea tak
po delší době ožívá. Rodiče přivádějí
své ratoles a my se můžeme při
této příležitos těšit s nimi. Nepostradatelným doplňkem vítání je i
příjemný doprovodný program mateřských školek, kdy se každý rok
střídají jednotlivé bystřické školky.
Při písničkách a básničkách prezentovaných předškoláčky, nezůstane
téměř žádné oko suché.
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Co se děje na Edenu
Oslava Velikonoc bude
probíhat od
pátku 15. 5. až do Velikonočního
pondělí. Bohatý program nabídne
vystoupení s koňmi, show pro dě
Wikiho svět a ukázku tradičních krojů a obyčejů.
Na Prvního máje připravujeme
Ry řský den s koňmi, ukázkami
různých plemen koní a jezdeckých
disciplín, ry řskou show, svezení
na bryčce i na koních a dalším program.
Sestavili jsme nový prohlídkový
program pro školy a školky, který
provede skupiny celým areálem
včetně farmy a zábavnou formou je
seznámí s tradičními řemesly, zemědělstvím a hospodářskou výrobou.

Snižujeme vstupné na akce
Vše se zdražuje, režijní náklady
rostou a rostou také náklady na
každodenní život. Ceny by se tak
mohly zvedat až o desítky procent.
My jsme se však vydali pro proudu a snížili jsme cenu vstupného na
akce. Doufáme, že tento vstřícný
krok naši návštěvníci ocení. Nový
ceník najdete na webu.
V zemědělské a technologické
čás jsme se naopak rozhodli investovat, pořídili jsme mimo jiné

novou pásovou pilu pro vlastní
potřebu a případným zájemcům
z Bystřicka dokážeme nabídnout
řezivo za zajímavé ceny. Obměnili
jsme také technologický park, jelikož původní technologie, kterou
jsme odkoupili, byla zastaralá a větší část z ní byla téměř nepoužitelná.
Pro další novinky a informace
z Edenu sledujte elektronický zpravodaj na našem webu www.centrumeden.cz/zpravodaj. Každé dva
týdny vychází nový článek či fotoreportáž, které informují o aktuálním
dění a připravovaných akcích.
-hb-
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NÁBYTEK POHODA s.r.o. OSLAVÍ 30 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Rozhovor s Ing. Liborem Jedličkou
Letos uplyne již 7 let od doby, kdy jsme koupili zchátralý areál bývalého státního podniku KRAS v Bystřici nad Pernštejnem.
A v příš m roce oslavíme 30 LET, kdy byla naše společnost založena.

 Když jsme o Vás četli v Bystřicku v roce 2016, bylo to čerstvě po
kolaudaci a slavnostním stěhování
z Lísku do Bystřice n. P. Navíc jsou
to už více jak 4 roky, kdy společně
s bratrem Jiřím vedete společnost
výhradně sami. Co dalšího se za tu
dobu změnilo?
Na to se nedá odpovědět krátce.
Tou nejzásadnější změnou, která
je vidět, je přeměna prodejny s nábytkem. Z původního malého obchůdku, kde netěsnila okna, teklo do
střechy a vystaveno bylo pět postelí,
se prodejna rozrostla do dvou pater
o celkové rozloze 1200 m2. Po celkové rekonstrukci, která obnášela
výměnu oken, stavební práce, zateplení fasády a další vnitřní úpravy,
si nyní zákazník může vybrat z veškerého našeho zde vyráběného sor mentu manželských postelí, válend
a francouzských lůžek. Dále je zde
vystaveno velké množství sedacích
souprav, šatních skříní, obývacích
stěn, dětských pokojů a dalších bytových doplňků.
Jak Vás zasáhl covid? Museli jste
se něčemu přizpůsobit?
Je to zvláštní, ale i v této době se
nám podařilo navýšit počet zaměstnanců na 53. Když nastoupila první

vlna nákazy a nikdo
nevěděl, co se bude
odehrávat, museli
jsme na to nějak reagovat. V první fázi
jsme začali šít a vyrábět roušky. Těch
se celkem vyrobilo
18.500 ks. Velká část
jich byla prodána, ale
několik síc kusů bylo
věnováno zdravotníkům nebo lidem pracujícím v sociálních
službách. I tak jsme
se ale neubránili přerušení výroby a ﬁrmu
jsme byli nuceni na
dva měsíce uzavřít.
Neznamenalo to však
žádné propouštění.
 Jak na Vás dolehla drahota? Máte
problémy s materiálem do výroby?
Současná situace,
ale i ta během covidu, nás hodně naučila. Museli jsme začít
plánovat věci, ne co bude za měsíc,
ale co budeme dělat za týden nebo
další pracovní den. Dnes je to o trošku lepší, ale není to ono. Není lehké
sehnat materiál, ať už je to dřevo, železo nebo molitan. A když to seženete, zjis te, že se cena vyšplhala třeba
o 100%. Zdražuje se všude, i my jsme
to pocí li a museli na to reagovat.
Ovšem neubráním se pocitu, že některá zdražování jsou neadekvátní
nebo dokonce neobhajitelná. Nejlépe je to vidět na aktuálních cenách
pohonných hmot (psáno k datu
15. 3. 2022 – pozn. redakce).
Co Vás čeká v dohledné budoucnos ?
Do našeho areálu patří i budova,
kterou někteří budou znát jako dávné zdravotní středisko nebo z krátké

Co nového u Fran ška Proseckého?
Muzeum veterán TATRA klub Bystřice nad
Pernštejnem zná jistě
každý Bystřičák, ale
to, že se expozice občas změní anebo se objeví něco no-

vého, to už vědí jen skalní fandové.
To, že u Fran ška Proseckého nenajdete jenom velká nebo osobní
auta, dokazují stará jízdní kola, jak
jinak než značky Tatra. Jedná se o
předválečná kola, která jsou plně
funkční a každé je v něčem jiném a zvláštní.
Převody zde nehledejte, naopak tu uvidíme
elektrickou lampičku
a dřevěné rukoje . Nejen tato kola si můžete
přijít prohlédnout do
muzea od května, a to
pouze o víkendech od
10:00 - 17:00 hodin.
-red-

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci
minulos také diskotéku. Z tohoto
objektu vznikne v budoucnos bydlení pro naše potencionální zaměstnance, kteří se sem budou ch t za
prací přestěhovat a také klasické nájemní byty. V plánu je i malé dětské
hřiště nebo relax zóna.
 Většina čtenářů asi ví, že máte
na staros i rozhlednu v Karasíně.
Nemohli jsme si nevšimnout, že u
rozhledny se již několik let netočí
vlek sjezdovky, proč ?
Sjezdovka se stala obě posledních několika teplých období. Zima
už není to, co bývala za našich dětských let. Když bych pominul, že
není sníh, nedařilo se ani dobře zasněžovat umělým sněhem, i když
na to technika byla. A je to vidět i na
této zimní sezóně.

 Jaké to bylo, vzdát se něčeho,
co jste provozovali od roku 2002 ?
No to bylo nepříjemné rozhodování. Když se něčemu věnujete tolik
let, musíte si dokázat přiznat pravdu
a čísla. Rentabilita byla v posledních
dvou letech špatná. Vidina toho, že
se počasí vrá do starých kolejí, tady
nebyla. V rodině na to nepanoval
jednotný názor. V listopadu 2018
padlo konečné stanovisko – bude
konec.
V zimě je tedy klid, co se děje v
letní sezóně?
V minulém roce jsme k rozhledně umís li samoobslužný turniket.
Občas se stávalo, že se turisté nemohli na rozhlednu dostat, neboť
byla zamčená a nebo probíhala
údržba. Nebo naopak rozhlednu
navštěvovali v nočních hodinách a
způsobovali hluk a nepořádek. Nyní
je návštěvní doba pevně stanovena
automatem, a ta je v letním období
od 8 do 21 hodin. Pevně doufám, že
se letošní sezóna ponese v duchu
turismu a bez covidových omezení
a my budeme moci nabídnout kolemjdoucím pověstné maxi koblihy.
Všechny Vás srdečně zvu.
-red-

Hudba, smích, tanec a voňavé koblížky,
takový byl bystřický masopust
V sobotu 26. února se dvě
hodiny po poledni sešel masopustní průvod před vchodem do městského úřadu,
kde starosta Bystřice nad
Pernštejnem Karel Pačiska
předal maskám klíče od města a zároveň povolil masopustní veselí a řádění masek.
Poté se všichni za doprovodu hudby vydali k
amﬁteátru na náměs , kde
také probíhal prodej zabijačkových
dobrot. Každý, kdo přišel společně
průvodem, dostal masopustní koblížek. Na náměs se tančilo a zpíva-

lo za doprovodu Bystřické kapely,
všude bylo slyšet smích a veselí. Na
závěr masopustu nechybělo vyhlášení nejlepší masky.
-red-
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Rozšiřování op cké sítě ve městě
Poslední článek na toto téma vyšel
v městských novinách v roce 2019.
Od té doby jsme se zdánlivě o mnoho dopředu neposunuli, ale nějaké
výsledky začínají být vidět a v brzké
době budou vidět čím dál víc.
Především jsme většinu z Vás,
bydlících v rodinných a bytových
domech na území Bystřice, navš vili
doma a projednali s Vámi Váš zájem
o zřízení op cké přípojky do domu
a současně jsme společně navrhli i
předpokládanou trasu přípojky z ulice až k Vám do domu. Celý proces se
nám natáhl v podstatě na dva roky,
mimo jiné i kvůli covidu, kdy nebylo
úplně vhodné brouzdat po městě a
potkávat se s více lidmi současně.
Tak úplně to ale nevadilo, protože
souběžně s m probíhalo projek-

Málokterý milovník krásné literatury vynechá při návštěvě Brna
knihkupectví Barvič a Novotný na
České. Firmu založil v roce 1883 Josef „Joža“ Barvič (1853–1924) jako
první české knihkupectví v tehdy
převážně německém Brně. Obchod
se postupně rozrostl o nakladatelství
a galerii a stal se přirozeným místem
setkávání česky píšících moravských
literátů (za všechny např. Jiří Mahen,
Rudolf Těsnohlídek či bratři Mrš kové). Roku 1909 Josef Barvič přijal
za společníka svého bývalého učně
a později vedoucího obchodu Josefa
Novotného, čímž knihkupectví získalo svůj dnešní název. Josef Barvič byl
členem Sokola, Besedy brněnské,
Českého veslařského klubu v Brně,
Mährischer Kunstverein a mnoha
dalších brněnských spolků. Jeho
jméno dodnes nese jedna z brněnských ulic.
Po většinu života stála Josefu Barvičovi po boku jeho manželka Emilie
rozená Marešová. Narodila se 16.
srpna 1865 v Bystřici nad Pernštej-

tování, projednávání a povolování
stavby sítě, což s ohledem na rozsah
a množství dotčených pozemků a ulic
zabralo také několik let. Nyní máme
povolené rozvedení op cké sítě po
celé Bystřici a stavíme první etapu.
V rámci ní vznikla další serverovna (ak vní centrum pro napojování
koncových zákazníků) na Voldáně a
postupně budujeme op cké přípojky v ulicích Forota, Dolinka, v částech ulic Zahradní, Luční a Příční,
následně se vydáme do ulic Tyršova, Na Vyhlídce, Na Příkopech, Bratrská, Farská, Bočkova a do čás ulice
Pod Kaštany. Hotové máme nyní v
podstatě už i všechny bytové domy
na Voldáně. Tato fáze má koncový
smluvní termín dojednaný na konec
května.
Zřízení op cké přípojky znamená, že z některého ak vního centra je
položeno op cké vlákno,
které skončí v op cké
zásuvce přímo v domě/
bytě koncového uživatele. To vyžaduje součinnost
dodavatelské
ﬁrmy s majitelem domu,
protože kopáči a montéři
dodavatele musí položit
do země chráničku na
soukromém pozemku
od ulice až k domu a provést průvrt do domu, následně pak musí vstoupit
do domu a op cký kabel
zatažený do chráničky
zakončit v op cké zásuvce. Tato fáze by měla
a musí skončit m, že
majitel domu podepíše
dodavateli
potvrzení,
že mu jeho činnos nevznikly žádné škody a že

povrchy po výkopech na zahradách
a dvorečcích jsou uvedeny do původního stavu.
Co bude dál? Pošleme fakturu na
poplatek za zřízení přípojky a zároveň s ní i rámcovou nabídku na poskytování služeb internetu, kabelové
televize a případně dalších služeb od
dvou ﬁrem, které dnes na území
města tyto služby nabízejí (SATT a
Tlapnet), v blízké době se
k nim přidá asi ﬁrma tře
(PODA, dříve používající
název UNET a ještě dříve
COMA). Majitel domu v
roli koncového zákazníka
(uživatele služeb) si bude
moci dle své vůle vybrat,
která nabídka mu bude
bližší a sympa čtější.
Otázku, zda se ve městě
dříve či později objeví další
poskytovatelé, kteří rozšíří konkurenční prostředí, je v tuto chvíli předčasná v tom
smyslu, že o nikom takovém, kdo
by se k tomu chystal, nevíme. Pla
samozřejmě i to, co jsme říkali všem
při jednání o zřízení přípojky – pokud majitel domu nebude mít v tuto
chvíli zájem si službu nasmlouvat, nic
nebrání tomu, aby toto rozhodnu
odložil na kdykoliv do budoucna.
Co se týče dalších plánů a záměrů v rozšiřování sítě, na letošek připravujeme další etapu, jejíž přesný
rozsah ještě není stanovený – projektant usilovně počítá, aby se plus
minus vešel do výdajů schválených
v letošním rozpočtu města. V tuto
chvíli však lze říct, že letos půjdeme
se stavbou do oblas „starého města“, kde je příjem televize i internetu
bezdrátovými technologiemi nejsložitější, a proto i potřeba napojení na
op ckou síť největší. Postup v dal-

EMILIE BARVIČOVÁ (1865–1945)
nem v č. p. 289 Fran škovi a Aloisii
Marešovým, za kmotry jí u křtu, při
němž dostala druhé jméno Helena,
šli o den později manželé Antonín a
Anna Šmídkovi. Fran šek Mareš se

narodil v roce 1839 v Plandrech u
Jihlavy do rodiny sládka Filipa Mareše a jeho ženy Marie rozené Krupské. Fran šek zdědil povolání po
otci a do Bystřice ho z Doubravníku

ších létech se bude odvíjet zejména
od ﬁnancí, navíc budou komunální
volby, které mohou priority města
posunout různým směrem, aktuální
náhled vedení města je takový, že v
příš m roce bychom toho mohli a
chtěli udělat víc. Každopádně plato, co jsme při návštěvách u Vás
doma Vám všem říkali: celé město
by mělo být hotovo do roku 2025.

Na závěr je ještě nutno zmínit
plány na op cké sítě v místních částech, protože na ně nic z výše uvedeného nepla . Místní čás mají
bohužel řadu speciﬁk – je nutno
se nějak se sí dostat z Bystřice do
konkrétní obce, domy jsou rela vně
daleko od sebe, je tam málo obecních pozemků na položení tras atd. Z
těchto i dalších technických důvodů
se nám bohužel za m nepodařilo
najít řešení, které by bylo v místních
částech proveditelné. Chceme však
ubezpečit obyvatele místních čás ,
že cíl dovést op ku do všech domů
na území města, jejichž majitelé o
připojení mají zájem, pla i pro obyvatele všech místních čás . Jen si v
jejich případě za m netroufneme
slíbit žádný závazný termín.
Aleš Sitař, vedoucí odboru
správy majetku a inves c
přivedlo právě vaření piva. Aloisie
Marešová se narodila roku 1843 v
Unčíně do rodiny sedláka Pavla Dobiáše a jeho ženy Eleonory rozené
Joklové. Rodina Marešových se brzy
odstěhovala do Josefova, zaniklé
předměstské čtvr Brna vymezené zhruba dnešními ulicemi Příkop,
Bra slavská, Stará, Francouzská a
Milady Horákové, do domu č. p. 80.
Za Josefa Barviče se Emilie Marešová provdala 19. května 1885 v
kostele Nanebevze Panny Marie v
Brně-Zábrdovicích. Narodily se jim
celkem čtyři dě : Milica Aloisie (*
1886), Jaromír Josef (* 1891), Věra
Marie (* 1894) a Dušan Fran šek
(* 1897). Svého manžela přežila o
více než dvě dese le . Zemřela
krátce po svých osmdesátých narozeninách 31. srpna 1945. Pohřbena
byla vedle Josefa Barviče na brněnském Ústředním hřbitově (skupina
70, řada 1, hrob č. 126–127). V roce
1997 bylo místo jejich společného
posledního odpočinku prohlášeno
čestným hrobem.
Jan Pulkrábek
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O nových zvonech pro Bystřici nad Pernštejnem
v historickém kontextu i aktuálních souvislostech (2/4)
Během první světové války (1914 až ři. Celou problema ku deﬁni vně (v německých úřadů, prostřednictvím poli ckým blokem) k navrácení dojít
1918) rekvírovalo rakousko-uherské mezinárodně právní a diploma cké Výboru pro repatriaci zvonů (AGR). nemohlo.
mocnářství „ohleduplně“ jen část rovině) uzavřela Česko-německá de- Zvláště, když se jednalo o zvony s
Protektorátní zvony z Čech a Mo(pokud možno mladších nebo umě- klarace z 21. ledna 1997 (včetně byť nápisy v příslušných národních jazy- ravy tedy putovaly na jaře roku 1942
lecky méně významných) zvonů z jen velmi symbolického odškodně- cích, nebyl s brzkým dohledáním a do dvou sběren, a to v Praze na Makaždé farnos , které byly následně ní). Shodou okolnos byla právě v le- návratem problém. Mnoho našich ninách (z Čech) a v Ostravě-Přívoze
roztaveny a jejich kov použit v rám- tošním roce vyhlášena tzv. Inicia va farnos si pak samozřejmě pořídilo (z Moravy). Posléze byly všechny
ci masové zbrojní výroby. Ze šes ce zvon, jejímž cílem je vznik dese tu- i nezbytné nové zvony (namísto těch zvony soustředěny na Rohanském
bystřických zvonů farního kostela nového nového zvonu (tj. druhého nenávratně zničených). Výjimečně ostrově v pražském přístaviš na
sv. Vavřince se roku 1917 podařilo největšího na území České repub- již nedlouhou po válce, někde do- Maninách a odtud podle kategorizachránit jen zvon Vavřín, pak již jen liky, po slavném šestnác tunovém konce i v průběhu komunis ckého zace postupně odváženy loděmi do
malý Petr a Pavel a ještě menší Umí- zvonu Zikmundovi z roku 1549 v režimu, nejpozději pak po roce 1989, Hamburku na tzv. „hřbitov zvonů“,
ráček. Největší Vavřín přitom pou- pražské svatovítské katedrále), který což se ale v Bystřici n. P. žel nestalo čili konečné místo před jejich roztaze díky (doslova na poslední chvíli) má v Praze na Rohanském ostrově (na rozdíl např. od Žďáru nad Sáza- vením. Pozor, toto rozšířené lidové
kladně vyřízené žádos adresované symbolicky připomínat svou váhou vou, nebo i sousedních Rozsoch).
označení „Gockenfriedhof“ či „Glocsamotnému císaři. Po válce a vzniku počet téměř dese síc českých a
Jelikož samotné Německo přišlo kenlager“ (v překladu hřbitov zvonů
Československa se pak, přes veškeré moravských zvonů, odvezených od- (z vlastní inicia vy) o dr vou větši- či tábor zvonů) nepředstavuje nějaekonomické ob že té doby, již v roce tud v létě 1942 do Hamburku a zde nu svých domácích zvonů, stalo se ké dosud existující tajemné místo,
1924 chybějící zvony plnohodnotně zničených.
logicky, že některé zvony původem kde „dodnes leží nevrácené zvony“,
nahradily třemi novými (v úctyhodZapomíná se to ž na to, že zvony z našeho bývalého německého po- ale jednalo se o „eufemismus“ pro
ném váhovém rozmezí zhrumísta v hamburském přístaba tře ny, poloviny a celé
vu a u jednotlivých železáren,
tuny).
která sloužila k jejich prozaDruhá světová válka (1939
mnímu skladování a skýtala
až 1945) byla „progresivnějneutěšený pohled na plochy
ší“ než ta předešlá, takže
pokryté rozličně vyskládanýnacis cké Německo zabavomi, ale i poházenými a samovalo téměř všechny zvony na
zřejmě též již rozbitými zvony.
svém území tzv. Tře říše,
Především však musí zaznít
ale i v okupovaných zemích
nejdůležitější a známý (přezápadní a střední Evropy.
kvapivě dostatečně nezdůrazUšetřeny odvozu byly jen ty
ňovaný) fakt. To ž, že všechny
historicky nejstarší a nejvzáctehdejší „nové“ zvony vzniklé
nější na základě rozhodnu
v první polovině 20. stole (tj.
památkových úřadů. V přípavětšinou z 20. a 30. let, které
dě Bystřice nad Pernštejnem
tehdy nahrazovaly ztráty po
se to týkalo jenom již zmíněprvní světové válce) označeného čtyřsetletého zvonu ze
né zeleně (jako kategorie A)
hřbitovního kostela, neboť
musely být ihned odvezeny a
všechny zvony farního chrá„zpracovány“. To samozřejmě
mu byly tehdy „mladé“ (z let
pos hlo i tři bystřické zvony
1841 a 1924) a proto vlakem
z roku 1924, které měly být
mezi téměř dese sícovkami
odvezeny. Ve městě tak v
zvonů, jež na pě lodích v létě
letech 1942 až 1945 zůstal a
sloužil ke všem účelům pou- Forma pro odlévání se vyrábí ze speciálně upravené hlíny a skládá se za tří čás - jádra (vnitř- 1942 odpluly (pod dohledem
Říšského úřadu pro železo a
ze jediný zvon Boží, snesený
ního proﬁlu zvonu), košile (falešného zvonu, který se před li m odstraní) a pláště (vnějšího
kovy) z Prahy do Hamburku.
tehdy z vížky kostela Nejsvěproﬁlu zvonu) viz. foto. V příš ch dnech se bude forma vypalovat. (11. týden roku 2022)
Starší zvony (z kategorie B,
tější Trojice a umístěný v
chrámu sv. Vavřince, v jehož sever- z našeho (většinově německy mluví- hraničí se nevrá ly, a to v důsledku označené žlutě a v kategorii C pak
ní věži slouží dosud (čeká na letošní cího) prvorepublikového pohraničí, toho, že byly „de iure“ odebrány z červeně) zůstávaly v Praze na Manávrat zpět do hřbitovního kostela) které bylo v rámci tzv. Sudet odtrže- tehdejšího sudetského území Říše. ninách až do doby případného spoa říká se mu „pracovně“ Poledník, no a připojeno k německé Tře říši Nesly samozřejmě dobové německé třebování již odvezených mladších
podle jeho aktuálního úkolu ozna- (na základě Mnichovské dohody a nápisy a v důsledku poválečného od- zvonů. Právě žluté nápisy (kategorie
movat pravé poledne.
diktátu tehdejších velmocí z konce sunu německého obyvatelstva nově B) můžeme dodnes spatřit na třech
Čímž se dostáváme k rozhodují- září 1938), tedy ještě před celkovou příchozí osadníci do našeho pová- zvonech z roku 1841, které se pak
cím událostem, ale žel i mýtům, pře- okupací (tj. zřízením Protektorátu lečného pohraničí o jejich navráce- po válce z Prahy do Bystřice vrá ly,
žívajícím (nekri ckým opisováním Čechy a Morava v polovině března ní ani nežádali (mnohdy o nich ani jelikož k jejich odvozu do Německa
a šířením) až do současnos , které 1939) a vypuknu m druhé světové nevěděli, stejně tak, jako následně naštěs nikdy nedošlo. PS: Odléváproto zaslouží bližší pozornost a vy- války (1. září 1939), se rekvírovaly zcela zaniklo mnoho pohraničních ní dvou nových zvonů bylo provesvětlení. Celý systém dokumentace, dříve, tedy již na přelomu let 1940 kostelů, vinou nezájmu i přičiněním deno dne 26. 3. 2022, zvon Barbora
třídění, kategorizace a uskladnění i a 1941, posléze i ve druhé vlně v le- komunis ckého režimu). Proto se bude odlit 14. 5. 2022. Pro zájemce
postupného odvážení a tavení, ale tech 1942 a 1943, kdy právě přišly na například až v loňském roce 2021 vstup volný, více na 606375907.
Na zhotovení zvonů je možné přii poválečného navrácení nezniče- řadu zvony z území Protektorátu.
vrá ly některé zabavené zvony na
ných zvonů byl velmi propracovaPo skončení druhé světové války Hlučínsko a Opavsko z německých spět jakoukoliv částkou a o potvrzený a evidenčně vedený s pečlivou se pak „přeživší“ zvony vracely do chrámů, kde od konce války sloužily, ní (darovací smlouvu) za poskytnuté
německou důslednos . Ostatně jednotlivých evropských zemí (Bel- ačkoliv byl jejich osud (přinejmenším dary můžete požádat p. faráře, bysna dané téma bylo mnohokrát od- gie, Československa, Francie, Itálie, od roku 1968) znám, ale v důsledku trice@dieceze.cz
borně publikováno v Německu, ale Maďarska, Nizozemska, Polska a následné okupace vojsky Varšavské Č. úč.: 162 125 9319/0800, více na
i u nás. Situace je desítky let dobře Rakouska), především na základě smlouvy (a nástupem tzv. normali- www.fabys.cz. Děkujeme všem, kteznámá (zmapovaná) našimi historiky žádos a ak vního hledání přísluš- zace a utužení neprostupnos tzv. ří již tento projekt podpořili.
Zdeněk Kubík
a kampanology (tj. přímo odborníky ných farnos z dotyčných zemí, ale železné opony mezi tehdejším ev(pokračování příště)
na zvony) i samotnými mistry zvona- i z inicia vy vítězných mocnos a ropským západním a východním
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BYSTŘICKÁ MLÉKÁRNA
Historie založení mlékárny v našem
městě nebylo náhodným dílem. Zemědělci na Bystřicku dlouhodobě
volali po zřízení družstevní mlékárny
již po založení první Československé
republiky. Bohužel příhodná doba
nastala až v letech 1937-38. Samotná stavba začala na podzim roku
1938 a již v následujícím roce byla
mlékárna i s celým zařízením dobudována. Do provozu byla spuštěna
1. února 1940. Představenstvo tvořili to pánové: Vladimír Kříž-předseda, Jaroslav Rychlý-místopředseda a
členové Stanislav Sedlický, Stanislav
Sádecký, Zdeněk Žilka a Alfons Toman. V roce 1940 mělo družstvo
celkem 218 členů a odebíralo mléko
a máslo z neuvěřitelných 70 vesnic!!!

1

2

■

Po uvedení do provozu byl denní
příjem mléka cca 9 – 10. 000 litrů.
V následujících letech narůstal výkup až na 60. 000 litrů denně. V roce
1945 byla mlékárna řízena národní správou a po znárodnění v roce
1948 se stala součás Národního
podniku Lacrum. Mlékárna vyráběla
mimo mléka a másla i různé druhy
sýrů: desertní, romadůr, Eidamskou
cihlu,… Část produkce byla zasílána
i na export do zahraničí. V důsledku
centralizace byla ale výroba sýrů
převedena do Velkého Meziříčí,
kde byla vybudovaná velkokapacitní sýrárna. Mlékárna měla charakter konzumního typu a vyráběla
především mléko, smetanu, tvaroh,
máslo, jogurty, šlehané podmáslí,
odstředěné mléko na sušení… Svými výrobky zásobovala nejenom
široké okolí našeho města, a proto můžeme pouze litovat likvidaci
kdysi tak prosperujícího a pro zemědělce i obyvatelstvo užitečného
provozu.
-muzFoto:
1. Areál bystřické mlékárny
2. Foto z provozu
3. Krásná funkcionalis cká stavba

3

Záhady starých fotografií 13
Socha sv. Jana Nepomuckého na výstavě „Olomoucké baroko“
Návštěvníka kostela sv. Vavřince v
Bystřici n. P. zaujme na prvé straně lodi, na konzole pod oblačnou
svatozáří poměrně drobná, ale brilantně vyřezávaná a bohatě zlacená socha adorujícího svatého Jana
Nepomuckého. Světec, tradičně
oděný v kanovnickém rouchu s
kožešinovým krátkým pláš kem
- moze ou, je zobrazený v neobvyklé kompozici: klečí v hluboké
úkloně s rukama složenýma křížem
na prsou, s biretem položeným
před sebou. Oduševnělá aske cká
tvář s plnovousem a zvlněnými vlasy přepadávajícími do čela je obrácena do sebe v chém rozjímání
a vtahuje diváka do duchovního
soustředění na modlitbu. Předmětem světcova uc vání je dnes
hlavní oltář kostela, původně však
byla socha součás většího sousoší, jehož ústředním bodem byl
patrně Ukřižovaný Kristus, Svátost
oltářní či Madona. Kompozice díla
nalézá zřejmé předlohy na ilustracích Johanna Andrease Pfeﬀela k
životopisu sv. Jana Nepomuckého
od Bohuslava Balbína, poprvé vydanému v Augšpurku roku 1725.
Skulptura je mimořádně kvalitním,
v sochařské ikonograﬁi málo typickým zobrazením světce, patřícím
ke špičkovým dílům olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera. Byla
vytvořená patrně v první polovině

čtyřicátých let 18. stole , tedy v
době, typické u autora malebnou
rokokovou kompozicí a zároveň
vnitřním citovým prožitkem zobrazené postavy. Ondřej Zahner,
původem bavorský sochař, žil a

tvořil v Olomouci od třicátých let
18. stole až do své smr v únoru
1752. Byl mimořádnou uměleckou
osobnos , ve svých vrcholných
dílech zcela srovnatelnou s nejlepšími představiteli českého baroka. Mimořádný věhlas mu až do
dnešních dnů sjednává především
sochařská výzdoba sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který je
památkou UNESCO. Restaurování
bystřické sochy, provedené v roce

2009 olomouckým Arcidiecézním
muzeem pro výstavy, věnované
v roce 2009 samotnému Ondřeji
Zahnerovi a v roce 2010 projektu Olomoucké baroko, zdůraznilo
původní kvalitu díla očištěním od
vrstev, zas rajících
autorskou jemnost
řezbářského provedení i kvalitu zlacení.
Odkud dílo pochází,
není jasné. Kostel sv.
Vavřince v Bystřici
nad Pernštejnem, kde
je socha dnes umístěna, byl po přestavbě
v letech 1750–1754
vybaven
jednotně
mobiliářem na náklady tehdejšího bystřického faráře Fran ška
Dominika Pomesiána
v letech 1765–1770,
tedy až řadu let po
Zahnerově smr , přičemž nejsou
dochovány zprávy, jestli právě
uměnímilovný Pomesián sochu
pro kostel pořídil. Páter Pomesián
působil před Bystřicí mimo jiné v
Prostějově a rovněž ve Střílkách v
době budování tamního slavného
hřbitova. Právě v Prostějově a v
nedaleké Olomouci se mohl setkat
se Zahnerovým dílem. Nepochybně byl v kontaktu se sochařem
Bohumírem Fritschem, autorem

sochařské výzdoby stříleckého
hřbitova. Fritsch se s Ondřejem
Zahnerem zcela jistě znal, protože
v roce 1748 oba pracovali v Holešově, kde Fritsch v Černé kapli při
tamním farním kostele vnesl do
moravského umění poprvé nový
styl vídeňského klasicismu. Je
nepochybné, že Zahnera tehdy
moderní styl, zprostředkovaný
Fritschem, žákem vídeňského mistra klasicismu Rafaela Donnera,
velmi zasáhl a ovlivnil celou jeho
další tvorbu. Zůstává otázkou, jestli páter Pomesián získal Zahnerovu
sochu sv. Jana Nepomuckého ještě
za svého působení v Prostějově,
třeba i prostřednictvím Fritsche a
přinesl si ji do Bystřice s sebou jako
svůj osobní majetek. Nezbývá než
doufat, že další archivní bádání přinesou do celé věci více světla. Každopádně však dnešnímu člověku
socha v osudech lidí s ní spjatých
ukazuje propojenost tehdejšího
moravského kulturního prostředí i to, že Bystřice n. P. rozhodně
nestála stranou vrcholného uměleckého dění své doby. Autorka
článku je PhDr. Simona Jemelková
z Arcibiskupského muzea. Výstava
byla zahájena 2. prosince 2010 a
byla ukončena 27. března 2011. Vidět sochu, která patří mezi barokní
skvosty Moravy určitě stojí za to.
Petr Dvořáček
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ZA TAJEMSTVÍM BYSTŘICKÉ ŠIBENICE - část 4
Co nám výzkum odhalil?
V předchozích dílech odhalujících
tajemství bystřické šibenice jsme se
seznámili s archeologicko-antropologickým výzkumem, který významně doplnil naše poznatky o výkonu
hrdelního práva nejen v Bystřici nad
Pernštejnem, ale i v širším kontextu
Moravy. Co nám výzkum bystřické
šibenice přinesl?
Přestože není výzkum bystřické
šibenice ještě ukončen, máme již k

ní vývoj bystřické šibenice odpovídá
dataci podle nalezených předmětů a
můžeme vyčlenit několik stavebních
úseků. Nejstarší fázi představuje
jáma pro dřevěný kůl, která byla obložena balvany upevňujícími dřevěný sloup šibenice. Mezi kameny byla
nalezená lidská kost a lze ji proto dát
do souvislos s nejstaršími výkony
hrdelního práva na Hoře, včetně
popravy lapky Šráma v roce 1416.
Jako výraz důležitos a významu města
byla později
v ybudovaná
kamenná šibenice čtverc o v é h o
půdorysu, se
kterou souvisí
největší počet
nalezených
lidských kos
a předmětů.
Avšak i tato
stavba byla následně přebudována, snad v
souvislos s jejím chátráním
či
obnovou
b y s t ř i c ké h o
hrdelního práva na přelomu
16. a 17. stole. Jako základy
nové šibenice
Místo šibenice bylo vždy místem setkávání.
posloužilo půPohled na bystřickou šibenici na archivním snímku.
vodní zděné
ohrazení, ale
dispozici poměrně dostatek infor- nová šibenice se od původní lehce
mací o její historii, podobě i o lidech, vychýlila. Pro výstavbu zděného
kteří zde ukončili svůj život. Z dosa- popraviště byl využíván místní mavadních poznatků je velmi překva- teriál, především kámen, který byl
pivé, že hmotné nálezy (keramika, využit i při vymezení celého areálu,
kovové předměty, mince) datují vý- který dnes vymezuje několik vedkon hrdelního práva na tomto mís- le sebe stojících listnáčů. Poslední
tě do období přelomu středověku úprava šibenice se dožila konce výa novověku, tedy do doby od 15. konu poprav na Hoře a jako krajinná
stole do počátku stole sedm- dominanta, památka i tajemné mísnáctého. Na jiných lokalitách (např. to se dochovala do dnešních dnů.
Ivančice, Tišnov, Slavkov či Šatov)
Bystřická šibenice stojící na výse spíše setkáváme s nálezy z konce razné dominantě nad městem
fungování šibenic, tedy převážně z byla viditelná ze širokého okolí.
přelomu 17. a 18. stole . Staršímu Její významnost umocňovala i její
období fungování bystřické šibeni- konstrukce. Jednalo se o solidní
ce odpovídají především nalezené kamennou stavbu a můžeme si ji
zlomky keramiky, ze kterých se po- představit tak, že na čtvercovém
dařilo rekonstruovat několik hrnků a půdorysu byla vystavěna obvodomisek, a také nalezené mince. Také vá zeď do výšky asi 3 metrů, kdy v
vyzvednuté kosterní pozůstatky po- každém rohu byly sloupy vysoké
pravených osob, včetně ojedinělého až 4 metry. Mezi těmito sloupy pak
hrobu 13 letého chlapce, lze časově byla posazená dřevěná břevna, na
vymezit stejným obdobím, a před- kterých byly přivázány oprátky.
pokládáme, že patří nešťastníkům, Zamykatelné dveře vedly do vnitřo kterých se zmiňují písemné pra- ního prostoru šibenice, který sloumeny od konce 15. stole . Zda se žil k uskladnění popravčích nářadí
nám podaří ke konkrétním kostem (včetně pout, která se nám podařila
přiřadit konkrétní jména nevíme, uvnitř šibenice nalézt) a nářadí pro
přesto můžeme potvrdit, že na šibe- úklid. Do tohoto prostoru měl přínici pravděpodobně skončilo několik stup pouze kat a jeho pomocníci. V
blízce příbuzných osob. Také staveb- okolí šibenice se pak nacházela další

zařízení, např. dřevěný sloup, na kterém se vystavovalo tělo vpletené do
popravčího kola či místo pro upalování. Celý areál popraviště, včetně
vnitřního prostoru, sloužil jako pohřebiště popravených osob a sebevrahů, kteří ztra li právo na řádný
křesťanský pohřeb na hřbitově. Někdy se zde ukládala také těla padlých
zvířat, která měl za povinnost kat ve
městě sbírat a likvidovat.
S obdobnou funkcí šibenice se
setkáváme i jinde na Moravě a způsob použi , její význam a funkce byl
v jednotlivých moravských obcích
s hrdelním právem většinou regulován právními předpisy. Samotná
šibenice se však mohla od městečka k městečku odlišovat. Bylo
to především způsobeno ﬁnanční
nákladnos na výstavbu a následnou udržitelnos šibenice. Proto si
nemohlo každé městečko takto nákladnou záležitost dovolit a stavby,
podobně jako v Bystřici, si mohla
dovolit jen významná a rela vně
bohatá města. Přesto byla popraviště výraznou krajinnou dominantou a v raně novověké krajině bylo
vidět z jedné šibenice na druhou.
V blízkos Bystřice měly hrdelní
právo a své popraviště sousední
obce. Setkáváme se s nim ve Strážku, Bobrové, Nedvědici, Novém
Městě na Moravě, Jimramově a
dalších obcích žďárského okresu. V
písemných pramenech se objevují
informace o jejich popraviš ch od
15. stole , ale deﬁni vního konce
šibenic v 18. stole se dočkala jen
některá. Popraviště měst a městeček se stejně jako v Bystřici nacházela na výrazných dominantách,
jejichž název dodnes připomíná
časy minulé. V Bobrové se popravovalo na pahorku Šibínek nad
městečkem, kde si místní zbudovali
šibenici „pro své občany a jejich
syny“. Z Jimramova máme dochovanou smolnou knihu s vykonanými
tresty, které se prováděly na místní
louce „Na s nadlech“. V Nedvědici

Pověs
z Bystřicka
Znáte pověst o škodolibém hastrmanovi z Argen nského rybníka?
Nebo jste věděli, že zatoulaná
prasata mohou za nalezení bukovských zvonů? Pro všechny milovníky pověs z celého Bystřicka
Městské muzeum Bystřice n. P.
přichystalo novou knihu. Pověs ,
více i méně známé, sesbíral pan
Josef Pavelka. Kniha je k zakoupení na turis ckém informačním
centru. Ale pozor, opět je vydána
pouze malá edice.
-muz-

se popravovalo na pahorku Šibeník
a na náměs byl zřejmě i pranýř.
V Novém Městě na Moravě se nacházelo popraviště na vrchu Šibenice a za areálem dnešní nemocnice
se nacházela s nadla. Dodnes je
v těchto místech k vidění jako památník popravčí meč. Strážek původně patřil pod hrdelní soud v
Bystřici nad Pernštejnem, ale ke
konci 16. stole se osamostatnil a
popraviště si vybudoval na kopci
Šibeničníku.
Jak je vidět, tak z bystřické šibenice bylo opravdu vidět na šibenice
v jejím okolí. Stejně tomu bylo i na
území celé Moravy, kdy se v době
největšího rozšíření hrdelního práva uvádí více než 220 míst s popravištěm. Jejich výzkum byl dlouho
omezen pouze na archivní, ikonograﬁcké a mapové prameny. Díky
novým bioarcheologickým přístupům se náš tým pokouší o komplet-

Možný vzhled bystřické šibenice
podle kresby J. Velka.
ní výzkum tohoto fenoménu naší
historie a jsme rádi, že jsme mohli
prozkoumat i bystřickou šibenici. V
blízké době dokončíme podrobnější
analýzy nálezů a věříme, že toto velmi zajímavé téma a výsledky předneseme nejen odborné veřejnos ,
ale také všem občanům Bystřice nad
Pernštejnem.
Robin Pěnička,
Ústav antropologie,
Přírodovědecká fakulta MU
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Městská knihovna informuje

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 26

Pro zpříjemnění jarních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr
z nově zakoupených knih.
Knihy pro dospělé:
Goﬀa Mar n
Člověk za oponou
Schreierová Vanda
Jak se zbavit plenek deﬁni vně, bez stresu
Klingrová Zuzka
Jóga pro hubnu a očistu
Lakosil Jan
Sudety ve s nu Mnichova
Fusek Wojciech
Lékaři na horách
Mazal Petr
S kolem kolem světa
Langerová Jana
Oční lékař Karel Kuběna
Whi on Hana
Ludmila z Poděbrad
Padevěd Tomáš
Carmen: skutečný život Hany Hegerové
Suchý Jiří
Klaun to zkouší znovu
Kosa k Pavel
Slovenské stole
Bauer Jan
Poutníci ze Svaté země
Bagshawe Tilly
Neklid
Harﬀy Ma hew
Čas mečů
Laval Marie
Tajemství sídla Bellefontaine
Smith Wilbur A.
Temné dědictví
Knihy pro mládež:
Lebeda Jan
Medulínek a vlaštovička Jůlinka
Čepičková Eva
Barunka z Borůvkového statku
Barilová Zuzana
Anna a víly uličnice
Lážnovský Ondřej
To nejlepší z Hurvínka
Körzdörfer Bärbel
Holky na WhatsAppu. Stále online
Schuster Hynek
Kaštánek a Bělinka

Socha sv. Jana Nepomuckého v Dalečíně

Setkání seniorů v knihovně
Dopolední přednášku Mgr. Alexandry Gabrielové „Španělsko“ doplněnou
množstvím fotograﬁí zhlédlo dvacet členů Klubu seniorů – učitelů. Akce se
konala tradičně první úterý v měsíci – 1. března 2022.

Socha světce byla vytvořena
roku 1889 a je umístěna na
hřbitově u kostela sv. Jakuba v
Dalečíně. Součás podstavce je
erb rodu Honrichsu z Wolfswarﬀenu, kterým zdejší dalečínské
panství patřilo. Stejný erb je k
vidění nad vstupem do budovy
obecního úřadu obce Dalečín
(původní zámek byl roku 1850
přestavěn na lovecký zámeček
alpského stylu).
-red-

O Koruně Vysočiny
je slyšet

Loutkohraní
S koncem zimních měsíců
se uvolnila opatření pro
covidu, a tak bylo možné 25.
2. 2022 v městské knihovně uspořádat představení
„Loutkohraní“ pro žáky
čtvrtých ročníků bystřických ZŠ. Herečky Kateřina
Rakovčíková a Marcela Renátová zábavnou formou přiblížily
dětem svět loutek. Představení vzbu-

dilo velký ohlas a dobře se bavily
nejen dě , ale i vyučující.

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

Jste fanoušky
c e s to v a te l ského pořadu
Toulavá
kamera? Tak
to Vám určitě neuniklo,
že se druhou
březnovou
neděli objevila televizní
reportáž z nedalekých Daňkovic. Malá
vesnička zaujala televizní
kamery především svou dokonale zachovalou
modlitebnou, kterou místní evangelíci vybudovali v roce 1818. Z dálky
ani nepoznáte, že se jedná o kostel.
Stavba nemá věž ani zvony, vchod se
zachoval z polí, přesně podle pravidel Tolerančního patentu vydaného
císařem Josefem II.
Ale jednou „Toulavkou“ naše akvity v propagaci Koruny Vysočiny
rozhodně nekončí, neusínáme na
vavřínech a „hrneme“ to dál. Čtenáři
štěných či webových médií si určitě
všimli, že jsme více vidět, a to je náš
cíl. Představujeme Korunu Vysočiny

jako místo plné památek, ráj sportovců i milovníků přírody. Přesně
podle našeho sloganu: malebná a
přívě vá.
A pokud jste na py z našich regionů ještě nenatreﬁli, nevadí, stačí
se podívat na stránky www.korunavysociny.cz nebo na facebookový
proﬁl @korunavysociny a určitě
najdete ty správné cíle pro svá dobrodružství.
Na Vysočinu přišlo jaro, sice se
zpožděním, ale o to je krásnější. Využijte toho a vydejte se poznávat tu
pravou Vysočinu.
-dš-
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KOLIK JEN VÁŽÍ BOLEST ČLOVĚČÍ
To je úryvek slavných Otázek kapely Olympic. Jak odpovědět? Dá se
vůbec bolest poměřit, zvážit… kolik
mám ještě dní, než přijde poslední,
jak dlouho budu ještě zpívat a hrát…
kolik je na zemi cest, kterou mám
dát se vést, nebo už myslet mám na
návrat… A otázek nejen z této písně
vyvstává v dnešní době mnohem
více. Dlouhou cestu k nám musely
urazit síce lidí ze země mučené
válkou. Nikdo z nás si to, čím si prošli, neumí a ani nechce představit.
I pro ně vyvstává řada otázek… budu
mít kde žít, budu mít co jíst, dovede
mě cesta zase zpátky domů, uvidím
ještě své blízké? Na tyto otázky asi
za m neumíme odpovědět. Cicero
řekl: „Ve válce Múzy mlčí“. My si to
ale nemyslíme a chceme hudbou
pomoci všem, kteří naši pomoc po-

třebují. Sami to ale nezvládneme.
Potřebujeme Vás, milé posluchače,
abyste nám pomohli, abychom společně ukázali, že máme svá srdce na
pravém místě a není nám lhostejný
osud našich, i když trochu vzdálených, přátel. Možná si společným
sdílením uvědomíme, jaké máme
za m štěs a snad si i budeme více
vážit každého nového dne. Proto
Vás srdečně zveme na beneﬁční
koncert Balady a romance. Cena za
vstupenku je 200 Kč. Pro někoho
málo, pro někoho jídlo pro rodinu
na celý den nebo kojenecká výživa
na 4 dny nebo půl balení plen nebo
… Protože k nám přicházejí hlavně
nejzranitelnější – dě se svými mámami a babičkami, výtěžek bude
pod záš tou Oblastní charity Žďár
nad Sázavou rozdělován mezi nej-

potřebnější z nich. Děkujeme Vám,
že v neděli 8. 5. 2022 v 18:00 budete
s námi.

Za Smyčcový orchestr N. Kyjovského
– Lenka Macháčková, dirigent.

Dvanáctý ročník dětské výtvarné a literární soutěže uzavřen
Přinášíme Vám fotograﬁi, která byla pořízena 23. 2. 2022
na výstavě ZDRAVÉ BYSTŘICKO. Slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých věkových
kategoriích a předání cen proběhlo
v prostorách městského muzea.
I přes chladné prostředí půdní galerie bylo setkání velmi vřelé, srdečné
a bezprostřední. Jak autoři vítězných
prací a doprovázející rodiče a učitelé, tak zástupci města Bystřice n. P.,
Mikroregionu Bystřicko a městské-

ho muzea jako pořadatelé soutěže,
všichni se těšili jak ze zajímavých
a výs žných prací, tak z pěkného hudebního programu klarinetového
tria ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem.
A neméně rados všem přinášelo i
to, že i přes an covidová omezení
tradiční bystřické projekty úspěšně
pokračují.
Děkujeme autorům, rodičům i
školám za účast v soutěži a těšíme se
na další spolupráci! Věříme, že budeme pokračovat v lepších časech. -ez-
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POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ
PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA

„Prosím tě, nevíš o nějaké dobré kavárně?“ Jasně že jo, mrkni ke mně
na instáč, teď jsem tam dával storíčko.“
Instagram, to nejsou jenom turiscké cíle, památky, hrady. Díky instagramové komunitě vašich přátel
můžete poznávat a hlavně ochutnávat nejrůznější dobroty ve svém
okolí. Zkrátka takové nahlédnu do
gastro nebe. Mnozí uživatelé Instagramu se mto stylem dokonce živí
a náplní jejich práce je cestování po
restauracích a kavárnách, kde si
objednají jídlo, ale před m, než se
do něj pus , s hnou udělat fotku,
natočit video a sepsat krátkou recenzi. To že už jim jídlo mezi m vystydne, je věc jiná.
Pokud patříte k těm, kteří své jídlo raději sní před m, než ho vyfo ,
tak pro Vás máme p na výbornou kavárnu v centru Bystřice nad
Pernštejnem. Kavárna Franqueza
je rodinná kavárna s přátelskou obsluhou. Vnitřní prostory s kapaci-

tou 40 míst jsou rozdělené na část
ve starožitném stylu a prosklenou
zimní zahradu, v létě rozšířenou
o další místa pod širým nebem.
Ochutnat můžete kávu La Bohéme
Espresso 100% arabicu praženou
v České republice, čokolády, teplé
i studené, kvalitní čaje, celou řadu
horkých nápojů a punčů, alkoholické a nealkoholické koktejly,
mléčné a zmrzlinové koktejly, poháry, dorty, palačinky atd. Zákazníci mají možnost využít internet
zdarma a rovnou dát příspěvek na
svůj Instagram, nebo si zpříjemnit
čas vybranou literaturou. Každopádně nezapomeňte na označení
@korunavysociny @mestobystricenadpernstejnem,
#kavarna,
#zakusky. Udělejte si sel čko a
všechno hoďte do stories!
-mm-

ŘÁDKOVÁ INZERCE
 VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234.
 VYKOUPÍME Váš vůz za nejlepší cenu. Volejte 705 124 123.
 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.

V březnovém čísle jsme si pro Vás
připravili trochu netradiční hádanku v podobě sbírky brouků, kterou
najdete nedaleko Bystřice nad
Pernštejnem. V Jimramově stačí
zaparkovat na náměs a najít zaparkovaný vůz, na kterém stojí
dřevěný kůň. Hned za ním je Kavárna Kovářova kobyla a právě za
touto budovou, směrem ke kostelu, najdete napíchnutého brouka
na kůl. Tentokrát jsme čekali, že

přijde maximálně 10 odpovědí,
ale překvapili jste nás. Celkem se
sešlo 26 správných pů a vítězem
se stal Jaroslav Hajný, který také
připomněl, že se zde natáčela
spousta scén pro seriál Četnické
humoresky. Gratulujeme.
Nyní nás zajímá název kostela a
místa, kde ho najdeme. Hádat můžete do 15. 4. 2022 a Vaše odpovědi
zasílejte jako vždy na e-mail: info@
bystricenp.cz
-red-
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Starší žáci po napínavém
závěru vybojovali první
místo v tabulce
V sobotu 12. března se v bystřické
sportovní hale uskutečnil poslední
ﬂorbalový turnaj základní čás Ligy
starších žáků - skupina 5 – Vysočina.
Domácí hráči týmu ASK Bystřice n. P.

se v přímém souboji o první místo v
soutěži utkali s týmem PSKC Okříšky
Rudíkov. Do zápasu vstoupili lépe domácí, kterým se podařilo vybudovat
těsný náskok, který se podařilo se
štěs m udržet i do druhé čás
zápasu. Střelcům z Okříšek se
lepila na hokejky smůla a třikrát
orazítkovali bystřickou brankovou konstrukci. Také oba brankáři předvedli několik skvělých
zákroků. Hosté nakonec zkusili
hru bez gólmana, ale otočit zápas se jim nepodařilo. naopak
domácí měli šanci střelou přes
celé hřiště do prázdné branky,
ale míček treﬁl pouze tyčku.
Bystřice tak po napínavém závěru udržela jednobrankové
vedení 2:1.
-red-
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Sportujeme 2022
8. - 9.1. 2022 Tuláčkův memoriál
Ostrava Junioři: Vojtěch Holemý
5. místo, Juniorky: Michala Illeková
1. místo, Isabela Sedláková 2. místo,
Barbora Hašková 5, Kateřina Illeková
7, Soﬁe Karaﬁátová 9-12. Kadetky:
Michala Illeková 1. místo, Barbora
Hašková 3, Kateřina Illeková 4, Soﬁe
Karaﬁátová 9-12.
23. - 24. 1. 2022 SPJ Poznaň:
Isabela Sedláková 84. místo, Michala
Illeková 77. místo, družstvo s Adélou
Kocourovou a Barborou Prokešovou
12. místo z 19 startujících.
29. 1. 2022 Cena sovy mlž. Praha:
Ladislav Hašek 3. místo, Zuzana Vetešníková 3. místo.
30. 1. 2022 žačky:
Michala Illeková 1. místo, Soﬁe Karaﬁátová 3. Zuzana Vetešníková 11
29. 1. 2022 Pohár CS PRAHA 2022:
Barbora Hašková 21. místo, Soﬁe Karaﬁátová 26. místo
4. - 6. 2. 2022 ECC Poznaň:
Michala Illeková 20. místo, Kateřina
Illeková 113. místo, Barbora Hašková 126. místo, Soﬁe Karaﬁátová
146. místo
Tým ČR družstva 7. místo (M.Illeková, K. Illeková, B. Prokešová, A.
Root) 20. místo (S. Karaﬁátová, B.
Hašková a Flašková )
12. 2. 2022 Praha Letňany Cena ostravské sovy juniorky:
Michala Illeková 1. místo, Isabela
Sedláková 3. místo
13. 2. junioři: Vojtěch Holemý
10. místo

ME v šermu juniorů a juniorek Novi
Sad 24. 2. - 2. 3. 2022.
České družstvo juniorek (U 20) ve
složení Isabela Sedláková, Michala
Illeková (obě TJ Sokol Bystřice n. P.),
Adéla Kocourová TJ Sokol Brno 1, a
Barbora Prokešová USK Praha si na
MEJ v Novi Sadu vybojovalo fantascké 5. místo v konkurencí 17 družstev.
Juniorky: Isabela Sedláková 34. místo, Michala Illeková 38. místo z 83
šermířek.
Junioři: Marek Totušek 24. místo,
Vojtěch Holemý 87. místo z 91 šermířů.
ME v šermu kadetů a kadetek Novi
Sad 1. 3. – 7. 3. 2022
Michala Illeková 10. místo, Kateřina
Illeková 68. místo v konkurenci 77
šermířek.
V družstvech naše děvčata ve
složení Michala Illeková a Kateřina
Illeková (obě TJ Sokol Bystřice n. P.)
a Barbora Prokešová a Anabel Root)
obě USK Prha) osadila 12. místo ze
17 týmů.
5. - 6. 3. 2022 Valašský ﬂeret Zlín
kategorie žactvo:
Barbora Hašková 6. místo, Soﬁe Karaﬁátová 9. místo. Ladislav Hašek
19. místo
6. 3. 2022 kategorie mnž.: Soﬁe Novotná 7. místo a Kateřina Bělíková
8. místo

Kemp vítězů s olympioniky v Bystřici nad Pernštejnem!
Kemp vítězů, tedy pě denní sportovní příměstský tábor pod vedením
špičkového českého atleta, zavítá do
našeho města od 1. - 5. srpna. Registrace běží v plném proudu na webu
www.kempvitezu.cz. Projekt pod
patronátem českých olympioniků
má už pě letou tradici. Dě od 1.
třídy ZŠ až do 15 let pod vedením
zkušených trenérů vybíraných Denisou a Adamem Helceletovými zažijí
týden plný pohybu, rozvoje mentálních schopnos a zdravého životního stylu.
Kromě toho, že účastníci Kempu vítězů každý den tráví sportem,
zaměřeným zejména na atle cké
základy, tak se mohou těšit na návštěvu známé tváře ze sportovního
světa. Už v minulých letech hostovali na kempu Radek Juška, Kristýna
Pálešová, Filip Macek, Ladislav Prášil
a další osobnos reprezentující v
barvách české reprezentace svoji
disciplínu. Novinkou letošního ročníku je rozšíření počtu patronů kteří
osobně povedou celé turnusy. Vedle zakladatelů Kempu vítězů, tvůrců sportovní metodiky a hlavních
patronů, manželů Helceletových,

nově na kempech povedou tréninkové jednotky osobně sprinter Petr
Svoboda, tyčkařka Jiřina Ptáčníková,
skokan do výšky Jaroslav Bába, oštěpař Petr Frydrych a skokan do dálky
Radek Juška.
„Na programu každého dne jsou
nachystány bloky tréninků. Učíme
dě správně hýbat svým tělem, a to
vše zábavnou formou soutěží a her.

Dbáme na individuální přístup maximálně osmi dě na jednoho trenéra.
Sama pak dohlížím na každé dítě,”
říká šé renérka kempu Denisa Helceletová, která ještě s příjmením Rosolová slavila úspěchy na mistrovství
světa či Evropy jako běžkyně na 400
m překážek. Právě na individuálním
přístupu si organizátoři kempu zakládají, a proto je kapacita omezena
pouze 40
místy. Pokud chcete
Vaše
dítě svěřit
do rukou
profesionálních
trenérů a
olympio niků, máte
možnost
jej registrovat na
webových
stránkách
www.kempvitezu.cz.
-mh-

Všechny výše uvedené akce podpořil Kraj Vysočina a město Bystřice n. P., děkujeme.
Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný
sport. Trénujeme pondělí, středa
16:00 - 18:00 a pátek 17:00 - 19:00
v Areálu sportu a kultury v Bystřici
nad Pernštejnem.
Vše lze dohodnout u pana Vlasmila Kurfürsta, tel.: 724 105 036
nebo přímo na místě v hale Areálu
sportu a kultury v Bystřici n. P.
-vk-

PODPOØILO
Mìsto
Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricFOQ.cz
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Po dvou nedohraných
sezonách se konečně
tento ročník hokejových utkání 2021/22
odehrál kompletní. I
když nás někdy potrápila větší nemocnost jak v řadách
hráčů a hráček, tak i trenérů, nakonec jsme společně vše zvládli. V
soutěžích se představilo našich pět
družstev. Dorost statečně bojoval
v Lize dorostu sk. 8 a následně o
umístění ve sk. 24. s výsledky na
naše možnos uspokojivými. Taktéž
mladší žáci bojovali nadšeně v Lize
mladších žáků „D“ sk. 28 - Vysočina
II. Také zde bylo dosahováno dobrých výsledků. Naše tři přípravky
4., 3. a 2. tříd se účastnily turnajů
pořádaných hokejovým svazem
Kraje Vysočina. I zde nám dělali naši
V letošní sezoně
se na zimním stadionu představil
staronový tým A
mužstva - HC
ORLI BYSTŘICE
NAD PERSNŠTEJNEM.
V týmu přibyly nové tváře, ale
jádro zůstalo. Tým vedl trenér
Luboš Sláma a doplňoval ho zkušený hokejista Petr Janda. Celý
realizační tým zaš ťoval manažer
klubu Pavel Kobza. Orly vedl dlouholetý kapitán Jan Ludvík.
Tato sezona byla obrovským
krokem pro nový tým. Po dlouhé
pandemické pauze mnoho hráčů ukončilo svoji ak vní činnost
a tým měl hrát vyšší soutěž, než
na kterou byl z předešlých let zvyklý. Dva týdny před startem soutěže
nebylo vůbec jasné, jestli "A" mužstvo bude, ale nakonec vše dopadlo
dobře a do soutěže nastoupilo. Mezi
nové tváře v týmu patřil Mar n Kuřítko, který vynikal především svým

BK Zubři hodno skončenou
sezonu 2021/22

benjamínci velkou radost. Všem
hráčům a hráčkám všech kategorií
bychom chtěli poděkovat za zápal
do hry a dobrou reprezentaci oddílu

BK Zubři Bystřice n. P. Sehráno tedy
bylo množství utkání i na našem
zimním stadionu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří

Orly čeká letní odpočinek aneb
hokejová sezona skončila

talentem a prosadil se snad v každém
zápase, ve kterém nastoupil. Sezonu tým neodstartoval podle svých
představ, bylo to něco nového a Orli
se dlouho rozkoukávali. K největšímu
zlomu došlo na přelomu roku, kdy v 5
posledních zápasech tým získal devět

bodů ve třech vítězstvích a všechny
tři před domácím publikem. I přes
raketový konec ale Bystřice zůstala v
základní čás poslední.
Sezona m ale neskončila. Následovala nadstavbová část o Pohár
předsedy KVV ČSLH Vysočina, kde
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se účastnili organizování těchto zápasů (časomíra, zdravotníci), včetně
rozhodčích, kteří rozhodovali utkání
přípravek. Již nyní začínáme připravovat sezonu následující, která jistě
nebude jednoduchá v mnoha ohledech. O všech novinkách bychom
chtěli příznivce i podporovatele mládežnického hokeje v Bystřici včas
informovat nejen zde, v měsíčníku
Bystřicko, ale také na našich webových stránkách www.bkzubribystrice.cz. Závěrem ještě přání. Opět
se na začátku příš sezony sejít v
co největším počtu nejen ak vních
hráčů a hráček, ale také ochotných
lidí i subjektů, kteří budou nadále
pomáhat rozvíjet tuto krásnou hru,
která se jmenuje LEDNÍ HOKEJ.
Za BK Zubry Bystřice n. P.
Výkonný výbor
Orli odehráli 6 zápasů. V nadstavbové čás se podařilo s přehledem
porazit celky z Humpolce a z Náměště. Poslední zápas v této sezoně
odehráli Orli pro HC Světlá a dle
diváckých ohlasů to byla i pomyslná třešnička na dortu a nejlepší
hokej, který se kdy v Bystřici hrál.
Tým ochutnal i hořkost porážky s
Ledčí, Velkým Meziříčím a Velkou
Bíteší. Porážky u posledních dvou
jmenovaných byly o to hořčí, protože v obou zápasech Orli byli lepším týmem a několikrát v zápasu
vedli.
V posledních šes zápasech
útoky Orlů nastřílely 29 branek.
Děkujeme i všem sponzorům,
kterými jsou: Město Bystřice nad
Pernštejnem, KOPR Pool, Beneﬁt,
MEGA TEC, Kovo Ropak, Cormen,
Handy People, Petrast, VOŠ a SOŠ
Bystřice, Kovo Koukola, Op k Látal,
Technické Služby města Bystřice,
H+H.
-jl-

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022
I. turnus
V termínu od 25. dubna do 1. května 2022 je možné navš vit zaregistrovaná
sportoviště v našem kraji k bezplatnému sportování. Výběr a nabídku konkrétních sportovišť naleznete na adrese: h ps://www.vysocinavpohybu.cz

II. turnus

V rámci této akce Vás zveme do bystřické Orlovny,
kde jsou pro Vás připraveny tyto ak vity:
Po 25.4. 2022
Út 26.4. 2022
St 27.4. 2022
St 27.4. 2022
Čt 28.4. 2022
Pá 29.4. 2022
So
So
Ne
Ne
Ne

30.4. 2022
30.4. 2022
1.5. 2022
1.5. 2022
1.5. 2022

16:00 - 18:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
20:00 - 21:00
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
18:00 - 19:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
10:00 - 12:00
14:00 - 18:00
10:00 - 12:00
13:00 - 14:00
15:00 - 17:00

Pohybové hry (dě , mládež)
Aerobic (starší děvčata)
Cvičení pro mladší dě
Florbal
Míčové hry (starší dívky)
Jóga
Jumping
Tenis
Rehabilitační cvičení s míči
Cvičení pro mladší dě
Míčové hry (starší chlapci)
STIGA Hokej, Badminton
Sportovní stanoviště
Stolní tenis
Šerm
Cvičení rodičů s malými dětmi

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)

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

www.ddmbystrice.webnode.cz
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Život škol se
obecně vrací do
normálu. Covidová opatření
jsou uvolňována a postupně rušena, školy začínají
žít svým tradičním rytmem. Nejinak
je tomu i u nás ve VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Připravujeme
se na realizaci přijímacích zkoušek.
Budoucí studen maturitních oborů
u nás budou svoje zkoušky absolvovat 12. a 13. dubna. Žáci, kteří se
hlásili na učební obor, již obdrželi
informaci o postupu při jejich přije
do učebního oboru. Věříme, že se v
následujícím školním roce budeme
potkávat se všemi žáky, kteří si u nás
podali přihlášku ke studiu.
Během března jsme s našimi dese žáky absolvovali další zahraniční
stáž v rámci projektu ERASMUS+.
Opět jsme vyslali studenty do italského Milána, kde se na agrofarmě
účastnili jarních prací v sadu, v lese a
při ošetřování zvířat. Poděkování za
hladký průběh stáže patří nejenom

BYSTŘICKO

Ze života odborné školy

našim žákům převážně učebních
oborů, ale také jejich doprovodu,
panu Davidovi Jílkovi, který zodpovědně plnil povinnos odborného
dozoru na zahraniční stáži. Na podzim budeme mít jasno, zda v příš m

školním roce budeme opět cestovat
do zahraničí. Plánujeme změnu desnace, a tak budeme muset vyrazit
na konzultaci. Ale to až v zimě!
Povedlo se nám uskutečnit odložený Studentský bál, který se v

■
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listopadu nemohl konat z důvodu
covidových restrikcí. Akci jsme uspořádali v kulturním sále Domova mládeže. A že se to povedlo! Studen i
jejich hosté byli s akcí nadmíru spokojeni, o čemž svědčí i naše fotoreportáž na facebookovém proﬁlu.
Mrkněte se!
V březnu se uskutečnilo i několik
zajímavých soutěží, kterých jsme
se ak vně účastnili. Celostátní kolo
soutěže ENERSOL i odborné soutěže AGROPODNIKÁNÍ se konalo až
po uzávěrce březnového Bystřicka,
tak Vám o výsledcích poreferujeme
až příště. V dubnu bude naše škola
hos t ty nejlepší Opraváře zemědělských strojů. 21. dubna se v Bystřici
sjede 30 studentů tře ch ročníků
tohoto oboru, aby změřili svoje síly.
Budeme napjatě očekávat, kam v
příš m roce zamíří i náš reprezentant, protože u nás, jako pořadatele,
soutěžit náš žák nesmí.
Přejeme Vám krásný start do jarní
sezony!
-tk-

IDEATHON 2021 (2022) na Gymnáziu Bystřice n. P. „Hledá se lékař“
Soutěž, jejíž nána GyBnP

zev je pro většinu
lidí
neznámým
pojmem, s hl podobný osud jako
olympijské hry. Vše
bylo připraveno na
podzim roku 2021, ovšem pandemická situace zasáhla a posunula
toto klání až na jaro 2022. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže byl
Kraj Vysočina, který se rozhodl
využít reprezenta vních prostor a
možnos stravování bystřického
gymnázia, ubytování zajišťovala
VOŠ a SOŠ. Cílem této soutěže je
podpořit tvorbu inova vních nápadů v následujících oblastech:
1. Digitalizace a modernizace ve
středoškolském vzdělávání
2. Ekologie, šetrný životní styl a udržitelný rozvoj
3. IoT technologie v pracovním a studijním prostředí

Dvou až čtyřčlenné soutěžní
týmy ze středních škol Kraje Vysočina si vybraly jednu z představených výzev a od pátečního

V rámci kampaně „Hledá se
lékař“ jsme na našem gymnáziu dne 18. 3. 2022 přivítali medičku Johanu Pickovou,
studentku 3. ročníku LF UK
v Hradci Králové, která naše
studenty provedla studiem
medicíny.
Besedy a prezentace se zúčastnily skupiny žáků z předmaturitních ročníků, zájemci
z ročníků maturitních a pár jedinců z třídy sexty. Johana se
podvečera do sobotních pozdních
večerních hodin ji zpracovávaly
pod vedením odborných garantů.
Průběh soutěže byl maximálně
pracovní a krea vní, celkovou atmosféru jistě umocnila i účast významných hostů a sponzorských
ﬁrem, ze kterých můžeme jmenovat například Senát ČR, Národní
pedagogický ins tut,
Město Bystřice n. P.,
Microso nebo Žďas
Žďár n. S. Vyhodnocení soutěže provedla a
hodnotné ceny předala odborná porota pod
vedením RNDr. Jana
Břížďaly, člena Rady
Kraje Vysočina. Naše
město reprezentovaly
dva týmy z gymnázia.
Oba si shodou okolnos
vybraly téma
“Digitalizace a modernizace ve středoškolském vzdělávání”. První z nich ve složení Jana
Štarhová, Milan Bělík a Jiří Boháč
ve své kategorii zvítězil, druhý sou-

těžní tým ve složení Monika Trdá,
Jan Metela, Petr Smolík a Milan
Vrbas obsadil tře místo.
Všem našim reprezentantům
blahopřejeme a věříme, že jejich
nápady nám pomohou posunout
středoškolské vzdělávání zase o
kousek dopředu.
Milan Hanák

s námi podělila o své osobní
zkušenosti v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky,
nastínila nám, jak je to s náročností celého studia, co vše
obnáší život studenta medicíny v Hradci Králové.
Věřím, že své posluchače
zaujala a některé i přesvědčila, že studovat medicínu a stát
se kvalifikovaným lékařem
nemusí být pouhým snem,
ale i dosažitelnou realitou.
Pavla Filipová

BYSTŘICKO
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Kulturní ak vity 4. ročníků ZŠ Nádražní
Loutkohraní

ŠKOLY
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Dne 25. 2. 2022 jsme navš vili
Městskou knihovnu v Bystřici n. P.
s programem Loutkohraní. Divadlo
Paravánek hravou formou sezná-

milo žáky s různými typy loutek.
Od bramborových, přes maňásky a
plošné loutky až k marionetám a javajce. Dě zjis ly něco o tom, jak se
divadlo vlastně dělá.

Anthropos
Po dlouhých měsících nemožnos
podniknout jakýkoliv společný výlet
jsme se dočkali. V pátek ráno 11. 3.
2022 jsme nastoupili do vlaku a vyrazili plni očekávání směrem k Brnu.
Pro některé to byla cesta dlouhá a
už se nemohli dočkat, až budeme na
místě. Ale jiní bedlivě pozorovali
krajinu z okýnek vlaku a užívali si
chvíle se spolužáky. Tramvaj (šalina) č. 1 nás dovezla z nádraží až
téměř na místo. Po krátké cestě
parkem jsme již před sebou viděli majestátní pavilon Anthroposu. Komentovaná prohlídka
ve stálé expozici muzea Morava
lovců a sběračů byla pro žáky
zakončením vlas vědného tématu o pravěku. Žáci se zajímali
o ukázky předmětů, kosterní nálezy, rekonstrukce obydlí a další
artefakty našich prapředků. Největší úspěch zaznamenala rekonstrukce mamuta v celé jeho
životní velikos . Ukázky nástrojů
nadchly dě natolik, že si vezly
domů plné batohy pazourků.
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Podpora
osobnostního
rozvoje žáků
Na příznivé atmosféře ve třídách
a dobrých vztazích nám záleží.
Naši pedagogové podporují žáky
ve vzájemné komunikaci a spolupráci. S problémy vzniklými
převážně důsledkem covidové
situace nám ak vně pomáhá
Centrum prevence Žďár n. S. Jeden z interak vních programů
pro efek vní komunikaci právě
proběhl ve 3.B a 5.B. Prostřednictvím zajímavých her a komunitních diskuzních kruhů se žáci učili
zvládat konﬂiktní situace, pracovat s emocemi, posilovat sebejistotu a rozvíjet spolupráci ve třídě.
L. Chudobová, TU 5.B

Vyučující 4.A a 4.B
ZŠ Bystřice n. P.,Nádražní 615

Sbírka na pomoc Ukrajině
Ve spolupráci s žákovským parlamentem byla od úterý 1. března do pátku
11. března 2022 vyhlášena dobrovolná sbírka na pomoc lidem zasaženým
ozbrojeným konﬂiktem na Ukrajině. Všichni mohli denně přispívat v době
před vyučováním a o velké přestávce do pokladničky, která byla umístěna v
přízemí školy. Celková vybraná částka činí 39 221 Kč. Tento obnos byl zaslán
na konto Českého červeného kříže.
Děkujeme za všechny projevy solidarity s lidmi z Ukrajiny, příspěvek
poputuje na dobrou věc!
J. Jeřábková, M. Gregorová, ZŠ TGM

Lyžařské výcviky na ZŠ T.G. Masaryka
Zlepšující se epidemiologická situace
a příznivé sněhové podmínky nám
konečně umožnily uskutečnit odložené lyžařské kurzy 8. a 9. ročníků.
Žáci 8. tříd se rozdělili – polovina
trénovala sjezdové lyžování na Harusáku v Novém Městě n. M., běžkaři
se drželi stále fungujících a pěkně
upravených lyžařských stop na tzv.
Fryšavském ledovci nad obcí Fryšava
a závodních tra ve Vysočina aréně.
Po týdnu stálého, téměř ideálního
zimního počasí bylo jasné, že zvlád-

neme i lyžařský kurz 9. tříd. Protože
podmínky k běžkování už nebyly nejlepší, vyrazili jsme jen na sjezdovky.
Tentokrát jsme vyzkoušeli skiareál
Nový Jimramov. Ani prudký svah neodradil neobvykle velký počet začátečníků, kteří prokázali neuvěřitelnou
houževnatost a touhu kopec pokořit.
Celou dobu příjemně sví lo a nás
neopouštěla dobrá nálada a radost
ze společně strávených chvil. Oba
kurzy jsme si opravdu užili a už se těšíme na další.
J. Němcová, V. Šiborová, ZŠ TGM

Základní škola Tyršova 106,
Bystřice nad Pernštejnem
srdečně zve rodiče i jejich dě k zápisu
do 1. ročníku základní školy,základní školy speciální
a přípravného stupně základní školy speciální
Těšíme se na vás ve čtvrtek 21. dubna 2022

v době od 10:00 do 16:00 hodin
Jiný termín lze domluvit na tel. čísle: 566 552 032
Rodiče přinesou svůj občanský průkaz,
rodný list dítěte a doporučení poradny (SPC nebo PPP)
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Tradiční košt v tradičním termínu
O několika akcích, ze kterých už se
u nás ve Věžné stala tradice, jsem
zde už psal. A jak jsem zmínil v nadpise, každoročně se kolem poloviny
března uskuteční košt pálenek. Léta
běží, a tak tento ročník byl už devátý v pořadí. Tentokrát vyšel termín
na sobotu 19. března. Za těch devět
ročníků se koštu zúčastnilo už velké
množství soutěžících, převahu mívají
místní, ale už byly i roky s mezinárodní účas . Nějaký ten vzorek k nám
zabloudil dokonce už i ze Slovenska.
Samotný košt probíhá vždycky
v přátelské a pohodové atmosféře,
kdy se lidé sejdou, posedí spolu,
ochutnají vzorky pálenek a samozřejmě se to musí i něčím dobrým
zakousnout. Kdo se zúčastní, má
samozřejmě možnost i hodno t.
Pomocí žetonů může každý přidělit
body tomu nebo onomu vzorku podle svoji chu . Většinou se sejde kolem 30 soutěžních vzorků a vybrat
ten nejlepší není úplně jednoduché
a snadné.
Ale jak to vždycky na všech soutěžích bývá vyhrát může jenom
jeden, a to ten nejlepší. Tentokrát
se štěs po pár letech, kdy si hlavní
cenu a putovní pohár odnesl někdo
tzv. přespolní, přiklonilo na stranu

domácích a vyhrál pan Josef Vrbka.
Jen tak mimochodem, jako jeden
z mála se zúčastnil už všech předešlých ročníků. Takže se vypla lo
vytrvat a pořád to zkoušet, jednou
to přece musí vyjít.
A co napsat závěrem. Těšíme se
na další, v pořadí desátý ročník, a
přejeme si dobrý rok a dobrou úrodu švestek.
-jv-

VÍRSKÉ VÝLETY 2022
se konají na počest zakladatele a průkopníka turis ky ve Víru, Fran ška
Šťastného
Výlety se uskuteční v sobotu 7. května 2022. Prezentace účastníků
proběhne v Kulturním domě ve Víru od 8:00 do 11:00 hod., ukončení
výletů bude tamtéž do 16:00 hod. Půjdeme za každého počasí a každý
účastník jde na vlastní nebezpečí, rodiče plně odpovídají za své dě .
Startovné činí pro dě do 15 let věku 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Můžete se vydat na tyto trasy:
1. trasa: Vír z druhé strany
6 km
Vír KD - Hrdá Ves (Vírský mlýnek) - Kača - Pyšolec - Vír KD (případně
opačně)
2. trasa: Vír- rozhledna Karasín
10 km
Vír KD- Karasín rozhledna - Hrdá Ves (Vírský mlýnek)- Vír KD
3. trasa: přes dva hrady
10 km
Vír KD - Pyšolec - Zubštejn - Hrdá Ves (Vírský mlýnek) - Vír KD
4. trasa: kolem přehrady
24 km
Vír KD - přehrada - Dalečín - Veselí Hluboké - Chlum - Klubačice - Vír KD
(možné i pro cyklisty)
5. trasa: K Chudobínské borovici 14 km
Vír KD - přehrada - Chudobínská borovice (Evropský strom roku 2020) Vír KD
Zveme všechny, kteří chtějí poznat krásné okolí naší obce a zároveň
chtějí udělat něco pro své zdraví.
Informace na webu: www.virvudolisvratky.cz,
e-mailu:ou@virvudolisvratky.cz a tel. č. 778 402 270, 736 174 667
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Základní škola a Mateřská škola Písečné
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče
k zápisu do první třídy.

Zápis se koná ve středu

13. dubna 2022 od 13:30 do 16:00 hodin
v budově základní školy.
K zápisu vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

1
Po malé odmlce jsme se opět vráli k rubrice Píši, píšeš, píšeme, ve
které vždy zveřejňujeme oceněné
dětské literární práce z uplynulých
ročníků. Tentokrát se tedy zaměříme na poslední, již 12. ročník dětské
umělecké soutěže, který probíhal na
přelomu roku 2021/2022. Slavnostní předání ocenění proběhlo již dne
23. 2. 2022 v prostorách půdní galerie Městského muzea v Bystřici nad
Pernštejnem. Téma soutěže ,,Zdravé
Bystřicko“ se odvíjelo od současné
situace spojené s nákazou COVID-19

a jeho cílem bylo připomenout dětem a žákům důležitost zdravého
životního stylu a zdůraznit tak péči o
naše zdraví.
Jako první příspěvek Vám přinášíme dětskou soutěžní literární práci
z věkové kategorie 6-8 let s názvem
,,Dopis bráškovi“ od osmiletého Ondřeje Špačka ze ZŠ a MŠ Rožná, který v soutěži a dané kategorii obdržel
Cenu Lesního společenství obcí.
Práce není redakčně upravována.

Milý Mikolášku,
dneska máš sice teprve osm dní, ale až budeš mít šest let, tak si
budeš moct přečíst můj dopis. Chci ti napsat, jak se nám tady žije.
Až budeš větší a budeš umět chodit, budeme si spolu hrát na naší
zahradě. Mám tam velkou klec, ve které chováme korely, papoušky a
andulky. Máme tam bazén, trampolínu a uděláme pro tebe s tátou i
pískoviště. Když nás to tam přestane bavit, máme blízko domu malé
obecní hřiště. Je tam skluzavka, houpací autíčko a pár laviček. Až
budeš ještě větší, budeme spolu chodit nakupovat do Jednoty. U ní
je moc hezká silnice, kde nejezdí moc aut a můžeš se tam jako my
učit jezdit na kole. Na koupališti tě naučím plavat, skákat šipky
- snad se to do té doby taky naučím - a potápět se. Nejlepší je tam
skluzavka. Kdybys chtěl, můžeš tady taky hrát tenis a fotbal nebo
chodit do sokolovny. Kolem Rožné je spousta lesů, hodně potůčků
a krásná příroda. V lese můžeme pozorovat zvířátka, sbírat houby a chodit na procházky. Rád chodím na Hradisko. Se školou tam
sbíráme kameny. V zimě se tam hraje divadlo. V létě se těším na
pouť. Nejradši mám stánky s cukrovou vatou a zmrzlinou, protože
z atrakcí by mi mohlo být špatně. Naše sestřička Anička byla jednou
na lodi a to bylo horší, než kdybych tam byl sám, protože jsem se o
ni strašně bál. Když ses nám minulý týden narodil, všichni ti přáli
zdravý a šťastný život. Já si myslím, že u nás v Rožné je to možné.
Tvůj velký bráška Ondra
Milý Ondřeji, gratulujeme k obdrženému ocenění v dané kategorii a zároveň Ti přejeme mnoho krásných chvil strávených s Tvým malým bráškou
Mikoláškem při objevování nejrůznějších míst i ak vit ve Tvé obci.
Mikroregion Bystřicko
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Akce Bystřicko čte dětem 2022

Minulé roky nebyly moc přívě vé
pro konání různých akcí, ale ani to
nás neodradilo od realizace naší, již
tradiční, akce, Bystřicko čte dětem,
která se v letošním roce uskuteční
již popatnácté.
Aktuální ročník akce se již pomalu
rozjíždí a počátkem jara se uskuteční
první plánovaná čtení. Termín realizace akce potrvá až do 11. 11. 2022,
tudíž mají zúčastněné obce a školy
dostatek času na přípravu i provedení všech čtení. V současné době
máme proza m nahlášeno zhruba
60 čtení v 16 obcích našeho regionu.
Pevně doufáme, že se při konání aktuálního ročníku budou moci
opět všichni společně sejít u čtení
z vybraných knih a nebude tak již
akce omezena v souvislos s vládními opatřeními.
Filozoﬁí celé akce je přivést dě
zábavnou a poutavou formou ke
klasické knize. Proto se pořadatelé

všech těchto setkání snaží
udělat vždy čtení zajímavé,
přitažlivé, poučné, a to jak
pro dě , tak pro případné
návštěvníky. V rámci minulých ročníků bylo připraveno
např. loutkové či hrané divadlo, hudební představení
a různé besedy, ze kterých
si dě mohly na památku
odnést časopisy a knihy od
sponzorů, vlastní výtvory
z dílniček nebo také dárky
z různých soutěží.
Dě , a snad již také i dospělí (rodiče), se tak budou moci opět zaposlouchat do pohádek, pověs , fantazií či
vyprávění. Stejně jako v letech minulých, bude i v rámci letošního čtení
dětem připraven doprovodný program, například setkání se známými
osobnostmi, autogramiády, tvořivé
dílny, soutěže a různá představení.
Doufáme, že i pro letošní rok
bude akce podpořena společnos
EG.D, Krajem Vysočina i jednotlivými obcemi. Mikroregion Bystřicko
má díky těmto ﬁnančním příspěvkům možnost vždy zorganizovat
tuto smysluplnou akci, která má
největší přínos právě pro dě .
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V Pernštejnských Janovicích se dějí věci
Malebná obec Pernštejnské Janovice ležící mezi Věžnou a Býšovcem má od konce ledna hned
dva oslavence. Proč hned dva? Je
tomu už šedesát let, přesně to
bylo 27. 1. 1962, kdy si na radnici
v Brně řekli společné „ano“ manželé Marie a Ladislav Sládkovi.
Domek ve vesnici, ve kterém
společně žijí, koupili před mnoha lety a že jsou mezi místními
oblíbení, dokazuje fakt, kdy pro
Marušku a Láďu připravili tzv.
„Obnovení slibu“. Při malém přátelském posezení si s humorem
sobě vlastním zavzpomínali na
společně prožitá léta naplněné láskou a porozuměním. Nezbývá nám nic
jiného než jim do dalších společných let popřát hlavně pevné zdraví, mnoho
životního op mismu, a ještě pěknou řadu společně prožitých let.
-jv-

KČT Jiřího Gutha – Jarkovského Polička
pořádá v sobotu 16. 4. 2022
15. ročník tradičního výstupu

"Svrateckou horna nou k rozhledně Horní les
Memoriál Jirky Střílka"

Všem sponzorům a příznivcům
velice děkujeme a těšíme se na
nadcházející sezónu!
Mikroregion Bystřicko

Obec Věžná přijme do trvalého pracovního
poměru jednoho zaměstnance. Podmínkou ŘP
skupiny T. Nástup možný ihned.
Informace na tel.: 736 684 775.

• Letos uběhne 20 let od otevření rozhledny na Horním lese (2002).
• V cíli bude možné získat Pamětní list, dále zde budou turis cké vizitky
akce (č. 3128, nyní nově A-208), magnetky, pohlednice a razítka
s mo vem rozhledny – nově razítko Koruna Vysočiny.
Start: odkudkoli, hvězdicově
Cíl:
rozhledna Horní les u Rovečného od 10 do 17 hodin
Více info na tel. 735 833 472, e-mail:kct-jgj-policka@seznam.cz
h ps://www.facebook.com/groups/312886573395170/

Tradiční jarní setkání s přírodou
(tradice, řemesla a prodejci)
Sobota 9. 4. 2022 od 9:00 - 16:00 hodin v KD Dolní Rožínka
Budete mít možnost si v připravených dílničkách vyrobit předměty vztahující se k jaru, potěšit se s lidmi, kteří předvádí stará řemesla, ochutnat
velikonoční pokrmy. Příjemnou jarní náladu pomůže navodit vystoupení dě z mateřské školy Dolní Rožínka. Podařilo se nám oslovit spoustu
úžasných a šikovných lidí z našeho okolí.

Program výstavy je následující:
•
•
•
•
•
•

Velikonoční dílničky.
Registrace účastníků soutěže O nejchutnějšího beránka.
Velikonoční dekorace-inspirace-možnost výroby vajíček - mrskaček.
Ukázky Velikonočních zvyků - možnost vyzkoušení.
Zahradnictví Skořenice u Chocně přiveze celý sor ment kvě n, okrasných keřů a stromků
Ochutnávky cukroví, perníčků.
Perníky Lucie Krejčové s oceněním Regionální potravina.

Přibližně v 14:00 hod. vystoupení dě MŠ Dolní Rožínka,
následuje vystoupení národopisného souboru Groš a Rožínka.

Kavárnička s občerstvením.
Vyhlášení výsledků soutěže O nejchutnějšího beránka cca v 15:30 hodin.

Ceny předá starosta obce pan Z. Horák.
Těšíme se na Vás

22

MAS ZUBŔÍ ZEMĚ
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REALIZACE PROJEKTU SPOLUPRÁCE
„VÁŽÍME SI PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ PŮDA, VODA A LES“
MAS Zubří země ve spolupráci s
MAS Oslavka a MAS Českomoravské pomezí realizují od listopadu 2021 projekt spolupráce
„Vážíme si přírodního bohatství
– půda, voda a les“. Projekt je zaměřený na šíření osvěty v oblas
zadržování vody v krajině. Smyslem projektu je posílení spolupráce mezi zúčastněnými MAS a
předání informací environmentální osvěty široké veřejnos na
celém území zúčastněných MAS.
Cílem projektu je předat cenné
informace o přírodním bohatství,
rozšířit obzory, zábavnou a zajímavou formou upozornit na environmentální problémy v území
a ukázat široké veřejnos , jakým
způsobem mohou přírodě – ať už
lesu, půdě nebo vodě pomoci.

mie, půdoznalství, mikrobiologie a
výživy rostlin Agronomické fakulty
Ing. Jaroslav Záhora, CSc., předseda Národní sítě MAS Ing. Jiří Krist,
bývalá zaměstnankyně Povodí
Moravy Ing. Eva Zamazalová a

zástupci z Kraje Vysočina Ing. Eva
Horná a Ing. Pavel Hájek, Jiří Kunc
oceněný zemědělec stříbrnou
medailí v programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá
krajina 2018, Ing. Olga Křížová, za-

V termínu 17. 2. 2022 – 18. 2.
2022 se uskutečnila zahajovací
osvětová akce projektu se zajímavými přednáškami a diskuzemi.
Akce se uskutečnila v hotelu Skalský dvůr. I přes nepřízeň počasí a
výpadky proudu akce proběhla
bez větších problémů. Na zahajovací osvětové akci byla také
vyhlášena ekologická VIDEOSOUTĚŽ „DOBRÉ SKUTKY PRO
PŘÍRODU“. Do soutěže o nejlepší krátké video se může zapojit
široká veřejnost. Videosoutěž
je zaměřena na environmentální téma, kde můžete krea vním
způsobem ukázat Váš vztah k přírodě, vliv člověka na krajinu nebo
změny v přírodě, které vnímáte.
Na akci vystoupila řada odborníků: přední český klimatolog
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský,
CSc., akademický pracovník a odborný asistent Ústavu agroche-

městnankyně společnos ZERA,
která se zabývá prosazováním
ekologických principů v odpadovém hospodářství, zemědělství, ochraně a zvyšování kvality
půdy, Ing. Jitka Zelená zástupce
pro MAP Bystřice nad Pernštejnem, ředitel hotelu Skalský dvůr
Ing. Michal Nešpůrek, Ing. Jan
Vopravil, Ph.D. z Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy
v Praze, kde se specializuje na
problema ku půdní klasiﬁkace
a ochranu půdy a celou akci zakončil pan Petr Juračka, ředitel
Lesního společenství obcí, s.r.o.,
který účastníkům nas nil aktuální stav lesů na Bystřicku a v Kraji
Vysočina.
Zahajovací osvětová akce projektu byla opravdu přínosná a zajímavá, přinesla další podněty k
řešení, zajímavé informace, přednášky, kontakty, a především
přiměla každého zúčastněného
přemýšlet nad naším přírodním
bohatstvím.
Ve čtvrtek 10. 3. 2022 se v obci
Dlouhé uskutečnil první seminář
z dese plánovaných seminářů,
které se uskuteční na našem území v rámci projektu spolupráce.
Pozvání na seminář přijal odborník
na půdu pan Ing. Fran šek Pavlík,
Ph.D. (ředitel odboru půdní služby, Státní pozemkový úřad), který
účastníkům semináře zajímavě
přiblížil problema ku půdní eroze
a její monitoring a nas nil možná
řešení tohoto problému včetně
pozemkových úprav. Na závěr
přednášky proběhla také zajímavá
debata s účastníky ohledně probíhajících nebo již dokončených
pozemkových úprav v jejich obci.

SEMINÁŘ 2

05.04.2022

16:30-18:30

Bobrůvka

SEMINÁŘ 9

24.11.2022

17:00-19:00

Nová Ves u NMnM

SEMINÁŘ 3

05.05.2022

17:00-19:00

Dalečín

SEMINÁŘ 10

08.12.2022

16:00-18:00

Rozsochy

SEMINÁŘ 4

02.06.2022

16:00-18:00

Strážek

SEMINÁŘ 5

23.06.2022

18:00-20:00

Jimramov

SEMINÁŘ 6

08.09.2022

16:00-18:00

Tři Studně

SEMINÁŘ 7

20.09.2022

17:30-19:30

Nedvědice

SEMINÁŘ 8

03.11.2022

16:00-18:00

Rožná

Budeme se na vás těšit na dalších seminářích.
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Konec starých kotlů na pevná paliva od 1. září 2022
Odpovědnost má provozovatel kotle.
Rok 2022 by měl být významným
mezníkem ve stupňujícím se boji za
čisté ovzduší v České republice. Nejpozději do 1. září 2022 musí být ukončen provoz více jak 300 síc starých,
ručně přikládaných kotlů na pevná
paliva, které svými emisními parametry již neodpovídají přísným legislavním požadavkům na provoz (dále
jen „nevyhovující kotel“). O tom, že
podzim 2022 je nejzazším termínem
pro provozování zákonu nevyhovujících kotlů na pevná paliva, se ví již 10
let. Tedy od doby naby platnos nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Nicméně významná část
provozovatelů to doposud nebrala
vážně nebo o tom nevěděla, stále
neví a nebo tuto skutečnost záměrně
přehlíží. A je mnoho těch, kteří o povinnos výměny ví, ale nutnou inves ci odkládají do poslední možné chvíle.
Provozovatel kotle nemusí být jeho
majitelem. Kdo vlastně zodpovídá
za ukončení provozu nevyhovujícího
kotle. Je to ten, kdo kotel provozuje
(provozovatel) nebo ten, komu tento kotel patří (tedy jeho majitel)? U
většiny bytů a rodinných domů to
je asi nepodstatné, protože provozovatel kotle je současně také jeho
majitelem. Ale existuje i mnoho pronajímaných nemovitos , které jsou
nevyhovujícími kotli vytápěny a zde
velice často bývá majitelem kotle majitel nemovitos , ale jeho provozova-

telem nájemce. Z nadpisu k tomuto
článku je zřejmé, že zodpovědnou
osobou je provozovatel zdroje, takže
si pojďme vysvětlit, proč je tomu tak.
Kdo zodpovídá za provoz nevyhovujícího kotle? Za to, že bude nevyhovující kotel případně provozován v
rozporu se zákonem i po 1. září 2022
zodpovídá jeho provozovatel. Proto
případné sankce za pro zákonné jednání (pokuta do výše až 50 síc Kč) se
budou týkat právě jeho. Vychází to z
§ 17 zákona o ochraně ovzduší, který

deﬁnuje povinnos provozovatele
stacionárního zdroje (v našem případě
teplovodního kotle na pevná paliva).
V § 17 odst. 1 písm. g) zákona o
ochraně ovzduší je uvedeno, že provozovatel stacionárního zdroje je
povinen: „provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla

ROSA NAVŠTÍVILA LITOMYŠL
V pátek 4.3.2022 uspořádali uživatelé a pracovníci denního stacionáře
Rosa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, výlet do Litomyšle. Hlavním cílem byla Střední
škola zahradnická a technická, kam
byli pozváni panem učitelem Petrem
Macoškem, který se specializuje na
studium chovu exo ckých zvířat.
Pan učitel připravil exkurzi školy,
uživatele i pracovníky seznámil s

chovem hadů, želv, ještěrů, ptáků a
dalších zvířat. Pro mnoho zúčastněných to byl první zážitek s živým exo-

ckým zvířetem. Odvážlivci si mohli
vzít do rukou hada, anebo si ho jen
pohladit. Na závěr skvělého poznávacího výletu byla možnost sledovat
krmení krokodýlů a vodních želv.
„Chtěla bych panu učiteli a vůbec
celé škole poděkovat za pozvání a
možnost s uživateli školu a zvířata
navš vit, byl to neopakovatelný
zážitek, moc jsme si Litomyšl užili“,
sděluje pracovnice Lenka, která celou akci
organizovala. „Byl
to
náš
první výlet v tomto roce a
moc jsme
se na něj
těšili.
Nejvíc se
mi líbili
hadi.
Nevěděla
jsem, že
had je tak
h e b k ý,“
hodnotí
výlet uživatelka Veronika.
Königová Petra,
vedoucí denního stacionáře Rosa

pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění a který není navržen rovněž
pro přímé vytápění místa instalace,
v souladu s minimálními požadavky
uvedenými v příloze č. 11 k tomuto
zákonu“.
Takže zjednodušeně řečeno, právě a jedině provozovatel kotle je tou
osobou, která z pohledu zákona o
ochraně ovzduší zodpovídá za to, že
nevyhovující kotel nebude provozován po 1. září 2022. Ostatně stejné
je to také s povinnými kontrolami
teplovodních kotlů a topidel
na pevná paliva. Tyto zdroje
tepla o jmenovitém příkonu od
10 do 300 kW musí být podle
§ 17 odst. 1, písm. h) zákona o
ochraně ovzduší pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolovány autorizovaným servisním
technikem. Povinnost nechat
provést kontrolu padá dle zmíněného paragrafového znění
opět na provozovatele stacionárního zdroje, nikoliv na jeho
majitele.
Kdo je provozovatel a kdo majitel
podle zákona? Deﬁnice provozovatele stacionárního zdroje je uvedena v
§ 2 písm. h) zákona o ochraně ovzduší následovně: „provozovatelem je
právnická nebo fyzická osoba, která
stacionární zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo
neexistuje, považuje se za provozo-

vatele vlastník stacionárního zdroje.“
Takže opět velice zjednodušeně řečeno, provozovatelem teplovodního
kotle na pevná paliva je ten, kdo do
kotle pravidelně přikládá palivo a
následně využívá kotlem vyrobené
teplo. Nikoli tedy majitel kotle, i když
je třeba současně majitelem nemovitos , ve které je kotel umístěn.
Kdo je tedy provozovatelem například v bytovém domě s několika
nájemci, který je vytápěn jediným
kotlem a není nijak pevně stanoveno, kdo z nájemců je zodpovědný
za provoz kotle? V tomto případě to
bude zřejmě majitel kotle, protože
nelze jednoznačně deﬁnovat jediného provozovatele. Ve sporném případě lze kontaktovat zodpovědného
zástupce příslušné obce s rozšířenou
působnos s odpovědnos za ochranu životního prostředí, které přísluší
dozor nad dodržováním zmíněných
ustanovení zákona.
Na závěr je ještě třeba dodat, že
aby měl provozovatel kotle (spalovacího stacionárního zdroje) jistotu, že
provozuje zdroj tepla v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší, tj.
minimálně 3. nebo vyšší emisní třídy,
tak je třeba ověřit tuto informaci např.
v technických dokumentech k danému zdroji tepla, na š tku umístěném
přímo na daném výrobku nebo u
odborně způsobilé osoby (servisního
technika).
- -

KOOPERATIVA
se přestěhovala
Koopera va pojišťovna a.s., VIG

Masarykovo nám. 15
Odpovědný vedoucí: R. Smíšková
Tel.: 724 488 342
E-mail: rsmiskova@koop.cz
Po - Pá 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Koopera va - Česká spořitelna
ﬁnanční poradenství

Masarykovo nám. 15
Miloš Hájek Telefon: 602 872 869
E-mail: milos.hajek@koopera va.cz
Internet: www.koop.cz
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ZPRÁVY Z NEMOCNICE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Novoměstská nemocnice mění
očkovací místo
Očkovací místo v interním pavilonu novoměstské nemocnice mohli
lidé využívat jen do konce února.
Poté bylo uzavřeno. Zájemci o
aplikaci očkovací látky pro onemocnění covid – 19 ale mohou do
nemocničního zařízení přicházet i
nadále. „Od 1. března se očkování
přesune do infekční ambulance,“
informovala epidemiologická sestra Nemocnice Nové Město na
Moravě Šárka Vidergotová.
Zdravotníci zahájili očkování
pro veřejnost v interním pavilonu
novoměstské nemocnice v únoru
loňského roku. Do dnešního dne

aplikovali okolo sto dvace síc dávek vakcíny ﬁrmy Pﬁzer BioNTech.
Na novém očkovacím místě - v
infekční ambulanci - se bude očkovat každé úterý, a to v době od 14
do 16 hodin s možnos prodloužení do 18 hodin. Zájemci se mohou
buď zaregistrovat na webové adrese h ps://crs.uzis.cz nebo přijít bez
registrace.
Od 1. března bude také možné
získat veškeré informace o očkování a zároveň i o testování na telefonním čísle 566 801 550, a to v
době od 7 do 15 hodin.
-hzk-

K pacientům nemocnice mohou
opět přicházet návštěvy
Navš vení pacientů hospitalizovaných v Nemocnici Nové Město na
Moravě bude jejich příbuzným a
známým opět umožněno od neděle
13. března. Musí ovšem dodržovat
určitá pravidla. Nutnos je prokázat
se PCR testem ne starším 72 hodin
nebo an genním testem odebraným
zdravotníkem. Ten nesmí být starší
24 hodin. Dalšími z možnos je prokázat očkování tře dávkou či očkování druhou dávkou do 270 dní nebo
doložit, že v době ne delší než 180
dnů před dnem návštěvy návštěvník prodělal onemocnění covid – 19.
„Nutný je respirátor FFP2, který musí

mít návštěvníci nasazený po celou
dobu návštěvy u pacienta. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna,“
upozornila ředitelka novoměstské
nemocnice Věra Palečková.
Návštěva nemocných bude povolená nejdříve po pě dnech hospitalizace, a to ve středu a v neděli v době
od 15 do 17 hodin. Délka návštěvy je
stanovená na třicet minut pro maximálně dvě osoby k pacientovi. „Pokud je pacient na oddělení v izolaci a
covid pozi vní, pak nejsou návštěvy
povoleny,“ připomněla epidemiologická sestra novoměstské nemocnice
Šárka Vidergotová.
-hzk-

Prokazování bezinfekčnos u návštěv nutné není, respirátory však lidé
v nemocnici neodloží
S novým uvolněním dochází i ke
zmírnění opatření pro návštěvy a
pacienty novoměstské nemocnice.
Některé povinnos však i nadále
zůstávají v platnos .
Od 14. 3. odpadla povinnost
testování zaměstnanců, pacientů

v dlouhodobé péči i návštěv. Při
hospitalizaci a před operací je však
i nadále PCR testování pacientů vyžadováno. Ve zdravotnických prostorách Nemocnice Nové Město n.
M. stále pla povinnost nošení respirátorů FFP2. Výjimku mají pouze

hospitalizovaní pacien na pokojích.
V případě, že se pacien vydají na
vyšetření mimo oddělení, musí mít,
pokud tomu nebrání závažné zdravotní důvody, nasazený respirátor či
ústenku. Respirátory musí být i v sanitkách, pokud nejde o pacienty, kte-

ří mají respirační problémy a závažné
zdravotní důvody.
Nadále pla , že jestliže se zhorší
epidemiologická situace na některém z oddělení, vyhrazuje si nemocnice právo dotyčné oddělení pro
návštěvy opět uzavřít.
-hzk-

NA HOTEL SKALSKÝ DVŮR PŘIJMEME KOLEGU NA POZICI::

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
od 30 000 Kč

Hledáte přizpůsobivého zaměstnavatele?
Hledáte nás. Nabízíme práci nejen na plný
pracovní úvazek, ale i na pár hodin týdně.
Dejte nám o sobě vědět a domluvíme se.

CO BUDE
VAŠÍ HLAVNÍ NÁPLNÍ?
-

obsluha hostů, příprava coffee-breaků, rautů
komunikace s ostatními středisky
udržování čistoty střediska
dodržování standardů kvality
přejímka zboží
realizace inventur
práce s jednoduchým programem v PC

JAKÉ POŽADAVKY
JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ?
- vzdělání: min. ukončené
střední odborné s výučním listem
- dobrý zdravotní stav
- trestní bezúhonnost

Mgr. Šárka Matyášková
tel.: 727 941 689
e-mail: matyaskova@pks.cz

ZAUJALA VÁS TATO POZICE?
VÍCE INFORMACÍ K POZICI

MUŽ/ŽENA
KTERÉ VLASTNOSTI U NÁS UPLATNÍTE?
- pracovitost, chuť se sebe rozvíjet
- spolehlivost a férovost

PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT?
- umíme ﬁnančně ocenit Vaše zkušenosti,
odbornost - na mzdě se domluvíme!
- získáte stabilní zaměstnání:
i v době pandemie se o zaměstnance
postaráme = nepropouštíme
- dotované stravování, dopravy,
možnost ubytování
- další zajímavé ﬁremní beneﬁty
- spolupráce možná na pracovní poměr
i brigádně

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

www.pks.cz

Aktuálně
přijímáme
i další kolegy
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VZPOMÍNKY
Dne 10. 3. 2022 uplynulo 15 let od
zastřelení našeho syna

Dne 8. 4. 2022 uplyne 7 let,
kdy nás navždy opus la

Petra HORY
a téhož dne, 10. 3. 2022 by se dožil
95 let jeho děda
pan Josef HORA
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou rodiče, bratr Jiří a kamarádi.

paní Božena SUCHÁ

S láskou vzpomínají dcera Lada
a dě s rodinami.

Dne 19. dubna by oslavila narozeniny,
paní Jaroslava KRONDRÁFOVÁ

Dne 2. dubna 2022 by se dožil 80 let
pan Fran šek OSTRÝ
z Vrtěžíře.

Za chou vzpomínku všem,
kdo jste ji znali a měli rádi,
děkuje syn Petr
a dcera Michaela s rodinou.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdcích žije - neumírá.
Dne 5. 4. 2022 by oslavil 84. narozeniny.
Již uplynulo 10 let,
kdy nás dne 29. února 2012
náhle opus l náš milovaný ta nek,
dědeček a bratr,
pan Aleš PTÁČEK

Dne 15. 4. 2022 uplyne 30 let,
kdy nás opus la
paní Jarmila ROLÍNKOVÁ
z Bystřice nad Pernštejnem.
Stále vzpomínají syn Jan s rodinou,
dcera Mirka
a vnuci Pavel a Petr s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínají
synové a sestra s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození 2021
ZÁŘÍ
Anna Machová
David Mach
Michal Císař
Elizabeth Slámová
Soﬁe Matyášková
Alex Pokorný
Petr Havlík
Elias Němec
Emma Dvořáková
Adam Ludvík

1.9.
1.9.
5.9.
7.9.
7.9.
7.9.
9.9.
20.9.
22.9.
25.9.

Jubilan
DUBEN 2022
Helena Sýkorová
Vladimír Kaštánek
Fran šek Dostál

96 let
93 let
90 let

Drahomír Maša
Terezie Hašková
Jiřina Humeníková
Anastazie Karásková
Jaroslava Jandová
Ludmila Kotlánová
Ludmila Krejčová
Drahomíra Krištofová
Olga Lorencová
Karel Švestka
Helena Lázničková

90 let
88 let
87 let
86 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Dne 22. 4. 2022 uplyne již rok,
co nás navždy opus l náš milovanýý
pan Libor SCHNEIDER
S láskou každý den vzpomíná
manželka Jaroslava,
dcera Andrea s rodinou,
syn Libor s rodinou.
Nikdy nezapomeneme.

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN - KV
KVĚTEN
TEN 2022
Dopoledne od 9:00 - 12:00

Úmr
ÚNOR 2022
4.2. Miloš Mička
10.2. Miloš Skula
11.2. Adolf Hamřík
14.2. Štefan Ďuroška
27.2. Jaroslav Musil

ROVNEROVÁ

66 let
60 let
85 let
101 let
87 let
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DUBEN
02.04.
03.04.
09.04.
10.04.
15.04.
16.04.
17.04.
18.04.
23.04.
24.04.

B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
BLADENT s.r.o., Štursova 111, NMnM, 566 616 904
Zubní péče MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, NMnM,
566 524 615
MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
BLADENT s.r.o., Štursova 111, NMnM, 566 616 904
MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, BnP, 566 688 231
MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
MUDr. Eva Vorlíčková, Studentská 4/1699, Žďár n. S.,
566 690 138, 3. patro
MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, BnP, 724 202 301

30.04.
KVĚTEN
01.05.
MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, NMnM, 722 410 010

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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NOVÁ ŠKODA

FABIA

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

S výhodnou
měsíční splátkou
již za

3 877 Kč měsíčně

Financujte CHYTŘE se

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při ﬁnancování se ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátka předem
114 240 Kč (29,47 %), výše úvěru 273 460 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 302 719 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 333 427 Kč,
RPSN vč. pojištění 8,790 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 193 850 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění
3 877 Kč, úroková sazba p. a. 4,14 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let nebo více a běžné užití vozu. Tato indikativní nabídka
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Hledáme
nové kolegy
do party
•

•
•

ç!/Ŝ

/20&Ā,!)&1(ŵ

,ƒ!2'"*"ǿ!,/Ɗ7!/3,1+ģ013Ǿ
, %,12-/ ,313"ǘ0*ĉ++ć*-/,3,72
7!ǿ,!ǘǕȒǙǕ̶ǕǕǕĀ
ç,/,3Ɗ-Ŝģ0-ĉ3"(ǿǘǕ̶ǕǕǕĀ

•

•
•

,ƒ!2'"*"ǿ !,/Ɗ7!/3,1+ģ013Ǿ
, %,12-/ ,313"Ǘ0*ĉ++ć*-/,3,72
7!ǿ,!ǗǝȒǘǚ̶ǕǕǕĀ
ç,/,3Ɗ-Ŝģ0-ĉ3"(ǿǘǕ̶ǕǕǕĀ

2Ā+ģ#,/*ģŜ

3çŜ"Ā,!)&1(ŵ

•

•
•

•

•
•

,ƒ!2'"*"ǿ !,/Ɗ7!/3,1+ģ013Ǿ
, %,12-/ ,313"Ǘ0*ĉ++ć*-/,3,72
7!ǿ,!ǗǝȒǘǝ̶ǕǕǕĀ
ç,/,3Ɗ-Ŝģ0-ĉ3"(ǿǘǕ̶ǕǕǕĀ

,ƒ!2'"*"ǿ !,/Ɗ7!/3,1+ģ013Ǿ03çŜ"Ā0(ć
,-/ç3+ĉ+ģǾ, %,12-/ ,313"Ǘ0*ĉ++ć*-/,3,72
7!ǿ,!ǗǝȒǘǚ̶ǕǕǕĀ
ç,/,3Ɗ-Ŝģ0-ĉ3"(ǿǘǕ̶ǕǕǕĀ

()!+ģ(ȡ()!+& "*,!")ŵ

/ ,3+ģ(-/,,0)2%2-" ģ

%,!+ć-/,ǖǽ012-+ĉ&+3)&!&16Ǿ-,27"/++ģ0*ĉ+Ǿ
7(2Ţ"+,01&03Ɗ%,!,2
• 7!ǿ,!ǗǛ̶ǕǕǕĀ
• ç,/,3Ɗ-Ŝģ0-ĉ3"(ǿǘǕ̶ǕǕǕĀ

•

•
•

(Ɗ/+ģ(
•

•
•

,ƒ!2'"*"ǿ !,/Ɗ7!/3,1+ģ013Ǿ
, %,12-/ ,313"Ǘ0*ĉ++ć*-/,3,72
7!ǿ,!ǗǞȒǘǚ̶ǕǕǕĀ
ç,/,3Ɗ-Ŝģ0-ĉ3"(ǿǘǕ̶ǕǕǕĀ

½!/ƒçŜȒ7ç*"Ā+ģ(
•

•
•

,ƒ!2'"*"ǿ !,/Ɗ7!/3,1+ģ013Ǿ03çŜ"Ā0(ć,-/ç3+ĉ+ģǾ
-,27"/++ģ0*ĉ+ʭ-,%,1,3,01-,7-/ ,3ç+ģ
7!ǿ,!ǗǝȒǘǘǕǕǕĀǾ+3ģ -Ŝģ-)1(67!/ƒ"+ģ-,%,1,3,01&
ç,/,3Ɗ-Ŝģ0-ĉ3"(ǿǘǕ̶ǕǕǕĀ

,ƒ!2'"*"ǿ !,/Ɗ7!/3,1+ģ013Ǿ
, %,12-/ ,313"Ǘ0*ĉ++ć*-/,3,72
7!ǿ,!ǘǕȒǘǛ̶ǕǕǕĀ
ç,/,3Ɗ-Ŝģ0-ĉ3"(ǿǘǕ̶ǕǕǕĀ

"*7!ĉ+ģ7ģ*"ǿ
ș
•
•
•
•
•
•
•

-Ŝģ0-ĉvek na doprav2ƒǗǕǕǕĀ
stravnéțǚǕĀȡ!"+Ȝ
,+20ǚǕǕĀ7,!-/ ,3ç+ģ*&*,Ŝç!+ć0*ĉ+6
Ā13/1)"1+ģ3Ɗ(,+,3ćprémie
ǚ1Ɗ!+ŵ dovolené
3ĉ/+,01+ģ,+206,!*ĉ+27!,-,/2Ā"+ģ+,3ć%,(,)"$6
stravování 3/"ç)2#&/*6
-Ŝģ0-ĉ3(6+3,)+,Ā0,3ć(1&3&16#&/"*+ģ( "
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Více informací na www.zelezarny.cz
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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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DUBEN 2022

Stále nabízíme
volná pracovní místa
pro muže i ženy.
Neváhejte nás
kontaktovat.

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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