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INZERCE



V případě podezření na výše uvedené příznaky u ptáků informujte ihned o 
událos   soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou 
veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám do pos  ženého místa. 

Zásady pro drobnochovatele drůbeže 
V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) vý-

razně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních 
výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř 
budov. 

• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontak-
tem s volně žijícím ptactvem; 

• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží; 
• v chovech, kde není možno zajis  t chov v uzavřeném objektu, přijmout 

opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími 
ptáky; 

• krmivo a vodu umís  t uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeš-
kem; 

• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně 
žijící vodní ptáci, nebo v blízkos   těchto vodních ploch a toků; 

• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních 
nádrží; ke kterým mají přístup volně žijící ptáci 

• venkovní vodní nádrže dle možnos   chránit před volně žijícími ptáky 
(sítě, ploty, zábrany); 

• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně 
žijících ptáků. 

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

OZNÁMENÍ
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Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o 
změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní sta  s  cké službě, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistou-
peno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na so-
botu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskyt-
nout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, 
tedy bez nutnos   kontaktu s dalšími osobami. 

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která 

má v rozhodný okamžik na území 
České republiky trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo 
které byl na území České republiky 
udělen azyl, doplňková ochrana 
nebo dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která 
je na území České republiky v roz-
hodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a 
každý byt (i neobydlený). Povinnost 
sečíst se se nevztahuje pouze na 
cizince, kteří jsou v České republice 
na dobu kratší než 90 dnů (například 
turisté), a na cizince požívající diplo-
ma  cké výsady a imunity. 

Sčítání organizuje, řídí, koordi-
nuje a jeho přípravu, provedení, 
zpracování a zveřejnění výsledků 
zabezpečuje Český sta  s  cký úřad 
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informač-
ních systémů veřejné správy podle 
paragrafu 7 zákona. Na přípravě 
a provedení sčítání Úřad spolupra-
cuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uve-
denými v zákoně. 

Obecní úřad zveřejní způso-
bem v místě obvyklým nejpozději 
14 kalendářních dnů před rozhod-
ným okamžikem tento dokument, 
seznam standardních sčítacích ob-
vodů v obci včetně jejich vymezení 
a jména, příjmení a čísla průkazů 
sčítacích komisařů, kteří budou 
v jednotlivých sčítacích obvodech 
sčítání zajišťovat, včetně telefonní-
ho spojení na bezplatnou informač-
ní linku sčítání.

Sčítání osob se provede poskyt-
nu  m údajů jejich zápisem do 
sčítacího formuláře povinnou oso-
bou. Tou je každá plně svéprávná 
fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně 
svéprávná, poskytne údaje její zá-
konný zástupce nebo opatrovník, 
případně jiná osoba oprávněná za ni 
jednat podle občanského zákoníku. 
Sčítání lidu, domů a bytů se provádí 
vyplněním sčítacího formuláře pro 
domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě 
neobydleného bytu vlastník domu 
nebo správce.

Povinná osoba poskytne údaje 
jejich zápisem do sčítacího formu-

láře buď v elektronické podobě při 
online sčítání od 27. března 2021 do 
9. dubna 2021, nebo následně při 
terénním došetření. 

Terénní došetření provádějí v jed-
notlivých sčítacích obvodech sčítací 
komisaři jmenovaní podle zákona. 
Sčítací komisař se při výkonu své 
funkce prokazuje průkazem sčítací-
ho komisaře, případně na požádání 
povinné osoby též svým občanským 
průkazem nebo cestovním dokla-
dem. 

Při terénním došetření sčítací 
komisař předá členu domácnos  , 
osobě žijící mimo domácnost, po-
případě vlastníku zařízení, které 
netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v lis  nné podobě 
v předem oznámeném termínu nej-
později do 26. dubna 2021. Úřad je 
podle zákona oprávněn lhůtu pro-
dloužit. 

Člen domácnos  , osoba žijící 
mimo domácnost nebo vlastník 
zařízení, které netvoří samostatný 
sčítací obvod, odevzdá vyplněný 
sčítací formulář v odpovědní obál-
ce na poště nebo jej vhozením do 
poštovní schránky odešle zdarma 
na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo 
jej doručí na kontaktní místo sčítání, 
nejpozději do 11. května 2021. Úřad 
je podle zákona oprávněn lhůtu pro-
dloužit. 

Údaje zjištěné při sčítání jsou 
chráněny zákonem, nařízením 
o evropské sta  s  ce, GDPR a dal-
šími právními předpisy. Tyto údaje 
nesmějí být použity pro jiné než 
sta  s  cké účely. Sčítací komisaři, 
stejně jako všechny osoby, které se 
v souvislos   se zpracováním výsled-
ků seznámí s individuálními nebo 
osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost 
mlčenlivos   je časově neomezená. 

Český sta  s  cký úřad žádá všech-
ny občany, aby odpovědným vypl-
něním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

www.scitani.cz  Ptačí chřipka – informace pro 
drobnochovatele 

PROSÍME OBČANY, ABY VYUŽÍVALI MOŽNOSTI 
PLACENÍ POPLATKŮ NA ÚČET!

ODPADY č. účtu: 9005-0000723751/0100

variabilní symbol = 3150001340

specifi cký symbol = rodné číslo

Částka: 700 Kč

Termín splatnos  : 30. 6. 2021

PES č. účtu: 9005-0000723751/0100

variabilní symbol = 3150001341

specifi cký symbol = číslo popisné

Termín splatnos  : 31. 3. 2021

Částka je dle obecně závazné vyhlášky Města 
Bystřice nad Pernštejnem č.1/2019

PLACENÍ POPLATKŮ

Infl uenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je 
virové onemocnění pos  hující ptáky. Pos  huje jak volně 
žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. 
Pos  žená zvířata mají dýchací po  že, trpí ztrátou chu   a 
masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází 

především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvr-
dit pouze v laboratoři. 

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a 
vzplanu  m klinických příznaků. V případě infl uenzy je to pouze několik dní. 
První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne. 

Infi kovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, 
odmítají se pohybovat, mají dýchací po  že, jsou apa  cká (obr. 1). Příjem 
krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška 
se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají 
tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, 
kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťová-
ny jsou krváceniny a nekro  cké změny na hřebínku a lalůčcích (obr. 2), edém 
hlavy (obr. 3). Mohou se objevit otoky a krváceniny na konče  nách (obr. 4). 
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Z RADY MĚSTA ZE DNE 2. 2. 2021

PRONAJME 
LÉKAŘSKOU ORDINACI 

o velikos   36 m2 v budově polikliniky 

Více informací poskytne:  

Mgr. Mar  n Rod, 

tel.: 566 590 344, 

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

Město Bystřice nad Pernštejnem

Rada města schválila:
1. přidělení bytu č. 28 v DPS paní 

J. D.,
2. přidělení bytu č. 115 v DPS man-

želům K.,
3. přidělení bytu č. 119 v DPS paní 

V. K.,
4. zřízení budoucího věcného bře-

mene ve prospěch  EG.D,  a.s. 
spočívající v právu uložení no-
vého kabelového vedení VN, 
jeho údržby a oprav  na čás   
pozemků p.č. 2985/82, 2958/7  
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.  
Budoucí VB bude úplatné za jed-
norázovou úplatu ve výši 1000 
Kč + DPH a VB bude na dobu 
neurčitou,

5. Směrnici č. 2/2021 o Zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu, 

6. Směrnici č. 3/2021 O evidenci 
smluv a objednávek

7. zřízení budoucího věcného bře-
mene spočívající v právu uložení 
nového kabelového vedení NN, 
jeho údržby a oprav  na čás   po-
zemků p.č. 105,110,112,115,116 
v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem. 
Budoucí VB bude úplatné za jed-
norázovou úplatu ve výši 1000 
Kč + DPH a VB bude na dobu 
neurčitou,

8. zřízení budoucího věcného bře-
mene spočívající v právu uložení 
nového kabelového vedení NN, 
kabelové skříně, jeho údržby 
a oprav  na čás   pozemků p.č. 
448/2, 449/1  v k.ú. Lesoňovi-
ce. Budoucí VB bude úplatné 
za jednorázovou úplatu ve výši 
2000 Kč + DPH a VB bude na 
dobu neurčitou,

9. zřízení budoucího věcného bře-
mene spočívající v právu ulože-
ní nového kabelového vedení 
NN, VN a telekomunikační sítě, 
přípojkové a rozpojovací skříně, 
jeho údržby a oprav na čás   po-
zemků p.č. 111, 112, 115, 1955, 

59/1, 86, 87, 890, 893/2, 923/1, 
935, 942 v k.ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. Budoucí VB bude 
úplatné za jednorázovou úpla-
tu ve výši 10 000 Kč + DPH a VB 
bude na dobu neurčitou,

10. poskytnu   dotace ve výši 40 000 
Kč (do 6 EO) paní J. S. z programu 
na podporu čištění odpadních 
vod,

11. pronájem nebytového prostoru 
o ploše 4 m2 v domě č.p. 15 na 
Masarykově náměs   v Bystři-
ci nad Pernštejnem za účelem 
umístění bankomatu Komerční 
Bance, a.s. roční nájemné 1000 
Kč/m2 + DPH. Smlouva bude na 
dobu neurčitou s 6 měsíční vý-
povědní lhůtou,

12. ukončení nájemního vztahu 
v nemovitos   č.p. 15 na Masa-
rykově náměs   v Bystřici nad 
Pernštejnem s KB, a.s. ke dni 
3. 2. 2021,

13. odpuštění nájmu a el. energie 
klubu 4Max Fitness za první 
čtvrtle   roku 2021,

14. pořádání historického fes  valu 
pořádaného panem H. na Zub-
štejně v termínu 24. – 25. 7. 
2021,

15. fi nancování akce Přeložka VN 
v průmyslové zóně částkou 
11.951,- Kč a akce Wellness část-
kou 15.730,- Kč,

16. umístění mobilní reklamy na kři-
žovatce u Penny na dobu 3 mě-
síce pro inzerci na místní fi rmu 
Cooper za cenu 1625 Kč/měsíc,

17. neprovedení fakturace za službu 
výlepu za 1/2021 z důvodu 
uzavření turis  ckého informač-
ního centra

18. vyhlášení záměru a doporučuje 
ZM prodej čás   pozemku parc. 
č. 71 k.ú. Bystřice n. P. o výměře 
cca 190 m2 nutno zachovat pás 
1,5 m od komunikace – nutný 
GP.  Cena 80,- Kč + DPH/m2,

19. schvaluje vyhlášení záměru a 

doporučuje ZM prodej pozem-
ků parc. č. 2958/15, 2958/16 
2958/17 a čás   pozemku parc. č. 
2958/18 a parc. č. 2859/73 k.ú. 
Bystřice n. P. fi rmě db Betonové 
jímky s.r.o. Cena 20 ,- Kč/m2,

20. vyhlášení záměru a ZM dopo-
ručuje případný prodej čás   
pozemku parc. č. 3085/1 k.ú. 
Bystřice n. P. panu T. P. – cena 
150,- Kč/m2 + DPH  - nutný GP.

21. vyhlášení záměru a ZM doporu-
čuje prodej čás   pozemku  parc. 
č. 362/1 o výměře 30 m2 a 65 m2   
k.ú. Dvořiště paní M. P. za cenu 
150,- Kč + DPH/m2 dále dopo-
ručuje koupi pozemku parc. č. 
2182/2 od paní M. P.  a parc. č. 
2204/12 k.ú. Bystřice n. P. od 
paní M. N. za cenu 183,- Kč/m2,

22. vyhlášení záměru a ZM dopo-
ručuje prodej pozemku parc. č. 
82/6 v k.ú.  Rovné s podmínkou 
možnos   odkoupení pozemků 
pod budoucí cyklotrasou parc. č. 
706/22, 82/1, 82/2, 82/15, 86/9 
k.ú. Rovné od pana I. D. s pří-
padným dalším prodejem čás   
pozemku parc. č. 86/10 a parc. č. 
78/5 k.ú. Rovné – vše za stejných 
podmínek 20,- Kč/m2,

23. vyhlášení záměru a ZM doporu-
čuje prodej pozemku dle nové-
ho GP parc. č. 304/12, 304/13, 
304/14 k.ú. Pivonice panu J. D. 
– cena 150,- Kč + DPH/m2,

24. vyhlášení záměru a ZM doporu-
čuje prodej pozemku dle nové-
ho GP parc. č. 49/15, parc.č. 76, 
parc. č. 77 a díl „c“ pozemku parc. 
č. 273/17 díl „b“ z parc. č. 49/10  
k.ú. Pivonice panu M. J. za cenu 
150,- Kč + DPH/m2 a koupi dílu 
„d“ pozemku parc. č. st. 46 k.ú. 
Pivonice za cenu 183,- Kč/m2,

25. vyhlášení záměru a ZM doporu-
čuje prodej čás   pozemku parc. 
č. 274/1 k.ú. Bratrušín o výměře 
cca 60 m2 panu J. M.  za cenu 
150,- Kč + DPH/m2 – nutné vyho-

tovení GP.
Rada města bere na vědomí:
26. Rada města bere na vědomí 

informaci o tom, že na záměr 
č. 44/2020 stavba domova pro 
seniory se přihlásili dva zájemci. 
Rada města pověřuje starostu 
zkontaktovat obě fi rmy s  m, 
aby předložily do následující 
schůze rady města svoji prezen-
taci budoucího provozu a směřo-
vání domova pro seniory.

Rada města odkládá rozhodnu  :
27. o prodeji nemovitos   na parc. č. 

1972 a poloviny pozemku parc. 
č. 1973/1 k.ú. Bystřice n. P. man-
želům B.

28. o prodeji pozemku ke stavbě by-
tového domu v lokalitě Rovinky 
pro fi rmu Profi mo stavby s. r. o.

Rada města nedoporučuje zastupi-
telstvu:
29. prodej čás   pozemku parc. č. 

1977 k.ú. Bystřice n. P.,
30. prodej pozemků parc. č. 3058/1, 

3058/11 a 3058/9 k.ú. Bystřice 
n. P. panu L. D. U těchto pozem-
ků je třeba řešit komplexně i 
vybudování komunikace a infra-
struktury.

Rada města neschvaluje:
31. vyhlášení záměru na pronájem 

rybníka na parc. č. 822/12 k.ú. 
Ždánice na dobu neurčitou s roč-
ní výpovědní lhůtou a následný 
pronájem panu Z. Č. s vymeze-
ním údržby a způsobu hospoda-
ření (polointenzivní).

Rada města doporučuje zastupitel-
stvu:
32. odkup parcely veřejného pro-

stranství s přípravou pro budoucí 
komunikaci v ulici Rovinky za 150 
Kč/m2. Pověřuje vedení města 
přípravou smlouvy o smlouvě 
budoucí.

Zápis z rady naleznete na webových 
stránkách města: 
www.bystricenp.cz/rada.

-red-
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 RŮZNÉ

Víte, že...Víte, že...Víte, že...

Česká pošta, s.p. si Vás dovoluje informovat o trvalé změně 
hodin pro veřejnost od 1. 3. 2021 provozovny pošty Bystřice nad 
Pernštejnem. Současná otevírací doba v sobotu: 8:00 - 12:00 hodin 
se mění na 8:00 - 10:00.

OZ N Á M E N Í

Určitě už víte, že pobočka Komerční banky, která sídlila na adrese 
Masarykovo náměs   15, ukončila svůj provoz a prostor kde se to 
dřív hemžilo zákazníky, nyní čeká na nového nájemce a lidem už 
slouží pouze bankomat. Tato pobočka zahájila provoz 21. února 
1992 a naposledy bylo otevřeno 31. srpna 2020. To je ale jen malá 
část dlouholeté historie. Dávno před  m, než fungovala banka, jak 
jí známe z dnešní doby, to bylo trochu jinak. 

První záznamy o peněžních ústavech v Bystřici sahají do roku 
1865. V budově bývalého panského domu se usadila „Záložna 
bývalého panství Bystřického“ (později zde sídlí hotel Záložna-Ve-
len-Přehrada a naposledy hotel Angela).  V polovině 30tých let 
minulého stole   si postavila záložna novou budovu (č.p. 59, po 
válce zde sídlil ONV i Místní národní výbor). Na schůzi obecního 
zastupitelstva v roce 1869 dává tehdejší purkmistr Peregrin Fiša 
podnět k založení dalšího fi nančního ústavu - Městské spořitelny. 
Postačilo pouze 21 let a 16. prosince 1890 se slavnostně otevřela 
Městská spořitelna. Na starých pohlednicích města nalezneme 
kanceláře spořitelny v přízemí radnice. Příběh se opakuje - až se 
po dese  le  ch „našpórovalo“, staví se nová budova fi nančního 
ústavu. Architek   Freiwald a Böhm ozdobili naše náměs   budo-
vou Městské spořitelny. Její příběh má další pokračování. O tom 
snad někdy jindy…

Je to téměř rok, 
co se v novoměstské 
nemocnici v souvis-
los   s onemocně-

ním Covid-19 změnil běžný chod. Již 
v polovině března nemocnice mu-
sela upravit režim v ambulancích, 
na odděleních a operačních sálech. 
Od března 2020 bylo nutné s ma-
lými přestávkami přizpůsobit práci 
nemocnice epidemiologické situaci 
v České republice.  

V současné době, kdy počty na-
kažených příliš neklesají, zajišťuje 

SITUACE V NOVOMĚSTSKÉ NEMOCNICI
nemocnice péči nejen o pacienty 
s onemocněním Covid-19, kteří vy-
žadují odbornou péči, ale i o pacien-
ty, kteří Covid-19 prodělali a jejich 
stav je za  m tak závažný, že se ne-
mohou vrá  t do domácího léčení. 

Téměř bez omezení fungují akutní 
a odborné ambulance. V hospita-
lizačním režimu nemocnice posky-
tuje pouze akutní péči, plánovaná 
neakutní operační péče je nadále 
pozastavena. Provádět plánované 
operace neumožňuje vysoký počet 
hospitalizovaných pacientů s one-

mocněním Covid-19 a také platnost 
Mimořádného opatření Minister-
stva zdravotnictví z 30. 12. 2020, 
které nařizuje pozastavit příjem no-
vých pacientů za účelem poskytová-
ní plánované péče. 

Od počátku pandemie personál 
nemocnice zajišťuje každý všední 
den testování (PCR testy, an  genní 
testy, testy na určení pro  látek), což 
je velmi náročné na personální zajiš-
tění a vyžádalo si i značné inves  ce 
do přístrojového vybavení.

V nemocnici probíhá očkování 

zdravotníků, 22. ledna 2021 bylo 
zahájeno očkování seniorů nad 80 
let. Od 15. ledna zajíždějí lékaři a 
sestry nemocnice jako mobilní oč-
kovací týmy do domovů pro seniory 
a domovů se zvláštním režimem na 
Žďársku. Nemocnice ve spolupráci 
s Krajem Vysočina a městem Žďár 
nad Sázavou připravuje očkovací 
centrum ve žďárské sportovní hale 
na Bouchalkách, které by mělo svůj 
provoz zahájit v druhé polovině 
března.

Tamara Pecková

Trafostanice v novém kabátě

 

Projekt MAP II rozvoje vzdělává-
ní v ORP Bystřice nad Pernštejnem 
ve spolupráci se společnos   E.ON a 
Městem Bystřice nad Pernštejnem v 

létě revitalizují dvě trafostanice, kde 
se objeví vítězné grafi cké návrhy. 
Děkujeme za všechny zaslané ná-
měty a gratulujeme vítězům.

U polikliniky - Kristýna Halamková, studentka VOŠ a SZEŠ

U kotelny a Sídliš   II – Danielka Roháčková, ZŠ T. G. Masaryka



Když se v Bystřici nad Pernštej-
nem a okolí zmíní jméno Libor Po-
korný, spoustě lidí si vybaví veselý 
a vždy dobře naladěný kamarád, 
kolega a především člověk, co 
nepokazí žádnou srandu, ale také 
současný předseda Mikroregionu 
Bystřicko. Jak vše zvládá nám pro-
zradí on sám v následujícím rozho-
voru.

V současné době pracujete jako 
starosta obce Rožná, ale součas-
ně jste předsedou Mikroregionu 
Bystřicko. Jak se dají tyto dvě 
funkce s  hat? 

Pracovní doba starosty nikdy 
nekončí a měl by být k dispozici 
dvacet čtyři hodin denně a sedm 
dní v týdnu. S přibývající admini-
stra  vou a přesouváním státních 
a krajských povinnos   na obce se 
stává výkon funkce starosty ještě 
náročnější. Mikroregion Bystřicko 
patří v rámci ČR k těm větším. Má 
třicet devět členských obcí, ve kte-
rých žije asi dvacet  síc obyvatel a 
zahrnuje celou oblast obce s roz-
šířenou působnos   Bystřice nad 
Pernštejnem. Komunikaci a spo-
lupráci členů tak velkého regionu 
logicky nemůže řídit jeden člověk 
a vyžaduje kvalitní a samostatný 
tým. Mám od samého nástupu 
do funkce v roce 2014 to štěs  , 
že jsem se na své spolupracovníky 
mohl vždy spolehnout. Ať již na 
místopředsedy, dříve Josefa Vojtu, 
tak v současnos   Mar  na Horáka. 
To stejné si dovolím tvrdit i o svých 
kolegyních, které v kanceláři Mik-
roregionu aktuálně pracují, Jitku 
Dočkalovou a Veroniku Benovou. 
Ale vždy se můžeme obrá  t i na 
naše bývalé kolegyně a partnery 
z MAS Zubří země pod vedením 
Jarmily Zemanové. Tato spoluprá-
ce mi vedení Mikroregionu velmi 
usnadňuje.  

Práce starosty je všem jistě zná-
má, ale co všechno má na starost 

předseda mikroregionu? 
Funkční náplň je si hodně po-

dobná. Zastupuji Mikroregion na 
nejrůznějších jednáních s úřady 
nebo organizacemi, podepisuji 
dokumenty, žádos   o dotace a 
mnoho dalších administra  vních 
úkonů, stejně tak jako každý sta-
rosta obce. Mnohem víc mě ale 
baví ak  vní činnost, která přinese 
nějaký užitek obyvatelům našeho 
regionu. Svět se stále zmenšuje a 
hranice se smazávají. To, co přine-
se užitek nějaké obci, je ve větši-
ně případů užitečné i pro obce 
okolní, což bohužel pla   i naopak. 
Proto se snažím, aby zástupci obcí 
v našem regionu co nejvíce spo-
lupracovali, vyměňovali si zkuše-
nos   a problémy řešili společně.

Nastupoval jste v listopadu 
roku 2014, kdy jste střídal ve 
funkci Augus  na Holého. Jak se 
za tu dobu mikroregion změnil? 

Doufám, že nijak výrazně. To 
myslím zcela vážně. Augus  n Holý 
byl to  ž předseda, který dal mik-
roregionu tvář a velkou část akcí, 
které pořádáme a snažíme se dále 
rozvíjet, vymyslel právě on. A že 
jich je. Bystřicko čte dětem, Putov-
ní letní kino, Hry bez hranic a další. 
Na některých akcích také velice 
úzce spolupracujeme s vedením 
Města Bystřice nad Pernštejnem, 
které je jejich hlavním garantem. 
Jedná se například o Dětskou 
uměleckou soutěž nebo udělení 
 tulu Nositel tradic Bystřicka. Kro-

mě sportovních a kulturních akcí 
nám pomáhá Bystřice s poskyt-
nu  m kancelářských prostor pro 
naši činnost. Velký význam má pro 
starosty našich obcí i pravidelná 
účast zástupců jednotlivých odbo-
rů městského úřadu na členských 
schůzích, kdy nás aktuálně infor-
mují o změnách a novelách záko-
nů a vyhlášek, důležitých pro naši 
práci. V posledních letech jsme 
pro naše členy postupně pořídili 

vybavení pro pořádání nejrůzněj-
ších oslav a akcí, např. párty stany, 
skákací hrady, trampolínu a vyba-
vení k promítání, které si mohou 
obce i jejich občané z mikroregio-
nu vypůjčit. 

Mnozí vás také znají jako mo-
derátora Her bez hranic. Popište 
našim čtenářům, o co se jedná.  

Hry bez hranic znají jistě mnozí 
televizní diváci z devadesátých let, 
kdy byl tento pořad velmi populár-
ní. My jsme se rozhodli pro prak-
 cky stejný formát. Soutěží pě  -

členná družstva zastupující svoje 
obce, složená ze soutěžících růz-
ného věku i pohlaví a plní disciplí-
ny, které si jednotlivé týmy připra-
ví. Soutěž je především o zábavě 
a setkávání lidí napříč celým regi-
onem. První ročník proběhl v roce 
2014 v Rozsochách a okamžitě si 
získal velkou popularitu. Celá akce 
je organizačně velmi náročná jak 
pro hos  telskou obec, tak pro náš 
tým. I když mi s moderováním vždy 
někdo zdatně pomáhá (Augus  n 
Holý, Josef Vojta, Mar  n Horák), 
následující dva tři dny téměř ne-
mluvím. Ale to není na škodu. 

Současná situace těmto akcím 
moc nepřeje, ale přeci jenom se 
zeptám. Plánujete pokračování 
Her bez hranic, pokud to bude 
možné a kolikátý to bude ročník? 

Letos proběhne již osmý ročník 
soutěže a pořádající obcí se stane 
obec Věchnov, a to díky výborné-
mu výsledku z loňského roku, kdy 
se jako nováček soutěže umís  l na 
skvělém druhém místě. Pevně vě-
říme, že se letošní Hry bez hranic 
uskuteční a nic nám naše přípravy 
nezkazí. 

Jste také hercem ochotnického 
divadla v Rožné. V jakých rolích 
vás bylo možné vi-
dět a co vás na di-
vadle nejvíc baví?  

Historie Silvest-
rovského extrém-
ního divadla, jak se 
naše společenství 
jmenuje, je skutečně 
zajímavá. Už v roce 
2010 po mém ná-
stupu do funkce sta-
rosty jsem uvažoval, 
jak zpříjemnit spo-
luobčanům někdy 
trošku nudné silves-
trovské odpoledne. 
Od myšlenky nebylo 
daleko k činům a tak 
od roku 2011 vždy 
na Silvestra pořádá 
obec Rožná Vyso-
kohorský výstup na 
Hradisko. Jedná se 
o sranda akci, kdy 
se u obecního úřa-
du v Rožné sejdou 
místní i přespolní a 

po nezbytném očkování (alkohol 
podávaný v malých dávkách ne-
škodí v jakémkoliv množství) vyra-
zí na stras  plnou cestu k vrcholu 
kopce nad obcí. Zde je už od roku 
2012 čeká překvapení v podobě 
amatérského představení místních 
ochotníků. S nápadem na divadlo 
v přírodě za mnou právě v roce 
2012 přišla místní učitelka Lenka 
Novotná, která od té doby píše 
pro náš spolek scénáře a před-
stavení režíruje. Naše premiéra 
byla několik let i derniéra až do 
přelomového roku 2017. Tehdy 
jsme divadelní kus „Dívčí válka“ 
poprvé zahráli i na prknech, která 
znamenají svět, v místním kultur-
ním domě. V našem divadelním 
souboru nehraji nikdy velkou 
roli, spíše zajišťuji spoustu orga-
nizačních věcí kolem celé akce. 
Vždyť počet návštěvníků této 
akce už stoupnul na několik set 
a z toho mám asi největší radost.  

Na co se nejvíc těšíte, až se svět 
vrá   opět do normálních kolejí? 

Všichni toužebně vyhlížíme to 
pověstné světýlko na konci tunelu. 
Ale můžeme si ten život trošku roz-
jasnit i sami. Třeba  m, že přesta-
neme sledovat depresivní zprávy 
o počtu nakažených a zemřelých a 
budeme se těšit z příjemných ma-
ličkos  . Mnohdy si je ani neuvědo-
mujeme, ale kolem nás stále jsou 
a žádná nákaza nám je nemůže 
vzít. A na co se nejvíc těším já? Až 
si bez respirátoru u skleničky vína 
obklopen společnos   dobrých lidí 
zazpívám třeba „Rosu na kolejích“.

Děkuji za rozhovor.
-mm-

Rozhovor se starostou, předsedou mikroregionu, ale také moderátorem a divadelníkem Liborem Pokorným
SVĚT SE STÁLE ZMENŠUJE A HRANICE SE SMAZÁVAJÍ
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ROZHOVOR

Na výstavě na KÚ Jihlava



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       7. strana

RŮZNÉ

NEJ... BYSTŘICKA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ 
SBOR informuje:

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina eviduje 
v roce 2020 celkem 10 386 událos   s přímou škodou 

129 729 000,- Kč. Uchráněné hodnoty v uplynulém roce jsou 
728 991 000,- Kč. Typ událos   a počet: Požár 972 (z toho 15 cvičení), 
dopravní nehoda 1 302, Ostatní mimořádné událos   8 097 (z toho 
45 prověřovací cvičení).

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, okres Žďár nad Sázavou 
eviduje v roce 2020 celkem 2351 událos   s přímou škodou 28 604 
000,- Kč. Uchráněné hodnoty v uplynulém roce jsou 167 354 000,- Kč. 
Typ událos   a počet: Požár 215 (z toho 5 cvičení), dopravní nehoda 
276, Ostatní mimořádné událos   1860 (z toho 5 prověřovací cvičení).

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, stanice HZS Bystřice n. P. 
eviduje v roce 2020 celkem 316 událos  . Typ událos   a počet: Požár 
33, dopravní nehoda 51, ostatní mimořádné událos   232.

V roce 2020 byla pořízena 
z Fondu zábrany škod České 
asociace pojis  telů nová cis-
terna TATRA T 815-2:  CAS 20 
/4000/240-S2T jejíž nástavbu 
upravila fi rma THT Polička s.r.o. 

Není velkým překvapením, že 
tento  tul v našem regionu drží hráz 
přehrady Vír I s výškou úctyhodných 
76,5 metru. Málokdo ovšem bude 
znát konkurenci tohoto unikátu. 

Konkurenceschopného kandidá-
ta bychom v žďárském okrese ne-
našli, musíme se tedy vydat na jih 
kraje Vysočina, přesněji do okresu 
Třebíč. Zde se tyčí druhá nejvyšší 
sypaná přehrada v Evropě – Vodní 
nádrž Dalešice. Ta se svými 100 me-
try bohužel tu vírskou předčí, avšak 
v délce hráze je výhra na naší straně. 
390 metrů to  ž zajis   Vírské pře-
hradě 40 metrový náskok před tou 
dalešickou. 

Je zde ovšem i jiný soutěžící, ten-
tokrát ze stejné kategorie jako Vír, 
tj. přehrada s betonovou hrází. Ne-
jedná se o nikoho jiného, než Or-
lickou nádrž. Ta se pyšní 91 metrů 
vysokou a 450 metrů dlouhou hrází. 

I přes silnou konkurenci si tak 
naše přehradní hráz vyslouží 3. mís-
to v celé republice. Pojďme se ale 
podívat za hranice…

Celosvětové prvenství za  m drží 
čínská přehrada Ťin-pching I, která 
se svými neuvěřitelnými 305 me-
try čtyřikrát převyšuje tu vírskou. 
Na ještě razantnější rozdíl bychom 
narazili při porovnání vodních tur-
bín. Za  mco dvě vírské turbíny 

mají dohromady výkon 12 MW, ty 
čínské jsou v šes   schopny vytvořit 
výkon 3600 MW. Výsledkem tedy 
je, že jedna Ťin-pchingská turbína 
má stokrát větší výkon než ta vírská.

Vezmeme-li v potaz rozdílný věk 
přehrad i jiné detaily, tak můžeme 
v klidu říct, že náš region má na 
svém území impozantní vodní dílo, 
které vždy uchvá  lo všechny ná-
vštěvníky a bude tak jistě pokračo-
vat i do budoucna.

Marek Dřínovský

NEJVYŠŠÍ HRÁZ NA BYSTŘICKU 

Foto zdroj: h  p://gainhistory.blogspot.com

Vážení čtenáři, v tomto roce jsme si pro vás připravili nový seriál 
„Nej... Bystřicka“. Touto oblas  , zahrnující rekordy bystřické historie, 
geografi e i spol. života, vás bude provázet student gymnázia Marek Dří-
novský, o jehož zálibě, nejen v geografi ckých znalostech, jste se mohli 
dočíst v lednovém čísle Bystřicka. 

Články to budou zcela jistě zajímavé a uvidíme, jak si Bystřicko povede 
v porovnání se zbytkem republiky nebo dokonce světa.

Bystřicko je vymezeno územím 39 obcí, dle abecedy od Blažkova až po 
Ždánice a leží v severovýchodním cípu Českomoravské vrchoviny. Je horna-
tou krajinou protkanou nespočetným množstvím potoků, říček a řek, stře-
žených tajemnými zříceninami, rozhlednami a kostely. Bystřicko je součás   
Hornosvratecké vrchoviny a podstatná část leží v krajinářsky unikátním 
přírodním parku Svratecká horna  na. Západní část sousedí s Chráněnou 
krajinnou oblas   Žďárské vrchy a je s ní propojená hustou sí   značených 
turis  ckých tras.

Vírská přehrada

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Další soutěžní fotografi e je tu! Poznáte, které místo jsme tento-
krát vybrali?

Správné odpovědi posílejte na: info@bystricenp.cz pod názvem 
POZNEJ BYSTŘICKO! do 15. 3. 2021. Koncem měsíce vylosujeme opět 
jednoho šťastlivce, který obdrží věcnou cenu.

Výhercem z minulého čísla se stal Miloš Toman, který byl vyloso-
ván ze 32 správných odpovědí. Gratulujeme! Správná odpověď na 
soutěžní fotografi i byla – úsek silnice č. 388 z Bystřice n. P. do Víru 
u autokempu Na Kopci (bývalé Jitřenky).

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a budeme rádi, když s námi 
budete v soutěži pokračovat.                                                                -  c-

Velitel stanice Bystřice n. P. 
Vlas  mil Kurfürst
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MUZEUM

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

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

Bystřice nad Pernštejnem si v loňském roce připomněla významné výročí, a to 440 let od povýšení Bystřice na město. Proto vám v měsíčníku Bystřicko 
představíme zajímavé historické fotografi e našeho města se srovnáním, jak daná místa vypadají dnes. Knihu těchto fotografi í lze zakoupit v TIC Bystřice n. P.  

Bystřice nad Pernštejnem včera a dnes

Levá strana náměs   (dolního) s domy č.p. 64 (dům Jana Koktavého), č.p. 
65 (dům Filipa barvíře), č.p. 66 (dům Kundovský) a č.p. 67 (dům mydlářský). 
V domě č.p. 66 byla za první ČSR četnická stanice. Foto H. Jeřábek, 1930.

Fronta domů začínající domem dě   a mládeže... Vlevo nad ním vidíme 
čtvrť rodinných domů (Beranka).

Jdete-li od města Bystřice nad Pernštejnem pro   proudu říčky Bystřičky, 
po které má svůj název a protéká velkým Domanínským rybníkem, kde si 
bystřič   vybudovali svoje rekreační středisko a odtud rybníkem „Skalským“, 
kde je současně budováno rovněž rekreační středisko. Poté nad obcí Vojtě-
chovem začíná prameniště rozvětvené po lesích i lukách, kde začínají i pra-
meny od Zubří pro potok směřující k hradu Pernštejnu a Nedvědici. 

Ve starých pamětech Bystřice n. P. je pozoruhodný zápis, kterým Vra  slav 
z Pernštejna rozhoduje, „aby tok vody, který od nepamě   směřuje polovicí 
do Divišova a dále k Pernštejnu a druhé pak polovice k Bystřici by vždy tak 
dříve udržován, aby mlynáři a valchy újmy netrpěli.“ – dnes bychom jakouko-
li souvislost marně hledali. Již názvy jako „hečkavá bahna“, „v Bařinách“, „Na 
jezeře“, dávají tušit nebezpečná bahna s mokrým rašeliništním podkladem.

Ve Vojtěchově sloužil u zlého rychtáře, který se snad jmenoval Michna 
chudý pasáček a pásával právě „na jezeře“ hovězí dobytek. Tu se mladí býci 
začali trkat a všelijak dovádět a bořili se čím dál více, až se zde celí propadli. 
Tu si teprve pasáček, když tu byla marná jakákoliv jeho pomoc, uvědomil si, 
co ho čeká. Smutně hnal ostatní dobytek domů a rychtář šel se smutným pa-
sáčkem zpět „na jezero“ a sám se přesvědčil, že marná jakákoli pomoc. Tu se 
teprve rozzuřil a všechnu vinu sváděl na pasáčka. Jeho zloba šla tak daleko, 
že uvázal ubohého pasáčka dokonce hlavou dolů ke stromu do mraveniště. 

Když potom pasáček nepřišel dlouho navš  vit svoji chudou matku, a když 
přišla na rychtu se po synkovi přeptat, tu jí rychtář řekl, že udělal velikou 
škodu, a že asi někam utekl. 

Matka hledala všude, kde pásával, vyptávala se lidí, až přišla k mraveniš-
 , kde našla již jenom od mravenců ohlodanou bílou kostru svého synáčka. 

Odtud se dopotácela do rychty, lomila s pláčem svoje ruce vzhůru a pronesla 
svoji strašnou kletbu na celou rychtu. Podle kletby mělo potkat rychtu ne-
štěs   až do sedmého pokolení. 

Podle vypravování místních i okolních obyvatel se kletba plnila  m, že měl 
rychtář nejen újmu na dobytku, ale i celé dřevěné stavení vyhořelo, a když 
zůstaly jen nakloněné ohořelé stromy po ohni a začaly se zvedat k nebi, tu 
všichni říkali, že jsou to ruce nešťastné matky čnící k nebi, když přivolává na 
celou rychtu kletbu. Rychta od té doby střídala často svoje majitele. 

Josef Pavelka, Bystřice n. P., 1985

POVĚST O PŮVODU JMÉNA KLEČANY

Pod Nedvědicí je dvůr Klečany, v jeho š  tě je dosud znak posledních maji-
telů panství pernštejnského, ke kterému do nedávna patřil. O původu svého 
jména vypravuje pověst v okolí dos   rozšířená.

V dobách nevolnictví, kdy musili poddaní poníženě žáda   na hradě o po-
volení k sňatku, patřil tehdy dvůr jednomu svobodnému majiteli, který tu 
hospodařil se svou matkou. Tento dvorec byl trnem v oku pánům na Pern-
štejně a usilovali jej dosta   k svému hospodářství. Různá příkoří činili majiteli 
tohoto dvorce, který však jen s nelibos   konal povinnos   ke své vrchnos   a 
za nic se nechtěl podrobit, aby o něco žádal, zejména povolení ke sňatku. 
Matka, která nejvíce pociťovala potřebu mladé hospodyně, stále na syna 
naléhala, aby přece jenom se vypravil na Pernštejn a povolení k sňatku žá-
dal. Potlačil tedy v sobě svoji hrdost i nelibost pro   šlechtě a vypravil se na 
hrad. Šlechta, poněvadž bylo jasné jeho zaměření pro   vrchnos  , dala mu 
najevo svoji nadřazenost a povolení nedostal, i když o ně prosil. Dokonce 
na jeho prosbu odpověděli, že i kdyby kleče přišel na hrad prosit, že mu vy-
hověno nebude. Na nové prosby matky se vypravil po čase znovu na hrad 
a to až ze svého domu – po kolenou. S koleny rozervanými až do krve před-
stoupil před pána hradu, který však i tentokráte jeho prosbu zamítl. V tom 
okamžiku přešla mladého hospodáře trpělivost, vrá  la se jeho radost i vztek 
pro   vrchnos  , která sužovala lid robotou i nevolnictvím, postavil se rovný 
s rovným a na křivdy a bezpráví páchané na něm a všem okolním odpověděl, 
že toto není spravedlnost a že věří, že jednou se poddaný lid spravedlnos   
dočká. Jako strašné hromobi  , jako něco nejstrašnějšího dopadla jeho slova 
na vrchnost, neboť se domnívali, že to, co dělají a co nařizují je vždy spraved-
livé a že poddaní musí posloucha   vždy a všude a ve všem. Mladý hospodář 
byl ihned prohlášen za buřiče a odsouzen k trestu spuštění do hladomorny, 
kde zemřel a jeho dvorec byl zkonfi skován a vtělen k ostatnímu vrchnosten-
skému majetku.

Od té doby co svobodný majitel dvorce vykonal po kolenou cestu na hrad, 
aby žádal o povolení k sňatku, říkal okolní lid tomuto dvorci „Klečany“. Tento 
název se udržel do našich dob i po zrušení nevolnictví a roboty.

Josef Pavelka

O PROKLETÍ VOJTĚCHOVSKÉ RYCHTY
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TOULAVÁ KAMERA V KORUNĚ VYSOČINY
Kdo z vás sleduje v neděli dopo-

ledne pořad Toulavá kamera, určitě 
zaznamenal, že redaktory náš kout 
Vysočiny upoutal. První reportáž 
se objevila v polovině ledna, kdy 
scénáristy zaujala vesnička Javorek, 
zřícenina hradu Skály (více známá 
pod názvem Štarkov) a také pověst 
o nedaleké vyhlídce Prosička. V dal-
ším díle byla představena malebná 
vesnička Krátká s dochovanou ven-
kovskou architekturou a nově vznik-
lé centrum - Dům přírody Žďárských 
vrchů. Na konci února bylo divákům 
cestovatelského pořadu předsta-
veno i Bystřicko. Zřícenina hradu v 
Dalečíně, Chudobínská borovice, 

přehrada Vír a také ledové králov-
ství ve Víře – ledová stěna. Protože 
o zajímavos   a příběhy u nás v Ko-
runě Vysočiny není nouze, v dalším 
díle, který bude odvysílán, se před-
staví část subregionu Velké Dářko, 
kde naleznete Čertův kámen, lesní 
úzkokolejky, dářská rašeliniště i horu 
Tisůvku a rodinnou sklárnu a galerii 
v Karlově. A to vše absolvují redak-
toři na běžkách. 

Pokud vás některý z  pů na vý-
let zaujal, podívejte se na turis  cký 
portál Koruny Vysočiny a inspirujte 
se k výletům. Všude dobře, na Vyso-
čině nejlépe! 

www.korunavysociny.cz Foto: Roman Šulc

ZAJÍMAVÉ ČTENÍ O NAŠEM OKOLÍ – příběhy z Víru

6. Příběh o první výpravě na Ehma
V Záhadě hlavolamu vystupuje 

zámečnický mistr Em, ve vírské 
válečné historii zase nacista Ehm. 
Valen  n Ehm dostal ve Víru po od-
vlečeném židovském majiteli Jose-
fu Ro  erovi do správy tex  lku a k 
ní krásnou vilu. Tohoto národního 
správce měli lidé za udavače a po 
válce to bude tvrdit hlavně komu-
nis  cká propaganda. I Jan Tesař 
naznal, že byl “oporou nacis  cké 
moci”. U posledních pamětníků 
však nechybějí hlasy, že to byl člo-
věk dobrý, uc  vý, lidem dal práci 
a pomáhal jim. A měl pálit četná 
udání Čechů na své sousedy.

Byl to však Němec, a tak party-
záni chtěli Ehma odstranit. Protože 
často docházel za vdovou Haber-
hauerovou do Věs  na, chtěli si na 
něj tyršovci počíhat v lese nad Ví-
rem. Na vypracování plánu se po-
díleli v prosinci 1944 i vírš   četníci. 
Předešli je však jermakovci impro-
vizovaným přepadem, který jen za-
příčinil mnohá neštěs  .

Ruš   partyzáni Roman Chlud 
a medik Nikolaj Čursin popíjeli sa-
mohonku společně s Čechy Ladi-
slavem Kozáčkem a Šenkýřem na 
samotě u Krausů, v místě pod hrází 
dnešní vyrovnávací nádrže Vír II. 
Za války zde měl Leopold Kraus tr-
hárnu na hadry. Svědky této pitky 
byli manželé Krausovi, syn Jindřich 
a dcera Boženka, která měla váž-
nou známost s partyzánským po-
mocníkem Vlas  milem Vondrou 
z Chlumu. Ten tehdy opatřil par-
tyzánům granát. Když byli lesní 
bojovníci v pořádné ráži, vyrazili 
zúčtovat s továrníkem Ehmem. 
Pamětník vzpomínal, že „patřič-
ně posilnění alkoholem, za řinčení 
zbraní a mávání granátem vyrazili 
do tmy“. Domácím se však o svém 
pravém záměru slovem nezmínili 
a zřejmě krátce po půlnoci, 21. 
ledna 1945, obstoupili Ehmovu 
vilu. Možná však trvala cesta opi-
lým mnohem déle, neboť policejní 

dálnopis uvádí, že k útoku došlo o 
půl čtvrté ráno. Svědkové dodateč-
ně partyzány obdivovali už jenom 
za to, že v tak zbědovaném stavu 
dokázali ty necelé dva kilometry 
(přesně 1,7 km) k vile vůbec dojít. 
Hrdinové měli odvahy samozřejmě 
dost, ale chyběl jim smysl pro rea-
litu. 

Partyzáni v podroušeném stavu 
začali přeřezávat první kabel, který 
se jim dostal do rukou, a  m bylo 
zvonkové vedení. Tím spojili obvod 
domácího zvonku a továrníka vzbu-
dili. Ten okamžitě  rozsví  l světlo. 
Zřejmě Roman Chlud (na konci 
totality už to připus  la i ofi ciální 
literatura – „Noční výsadek“, s.109, 
dříve si propaganda vymýšlela, že 
granát použil samotný Ehm) vrhl 
pro   oknu ruční granát, ale netre-
fi l! Granát se odrazil, explodoval na 
zemi a zasáhl Chluda i Čursina. Čur-
sin dostal zásah do břicha a zůstal 
na místě mrtev. Samotný Chlud byl 
zasažen čtyřice   střepinami a lehce 
zraněn byl i Ladislav Kozáček. Útok 
tak skončil dříve než začal, navíc 
probuzený Ehm začal po útočnících 
údajně střílet z pistole. V policejní 
relaci se objevil údaj, že Ehm jedno-
ho banditu zastřelil. To však vyluču-
jí pamětníci, kteří mrtvého Čursina 
viděli. Měl prokazatelně granátem 
roztržené břicho a vyhřezlá střeva. 

Vrcholný výmysl se najde v pamf-
letu A. A. Stěnina Jermak na Mora-
vě. Autor si vymyslel, že z Ehmova 
horního okna “zaracho  l kulomet”. 

Četníci při vyšetřování nakonec 
zjis  li, že ani z pistole si Ehm nevy-
střelil. Nejdříve to  ž otevřel okno 
v jižní čás   vily směrem k domovní-
mu vchodu a ptal se, co si neznámí 
přejí. Odtud nemohl k brance ne-
jen střílet, ale ani pořádně vidět. Po 
výbuchu granátu se psychicky sesy-
pal a už se na ránu vůbec nezmohl, 
ač byl dobrým střelcem. 

Raněné nejdříve naložil na saně 
rolník Josef Navrá  l z Víru a odvezl 

je do Nyklovic a poté do zemljanky 
v lese. Řada pomocníků šla zahla-
zovat krvavé stopy, které zůstávaly 
za saněmi. Sám strážmistr Tesař 
pak vyrobil stopu falešnou - zařízl 
kohouta, jeho krví potřísnil na jed-
nom rozces   falešnou odbočku,
a  m Němce svedl z cesty. Roman 
Chlud přišel o všechny zuby a otvo-
rem pod jazykem mu unikala krev a 
později i potrava. Zoufale volal po 
zbrani, protože chtěl ukončit své 
trápení. Historik Jan Tesař zapsal, 
že se za ním “táhla, doslova i v pře-
neseném smyslu, krvavá stopa”.

Pátrání po něm neustávalo, pro-
to byl převezen do chaty u Čtyř 
Dvorů, dále na Lhotky, do Horního 
i Dolního Čepí, do Louky, Tasovic 
a zpět do bunkru v Horním lese. 
Transport polomrtvého muže se 
však neutajil a životem zapla  li tře-
ba tasovič   občané Jan Dostál, Ma-
rie Škrabalová a její dě   Bohuslav, 
Josef, Jiřina, Jitka a Marta. Taková 
byla daň za pomoc lidem, kteří se 
dostali do nesnází neskutečnou 
lehkomyslnos  ...

Doktor Plch pak v Rovečném bez 
narkózy raněného operoval a vyn-
dal mu z těla 36 granátových stře-
pin. Několik jich ještě v těle zůstalo. 
Potom se o Chluda starala Helena 
Zánová z Velkého Tresného, která 
ho dokonce v jednu chvíli musela 
ukrýt do prázdné hrobky Drdlových 
ve Víru.

Téměř každé kulaté výročí se 
vracel Roman Chlud na Vysočinu, 
besedoval, přebíral květy a vzpo-
mínal. Ještě po padesá   letech při-
jel tento bojovník do Bystřice nad 
Pernštejnem, kde poděkoval všem, 
kteří se o jeho záchranu zasloužili. 
Možná ani nevěděl, kolik nevin-
ných životů stálo jeho uzdravení 
a celý ten ztřeštěný útok, z něhož 
tak rychle vystřízlivěl.

(pokračování příště)
Hynek Jurman

Foto: Archiv Bořivoje Nebojsy

Bývalá Ehmova vila

Vlevo Nikolaj Čursin

Roman Chlud v uniformě protekto-
rátního četníka asi 2 měsíce před 
útokem
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1. místo A.1 Klaudie Novotná (5 r.), MŠ Korálky, Bystřice

V hudebním oboru byl mimořád-
ným úspěchem výsledek mladé kla-
víristky Lucie Chris  anové ze třídy 
p. uč. Alžběty Smětak. V těžké konku-
renci uchazečů o studium oboru Hra 
na klavír byla přijata ke studiu hned 
na dvou školách - na Konzervatoři 
Olomouc i na Konzervatoři v Brně, 
kterou nakonec zvolila pro své další 
vzdělávání. Dechové oddělení naší 
školy reprezentoval mladý trombo-
nista Fran  šek Pavelka, kterého při-
pravoval p. uč. Štěpán Husák. Fran  -
šek se také skvěle umís  l a bude od 
září studovat na Konzervatoři v Brně. 

A zcela ojedinělým byl úspěch 
budoucího herce Dana Hrůzy, který 
se v náročné dvoukolové talentové 
zkoušce na herecké oddělení Kon-

ÚSPĚCH MLADÝCH UMĚLECKÝCH TALENTŮ NA BYSTŘICKU 

Jose  na Samková Barbora Veselská

I ve složité době epidemiologic-
kých omezení probíhá výuka na 
Základní umělecké škole s velkou 
péčí. Distanční forma klade nároky 
na žáky samotné, ale také na jejich 
rodiče, hlavně v případě mladších 
dě  . Velice si vážíme všech, kteří 
dělají nepřehlédnutelné pokroky 
ve studiu i za této situace. A máme 
upřímnou radost, že těm, kteří si 
umění vybrali jako svou životní ces-
tu, jsme dokázali i letos pomoct, 
aby na tuto cestu úspěšně vykroči-
li. Výuka ve z  žených podmínkách 
byla v přípravě k talentovým a přijí-
macím zkouškám výzvou pro ucha-
zeče o studium i naše pro pedago-
gy. Že se přes všechna úskalí snaha 
zúročila, dokládají následující fakta 
– šest našich žáků bylo přijato na 
střední umělecké školy výtvarného, 
hudebního a drama  ckého zamě-
ření. 

Jose  na Samková, Eliška Svobo-
dová a Barbora Veselská – to jsou 
jména tří nadaných a úspěšných 
mladých výtvarnic z bystřické ZUŠky. 
Všechny se dostaly na své vysněné 
obory – Jose  na Samková na obor 
Grafi ka – ilustrace brněnské Střední 
školy umění a designu, Eliška Svo-
bodová na obor Design interiéru na 
stejné škole a Barbora Veselská byla 
přijata na obor Malba a ilustrace na 
jihlavské Střední uměleckoprůmys-
lové škole. Všechna děvčata připra-
vovala p. učitelka Libuše Zítková.

zervatoře Ostrava umís  l na 1. mís-
tě z celkových téměř 80 uchazečů! 
Dana připravovala p. uč. Mar  na 
Podsedník Olivová, a to nejen v rámci 
činnos   Divadla Beze Jména. 

Gratulaci a poděkování za skvě-
lou reprezentaci si ovšem zaslouží 
nejen budoucí úspěšné studentky a 
studen  , ale i jejich učitelé, naši pe-
dagogové. Jejich vysoká odbornost 
a erudice, schopnost odhalit dětský 
talent a dlouhodobě jej rozvíjet, 
předávat nadšení a lásku 
ke studovanému oboru 
– to vše je zárukou kul  -
vované a emočně bohaté 
mladé generace, která pro-
jde jejich vedením. A těm 
žákům, kteří se rozhodnou 

pro profesionální uměleckou dráhu, 
dokáží dát kvalitní základy, hromadu 
péče navíc a v neposlední řadě kus 
svého srdce. Všem blahopřejeme 
a děkujeme za odvedenou skvělou 
práci!

Na závěr důležité poděkování zři-
zovateli ZUŠ – městu Bystřice n. P. za 
podporu technické stránky distanční 
výuky a fi nanční pomoc při zajištění 
výukových tabletů pro pedagogy.    

Vedení ZUŠ

Dětská soutěž  BYSTŘICE DŘÍVE A DNES
Dětská umělecká soutěž na toto 

téma byla vypsána Městem Bystřice 
nad Pernštejnem a Mikroregionem 
Bystřicko pro rok 2020 v souvislos   
se 440. výročím povýšení Bystřice 
nad Pernštejnem na město. Přes 
nepřízeň, které čelily školy a autoři 
vzhledem k opatřením pro   pande-
mii, se do kanceláře Mikroregionu 
Bystřicko sešlo 35 prací, z toho 6 lite-
rárních. Je to sice nejméně ze všech 
dosavadních ročníků soutěže, ale 
o to větší je naše poděkování auto-
rům a školám za účast a za různoro-

Výsledková lis  na dětské soutěže 2020 

"BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM DŘÍVE A DNES"

dé a zajímavé práce.
Vítězné výtvarné práce přináší-

me dnes a oceněné literární práce 
budeme postupně o  skovat. Sou-
těžní práce společně s výsledkovou 
lis  nou soutěže si je možno prohléd-
nout i na stránkách Mikroregionu 
Bystřicko: www.regionbystricko.cz a 
na stránkách Městského muzea Byst-
řice n. P.: www.muzeumbystricko.cz.

Všem oceněným autorům srdeč-
ně blahopřejeme a těšíme se již na 
jejich další práce!

Pořadatelé soutěže 
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Dětská soutěž - BYSTŘICE DŘÍVE A DNES

Cena starosty A.3, kol. 8.A (13-14 r.)
- Tak jako bájný..., ZŠ TGM Bystřice

Cena poroty A.2 kolek  v tř. 4.A (9-10 r.)
- Bystřice dříve a dnes, ZŠ TGM Bystřice

Cena poroty A.2 kolek  v tř. 4.A (9-10 r.)
- Bystřice dříve a dnes, ZŠ TGM Bystřice

2. místo A.1 Elena Marková (7 r.)
- Bystřice v běhu času, ZŠ N. Město n. M.

3. místo A.1 Zuzana Beranová (6 r.)
- Na bystřickém koupališ  , ZŠ a MŠ Rožná

Cena Les. spol. obcí A.1 Vanesa Pečinková (6 r.), 
MŠ Pohádka, Bystřice

Cena poroty A.1 Marek Hanych (6 r.) 
- Bystřice dříve a dnes, MŠ Čtyřlístek, Bystřice

Cena poroty A.1 Hana Králová (6 r.)
- Zvole v minulos  , MŠ Olešínky

Cena předsedy Mikroregionu Bystřicko A.4,
Mar  na Novotná (18 r.) - Včera a dnes, Rožná

Cena poroty A.2 kolek  v tř. 4.A (9-10 r.)
- Bystřice dříve a dnes, ZŠ TGM Bystřice

Cena poroty A.2 kolek  v tř. 4.A (9-10 r.)
- Bystřice dříve a dnes, ZŠ TGM Bystřice

BYSTŘICE DŘÍVE A DNES

Cena poroty A.2 kolek  v tř. 4.A (9-10 r.)
- Bystřice dříve a dnes, ZŠ TGM Bystřice



KULTURA

12. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Kontakty na naši knihovnu

Tel.: 566 590 376   Mobil: 723 521 892         

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

Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zakoupených a zaevidova-
ných knih.

Knihy pro dospělé:
Adam Robert  O jazyce bez hranic
Benway Robin  Daleko od stromu
Bra   Kay   Tanec se sluncem
Brzáková Pavlína  Květa Fialová, zákony štěs  
Burianová Petra  Cesta z těsta
Center Katherine  Všechno zlé je k něčemu dobré
Dočekalová Markéta  Něco za něco
Hoover Colleen  Odvrácená tvář lásky
Jim Bob   Mimořádný život Franka Derricka
Lane Soraya  Holky od Spi  irů
Le  e Kathy  Jak zabít manžela a další šikovné  py 
   pro domácnost
Montessori Maria  Od dětství k dospívání
Učňová Michaela  Co naše babičky uměly a co my jsme 
   zapomněli
Zikmund Petr  Zločiny Velké Prahy
Žywulska Krystyna  Přežila jsem Osvě  m

Knihy pro mládež:
Bedřich Mar  n  Po stopách baroka v Čechách 1648-1740
Lindgren Astrid  Dě   z Bullerbynu
Pilkey Dav   DogMan a superkotě   

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 14

PAMĚTNÍ DESKA NA KLUBAČICI

Z lesního komplexu Hora ve Víru se nad bývalou továrnou „klube“, tedy 
vyčnívá, skála Klubačice. Neujal se její druhý název „Daliborka“. V roce 1905 
sem zřídil hos  nský Šťastný řádnou stezku a v r. 1911 tu stolová společnost 
Dalibor z Brna (inkognito s ní tehdy byl i Petr Bezruč) postavila zábradlí 
a upravila tak vyhlídku nad soutokem Svratky a Bystřičky. V roce 2000 zábra-
dlí obnovil „Vírský klub grandů“ a přidal pamětní desku. 

Vyhlídka z Klubačice na soutok Svratky a Bystřičky je opravdu skvostná! 
Úzká vrcholová plošina se nachází bezmála 100 metrů nad řekou, nahoře 
je opatřena bezpečnostním zábradlím. Na pamětní desce zasazené do skály 
čteme nápis: „Zábradlí toto zbudovala r. 1911 stolová společnost svobod-
ná obec Dalibor z Brna. Vírský Klub grandů s nadací OSF Praha obnovili 
v r. 2000. Vítej na Klubačici!“ 

Hynek Jurman

„BŘEZEN  MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2021“
-  12. ročník celorepublikové akce na podporu čtenářství

V TÝDNU OD 8. DO 12. BŘEZNA 2021 
bude registrace nových čtenářů zdarma a proběhne „ČTENÁŘSKÁ  

AMNESTIE“ – prominu   poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám 
v tomto týdnu vrá   knihy zpět do knihovny.

ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA BRNO:

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  
tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

Dopoledne od 9:00 - 12:00

ZUBNÍ  POHOTOVOSTZUBNÍ  POHOTOVOST    BŘEZEN  2021BŘEZEN  2021

  6.3.  MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
  7.3.  MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové Město n. M., 722 410 010
13.3.  MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
14.3.  MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
20.3.  MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
21.3.  MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
27.3.  MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
28.3. BLADENT s.r.o., Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904

Po malé odmlce Vám opět přinášíme rubriku Píši, píšeš, píšeme, ve 
které budeme jako, již obvykle, zveřejňovat dětské literární práce z uply-
nulých ročníků. Tentokrát se zaměříme na ,,aktuální“ 11. ročník dětské 
umělecké soutěže, který se uskutečnil v roce 2020. Téma soutěže ,,Bys-
třice nad Pernštejnem dříve a dnes“ vycházelo z 440. výročí povýšení 
Bystřice nad Pernštejnem na město. 

Jako první Vám tedy přinášíme dětskou soutěžní literární práci z vě-
kové kategorie 6-8 let s názvem ,,Bystřice n. P.“ od osmiletého Ondřeje 
Trávníčka ze ZŠ a MŠ Rožná, který v soutěži a dané kategorii obdržel 
2. místo.

Práce není redakčně upravována. 

Bystřice n. P.

Rád tam hraju fotbal. Vždycky jedeme autobusem a tam jíme 
brambůrky, sušenky, bonbóny a povídáme si a pak jdem na 
pizzu, je tam výborná a zmrzlina taky. Mám rád, když jdem 
bruslit a trošku výš je zubr a pod zubrem je nové hřiště 
na kolo, pak tam je pohádková alej, pak dojdeš na Eden, 
tam pracuje teta a je ředitelka. Pak projdeš bránou a jdeš 
nádhernou vesničkou, kde je statek, domky a mlýn. Chodí 
tam v krojích, pak jdeš zpátky bránou na náměstí Edenu. Tam 
bývají trhy, tam je krtek, vozy a na zemi je ňáká hra. Pak tam 
rozeznáváš obilí, koření a další. 

Milý Ondro, děkujeme za Tvůj osobitý popis Města Bystřice nad Pern-
štejnem, ať je pro tebe i nadále místem sportu, dobrot i velké zábavy.

Mikroregion Bystřicko

1. 

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

související s onemocněním  covid -19

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

lehký průběh onemocnění)

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

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

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

Na vyšetření je nutné se objednat na tel. : 604 725 502
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JÍT SI ZA SVÝM SNEM…

Hana Wlodarczyková, rozená 
Musilová, se narodila v Bystřici 
nad Pernštejnem a po ukončení zá-
kladní školy nastoupila na Střední 
fi lmovou školu v Praze, odkud byl 
už jenom krůček na FAMU obor 
scenáris  ka a dramaturgie. Mezi 
profesory, kteří ji učili, patřili Vla-
dimír Körner nebo Zdeněk Mahler. 
V Praze už zůstala a její následující 
curriculum vitae je velmi bohaté. 
Pracovala jako dramaturg na de-
sítkách televizních pořadů, seriálů 
a fi lmů pro Primu, Novu (seriál Uli-
ce) a Českou televizi (např. cyklus 
Nevinné lži, Neviditelní, Správnej 
dres, seriál MOST!). Jako scenáris-
tka se podílela na fi lmovém scénáři 
Zloději zelených koní a v současné 
době na minisérii Božena. Dnes žije 
v Praze, je na volné noze a pracuje 
především pro Českou televizi. Má 
dvě dě   a její manžel Dan Wlodar-
czyk je režisér, který se věnuje tele-
vizní a fi lmové tvorbě. 

Děkuji, že jste si našla čas, v této 
pro vás hek  cké době (medializa-
ce minisérie Boženy v TV), na malý 
rozhovor. Jak se vám daří?

Musím říct, že prožívám šťast-
né období. Dělám práci, která mě 
baví, rodina je zdravá a spokojená. 
S dětmi jezdíme často na Vysočinu 
za prarodiči. I v této nelehké době 
musím říct, že se máme v rámci 
možnos   fajn! Miluji tenhle krásný 
kraj a ráda vzpomínám na školní 
léta, prázdniny, kamarády…

Rodné město jste opus  la velmi 
mladá, hned po základní škole. Jak 
jste se s  m vyrovnávala?

Odchod do Prahy pro mě nebyl 
jednoduchý, ale byl nutný. Už na 
základní škole jsem věděla, že chci 
pracovat u fi lmu. Pořád jsem si psa-
la, vytvářela vlastní pokračování 
seriálů a fi lmů, každý den jsem na-
psala jednu kapitolu, kterou jsem 
pak holkám cestou do školy před-
čítala. Ve třinác   jsem si napsala 
do deníku, že dobrý příběh může 
zachránit svět. A zprostředkovat 

příběh co největšímu množství lidí 
může fi lm. Zkrátka byl to můj sen. 
A naši mě v tom podporovali a ne-
jen oni. Spřízněnou duši jsem našla 
také v paní učitelce J. Michálkové.

Otázku Co vás vedlo k sepsání 
scénáře o životě Boženy Němcové 
jste již dostala mnohokrát, ale mů-
žeme vám ji také položit? 

Na začátku byla snaha najít silný 
nadčasový ženský příběh. Boženu 
Němcovou lidé znají jako první vel-
kou českou spisovatelku a autorku 
díla Babička a na jejich pohádkách 
vyrostla nejedna generace dě  . 
Ale jak jsem jí začala poznávat víc, 
zjis  la jsem, že pod vrstvou obec-
ných klišé, které o ní kolují je to 
žena z masa a kos  , nikoli socha na 
piedestalu, kam si ji naši předkové 
postavili. Že je to žena velmi sou-
časná, emancipovaná, otevřená, 
dynamická a s neuvěřitelnou chu   
do života. Společně s Mar  nou Ko-
márkovou, která už před  m děla-
la dokument o Boženě Němcové, 
jsme se rozhodly vytvořit 10   dílný 
seriál o jejím životě a souži   s man-
želem Josefem Němcem, který měl 
nálepku nenáviděného tyrana.  
Veškerá práce nám zabrala zhru-
ba pět let. K vytvoření celistvého 
náhledu na její život, jsme několik 
let studovaly literární prameny, ži-
votopisy, korespondenci a načetly 
spoustu knih o jejím životě a o ne-
lehké době, ve které žila. Spolupra-
covaly jsme s odbornými poradci 
a historiky. To vše nám dalo mož-
nost vytvořit si představu o okol-
nostech Boženina života. 

Mezi  m se ČT rozhodla, že ne-
chtějí seriál, ale minisérii s delšími 
díly. Musely jsme tedy začít stavět 
příběhy nanovo a vyndat některé 
mo  vy a situace, které jsme měly 
více rozpracované. Nedostalo se 
např. na Polnou, kde Božena zača-
la číst české knihy, větší prostor by 
si zasloužily i Domažlice, kde spolu 
manželé Němcovi žili, drželi spolu a 
prosazovali se v poli  ce kolem roku 
1848. 

Když jste poprvé viděla hotový 
fi lm, jaký jste měla pocit?

V oblas   fi lmu se pohybuji už 
delší dobu, a tak vím, že autorova 
představa bývá trochu jiná, než je 
výsledná podoba. Ale musím říct, 
že nadšená jsem byla z volby her-
ců. Jan Hájek byl naprostým zto-
tožněním Josefa Němce. Vypadal 
a působil přesně tak, jak jsme si 
ho při psaní představovaly. Bože-
nu jsme jako konkrétní herečku 
neviděly, měla pro nás příliš mno-
ho podob, ale když jsem viděla 
Aničku Kameníkovou poprvé na 
cas  ngu, naprosto mě okouzlila. 
Nebylo to ani tak o podobě, jako o 
zvláštní energii, kterou vyzařovala. 
Podobně jako Aňa Geislerová. Její 
obsazení vzbudilo rozruch, protože 

nešlo „po srs  “, ale Božena za své-
ho života také budila rozruch. Lidi 
ji milovali nebo nenáviděli, nebylo 
nic mezi  m. 

Ovlivnily vás některé další po-
stavy ze života Boženy Němcové?

Velmi mě zaujala např. Magdalé-
na Re   gová, která se ve fi lmu také 
objevila. Lidé si ji spojují s kuchař-
kami a vařením, ale ona při tom 
byla velmi literárně zdatná a svých 
povídek, básní a literárních prací si 
vážila mnohem více než receptů. 
Svojí dceři nechala volnost, nenu-
 la ji do vdavek, nechala ji jít, za 

svým snem – což bylo ve své době 
naprosto neobvyklé. Za povšimnu   
stojí taká Antonie Reissová – vlaste-
neckým jménem Bohuslava Rajská, 
provdaná Čelakovská. Její životní 
příběh by si také zasloužil samo-
statného zpracování. 

Jaké byly reakce společnos   po 
uvedení fi lmu?

Především byly velice silné. Pře-
kvapilo mě, že se Božena emocio-
nálně dotkla i lidí, od nichž bych ani 
neočekávala, že se na ni vůbec bu-
dou dívat. Někteří lidé nechtěli svoji 
„národní ikonu“ vidět v milostných 
scénách a vyčítali nám pošpinění 
její památky, jiní nám děkovali, že 
jsme ji ukázaly jako živou bytost. 
Diskuse probíhaly napříč spektrem 
a každý měl svůj silný názor. Božena 
Němcová byla po dobu vysílání jed-
ním z nejvyhledávanějších hesel na 
internetu. Spousta lidí mi říkalo, že 
znovu otevřelo Babičku nebo po-
hádky, korespondence BN zmizela 
ze všech an  kvariátů. Když tohle 
vidíte a slyšíte, tak najednou celá ta 
vaše práce dává smysl…  

Lidé měli Boženu Němcovou po 
dlouhé roky spojenou s podobou 
Barunky z Babičky a v dospělém 
věku s důstojnou paní z fi lmů Ota-
kara Vávry. S ženou, která je trpitel-
ka a oběť. Ale ona byla mnohem 
víc. Chtěly jsme ukázat, že to byla 
žena, která si šla za svým a nebyla 
mučednicí v pravém slova smyslu. 
Že sice trpěla, ale nebyla obě  . 
Svůj život a jeho okolnos   si vy-

tvářela sama. Třeba když odmítala 
vzít práci za dobré peníze, protože 
by se nemohla plně věnovat psaní. 
Když trvala na svých a manželových 
poli  ckých názorech, i když vědě-
la, že za to rodina bude trpět. Byla 
bohémka a do všeho se vrhala po 
hlavě, i do svých lásek. Byla kon-
troverzní už za svého života a po-
dobné reakce vyvolalo i odvysílání 
minisérie. Božena by z toho měla 
radost. 

Co vám Božena Němcová dala?
Já osobně děkuji Boženě za to, 

že jsem se zase vrá  la od drama-
turgie ke psaní, dodala mi odvahu. 
A že jsem ji mohla poznat, osob-
ně se k ní přiblížit. Její otevřenost 
a svobodomyslnost je nakažlivá. 
A její osobnost má stejnou sílu teď, 
jako měla za svého života. Tohle 
mi už asi zůstane napořád – že se 
budu ptát, co by na to řekla Bo-
žena. Spoustu staros   házela za 
hlavu, nebála se žít ze dne na den, 
a vždycky si pevně stála za vším, co 
řekla nebo udělala. Kdo z nás má 
dneska takovou odvahu…  

Co chystáte v letošním roce?
V současné době dopisujeme 

knihu o životě Boženy Němcové, 
ovšem z pohledu samotného Jose-
fa, Boženy a lidí z jejího okolí. Jejich 
téma bude více subjek  vizované 
a budou tam i věci, které se do fi l-
mu nedostaly. A pak mám několik 
nových témat, které začínám pro-
mýšlet. Vždycky se ptám, co je dů-
ležité právě teď, pro tuhle dobu, co 
s námi zrovna rezonuje. Momentál-
ně mám pocit, že potřeba příběhů 
strašně vzrostla… 

Z našeho rozhovoru mám do-
jem, že byste o životě Boženy a 
jejího manžela mohla vyprávět 
hodiny. Rádi bychom vás, jakmile 
to doba a situace dovolí, požádali 
o přednášku na toto téma. 

Děkuji za nabídku, moc ráda.

Děkujeme za váš čas a bude-
me se těšit na vaši další návštěvu 
v Bystřici.

-bv-

Rozhovor se scénáristkou Boženy Hanou Wlodarczykovou 

Anna Kameníková a Aňa Geislerová v roli Boženy 
(zdroj foto: www.ceskatelevize.cz)
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SPORTOVNÍ KLUB BYSTŘICE LETOS SLAVÍ 
85 LET VZNIKU KOPANÉ

Dne 13. 12. 1927 byl v našem 
městě založen Sportovní klub, kte-
rý si dal na své ustavující schůzi za 
úkol pěstovat letní a zimní sporty. 
Iniciátory jeho vzniku byli učitel B. 
Ptáček a JUDr. Jaroslav Fuksík. Prv-
ním předsedou byl tehdy zvolen 
lékárník PH.Mr. Jan Svačina, který 
byl současně pojítkem mezi Sokolem 
a nově založeným Sportovním klu-
bem. Ve městě už tehdy to  ž působily 
dva tělovýchovné spolky: Sokol a Orel. 
Jejich zaměření však bylo více kultur-
ně společenské (divadla, plesy, ...), 
v oblas   sportu se věnovaly přede-
vším hromadným cvičením členů 
(pravidelná cvičení a tzv. slety).

Individuální sporty (atle  ka, lyžo-
vání) a kolek  vní (fotbal, hokej), té-
měř vůbec nepěstovaly. A právě to si 
dal za úkol nově ustavený Sportovní 
klub: zaměřit se na fotbal, hokej, 
lyžování, atle  ku a cyklis  ku.

Lyžování
3. 3. 1929 - uskutečnění prvního 

lyžařského závodu, který startoval 
na náměs   v Bystřici.

28. 12. 1930 - lyžařské závody, 
kterých se účastnili závodníci místní, 
z Tišnova, Nedvědice a N. Města n. M.

18. 1. 1931 - lyžařské závody, 
účastníky byli skau   a vysokoškoláci 
z Brna, N. Města n. M., včetně mlá-
deže.

29. 1. 1933 - lyžařské závody po-
řádané SK o dvou tra  ch: 6 a 16 km. 
Lyžařské závody byly pořádány pra-
videlně až do roku 1935.
Cyklis  ka

5. 6. 1932 - konání cyklis  ckých 
závodů pořádaných Sportovním klu-
bem. Jelo se na dvou tra  ch: 12,5 
a 20,5 km ve směru Bystřice – Ždá-
nice – Vítochov – Písečné - Bystřice.
Letecký den

11. 9. 1932 - letecký den pořáda-
ný SK Bystřice, na pozemcích blízko 
nádraží. Let nad rodným městem 
vykonal starosta města pan Veselý. 
Organizátorem akce byl učitel Bohu-
mil Ptáček.
Běžecké závody

20. 11. 1932 - organizátorem zá-
vodu byl učitel Bohumil Ptáček.

Z přehledu prvorepublikových 
akcí je zřejmé, že dnešní Sportovní 
klub může navazovat na dlouhou 
a bohatou tradici. Proza  m nám tady 
ale chybí relevantní doklad, že Spor-
tovní klub v 30. a 40. letech 20. sto-
le   provozoval mimo výše uvedené 
sportovní ak  vity i fotbal. Pátráním, 
zejména v různých vzpomínkách, 
pamětech, kronikách a  sku (Horác-
ké listy), které vycházely pravidelně 
každý týden, se podařilo najít něko-
lik krátkých zpráv o kopané v Bystřici 
v té době.

10. 8. 1934 - drobná zpráva, že 
5. 8. 1934 žáci Bystřice - dorost SK 
Pernštýn Nedvědice odehráli první 

kračoval v dalším úspěšném vývoji”.
Z této publikace vyplývá, že ve 

30. a 40. letech min. stole   nebyly 
nižší soutěže organizovány tak jako 
v dnešní době, ale jednalo se spíše 
o soubor jednotlivých utkání po-
řádaných „župou”, různá přátelská 
utkání mezi vzdálenostně si blízký-
mi městskými či vesnickými kluby 
a tzv. pouťová utkání.

Sportovní klub Bystřice n. P. tedy 
navazuje na činnost SK Bystřice nad 
Pernštejnem, činného ve fotbalo-
vých soutěžích patrně od roku 1936. 

V 50. letech došlo ke sloučení ně-
kolika bystřických sportovních od-
dílů do jednoho celku, pod hlavičku 
TJ Bystřice nad Pernštejnem. Bys-
třič   fotbalisté hráli mimo jiné pod 
názvy: TJ Dynamo a později až do 
roku 1991 jako TJ Baník. V 50. letech 
působil v Bystřici zároveň fotbalový 
oddíl pod názvem Rudá Hvězda, 
jehož hráči byli příslušníci SNB 
(Sboru národní bezpečnos  ). Práv-
ní subjek  vita samostatného SK 
byla obnovena právě v roce 1991, 
vyčleněním z TJ Baník Bystřice n. P.  

Fotbalový oddíl hrával v růz-
ných soutěžích v rámci brněnské 
župy. V 50. letech se pohyboval 
mezi Okresní soutěží a I.B třídou, 
během let 60. to byla převážně I.B 
třída. V roce 1971 se nám podaři-
lo postoupit do I.A třídy, ale jen na 
jednu sezónu. Krize vrcholila v polo-
vině 80. let, kdy se hrál dokonce jen 
Okresní přebor. Postupně však ná-
sledoval vzestup, umocněný v roce 

1991 znovu osamostatněním, po-
stupem do Župního přeboru JmFŽ 
a vybudováním travnatého povrchu 
na stadionu. V 90. letech působil 
klub střídavě v Župním přeboru a I.A 
třídě. Od reorganizace fotbalových 
soutěží v roce 2002 (vznik nových 
územněsprávních celků – krajů) 
jsme byli stálým účastníkem Kraj-
ského přeboru Vysočina. V dosavad-
ních ročnících nám patřila sedmkrát 
druhá příčka, jednou jsme byli tře  . 
V sezóně 2011/12 jsme Krajský pře-
bor vyhráli a poprvé v historii bys-
třické kopané naše družstvo mužů 
postoupilo do divizní soutěže. Tam 
jsme strávili celkem 5 sezón, v sezó-
ně 2016/2017 jsme sestoupili zpět 
do krajského přeboru. V sezóně 
2018/2019 jsme KP opět vyhráli a 
od sezóny 2019/2020 hrajeme opět 
divizní soutěž. 16. 12. 2014 byl pod 
hlavičkou SK založen atle  cký oddíl, 
který působí na atle  ckém stadionu 
Tomáše Dvořáka, pod vedením Mgr. 
Jana Illka.

Tímto bych chtěl vzpomenout, že 
Sportovní klub v letošním roce sla-
ví 85 let (fotbalu), i když by se vznik 
klubu a oslavy založení mohly dato-
vat už od roku 1927.

(Čerpáno: Almanach SK k 70. vý-
ročí - Vladimír Beran, Almanach SK 
k 80. výročí - Petr Dvořáček, kronika 
Města Bystřice, Horácké listy, Brado-
va západomoravská župa footballo-
vá v odboji a historii – F. V. Ryšavý)

Josef Soukop, Petr Slabý
Vladimír Cisár

fotbalový zápas, Bystřice vyhrála 6:2.
11. 8. 1935 - senzační fotbalový 

zápas ve Forotě - staří páni s prvním 
mužstvem SK Bystřice, jednalo se 
o pouťový zápas.

V témže měsíci byl další zápas 
SK Bystřice - SK Polička, s výsledkem 
10:5.

Máme spoustu otazníků, na kte-
ré neznáme odpověď. Proza  m se 
nepodařilo určit zařazení SK Byst-
řice do prvorepublikových nižších 
fotbalových soutěží. V roce 1935 
měl tedy Sportovní klub v Bystři-
ci mužstva, která zřejmě hrála I.A 
soutěž, juniory, benjamínky a staré 
pány. Všechna mužstva hrála větši-
nou v 9 hráčích.

8. 10. 1944 – župní zápas No-
voměstsko – Bystřicko, 3:4, hráno 
v Novém Městě.

 
Citace z knihy Bradova západo-

moravská župa footballová v od-
boji a historii, autor F. V. Ryšavý, 
1946:

“V Bystřici si svého času vedl spor-
tovní klub velmi dobře. Pro nepřízeň 
osudu však záhy v činnos   ustal. V 
r. 1940 přesídlil do tohoto pěkného 
městečka ředitel Grünwald, známý 
organisační pracovník z Tišnova. Bys-
třič   sportovci, vedení bývalým po-
pulárním hráčem Mor. Slávie panem 
Hanušem, se shlukli kolem něho a 
obnovili činnost nejdříve na hřiš   ve 
“Forotě” a později  v ní pokračovali na 
stadionu vybudovaném vlastní pílí a z 
vlastních prostředků. Hybnou pákou 
znovu oživlého klubu se stal mladý 
organisátor Václav Luc, který spolu s 
předsedou Jiřím Grünwaldem se za-
sloužili o zaregistrování I. mužstva a 
dorostu. Po osvobození následkem od-
chodu vedoucích funkcionářů na jiná 
služební místa a pak odchodem hráčů 
do pohraničí a za vojenskou službou, 
omezila se činnost pouze na footba-
lový odbor, který díky odchovanému 
dorostu mohl jako první na Horácku 
zaháji   svoji činnost. Pod vedením 
nového předsedy Ed. Velena se snaží 
SK Bystřice n. Pern. zvládnou   krisi a 
vsunou   klub do kolejí, na nichž by po-

Mr.Ph. Jan Svačinaodborný učitel B. Ptáček Dr. Jaroslav Fuksík

Postup do Divize  - 2018
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JK MANSBERK
10. jezdkyně světového žebříčku FEI

Jak si v době kovidové 
žijeme ve speciální škole

P

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

od 8. 2. do 26. 3. 2021

Koncem ledna provedla Mezi-
národní jezdecká federace FEI ak-
tualizaci výkonnostních žebříčků 
jezdců po sezóně 2020. Mladá dre-
zurní jezdkyně Daniela Prokešová 
postoupila v kategorii dě   s koněm 
Valmontem (ČT), na skvělé 12. místo 
světového žebříčku FEI dvojic jezdec 
- kůň, Daniela je nyní 10. jezdkyní to-
hoto žebříčku (dvě jezdkyně v desít-
ce dvojic mají dva koně). Valmont je 
tak aktuálně nejúspěšnějším koněm 
českého plemene v rámci světových 
drezurních žebříčků všech kategorií. 
Co na to říká Daniela? 

Dančo, jak hodno  š minulou se-
zónu a jak vnímáš své umístění v 
žebříčku FEI?

Jsem velmi pyšná na své koně a 
na pokroky, kterých se mi podařilo 
dosáhnout. S Borisem jsme dokázali 
zvítězit v celorepublikovém žebříčku 
drezury pony v mé věkové kategorii. 
S Valmontem se nám podařilo se za-

řadit také do reprezentace ČR, získat 
bronzovou medaili na MČR a zúčast-
nit se mezinárodních závodů, kde 
jsme překročili hranici 70%. Aktuální 
umístění ve FEI žebříčku mě velmi 
těší a zároveň mo  vuje, teď vidím, 
že není nemožné podávat kvalitní 
výkony i ve světové konkurenci. Ráda 
bych se takto umisťovala i později v 
juniorských a seniorských kategori-
ích, mám před sebou ještě hodně 
práce. 

Na co se těšíš v letošní sezóně?
Budu ráda, když se bude moci 

závodit, máme v plánu několik me-
zinárodních závodů, MČR a závody 
Českého poháru. Kvalifi kace mám s 
Valmontem splněny i na ME v drezu-
ře, které se má jet ve Španělsku, bu-
deme se snažit i o ME pony s Borisem 
v Polsku. Nejvíc se těším na narození 
prvního hříbátka naší pony klisny In-
digy, se kterou moje ježdění začalo.

Claudia Sapanelová

Už to bude rok, kdy nás ze dne 
na den zaskočil nouzový stav. Dlou-
hých 12 týdnů jsme se snažili učit 
distančně tak, jak nám to podmín-
ky rodin i učitelů dovolily. Koncem 
května ministerstvo zdravotnictví 
umožnilo osobní přítomnost žáků 
ve školách. Všichni pedagogové 
a většina žáků a jejich rodin tuto 
možnost přivítali. A tak jsme bě-
hem června s  hli dokončit rozběh-
lé ak  vity z projektu Šablony II, 
uskutečnili jsme 3 setkání s knihou 
k projektu Bystřicko čte dětem, cvi-
čení v přírodě, školní výlet na hrad 
Pernštejn. Proběhlo i slavnostní 
předávání odměn a diplomů nej-
lepším sběračům bylin, kaštanů, 
pomerančové kůry, vysloužilých 
baterií a mobilů.

Po letních prázdninách jsme se 
těšili, že už bude všechno jako dřív. 
Ale nebylo. Koronavirus se začal 
zase šířit a omezení přibývalo... 

A po podzimních prázdninách opět 
nastoupila distanční výuka. Naštěs-
  pro náš typ školy jen do 16. lis-

topadu. Dle manuálu ministerstva 
školství pedagogič   zaměstnanci 
ani žáci naší školy nemuseli v budo-
vě nosit roušky. A tak se stalo, že se 
nám virus ve škole rozšířil a většina 
zaměstnanců i žáků covidem one-
mocněla, nebo musela být v ka-
ranténě. Jsme malý kolek  v, máme 
pouze 20 žáků, což odpovídá jedné 
třídě na běžné základní škole. Na-
štěs   jsme nemoc všichni bez vět-
ších útrap zvládli a od Vánoc opět 
fungujeme v běžném režimu. Mrzí 
nás, že nemůžeme podnikat ně-
které ak  vity jako dřív, ale věříme, 
že bude líp. Sobě i vám všem pře-
jeme hodně zdraví, veselou mysl 
a spoustu rados   z každodenních 
maličkos  .

Iveta Ostrýžová, 
ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106

Základní škola Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem
(„speciální škola“)

oznamuje, že 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 

Jiný termín lze domluvit na tel. čísle: 566 552 032
Současně nabízíme nezávazné konzultace o možnos   přestupu 

vašich dě   do naší školy.

K zápisu rodiče přinesou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte

a doporučení poradny (SPC nebo PPP)

proběhne předběžně 

15. dubna 2021
v době od 12:00 do 16:00 hodin.

Výstava připravená Městem Bystřice nad Pernštejnem  
a Mikroregionem Bystřicko



Základní škola Byst ice n .P., Nádražní 615 
 

zve rodi e budoucích prv á k  
  

  k zápisu d tí do prvních t íd. 
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DIVADLO ZA ČASŮ 
PANDEMIE

ZŠ Nádražní má 15 nových žáků
Patrně přišli odněkud z východu a jsou velmi skromní a učenliví. 

Důvěrně jim říkáme „Ozáci“, neboť v rodném listě mají psáno „OZO-
BOT“. Jsou to malí robo  , které jsme získali díky programu rozvoje 
infrastruktury kraje. 

Jak probíhalo naše seznámení? 
Tajemná krabička ukrývala něco 
blikajícího a bzučícího ve velikos   
ping-pongového míčku. Nezasvěce-
ný člověk neví, nač je to dobré. O 
základní proškolení a ukázky použi   
ve vyučování jsme požádali odborni-
ci přes jezdící „pingpongáče“ – paní 
Hanu Hyksovou – krajskou meto-
dičku. My, učitelé, jsme se v době 
jednodenních pololetních prázdnin 
sami stali žáky a aniž bychom to 
věděli, začali jsme ony „Ozáky“ učit 
řízeně se pohybovat po vytýčených 
trasách – prostě programovat. Na 
workshopu jsme je přinu  li rozpo-
znávat barvy, odbočovat, skákat, 
zrychlovat, rotovat, … prostě rea-
govat na kódované pokyny. Pokud 
vám tyto pokyny připomínají ope-
race z vývojových diagramů, jste tu 
dobře. Ano, na Ozobotech se žáci 
zábavnou formou učí základy pro-
gramování. Pěstují v sobě trpělivost, 

přesnost, logiku, práci v týmu i jem-
nou motoriku. Vhodnou aplikací ve 
vyučování jakéhokoli předmětu je 
pak možné učit dě   už od druhé 
třídy matema  ckou, čtenářskou i 
fi nanční gramotnost. Ptáte se, jak 
dostat robota do češ  ny či příro-
dopisu? Vždy je to o rozhodnu   
– PRAVDA/NEPRAVDA nebo ANO/
NE. Takových rozhodnu   musí žák 
robotovi cestou k cíli sdělit pomocí 
barevných kódů bezpočet. Podobně 
jako při tvorbě programu pro počíta-
če nebo v životě. Nejhezčí na tom je, 
že limity jsou jen v lidských hlavách. 
Záleží na každém žákovi i učiteli, „ko-
lik si naloží“ a jak se krea  vně pro-
blémem prokouše.

Věřím, že až se žáci vrá   do lavic, 
budeme mít možnost jim tuto hra-
vou formu výuky nejen v ICT nabíd-
nout. 

Michal Neterda
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

My, učitelky prvních a druhých 
tříd, máme to štěs  , že můžeme své 
žáky učit ve škole. Rády bychom jim 
výuku něčím zpestřily. Dříve jsme 
pravidelně navštěvovali hudební a 
divadelní představení v kulturním 
domě, městskou knihovnu a různé 
akce, například Bystřicko čte dětem. 
O to vše jsme v dnešní době ochu-
zeni. 

Proto jsme s nadšením uvítali, že 
má naše paní vychovatelka Alena Vav-
říčková herecké nadání a zkušenos  . 
Zahrála nejmenším žákům loutkovou 

pohádku O neposlušném kuřátku. 
Kvalitně připravenými rekvizitami 

a humorným podáním upoutala po-
zornost nás všech. Dě   při předsta-
vení i počítaly, hrály hry, pomáhaly 
kuřátku hledat předměty po třídě a 
zopakovaly si poznatky o zdravé vý-
živě. U toho se zasmály a odreago-
valy. I paní vychovatelka si to zajisté 
užila a své představení sehrála ve tří-
dě hned pětkrát - kvůli hygienickým 
opatřením.

Ještě jednou DĚKUJEME!
Učitelky 2. tříd, ZŠ TGM

 

Zápis se koná ve st edu 7. dubna 2021 od 13 do 17 hodin v  budov  
školy. Rodi e s sebou p inesou ob anský pr kaz a rodný list dít te.

Elektronickou p ihlášku lze vypl ovat od 1. dubna 2021 p es odkaz na www.zsbystrice.cz 
Náhradní termín zápisu je stanoven na pond lí 19. dubna 2021 od 13 do 15 hodin. 
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Nové? Moderní? To je VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem dnes!
V době všech možných omezení 

se u nás ve škole snažíme o další 
inovace a modernizace, které uplat-
ňujeme nejenom pro naše žáky, ale 
také naše zákazníky.

Pro studenty jsme nedávno po-
řídili baličku hotových jídel, která 
přispívá ke komfortu studentů a 
zaměstnanců v oblas   stravování. 
V současné době pandemie chceme 
nabídnout službu balení hotových 
teplých jídel i dalším zákazníkům. 
Balení jídel do jednorázových obalů 
je dnes běžnou záležitos  . Jídlo je 
zabaleno po jednotlivých porcích, 
v teplotě určené k podávání a je 
k zákazníkovi přepravováno v ter-
moboxech pro uchování teploty při 
předání jídla. Služba slouží studen-
tům, kteří si svoje jídlo chtějí odnést 
mimo prostor školní jídelny, ale je 
 mto způsobem nabízena i ostat-

ním zájemcům, ať už jednotlivcům, 
tak i fi rmám k dovozu na místo ur-
čení. Naše jídla jsou připravována 
z čerstvých surovin, splňují náročné 
požadavky na školní stravování, a 
proto Vám je můžeme plně dopo-
ručit.

Máte-li zájem o tuto nabíze-
nou službu, navš  vte prosím naše 
webové stránky, kde se o balení jídla 

dozvíte více informací, včetně ceny 
služby. Na našich stránkách najde-
te i kontakty na naše zaměstnance 
školní jídelny VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem.

Další připravovaným projek-
tem, který budeme realizovat prá-
vě v tomto období je virtualizace 
školních prostor. K realizaci tohoto 
projektu nám přivedla současná si-
tuace, kdy k nám do školy nemohou 
běžně přijít návštěvy rodičů s bu-
doucími studenty, kteří naši školu 
neznají a rádi by se do našich škol-
ních a dílenských prostor podívali. 
Virtuální prohlídka bude neobyčej-
ná a návštěvníkům poskytne kom-
pletní informace o našich nabíze-
ných studijních a učebních oborech. 

Věříme, že se nám vše povede 
zrealizovat během měsíce března a 
brzo naši školu třeba virtuálně na-
vš  víte i vy!

JEDINÝ PLES, DO KTERÉHO SE LETOS MŮŽETE ZAPOJIT
Pandemická situace letošní pleso-

vé sezóně nepřeje. Přesto je zde ples, 
do kterého se můžete zapojit. I když 
samozřejmě trochu jinak než v ple-
sových šatech a na tanečním par-
ketu. Organizátoři tradičního Cha-
rita  vního plesu, žďárské fi rmy DEL, 
He   ch, Gremis a Tokoz hlásí, že 
čtvrtý ročník bude! A když už se le-
tos nemůže tancovat, tak chtějí ale-
spoň pomoci. Připravili tedy veřejnou 
sbírku, která v rámci letošního „spe-
ciálního“ ročníku směřuje pomoc 
Nemocnici Nové Město na Moravě.

Hlavním cílem Charita  vního ple-
su bylo vždy i pomáhat. „Mrzí nás, 
že se letos společně nesejdeme na 
tanečním parketu. I proto jsme se 
rozhodli realizovat alespoň tu bohu-
libou část našich plesových ak  vit,“ 
vysvětluje výkonný ředitel společ-
nos   DEL Jiří Kabelka. Jeho kolega 
Oldřich Pól z fi rmy He   ch dodává: 
„Kam směřovat podporu bylo jasné 
hned. V dnešní složité době je logic-
ké, že chceme pomoci právě naší 
nemocnici v Novém Městě.“  Firmy 
se tedy dohodly, že dají dohromady 

dar ve výši 100  síc korun a zároveň 
zorganizují veřejnou sbírku, do které 
se může zapojit každý. Vybrané pe-
níze pak budou směřovat na poříze-
ní matrací pro   proleženinám a na 
IT vybavení jednotky intenzivní péče 
oddělení chirurgie. 

„Velice si vážíme toho, že na nás 
fi rmy z regionu myslí. Díky fi nanční-
mu daru budeme moci zvýšit kvali-
tu poskytované péče a také zlepšit 
komfort našich pacientů. Speciální 
matrace uleví dlouhodobě nemoc-
ným, kteří jsou hospitalizováni na 
Oddělení dlouhodobě nemocných, 
třeba právě po prodělaném one-
mocnění Covid-19,“ říká ředitel-
ka novoměstské nemocnice Věra 
Palečková. Podle ní je situace pro 
nemocnici i pro zdravotníky vážná. 
„Za rok 2020 prošlo naší akutní péčí 
téměř 600 pacientů s covidem a 250 
našich zdravotníků covidem one-
mocnělo. Smutný primát za  m drží 
listopad, kdy bylo u nás hospitalizo-
váno s covidem 115 lidí,“ přibližuje 
pandemickou situaci v číslech ředi-
telka Palečková. Pomoc prostřednic-
tvím „plesové“ sbírky tedy vítá.

A jak bude možné přispět? To 
vysvětluje Vladimír Chládek, ředitel 
společnos   Tokoz: „Pro sbírku jsme 
zřídili zvláštní účet. Ten bude pro 
příspěvky z řad veřejnos   otevřen 
od začátku března do poloviny dub-

na.“ Podle něj se následně sbírka 
vyhodno   pod dohledem krajských 
úředníků a vybrané peníze budou 
společně se sto  sícovým darem od 
fi rem předány nemocnici. Ředitel 
společnos   Gremis Miroslav Štola 
pevně věří, že se lidé do sbírky zapo-
jí: „Podpořme naši nemocnici. Zvlášť 
v této podivné době si udělejme ale-
spoň malou radost  m, že přispěje-
me na dobrou věc. A to tam, kde je 
to potřeba a v místě, kde žijeme.“ 

Charita  vní ples je tradiční 
součás   žďárské plesové sezóny. 
Vrcholem této společenské událos   
je každoroční charita určená nezis-
kovkám v sociální či zdravotní oblas  . 
Výtěžek z plesu tak v minulos   puto-
val například do společnos   Popálky, 
pomáhající lidem po úrazu popále-
ním, Domácímu hospici Vysočina, 
nebo Klubu „Úsměv“, jenž se věnuje 
pomoci dětem se zdravotním pos  -
žením. Přímo na tanečním parketu to 
chtějí fi rmy znovu „roztočit“ přesně 
za rok, a to 5. února 2022. 

Veřejná sbírka „Sbírka Charita-
 vního plesu“ bude otevřena od 

1. 3. do 18. 4. 2021.
Vaše příspěvky směřujte pro-

sím na zvláštní účet: 
217500313/0300

Děkujeme. 
Společně to zvládneme.
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ANKETA SKUTEK ROKU 2020!

Foto: Marek Olbrzymek

Kraj Vysočina vyhlásil již po dvanác-
té anketu Skutek roku, jejímž cílem je 
nalézt nejlepší kulturní počiny, příklad-
né ak  vity v oblas   památkové péče a 
dobrovolné skutky a projekty vedoucí 
k rozvoji regionu. Příjem nominací do 
této ankety probíhal od 1. ledna 2021 
do 31. ledna 2021. Nominovat mohl 
kdokoliv, a to ak  vitu, která proběhla 
v roce 2020 v Kraji Vysočina. 

Právě tuto možnost využil také i 
Mikroregion Bystřicko, který do zmí-
něné ankety nominoval pana Ing. 
Milana Peňáze, DrSc., který se v roce 
2020 významně zasadil o zařazení 
Chudobínské borovice z Víru do an-
kety Evropský strom roku 2020. Ces-
ta k vítězství byla pro borovici velice 
ob  žná, musela čelit mnoha překáž-
kám, ale díky ak  vitám pana Peňáze 
a zapojením občanů nejen našeho 
regionu, tento strom nakonec zvítězil, 
a to s neuvěřitelnými 47 226 hlasy!

Nutno podotknout, že anketa 
měla velký význam i pro naši kraji-
nu a životní prostředí, jelikož díky 
ní vznikl závazek Mikroregionu Bys-
třicko (dále jen ,,MB“), při kterém 
se stanovilo, že za každý získaný hlas 
se vysází jeden nový strom v rámci 
našeho území. Tento závazek po-
stupně naplňují jednotlivé obce MB.  
K současnému dni máme zaevido-
váno cca 18  s. kusů vysázených 
stromů. V oblas   Víru byly pláno-
vány větší výsadby (akce), které ale 
musely být zrušeny v rámci situace 
spojené s nákazou COVID-19. Pevně 

ale věříme, že se nám společně ten-
to závazek podaří brzy naplnit.

Výčet příkladných ak  vit pana 
Peňáze je velice rozmanitý, jeho pro-
fesní život byl zaměřen přírodověd-
ně, kde dosáhl mnoha pracovních 
úspěchů. Ve volném čase se věnoval 
právě ak  vitám související se zanik-
lou obcí Chudobín, kde vyrůstal ve 
válečných letech. Jeho fotografi cký 
archiv se stal základem jeho poz-
dější ,,pamětnické ak  vity“. Sám byl 
spoluautorem a editorem publikace 
Chudobín – historie zaniklé obce, 
která byla slavnostně pokřtěna u 
Vírské přehrady, kde se dříve na-
cházela obec Chudobín. Pan Peňáz 
působí také v Univerzitě tře  ho věku 
ve Víru, kde vystupuje jako předná-
šející a zároveň je členem hodno  cí 
komise.

Myslíme si, že nominace pana Pe-
ňáze do ankety SKUTEK ROKU 2020 
je z naší strany plně oprávněna. Tím-
to však naše snažení nekončí, nýbrž 
začíná. V období od 1. 3. do 31. 3. 
2021 bude probíhat elektronické 
veřejné hlasování na webových 
stránkách Kraje Vysočina: 
www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp, 
kde se rozhodne o vítězi již zmiňova-
né ankety. Hlasy veřejnos   rozhod-
nou o pořadí nominovaných skutků 
fyzických osob ve čtyřech oblastech: 
Sociálně–zdravotní, Poradenství, 
Osvěta a vzdělávání, Volný čas dě   
a mládeže a Životní prostředí a ze-
mědělství, ve které by měla být zařa-
zena právě nominace pana Peňáze. 
Pravidlo pro hlasování je jednodu-
ché – možný je vždy jeden hlas v kaž-
dé z uvedených oblas  .

Pojďme tedy, prosím, opět pod-
pořit dobrou věc a oceňme společně 

Od 1.1.2021 bylo ofi ciálně ukončeno druhé prodloužení projektu „Posilo-
vání administra  vní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně 
také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019
/0003017, díky kterému byly v CSS Bystřicko poskytovány služby v oblas   
veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence obcí, ale i v přene-
sené působnos  , s cílem zajis  t efek  vnější poskytování veřejných služeb 
občanům. 

Hlavní cíl projektu v druhém prodloužení byl zaměřen na prozkoumá-
ní sociální oblas   na území Dobrovolného svazku obcí Bystřicko (dále jen 
,,DSO“), které vedlo ke tvorbě návrhů sloužících ke zlepšení současné situa-
ce sociálních služeb. Z dotazníkového šetření vyplynuly nové potřeby DSO, 
jakými byly například služba senior taxi, spolupráce s provozovateli sociál-
ních služeb nebo tvorba seznamu subjektů zajišťujících rozvážku obědů na 
území DSO. Na základě uvedených potřeb navázalo DSO spolupráci s panem 
Elčknerem, který na našem území již začátkem ledna 2021 poskytuje službu 
senior taxi (viz. plakát níže). Ostatní vzniklé potřeby plánuje DSO zrealizovat 
v roce 2021, a to již v období udržitelnos   projektu CSS, které bude trvat až 
do 31. 10. 2021.

Díky fungování projektu CSS jsme zkvalitnili poradenství v oblas   dotační-
ho managementu, obecního práva, veřejných zakázek malého rozsahu, roz-

voje obcí i celého mikroregionu. S jeho ukon-
čením skončí také fi nanční podpora, která byla 
CSS Bystřicko v minulých letech poskytována. 
Pevně ale věříme, že i bez fi nančních prostřed-
ků z tohoto projektu bude naše DSO i nadále 
podporovat zkvalitnění a zefek  vnění výko-
nu veřejné správy, zajišťovat rovnoprávnější 
přístup občanů k poskytovaným veřejným 
službám, zlepšovat informovanost a zvyšovat 
dostupnost a kvalitu poskytovaných veřejných 
služeb pro své občany. 

Závěrem bychom chtěli touto cestou podě-
kovat Svazu měst a obcí České republiky nejen 
za fi nanční podporu, ale také za dlouhodobou 
spolupráci a podporu našeho DSO Mikrore-
gion Bystřicko. Doufáme, že se v budoucnu 
opětovně setkáme při dalších společných pro-
jektech. 

Mikroregion Bystřicko

Ukončení 2. prodloužení projektu Svazu 
měst a obcí 

– Centra společných služeb

Vážení senioři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě,

která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby senior taxi je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba senior taxi je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• dovozu nákupu

• vyzvednutí léků (e-receptů)

Další služby jsou možné dle dohody.

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

snahu člověka, který sám vynaložil 
veškeré úsilí i svůj volný čas v boji o 
zařazení Chudobínské borovice do 

ankety Evropský strom roku! 
Předem děkujeme za Váš hlas! 

-MB-
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Základní škola a Mateřská škola Strážek
zve na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2021/2022

 
ve čtvrtek 8. dubna 2021 
od 13 - 17 h v ZŠ Strážek

 
pohádkové odpoledne plné úkolů pro dĚti!

Rodiče nezapomenou vzít s sebou: - rodný list dítěte
                                                                 - občanský průkaz

 
 
 
 

Zápis proběhne dle aktuálního nařízení vlády, sledujte prosím web školy:
 www.zs-msstrazek.cz

Těšíme se na Vás!

Zápis bude probíhat v časových intervalech
po 20 minutách

- rozpis bude k dispozici v MŠ Strážek

S sebou si vezměte rodný list dítěte a OP. 

KDY?  5. května 2021 
8.00 - 10.00 a 13.30 - 15.30 
KDE? v budově MŠ 

Keramika 
Sportovní kroužek a 
plavání 
ESS pro předškoláky 

 
Systematická přípra-
va dětí na vstup do 
1.třídy 
Angličtina 

 
Propojenost MŠ a ZŠ 
Logopedická preven-
ce 
a mnoho dalších 

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace 

Strážek 27, 592 53 Strážek 

Přihlášky je možné stáhnout na webu školy nebo  osobně 
vyzvednout v MŠ u vedoucí učitelky. 

 

Kontakt do MŠ: 733 520 641  

Web: www.zs-msstrazek.cz 
Provozní doba MŠ je 6:15 - 15:45. 

Doplňkové aktivity ŠVP 

Základní škola a Mate ská škola Píse né

Vás srde n  zve na

ZÁPIS DO 1. T ÍDY, 
který se bude konat

14. 4. 2021
od 13 - 17 hod.

Podrobn jší informace o zápisu naleznete na www.zsmspisecne.cz
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Letošní Tříkrálovou sbírku podpořila 
především ochota druhých

pomáhat v nelehkých dnech

Tříkrálová sbírka roku 2021 skon-
čila o týden později, než bývá zvy-
kem v tradičních časech, a to v ne-
děli 24. ledna. K tomu, aby se dárci 
dozvěděli její konečný výsledek, byly 
potřeba ještě tři týdny navíc, kdy 
docházelo ke sčítání sta  ckých kasi-
ček umístěných v obcích žďárského 
okresu. 

Celkem bylo rozdáno 320 kasi-
ček. V nich po rozpečetění nalezli 
organizátoři sbírky a představite-
lé jednotlivých obcí úctyhodných 
1 909 264 Kč. Online koleda na 
www.trikralovasbirka.cz, která trvá 
i nadále až do 30. 4. 2021, přinesla 
službám žďárské Charity 537 708 Kč
(stav k 15. 2.). Přestože letošní vý-
těžek zaznamenal opro   letům 
předchozím pokles, je fi nální výsle-
dek ohromující i vzhledem k ome-
zením, ke kterým došlo v reakci 
na dodržování vládou vydaných 
nařízení a pokynů Charity Česká re-
publika, jejichž cílem bylo ochránit 
zdraví jak koledníků, tak i dárců.

„Začátkem ledna bylo rozhodnu-
to, že se kontaktní koleda v ulicích 
obcí neuskuteční. Celá sbírka se tak 
během několika dní musela zreali-
zovat v tře   připravované variantě, 
která tuto kampaň umožňovala 
pouze se sta  ckými kasičkami bez 
tradičních zvyků. Přesunuta byla 
současně i do online prostoru,“ 
upřesňuje Mgr. Michaela Kuch-
tová, koordinátorka pro oblast 
okresu Žďár nad Sázavou. Úkolem 
tříkrálových asistentů a všech pod-
porovatelů z celého okresu, kteří 
dobrovolně pomáhají při realizaci 
největší sbírkové kampaně v České 
republice, bylo počátkem měsíce 
ledna co nejrychleji vyjednat umís-
tění tříkrálových pokladniček na ve-
řejně přístupných místech v obcích 
žďárského okresu. To se během ně-
kolika dní úspěšně podařilo.

„Letošní sbírka je pro mě velmi 
intenzivní. Během sbírky jsem vi-
děla obrovskou vůli a chuť pomoci 
naší Charitě i v době celosvětové 
pandemie. Někteří z našich asisten-
tů prožívali velmi smutné období, i 
přesto své poslání vykonali a pod-
pořili naše služby skutky, které nám 
pomohou jít dále. Někdy jsem ztrá-
cela i slova, protože jsem si uvědo-
mila, jak v některých lidech je tato 
královská tradice hluboce zakoře-
něná. Osobně to beru jako záva-
zek být těmto lidem v rámci svých 
možnos   dobrou koordinátorkou. 
Oni jsou to  ž jedineční,“ doplňuje 
Michaela Kuchtová.

Kde pomůže výtěžek letošního 
ročníku?

Do roku 2021 vstoupily mnohé 
neziskové organizace, poskytují-
cí sociální, zdravotní, prorodinné 

služby, služby prevence a další, 
s obavami, jak se budou nastá-
vající měsíce vyvíjet. Bohužel už 
nyní jsou známy první informace 
o výsledcích dotačních řízení čás   
donátorů, které ukazují, že jimi po-
skytnuté fi nanční prostředky jsou 
nedostatečné a mnohdy na nižší 
úrovni než v minulém roce. Je tedy 
velmi pravděpodobné, že fi nance 
získané z Tříkrálové sbírky podpoří 
provoz jednotlivých zařízení, které 
poskytují služby těm, kteří je po-
třebují a bez nichž se neobejdou.

Poděkování ředitelky Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou

„Ráda bych poděkovala všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem podpo-
řili letošní mimořádnou Tříkrálovou 
sbírku. Ať už se jedná o naše dobro-
volné spolupracovníky – tříkrálové 
asistenty v jednotlivých městech a 
obcích, kteří nám pomáhali s umis-
ťováním tříkrálových pokladniček 
na veřejná místa, s propagací mi-
mořádné Tříkrálové sbírky, a kteří 
pružně a dle možnos   reagovali 
na nastalou situaci. Velké díky pa-
tří starostům obcí a kněžím, kteří 
s námi také velmi vstřícně spolu-
pracovali. Díky všem, kteří umís  li 
tříkrálové pokladničky ve svých pro-
vozovnách. Díky všem dárcům, kte-
ří to měli letos náročnější, protože si 
nás museli sami najít a svůj příspě-
vek donést na určené místo či daro-
vat prostřednictvím on-line koledy. 
Zároveň děkuji také všem, kteří se 
zapojili do naší tříkrálové benefi ce 
na sociálních sí  ch. V neposlední 
řadě patří moje velké poděkování 
i mým kolegyním, koordinátorce 
Tříkrálové sbírky Michaele Kuchto-
vé a pracovnici propagace Lence 
Šustrové, pro které byla letošní Tří-
králová sbírka též náročnější než ty 
předešlé. Díky vám všem,“ vzkazuje 
závěrem ředitelka žďárské Charity, 
Ing. Jana Zelená.

Tříkrálovou sbírku letošního roku 
je možné mimořádně podpořit i 
nadále až do 30. 4. 2021, a to přes 
webovou stránku www.trikralo-
vasbirka.cz Nutné je zde uvést ná-
zev Charity či obce nebo PSČ, aby 
se fi nance dostaly zpět do našeho 
regionu. Děkujeme!

Kontakt na koordinátorku 
Tříkrálové sbírky 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou:

Mgr. Michaela Kuchtová
tel.: 777 755 444
e-mail: michaela.kuchtova@zdar.
charita.cz
Oblastní charita Žďár n. S., 
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
www.zdar.charita.cz
 : @ochzr

SOC. PROBLEMATIKA

h  ps://zdar.charita.cz/kariera/volna-mista/



DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

Bystřice nad Pernštejnem 
96.5 FM | R-VYSOC

každý den 7.40 a 14.50
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INZERCE, RŮZNÉ

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

pracovníka zahradních služeb 

 
 

 

Požadujeme: 

-    idi ský pr kaz skupiny „B“ a „T“ 

- asovou flexibilitu a spolehlivost 

- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 

-    profesní životopis s fotografií 

-   výhodou obsluha pracovních stroj  

Nabízíme:  

- nadstandardní  finan ní ohodnocení  

- zam stnanecké výhody 

- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 

Termín nástupu:  

-   dohodou 

  

Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt, tel. 566 551 

500), p ípadn  zaslat stru ný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 

 

fb.com/HMbystrice

ivos.solar@gmail.com

+420 732 804 585

vyhlašuje:
výběrové řízení na pozici

Vedoucí kuchyně  šé  uchař
Termín podání přihlášek do 15. 4. 2021
Nástup  1. 5. 2021 nebo dle domluvy

Více informací: w w w. d o m o v m i t r o v. c z
 Jarmila Bulíčková – personalistka

Telefon: 566 591 811 nebo 603 707 214 
Email: mzdy@domovmitrov.cz   Web: www.domovmitrov.cz
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VZPOMÍNKA

Jan KOHÚT z Rožné
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. 

Dne 10. března 2021 to bude už 20 let, 
co jsi na druhém břehu a já stále čekám, 

že se vrá  š! 
Vzpomíná maminka s Pepou 

a sestra s rodinou.

Dne 12. 2. 2021 uplynulo 15 let, kdy nás 

opus  l pan Fran  šek JAVŮREK.

Stále vzpomínají manželka a dě   s rodinami.

Fano, ty Tvoje oči už slzu neuroní
a Tvoje rty slůvka nepromluví.
Život jsi měl tak rád,
on ale byl k Tobě kat.

16. 12. 2020 zemřel pan Fran  šek ELČKNER z Bystřice n. P. 
ve věku 75 roků. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Kamarádka Marie z DS Mitrov

Dne 5. 3. 1921 by se dožil 100 let 
pan Bohumil SAMEK 

z Bystřice nad Pernštejnem. 
24. 7. 2021 si připomeneme 4 roky 

od jeho úmr  . 

Vzpomínají snacha a vnučky s rodinami.  NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záruka 5 let. 
 Tel: 608 700 515, www.renovacevany.eu

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

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

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

2020
  5.7. Tomáš Fryšavský
16.7. Nina Opravilová
12.8. Dominik Zapletal
21.8. Viktorie Bělíková
  6.9. Leona Koláčková
15.9. Marek Pokorný
27.9. Sofi e Víchová
30.9. Matyáš Kusala
12.10. Mia Kurfürstová
31.10. Marie Gregorová
  6.11. Agáta Procházková
11.11. Dominika Chocholáčová
16.11. Sofi e Dostálová
13.12. Kryštof Sodomka

LEDEN 2021
  8.1. Božena Pokorná 79 let
16.1. Jaroslav Frýza 85 let
22.1. Drahomíra Kucerová 81 let
23.1. Tomáš Macáš 87 let
28.1. Jiří Holub 75 let

BŘEZEN 2021
Zdenka Drábková 90 let
Květuše Jacková 90 let
Daniela Cinková  89 let
Paraska Vavrincová 89 let
Alois Trávníček 89 let
Josef Javůrek 85 let
Jaroslav Šťastný 85 let
Josef Samek 80 let
Milada Kubíková 80 let
Gerlinda Krejčová 80 let
Josef Měsíc 75 let
Fran  šek Sedláček 70 let
Vlasta Jedličková 70 let
RNDr. Luboš Koudelka 70 let

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Jubilan  

Úmr  

Narození

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, INZERCE
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INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 SLEVY

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