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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ LEDEN - ÚNOR 2022

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

10. 01.  19:00 Novoroční koncert - koncert KPH KD Bystřice n.P. (malý sál)

13. 01. 18:00 Novoroční koncert ZUŠ KD Bystřice n.P. (velký sál)

16. 01. 15:00 Kinokavárna - Dračí princezna KD Bystřice n.P. (velký sál)

18. 01. 18:30 Kinokavárna - Kurz manželské touhy KD Bystřice n.P. (velký sál)

25. 01. 19:00 Fotograf na cestách - splněný sen, Jiří Kolbaba - beseda, diashow KD Bystřice n.P. (velký sál)

27.  01. 16:30 Koncert ZUŠ - Džungle na klávesách vol. 2 KD Bystřice n.P. (velký sál)

28. 01. 18:30 Kinokavárna - Zpráva KD Bystřice n.P. (velký sál)

05. 02. - Zemědělský ples KD Bystřice n.P.

20. 02. - Dětský karneval KD Bystřice n.P. 

22. 02. - Duo Řehák & Vocetková / koncert KPH KD Bystřice n.P.

26. 02. - Ples města a kulturního domu KD Bystřice n.P. 

jak jsme Vás již informovali, v červnu 
jsme zahájili přípravu Střednědobé-
ho plánu rozvoje sociálních služeb 
ORP Bystřice nad Pernštejnem na 
období 2023 – 2027, který bude zo-
hledňovat potřeby obyvatel našeho 
města a blízkého okolí v oblas   posky-
tování a dostupnos   sociálních služeb.

Jsem rád, že se proces přípravy 
tohoto strategického dokumentu 
podařilo úspěšně nastartovat a že 
jsou do něj zapojeni jak zástupci 
města Bystřice nad Pernštejnem, 
tak i poskytovatelé a také uživatelé 
sociálních služeb, které v území pů-
sobí. Vedle řídící skupiny, která do-
hlíží na průběh zpracování nového 
plánu, jsme ustanovili pracovní sku-
pinu „Rodina, dě  , mládež a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením“ a 
pracovní skupinu „Senioři a zdra-
votně pos  žení“, přičemž každá pra-
covní skupina se bude zaměřovat 
na řešení potřeb své cílové skupiny. 
Naším zájmem je, aby byl proces 
přípravy nového plánu maximálně 
efek  vní a také transparentní. Celý 
proces přípravy nového plánu je 
proto otevřený všem, kteří mají zá-
jem se na něm podílet.

Proces zpracování nového plá-
nu jsme naplánovali do dvou etap. 
Aktuálně máme za sebou 1. etapu, 
která probíhala od června do kon-
ce listopadu 2021. Jejím výstupem 
je zpracovaná analy  cká část při-
pravovaného plánu, která zahrnu-
je socio-demografi ckou analýzu 
správního obvodu ORP Bystřice nad 

Vážení spoluobčané, 
Pernštejnem, analýzu poskytovate-
lů sociálních služeb v území (nabídka 
sociálních služeb, přehled kapacit a 
uživatelů sociálních služeb) a také 
tzv. SWOT analýzy mapující silné a 
slabé stránky, příležitos   a hrozby 
spojené s dalším rozvojem sociál-
ních služeb v území.

Nyní zahajujeme 2. etapu, která 
bude probíhat až do září 2022. V 
této etapě se ve spolupráci s usta-
novenými pracovními skupinami 
postupně zaměříme na návrhovou 
a také implementační část plánu. V 
rámci návrhové čás   plánu se bude 
jednat o nastavení vize, cílů, opat-
ření a konkrétních ak  vit souvisejí-
cích s poskytováním a dostupnos   
sociálních služeb v území správního 
obvodu ORP Bystřice nad Pernštej-
nem. V rámci navazující implemen-
tační čás   plánu dojde k nastavení 
kompetencí a zodpovědnos   za pl-
nění plánu včetně nastavení moni-
torovacích indikátorů pro snadnou 
a rychlou kontrolu, jak se stanovené 
cíle a opatření plánu daří naplňovat.

Během této etapy plánujeme 
veřejně projednat připravovaný 
plán také s Vámi, občany Bystřice 
nad Pernštejnem a blízkého okolí, 
o čemž Vás budeme s předs  hem 
informovat. Finální podoba doku-
mentu bude poté projednána a 
schválena v příslušných orgánech 
města Bystřice nad Pernštejnem.

Karel Pačiska,
         starosta

Město Bystřice nad Pernštejnem již 
několik let spolupracuje s městem 
Boguchwała z Polské republiky. Me-
zinárodní spolupráce zejména na 
poli kultury, sportu a školství byla 
navázána, protože Boguchwała je 
partnerským městem Vranova nad 
Toplou, které je pro změnu partner-
ským městem Bystřice nad Pernštej-
nem. Zastupitelstvo města schvaluje 
Smlouvu o mezinárodní spolupráci 
města Bystřice nad Pernštejnem v 
ČR a města Boguchwała.

Boguchwała je město v Rze-
szowském kraji na Podkarpatském 
vojvodství v jihovýchodním Polsku. 

Smlouva o spolupráci s polským 
městem Boguchwała

Je sídlem správního obvodu Gmina 
Boguchwała. Ofi ciálně byl městu 
udělen status 1. ledna 2008. Název 
města znamená „chvála Bohu“. Bo-
guchwała leží přibližně 7 kilometrů 
jihozápadně od krajského města 
Rzeszów a má 5700 obyvatel. Měs-
to je místním centrem elektrotech-
nického a energe  ckého průmyslu, 
ve městě sídlí společnos   ZAPEL a 
Instytut Energetyki. Nejvýznamněj-
šími památkami jsou palácový a par-
kový komplex, kostel sv. Stanislava 
z 18. stole   a památník 500. výročí 
bitvy u Grunwaldu.

-red-

UMOWA
o współpracy międzynarodowej 

Miasta Bystřice nad Pernštejnem w Republice Czeskiej
i

Miasta Boguchwała w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Miasto Bystřice nad Pernštejnem
 Příční 405
 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
 Przedstawiciel ustawowy:
 Burmistrz miasta
 Inż. Karel Pačiska 

zwanych dalej „Stronami" 
• ze świadomością potrzeby i powagi utrzymywania przyjaznych i handlowych 

relacji na szczeblu odpowiedzialnych upoważnionych władz lokalnych obu miast,
• pragnąc wzbogacić i poszerzyć te stosunki, w szczególności w dziedzinie 

humanitarnej, kulturalnej i gospodarczej,
• uwzględniając koordynację i realizację działań, które przyczyniają się do 

zacieśniania przyjaznych stosunków oraz poszerzania wszechstronnej i 
wzajemnie korzystnej współpracy między Stronami oraz będącej przedmiotem 
ich wspólnego zainteresowania.

• na podstawie postanowień Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w 
celu promowania obustronnych kontaktów na poziomie stowarzyszeń 
obywatelskich, kulturalnych i narodowych, grup artystycznych i twórczych, 
organizacji sportowych, instytucji oświatowych i zdrowotnych, obywateli, 
miast, przedstawicieli i organów wykonawczych,

• z przekonaniem, że dalsze zacieśnianie kontaktów i wszechstronna, wzajemnie 
korzystna współpraca przyczyni się do osiągnięcia celów i rozwoju przyjaznych i 
sąsiedzkich stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską 
Zawierają niniejszą Umowę o wzajemnej współpracy międzynarodowej

2. Miasto Boguchwała
 ul. Suszyckich 33
 36-040 Boguchwała
 Przedstawiciel ustawowy:
 Burmistrz miasta
 Dr. Wiesław Kąkol

BYSTŘICKO
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách

www.bystricenp.cz/noviny-bystricko
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Bystřičáci pro Bystřičáky 
par  cipa  vní rozpočet 

I pro letošní rok byl zastupitelstvem 
schválen projekt tzv. par  cipa  vního 
rozpočtu. V rozpočtu města na rok 
2022 je položka ve výši 500.000 Kč, 
kterou máte možnost přímo ovlivnit. 

Cesta je opět jednoduchá, zasí-
lejte své nápady na e-mail: 
karel.paciska@bystricenp.cz, nebo 
SMS na tel.: 604 600 895 do 21. ledna 
2022. Rada města potom návrhy 

NEPOJISTNÁ DÁVKOVÁ POMOC STÁTU V PŘÍPADĚ 
PROBLÉMŮ S ÚHRADOU DODÁVEK ENERGIÍ

Aktuálně je možné v situaci náhlých 
problémů s úhradou nedoplatků 
za dané období v režimu DPI využít 
pomoc formou jednorázové dávky 
pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimo-
řádné okamžité pomoci, konkrétně 
tzv. MOP – Vyúčtování DPI.  

Základním předpokladem využi   
této dávkové pomoci je skutečnost, že:
• žadatel do konce roku 2021 požá-

dá o uzavření standardní smlouvy 
u některého z dodavatelů energií 
jako nový zákazník mimo režim 
DPI. 

Dále se na základě žádos   podané na 
předepsaném formuláři posuzuje:

• stav hmotné nouze žadatele a 
osob, které se s ním posuzu-
jí společně (posuzují se příjmy 
a majetek, zohledňují se náklady 
na bydlení)

• je možné nepřihlížet k našetřeným 
penězům až do výše dvojnásobku 
životního minima a dvojnásobku 
nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pou-

ze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje 

v rámci správního řízení. Zákonnou 
lhůtou pro vyřízení žádos   je 30 
dnů, pokud má Úřad práce ČR po-
třebné podklady, rozhoduje a dáv-
ku vyplácí v zásadě neprodleně. 

Podrobnější informace k této 
dávce jsou k dispozici na webo-
vých stránkách MPSV: www.mpsv.
cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-
-energii. 

Pomoc s úhradou nákladů na 
bydlení, zahrnujících náklady na 
energie, je možné realizovat také 
prostřednictvím opakujících se ne-
pojistných sociálních dávek, kte-
rými jsou příspěvek na bydlení 
a doplatek na bydlení. 

Příspěvek na bydlení je dávka 
státní sociální podpory, přičemž 
nárok se hodno   v závislos   na pří-
jmech rodiny a nákladech této rodiny 
na bydlení. 

Zjednodušeně je možné říct, že 
pro nárok na příspěvek na bydlení je 
třeba splnit tři zásadní podmínky: 
1. osoba či rodina bydlí v bytě na zá-

kladě nájemní smlouvy, či je vlast-
níkem obývané nemovitos  , popř. 
je členem bytového družstva

2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby 
či rodiny nestačí na úhradu nákla-
dů na bydlení a

3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je niž-
ších než tzv. norma  vní náklady na 
bydlení 
Norma  vní náklady na bydlení 

jsou zákonem defi novány a repre-
zentují ty výše nákladů, které stát 
pro výpočet příspěvku na bydlení 
považuje za relevantní. Jedná se o 
průměrné celkové náklady na  bydle-
ní podle velikos   obce a počtu členů 
domácnos   - h  ps://www.uradpra-
ce.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Výše příspěvku na bydlení činí 

za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. 
norma  vními náklady na bydlení 
a rozhodným příjmem rodiny vyná-
sobeným koefi cientem 0,30, a na 
území hlavního města Prahy koefi ci-
entem 0,35. 

Pokud ani s příspěvkem na bydlení 
po zaplacení nákladů na bydlení zbu-
de osobě/rodině málo peněz (okolo 
životního minima), nebo pokud oso-
ba/rodina bydlí v některém z nestan-
dardních smluvních vztahů k bydlení 
(podnájem, ubytovna), je možné 
Úřad práce ČR požádat o doplatek 
na bydlení h  ps://www.uradprace.
cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje 
stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se 
tedy především lidí bez příjmů nebo 
s nízkými příjmy. 

Podrobnos   k možnému nároku 
na všechny shora uvedené dávky dle 
konkrétní situace sdělí zaměstnanci 
Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která 
je místně příslušná. Tedy ta dle místa 
bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, 
včetně kontaktních údajů je k dispo-
zici na portále Ministerstva práce a 
sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřa-
du práce ČR, www.uradprace.cz.

DODAVATELÉ ENERGIÍ, KTEŘÍ 
UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST

• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz

• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz

• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz

• EAGLE ENERGY - www.eagleenergy.cz

• Energie ČS - www.energie-cs.cz

• Europe Easy Energy - www.3-e.cz

• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz

• Ray Energy - www.rayenergy.cz

• X Energie - www.xenergie.cz

DODAVATELÉ ENERGIÍ,  
KTEŘÍ UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST

• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz

• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz

• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz

• EAGLE ENERGY - www.eagleenergy.cz

• Energie ČS - www.energie-cs.cz

• Europe Easy Energy - www.3-e.cz

• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz

• Ray Energy - www.rayenergy.cz

• X Energie - www.xenergie.cz

DODAVATELÉ 
POSLEDNÍ INSTANCE

• ČEZ - www.cez.cz/cs/dpi

• E.ON  

 - www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie 

 /dodavatel-posledni-instance

• innogy - www.innogy.cz

• Pražská energetika - www.pre.cz/cs/domacnosti

• Pražská plynárenská - www.ppas.cz

posoudí z hlediska reálnos   a vy-
bere projekty, o kterých se bude 
hlasovat. Návrh, který obdrží nej-
více hlasů, bude v roce 2022 rea-
lizován! 

Věřím, že občané budou znovu 
navrhovat svěží nápady, které po-
mohou Bystřici n. P. posunout opět 
o kus dál! 

Karel Pačiska

Vážení spoluobčané,
na úvod tohoto článku Vám chci 

popřát mnoho krásných zážitků, 
hodně zdraví, štěs   a pohody v 
novém roce. Přeji nám všem již 
klidnější a co nejméně opatřeními 
dotčený rok.

Chtěl bych Vás informovat o sta-
vebním ruchu příš  ho roku.

Stěžejní akcí by měla být výstav-
ba zázemí naší sportovní zóny, která 
bude sloužit převážně fotbalistům. 
Nad touto akcí visí mnoho otazní-
ků. Výstavbu plánujeme pouze s 
podporou prostředků z dotačního 
 tulu Národní sportovní agentury. 

Tento program však byl již jednou 
zrušen, druhé kolo mělo být zná-
mo v listopadu, přesto dodnes ne-
známe výsledek. Pokud uspějeme, 
vyroste nové zázemí místo meze v 
jižní čás   fotbalového stadionu, s 
přístupem od komunikace k teniso-
vé hale.

Komunikace naplánované k 
opravě pro rok 2022 jsou zejména 
ulice Antonína Štourače po odboč-
ku na Zahradní, prodloužení ulice 
Rovinky a také zásah do komuni-
kace Vírská, kde se bude opravovat 
vodovod od křížení se silnicí č.19 až 
ke křižovatce Pod Kaštany. 

Neustane také práce na připo-
jování rodinných domů op  ckým 
vláknem, kam se z rozpočtu vyčle-
nila stejná částka jako letošní rok.

Vzniknou tři nové parkovací plo-
chy. Na Forotě mezi nově vznika-
jícími bytovkami, u VOŠ a SOŠ pro 
potřeby školy, kulturního domu a 
hřbitova. Tře   plocha zabere mís-
to po zbourané kotelně na druhém 
sídliš  . Intenzivně projektujeme 

Rozpočet na rok 2022 schválen
ulici Lipovou na prvním sídliš  , kde 
budeme provádět stavební práce. 
Ty vypuknou nejdříve po ukončení 
doby platnos   udržitelnos   projek-
tu obnovy zeleně.

Pokračovat budeme na rekon-
strukci bytů v domě s pečovatel-
skou službou, kde opět opravíme 
8 bytů. Nemalá částka se také vydá 
na rekonstrukci nájemních bytů, 
které budou během roku k dispo-
zici. Navazujeme tak na akci opravy 
vzorových bytů a uvidíme, jak se 
vše osvědčí.

Novým prvkem parku miniatur 
by se mohl stát lanový most. Na 
kopci Hora upravíme porosty tak, 
aby lépe vynikla dominanta tří křížů 
a šibenice.

V parci  pa  vním rozpočtu opět 
naši spoluobčané vyberou akci, kte-
rá jistě oboha   naše město.

Místní čás   se mohou těšit na 
opravu vozovek, v Divišově na 
opravu střechy hasičky a Doma-
nín započne první etapu výstavby 
chodníku.

Rozpočet na rok 2022 nalezne-
te na www.bystricenp.cz v sekci 
Město a samospráva-Hospodaření 
města-Rozpočet města. Letošní 
rozpočet je plánovaný s mírným 
schodkem, který bude uhrazen 
použi  m prostředků na běžných 
účtech.

V této nelehké době nechceme 
ustrnout ve zvelebování našeho 
města a stále tak být věrni myšlen-
ce tvorby místa, kde se všem dobře 
žije.

Mar  n Horák, 
místostarosta
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RADA MĚSTA 14. PROSINCE 2021
Rada města schválila:
1. ceník inzerce měsíčníku Bystřicko,
2. grantový program „Podpora tre-

nérů mládeže pro rok 2022“,
3. grantový program „Sportovní a 

volnočasové ak  vity“,
4. grantový program „Pro kulturu a 

společenský život pro rok 2022“,
5. grantový program „Pro oblast 

spolková a zájmová činnost pro 
rok 2022“,

6. pronájem bytu č. 93 v DPS panu 
R. K.,

7. uzavření smlouvy o dílo s fi rmou 
TS města a.s. na rekonstrukci 8 
bytů na DPS ul. Hornické čp. 643 
v Bystřici n.P. za celkovou cenu díla 
ve výši 2 509 392 Kč bez DPH,

8. zvýšení ceny vody odebrané z vo-
dovodu Lesoňovice od 1. 1. 2022 
na hodnotu 42 Kč za 1 m3,

9. pronájem pozemku část p.č. 
1100/1 o výměře 8 m2 v  k. ú. Byst-
řice n.P. p. J. P. za účelem umístění 
dočasné stavby – skladu. Proná-
jem bude na dobu neurčitou s 6 
měsíční výpovědní lhůtou. Roční 
nájemné 50 Kč/m2,

10. zřízení VB spočívajícího v právu 
uložení podzemního vedení NN 
a pilíře SS, jejich údržby a oprav 
na čás   pozemků p.č. 3052/100 a 
p.č. 3052/101 v  k.ú. Bystřice n. P. 
ve prospěch společnos   EG.D, a. 
s. VB bude úplatné za jednorázo-
vou úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH 
a VB bude na dobu neurčitou,

11. zřízení VB spočívajícího v právu ulo-
žení podzemního vedení NN, jeho 
údržby a oprav na čás   pozemku 
p.č. 309 v k.ú. Pivonice u Lesoňo-
vic ve prospěch společnos   EG.D, 
a.s. VB bude úplatné za jednorá-
zovou úplatu ve výši 1.000 Kč + 
DPH a VB bude na dobu neurčitou,

12. rozpočtové opatření ve výši 52.000 
Kč na opravu kanalizace a mostku 
v Divišově z havarijního fondu,

13. pacht pozemků p.č. 316/10 o 
výměře 606 m2 v k.ú. Rovné spo-
lečnos   Agro Rozsochy a.s. Roční 
pachtovné 3.000 Kč/ha,

14. fi nancování akce Most Domaní-
nek částkou 34.400,30 Kč, akce 
Bourání garáží u polikliniky část-
kou 8.500 Kč, akce Bourání kotel-
ny na sídliš   II částkou 72.800 Kč, 
akce Rekonstrukce Lipová částkou 
4.500 Kč, akce Dopravní hřiště 
částkou 4.900 Kč a akce Parkoviště 
u domu seniorů částkou 4.000 Kč,

15. dodatek č. 1 smlouvy na realizaci 
stavby Op  cká síť města Byst-
řice n.P., etapa 2021 se společ-
nos   FiberTech s.r.o. se sídlem 
Živanice 207, 533 42 Živanice, IČ 
28812166, jehož předmětem je 
prodloužení termínu dokončení 
díla do 30. června 2022,

16. podepsání dodavatelské smlouvy 
na rekonstrukci výtahu v budově 
polikliniky za cenu 980.000 Kč bez 
DPH v termínu od 7.2.2022 do 
11.3.2022,

17. Harmonogram zimní údržby na 

roky 2021/2022,
18. provedení rozpočtových opatření 

výdajových č. 118-134, příjmových 
č. 17-19 a fi nancování č. 44-49,

19. směrnici č. 6/2021 O evidenci 
majetku a směrnici č. 7/2021 O 
stanovení významnos  . Současně 
jmenuji likvidační komisi s účin-
nos   k 1.1.2022,

20. mimořádné přidělení bytu o veli-
kos   2+1 pro P. G., který pracuje 
u TS města a.s. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou 
s možnos   prodloužení, za nájem-
né ve výši 50 Kč/m2, ve smlouvě 
bude uvedena podmínka od-
pracovat u fi rmy TS města a.s. 3 
roky od přidělení bytu. V případě 
dřívějšího skončení pracovního 
poměru bude byt vrácen do 3 
měsíců od skončení pracovního 
poměru bez bytové náhrady,

21. rozpočtové opatření ve výši 150 tis. 
Kč na úklid města pro TS města a. s.,

22. zřízení VB spočívajícího v  právu 
uložení podzemního kabelového 
vedení NN, jeho údržby a oprav 
na čás   pozemku p.č. 1011/1 v  k. 
ú. Bystřice n.P. ve prospěch EG.D, 
a.s. VB bude úplatné za jednorázo-
vou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH 
a VB bude na dobu neurčitou,

23. zřízení VB spočívajícího v  právu 
uložení podzemního kabelového 
vedení NN, jeho údržby a oprav 
na čás   pozemku p. č. 2589 v  k. ú. 
Bystřice n.P. ve prospěch EG.D, a.s. 
VB bude úplatné za jednorázovou 
úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH a 
VB bude na dobu neurčitou,

24. uzavření dodatku smlouvy mezi 
městem Bystřice n. P. a fi rmou 
SATT a.s. o výrobě a zajištění vysí-
lání televizního programu v obdo-
bí 1.1.2022 – 31.12.2022,

25. uzavření dodatku č.1 smlouvy o 
dílo OBH/SML0262/2021/1 ze dne 
8.7.2021 s fi rmou Střechy Čermák, 
s.r.o. K Hájům 1247, Bystřice n.P. na 
výměnu střešní kry  ny na domě 
čp. 918-920 na ul. Višňové a čp. 
885-887 na ul. Lipové v Bystřici n.P., 
a to na celkovou cenu díla ve výši 
2.372.979,68 Kč bez DPH,

26. dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení,

27. dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se spo-

lečnos   ARCHATT PAMÁTKY spol. 
s r.o., V. Nezvala 56/68, Stařečka, 
674 01 Třebíč, IČO 60753013 
uzavřené na realizaci díla Zázemí 
sportovního areálu, jehož před-
mětem je úprava smluvní ceny na 
částku 25.816.811,67 Kč bez DPH 
za současného prodloužení lhůty 
pro možnost vydání výzvy k zahá-
jení prací do 31. prosince 2022,

28. zřízení VB spočívajícího v  právu 
uložení podzemního kabelového 
vedení VN, jeho údržby a oprav 
na čás   pozemků p.č. 2958/82 a 
2958/7 v  k.ú. Bystřice n.P. ve pro-
spěch EG.D, a.s. VB bude úplatné 
za jednorázovou úhradu ve výši 
1.000 Kč + DPH a VB bude na 
dobu neurčitou,

29. schvaluje zřízení VB spočívajícího 
v  právu uložení podzemního ka-
belového vedení NN, jeho údrž-
by a oprav na čás   pozemků p.č. 
1186/2 a 434 v  k.ú. Domanín 
ve prospěch EG.D, a.s. VB bude 
úplatné za jednorázovou úhradu 
ve výši 1.000 Kč + DPH a VB bude 
na dobu neurčitou,

30. zřízení VB spočívajícího v  právu 
uložení podzemního kabelového 
vedení NN, jeho údržby a oprav 
na čás   pozemků p.č. 1638/1 
v  k.ú. Bystřice n.P. ve prospěch 
EG.D, a.s. VB bude úplatné za jed-
norázovou úhradu ve výši 2.000 
Kč + DPH a VB bude na dobu ne-
určitou,

31. grantový program pro poskytová-
ní dotací – Obnova fasád na Ma-
sarykově náměs   pro rok 2022,

32. podání žádos   o dotaci “Bys-
třice n.P. - Rekonstrukce ulice 
Ant. Štourače“ z podprogramu 
MMR, Podpora obcí s 3001 – 
10 000 obyvateli, Dotační  tul 
117d8220A Podpora obnovy 
místních komunikací a souhlasí 
se závazkem fi nanční spoluúčas   
z rozpočtu města 2022,

33. podání žádos   o dotaci “Oprava 
podlah a obložení v tělocvičnách 
základních škol“ z podprogra-
mu MMR, Podpora obcí s 3001 
– 10 000 obyvateli, Dotační  tul 
117d8220B Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury a souhlasí 
se závazkem fi nanční spoluúčas   

z rozpočtu města 2022,
34. schvaluje podání žádos   o dotaci 

“ Bystřice n. P. – Vzduchotechni-
ka, vytápění, měření a regulace 
v kulturním domě“ z podprogra-
mu MMR, Podpora obcí s 3001 
– 10 000 obyvateli, Dotační  tul 
117D8220B Podpora obnovy 
sportovní infrastruktury a souhlasí 
se závazkem fi nanční spoluúčas   
z rozpočtu města 2022 a 2023,

35. navýšení hodinové sazby za za-
bezpečení veřejného pořádku 
ve městě dle návrhu společnos   
LARN Brno spol. s r.o. s účinnos   
od 1.1.2022 z částky 163,50 Kč/
hod. na 210,78 Kč/hod. + DPH,

36. schvaluje dle žádos   školy přesun 
částky 150.000 Kč provozního 
rozpočtu v rámci kapitoly 511. 
Navýší se položka vodoinstalace 
přesunem z položky malování a 
elektroinstalace

37. ve funkci valné hromady společ-
nos   založených Městem Bystřice 
n. P. podle ust. § 102 odst. 2, písm. 
b) a c) zák. čís. 128/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů zálohy 
ročních odměn jednatelů měst-
ských společnos   za rok 2021 dle 
Přílohy, která je nedílnou součás   
usnesení. Zálohy odměn budou 
vyplaceny ve výplatním termínu 
prosinec 2021.

Rada města neschvaluje:
38. poskytnu   kompenzace za rozvo-

dy a radiátory v bytě na ul. Luční 
v Bystřici n.P. panu F. V. jako slevu 
na nájemném. Zařízení je víc jak 
10 let staré,

39. přidělení bytu na Černém vršku 
v Bystřici n.P. panu M. P. požaduje 
vyklizení bytu a vrácení zpět pro-
najímateli, byt bude zařazen do 
výběrového řízení na volné byty. 
Po rozhodnu   rady bude dědi-
cům zaslána výpověď dle § 2283.

Rada města bere na vědomí:
40. navýšení cen obědů pro dě   a 

dospělé základních škol v Bystřici 
n.P. a současně souhlasí s navýše-
ní příspěvku zřizovatele o 5 Kč na 
oběd zaměstnance škol.

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

-red-

Sport a tělovýchova – Podpora trenérů a mládeže
Sportovní a volnočasové ak  vity – pravidelné ak  vity
Kultura a společenský život
Obnova fasád na Masarykově náměs  
Spolková a zájmová činnost

Rada města schválila pro rok 2022 grantové programy pro tyto oblas  :

GRANTY MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2022

Formuláře žádos   a výzvy pro grantové programy naleznete na webových stránkách města 
Bystřice nad Pernštejnem na h  p://www.bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta, 

či na elektronické úřední desce MěÚ již nyní.
TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PRO VŠECHNY OBLASTI JE 17.1. - 31. 1. 2022
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Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 25. 11. 2021 s 
odkazem na své usnesení ze dne 30. 09. 2021, potvrdilo výši celkové ceny 
vody 103,10 Kč na rok 2022 a schválilo dílčí ceny za vodné a stočné. 

Členové předsednictva na listopadovém jednání potvrdili zářijové 
usnesení, které rozhodlo o zachování ceny vody pro rok 2022 ve stej-
né výši jako tomu bylo v roce 2021. Usnesení byla přijata  po  několi-
kaměsíčních  diskusích  s provozovatelem  VODÁRENSKOU  AKCIOVOU 
SPOLEČNOSTÍ, a.s. a dosáhlo se racionalizace nákladových položek a 
současně se eliminoval tlak na navýšení ceny vody.

Celková cena vody v roce 2022 bude tvořena částkou 59,30 Kč za vod-
né a 43,80 Kč za stočné.  Došlo  ke  korekci  jednotlivých  cen  s ohledem  
na  skutečnou  nákladovost  dílčích položek. Změny se pohybují v rozsa-
hu 1,40 Kč.

Přílohou naleznete podrobnou kalkulaci ceny včetně porovnání s ce-
nou v roce 2021.

Žďár nad Sázavou 30. 11. 2021
Ing. Dagmar Zvěřinová, 

v. r. předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
Ing. Karel Fuchs, 

v. r. ředitel divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Zastupitelstvo města schválilo:
1. Smlouvu o mezinárodní spolu-

práci města Bystřice nad Pernštej-
nem v ČR a města Boguchwała 
v PL,

2. v souladu s usnesením § 76 odst. 
1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů  poskytnu   
a vyplacení mimořádné odměny 
ve výši dvojnásobku jejich měsíční 
odměny: starostovi města za ak-
 vní řízení krizového štábu města 

v době nouzových stavů z důvodu 
koronavirové epidemie, za osobní 
podíl na přípravě akce domova 
pro seniory, za ak  vní  podíl na 
přípravě akce obchodního domu 
Lidl, místostarostovi města za říze-
ní a dohled na většině inves  čních 
činnos   města, osobní angažova-
nost při druhé fázi přípravy a reali-
zaci záměrů na výstavbu bytových 
domů na Rovinkách, za ak  vní 
účast při převodu městské společ-
nos   Eden centre s. r. o. a úspěšný 
pronájem Centra Eden,

3. Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 2/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hos-
podářství,

4. bezúplatný převod z majetku 
Tenisového klubu Bystřice nad 
Pernštejnem do majetku města 
Bystřice nad Pernštejnem stavby 
tenisové haly umístěné na pozem-
ku p. č. 1952/3 o výměře 675 m2 
a stavby venkovních tenisových 
kurtů umístěných na pozemku p. 
č. 1952/1 o výměře 1296 m2. Vše 
v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem,

5. prodej pozemku dle GP p. č. 
304/16 o výměře  89  m2 v k. ú. 
Pivonice u Lesoňovic ¾  M. Z. a ¼  

L. Z. Cena 150 Kč/m2 + DPH,
6. koupi pozemků p. č. 31/8 o výmě-

ře 237 m2,  p.  č. 31/9 o výměře 
6 m2, p. č. 31/10 o výměře 22 m2, 
a p. č. 31/5 o výměře 50 m2 v k. ú. 
Lesoňovice  od p. F. H. Cena 100 
Kč/m2,

7. koupi pozemků p. č. 31/12 o vý-
měře 65 m2, p.  č. 31/11 o výměře 
155 m2 v k. ú. Lesoňovice od SJM 
J+E H. Cena 100 Kč/m2,

8. koupi pozemků p. č. 31/14 o vý-
měře 2 m2, p.  č. 31/15 o výměře 
21 m2, cena 100 Kč/m2 a dále  p. 
č. 32/3 o výměře 169  m2, cena 
20 Kč/m2  od p. J. K. Vše v k. ú. 
Lesoňovice,

9. koupi pozemků p. č. 300/11 o vý-
měře 1 m2, p.  č. 300/12 o výměře 
247 m2, p. č. 300/13 o výměře 11 
m2, p. č. 300/14 o výměře 5 m2, p. 
č. 300/15 o výměře 15 m2 v k. ú. 
Lesoňovice od p. F. B. Cena 100 
Kč/m2,

10. prodej pozemku dle GP p. č. 452/5 
o výměře 4 m2 v k. ú. Lesoňovice 
p. M. F. Cena 150 Kč/m2+ DPH,

11. smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým 
věcem s omezujícími podmínka-
mi č.j. UZSVM/BZR/3766/2021-
-BZRM, a to k pozemku p. č. 
2338/2, ost. pl. v k. ú. Bystřice 
nad Pernštejnem a pozemku p. č. 
447/7 ost. pl. v k. ú. Lesoňovice, 
z vlastnictví ČR s příslušnos   hos-
podařit pro ÚZSVM do vlastnictví 
města Bystřice nad Pernštejnem, 
včetně omezujících podmínek 
uvedených v Čl. IV. smlouvy,

12.  koupi pozemku dle GP p. č. 355 o 
výměře 19  m2 v k. ú. Pivonice od 
p. L. F. Cena 150 Kč/m2,

13. prodej pozemku dle GP p. č. 

304/17 o výměře 62 m2 v k. ú. Pi-
vonice u Lesoňovic p. O. K. Cena 
150 Kč/m2 + DPH,

14. prodej pozemku dle GP  p. č. 
304/18 o výměře 20 m2 v k. ú. Pi-
vonice u Lesoňovic  ½  M. S. a ½ J. 
S. Cena 150 Kč/m2 + DPH,

15. koupi pozemků dle GP p. č. 304 o 
výměře 32 m2, p. č. 31/2 o výměře 
4 m2, p. č. 31/3 o výměře 4 m2 v k. 
ú. Pivonice u Lesoňovic  od ½  M. 
S. a ½ J. S. Cena 182 Kč/m2,

16. prodej pozemku dle GP p. č. 
1478/1 o výměře 478 m2 v k. ú. 
Domanín u Bystřice nad Pernštej-
nem SJM M+ R U. Cena 150 Kč/
m2,

17. prodej pozemku dle GP p. č. 
1478/17 o výměře 611 m2 v k. ú. 
Domanín u Bystřice nad Pernštej-
nem SJM  Z+G V. Cena 150 Kč/m2,

18. Smlouvu o spolupráci, smlouvu 
darovací a smlouvu o budoucí 
smlouvě kupní uzavřenou se spo-
lečnos   ENERGY FARM s.r.o.,

19. přije   daru od společnos   
ENERGY FARM s.r.o., ve výši 
4.290.436 Kč,

20. koupi pozemku dle GP p.č. 
2129/66 o výměře 963 m2 v k.ú. 
Bystřice nad Pernštejnem od p. P. 
Šibora. Cena 1.000 Kč/m2,

21. dar ve výši 40.000 Kč SDH Karasín  
za provedení prací - likvidace nále-
tu na pozemcích města  p.č. 108/1 
a 108/4 v k.ú. Karasín,

22. schvaluje „Smlouvu o spolupráci 
Prodejna Lidl Bystřice nad Pern-
štejnem“,

23. podle § 6 odst.5 písm.a) a §  55 a 
odts. 2 zákona č.183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění pořízení 
Změny č. 3 Územního plánu Bys-

třice n. P. Změna č. 3 bude pořizo-
vána zkráceným postupem,

24. poskytnu   neinves  čních dotací  
z grantového programu pravidel-
né sportovní činnos   a schvalu-
je dodatek č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě z grantu prav. činnos   
pro rok 2021 pro BK Zubři Byst-
řice n. P., na částku 454.329 Kč a 
VPS z grantu prav. činnos   pro rok 
2021 pro HC ORLI Bystřice n. P., na 
částku 154.077 Kč

25. prominu   nájmu za rok 2021 spo-
lečnos   EDEN CENTRE s. r. o.,

26. provedení rozpočtových opatření 
příjmových č. 1 - 4, fi nancování č. 
1,

27. provést drobná rozpočtová opat-
ření pro rok 2021 i po zasedání 
rady a zastupitelstva. Tato prove-
dená rozpočtová opatření budou 
předložena radě města i zastupi-
telstvu města dle kompetencí při 
prvních zasedáních roku 2022,

28. závazné ukazatele Rozpočtu měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem na 
rok 2022,

29. Střednědobý výhled rozpočtu 
města Bystřice nad Pernštejnem 
na roky 2023 – 2025 s napláno-
vanými příjmy a výdaji města 
v dalších letech, způsoby jejich fi -
nancování včetně dlouhodobých 
závazků města.

Zastupitelstvo města neschválilo:
30. přípravu záměru na prodej měst-

ské tržnice č. p. 7 na Masarykově 
náměs   v Bystřici nad Pernštej-
nem

Zápis ze zastupitelstva naleznete na 
webových stránkách města: h  ps://
www.bystricenp.cz/usneseni-zastu-
pitelstva

-red-

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. PROSINCE 2021

OBSLUHA HOTOVOSTI V POBOČCE 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Vážení klien  ,
pobočka Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 298 bude od 

1. února 2022 v provozu bez pokladny.

Vybírat a vkládat hotovost u nás budete moci i dál – v pobočkovém 
bankomatu dostupném 24 hodin denně. Instalaci bankomatu pro vklad 
hotovos   připravujeme. Budete-li potřebovat pomoc při jeho obsluze, 
naši bankéři Vám ochotně poradí.

Pokud je pro Vás příjemnější pokladní přepážka s obsluhou, veškeré 
vklady i výběry peněz i veškeré operace se vkladní knížkou vyřídíte v naší 
pobočce Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 1450/23.

Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské služby pobočky Bystřice 
nad Pernštejnem zachováme beze změny a v nezměněné otevírací 
době, kterou si můžete kdykoli ověřit na webových stránkách České 
spořitelny (www.csas.cz/pobocky).

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Česká spořitelna
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MÍSTOSTAROSTA MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
rozhovor s Martinem Horákem

   Popište našim čtenářům, jak 
vypadá práce místostarosty měs-
ta? 

Práce místostarosty je velice růz-
norodá a skládá se především z ko-
munikace s lidmi při velice odlišných 
situacích. Od dě   při vítání s občán-
ky, přes svatby, při problémech či 
nejasnostech s občany, pracovních 
schůzkách až po komunikaci s vr-
cholnými představiteli státu. Mám 
velké štěs  , že jsem se mohl učit po 
boku velkého a zkušeného rétora, 
který je svým uměním proslaven 
nejenom v našem městě, ale i po 
celém kraji a možná i dále.  Jedná 

se o našeho pana starostu, s kterým 
trávím spoustu pracovního času při 
řešení různých každodenních úkolů. 

Důležitou součás   mého pracov-
ního nasazení je starost o rekon-
strukce i inves  ční akce města. Zde 
úzce spolupracuji a majetkovým od-
borem, kdy se snažíme o bezproblé-
mový chod těchto akcí.

Nedílnou součás   je pak také 
účast na dění v obci, či kraji. Ve 
městě se snažíme navš  vit naše 
organizace tak, abychom znali jejich 
činnost a mohli jim tak lépe pomo-
ci. V kraji a v podstatě celém státě 
se zase snažíme prosadit zájmy naší 
obce. Vše tak směřujeme k jediné-
mu cíli, vytvořit místo, kde se všem 
dobře žije.

   Jak byste zhodno  l z pozice 
místostarosty uplynulý rok 2021?  

Rok plný zvratů a omezení. Mno-
ho společenských akcí se nekonalo. 
Když už se zdálo, že budeme moci 
vydechnout, pandemie opět zaúto-
čila. 

Přesto se podařilo zdárně dokon-
čit většinu naplánovaných inves-
 čních akcí. Nastavila se pravidla 

pro občany tak, abychom mohli 
fungovat i s virem. Ten nás neustále 
omezuje, ale určitě to nemělo vliv 
na čerpání rozpočtu. Zde vidím větší 
omezení v cenovém růstu materiálů 
i energií, které nás ještě potrápí. 

Doufám, že je za námi vidět po-
c  vá práce, kterou naši občani jistě 
ocení.

   I přes nelehké covidové obdo-
bí se ve městě podařilo dokončit 
spoustu projektů. Které jsou po-
dle Vás ty nejdůležitější? 

Podařilo se nám zatrak  vnit 
území. Vybudovala se polní cesta z 
Domanínského rybníka na silnici k 
Bohuňovu, skluzavka na koupališ-
 , vodní prvky u zimního stadionu, 

stezka na kopci Hora a přestavba 
domu u technických služeb na no-
vou skautovnu. Již se nám také po-
malu naplňuje nový rybník v lokalitě 
u Voje  na. U těchto akcí jsme využili 
dotační příležitos  .

Dalšími úspěšnými projekty 
bylo zbourání kotelny na Sídliš   II., 
výstavba op  cké sítě k rodinným 
domům a oprava komunikace, vo-
dovodu a kanalizace na ulici Tyršova.
Mohl bych takto dále pokračovat 
ještě dlouho. Všímavý občan jistě 
vše vidí.

   Je nějaká možnost, jak mohou 
občané Bystřice rozhodovat o dění 
ve městě, případně někam doručit 
své návrhy a podněty? 

Velkou příležitos   pro občany je 
tzv. parcipa  vní rozpočet, který je 
již několikátým rokem součás   roz-
počtu obce. Začátkem roku se dávají 

Jaký byl rok 2021 v Bystřici n. P., co nového se podařilo vybudovat, o čem mohou obyvatelé  pomoci rozhodovat 
a nejen to se dozvíte v našem krátkém rozhovoru.

návrhy na čerpání. Poté se vybere 
součet uskutečnitelných akcí a lidé 
vyberou, co se bude dělat. Minulý 
rok například zvítězily vodní prvky 
v naší sportovně klidové zóně a dle 
mého názoru se určitě vydařily.

Jinak se snažíme bý   otevře-
ní všem podnětům, které poté 
vyhodnocujeme a případně pak 
zpracováváme. Pla   u nás pravidlo 
otevřených dveří. Samostatnou 
kapitolou je pak naše služba hlase-
nirozhlasu.cz, kterou naleznete na 
webových stránkách města. Zde se 
dá upozornit na problém, co je třeba 
po Bystřici zlepšit, případně i na to 
hezké, co se povedlo.

   Chtěl byste někomu ze svého 
okolí poděkovat nebo cokoliv 
vzkázat?

Určitě bych chtěl poděkovat li-
dem kolem sebe. Myslím si, že jsme 
na úřadě vytvořili tým, který umí 
tahat za jeden konec a vzájemně se 
doplňovat. Proto se toho ve městě 
mnoho povedlo. Mám zkušenost, že 
místní mají tzv. provozní slepotu a už 
ani nevnímají posun vpřed. Většinou 
chválí  , kteří přicházejí odjinud.

Děkuji za Váš čas a přeji pohodový 
start do nového roku.

Dovolte mi závěrem popřát všem 
radostné chvíle u stromečku a hlav-
ně zdravý a šťastný nový rok.

          -mm-

V letošním roce si připomínáme 
dvacáté výročí náhrady uhlí spalo-
váním biomasy v soustavě zásobo-
vání teplem. Od toho okamžiku se 
stal obnovitelný zdroj naším hlav-
ním palivem. I přes drama  cký 
nárůst cen elektrické energie, 
zemního plynu a dalších vstupů 
bude díky rentabilitě biopaliva a 
efek  vním řešením udržena loň-
ská úroveň ceny tepla.

„V době, kdy každý z nás sahá 
hlouběji do kapsy, je pro nás velmi 
důležité, abychom pomohli svým 
spoluobčanům. Jsme komunální 

NÁJEMNÍKŮM BYTOVÝCH DOMŮ 
SE CENA TEPLA NEZMĚNÍ

společnost a naší úlohou je služba 
lidem. Věříme, že ceny energií jsou 
dnes na svých maximech a trh se s 
nimi postupně vyrovná. Zisk určitě 
není na prvním místě. Všichni vý-
robci okolo zdražují, ale my zdražit 
nechceme“, nechal se slyšet Tomáš 
Pištěk z městské společnos   Bys-
třická tepelná s.r.o.

V letošním roce je kalkulovaná 
cena za odebraný gigajoule tepla 
ve výši 420 Kč bez daně z přidané 
hodnoty, což odpovídá ceně tepla 
v okresním městě před dese   lety.

Na závěr nám naši milí spoluobčané dovolte, abychom Vám popřáli 
v novém roce mnoho zdraví a spokojenos  . Přejeme všem šťastný život 
v krásném a bezpečném městě.

Bystřická tepelná s.r.o.

Tab. Porovnání cen tepelné energie vybraných měst na výstupu z domov-
ní předávací stanice v roce 2022:

Horkovodní soustava Cena včetně 10 % DPH 
Kč/GJ Kč/MWh % 

Bystřice nad Pernštejnem 462,00 1 663,20 100,00 
Žďár nad Sázavou 710,60 2 558,20 153,81 
Velké Meziříčí 1 097,80 3 952,10 237,62 
Nové Město na Moravě 1 100,00 3 960,00 238,10 
Dolní Rožínka 1 585,10 5 706,40 343,10 

OZNÁMENÍ
Rekonstrukce výtahu v budově polikliniky

V době od 07.02.2022 do 11.03.2022 bude probíhat rekonstrukce 
výtahu v budově polikliniky. Doporučujeme imobilním pacientům, 

aby plánovaná ošetření u specialistů objednávali mimo toto období. 
Náhradní přesun akutních případů bude zajištěn.

Děkujeme za pochopení. -ap-

SPLATNOST POPLATKŮ 2022  
ve městě Bystřice nad Pernštejnem 

Poplatek     splatnost
pes 31. 3.

odpady 30. 6.
Bystřice nad Pernštejnem i místní čás   
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Ať nám všem slouží i v dalších le-
tech ke spokojenos  .

-mš-

MUZEUM

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ Elektrické osvětlení v Bystřici
Z kroniky města v roce 1922: 

„7. ledna večer zahájeno elektrické 
osvětlení našeho města proslovem 
starosty Edmunda Fiše před měst-
skou radnicí. Elektrickým osvětlením 
učiněn potěšitelný krok kupředu. 
Ozařuje nejenom příbytky, náměs   a 
ulice, osvětluje též cestu ke vzdálené-
mu nádraží, které se za osvětlení zdá 
bližším“.

Ano, už 100 let máme ve městě 
elektrické veřejné osvětlení. Za tu 
dobu se světelná soustava rozšiřo-
vala společně s výstavbou Bystřice. 
V současnos   nám ve městě a míst-
ních částech na 1470, stožárech sví   
1525 sví  del s celkovou roční spo-
třebou elektrické energie 460 174 
kW (rok 2020). 

Dominantním světelným zdrojem 
byla v předchozích letech rtuťová 
výbojka, která byla postupně nahra-
zována modernějšími a účinnějšími 
zdroji. Naše komunikace, chodníky 
a parky nyní osvětlují ve velké míře 
sodíkové výbojky se svým charak-
teris  ckým teplým žlutým světlem. 
Poměrně velké zastoupení stále mají 
zářivková sví  dla, která nahrazuje-
me LED sví  dly. Tzv. ledek máme 
v současné době 250 ks. Ty uvidíte 
např. na ulici Výrobní, Na Vyhlídce, 
Na Příkopech, v Lesoňovicích či Víto-
chově. V některých lokalitách nově 
zkoušíme solární sví  dla s pohybo-
vým čidlem. 

V dřívějších dobách se veřejné 
osvětlení na noc vypínalo, dneska 
sví  me celou noc. Je to ve jménu 
pocitu většího bezpečí, viditelnější 
reklamy, nutnos   rozpoznávání ba-
rev u kamerových bezpečnostních 
systémů, nebo třeba pro větší výnosy 
v trvale sví  cích obrovských pěs  -

telských sklenících. 
Díky zvyšujícímu se 
blahobytu jsme se 
postupně celosvě-
tově „dopracovali“ 
ke škodlivému svě-
telnému smogu. 
Současné trendy 
se snaží těmto ne-
ga  vním dopadům 
čelit. Město ak  vně 
přistupuje k napl-
ňování memoranda 
„O zachování tma-
vé oblohy na Bys-
třicku“ z roku 2017. 
Použi  m vhodně 
zvolených sví  del 
s teplým světlem o 
chroma  čnos   do 
3300 K se nám daří 
výrazně potlačovat 
modrou složku svět-
la, která omezuje 
tvorbu tzv. spánko-
vého hormonu - melatoninu. Snížení 
světelných emisí vyzařovaných do 
prostoru prospívá nám všem. Takto 
máme osvětlenou například ulici Bra-
trskou, Tyršovu, Okružní, Lnářskou 
nebo třeba místní část Domanín. 

Veřejné osvětlení nejsou jen sví  -
dla, ale také kabelové vedení a sto-
žáry. Posledních 25 let používáme 
měděné kabely uložené v ochranných 
chránicích trubkách. Jejich předchůd-
cem byly do písku uložené kabely hli-
níkové, stále používané v energe  ce. 
U tří světelných okruhů používáme 
regulátory napě  , kterými snižujeme 
energe  ckou náročnost v nočních 
hodinách. Pro zajištění provozní bez-
pečnos   u vybraných stožárů prová-
díme pravidelně kontrolu pevnos   

a stability nedestruk  vní Rochovou 
metodou. Naše stožáry jsou ozna-
čeny jedinečným číslem, které může 
sloužit k nahlášení poruchy a pře-
devším jako orientační bod pro IZS. 
K veřejnému osvětlení patří také 
osvětlení slavnostní, které zapínáme 
v období adventu nebo architekto-
nické, osvětlující kostel na náměs  , 
kapli v Lesoňovicích, nebo sochu T.G. 
Masaryka před základní školou. Sto-
žáry využíváme pro místní rozhlas, 
kamerový systém či instalaci a napá-
jení měřičů rychlos  . A aby vše správ-
ně fungovalo, je nezbytný správce, 
kterým je společnost TS města a.s.

Je tedy vidět, že veřejné osvětlení 
se stalo z novinky před 100 lety běž-
nou součás   veřejného prostoru.

Záhady starých fotografií 10

Velká povodeň v roce 1927

6. května. Den parný. Odpoledne 
po 3. hodině přihnala se bouřka 
od jihovýchodu. Nad městem déšť 
a kroupy. Nad Domanínkem skoro 
jasno, ale nad Věchnovem a Bra-
trušínem mraky hrozivé, černé až 
k zemi. Ve Věchnově příval vody 
takový, že protrhl hráz rybníka. 
Voda valila se loukami k Bystřici a 
zvětšovala se nánosem z polí bra-
trušínských i bystřických tak, že 
ohrožovala domky u nemocnice, 
brala, co jí bylo v cestě, zejména u 
mlýna Vašinova, kde i přes 40 slepic 
uplavalo. Od Makovských a Čermá-
ků odnesla mnoho prken. Takové 
povodně od Věchnova v Bystřici 
nikdo nepamatuje. Tolik záznam 
z Kroniky města na str. 86. a 87. 

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem se rozhodlo znovu uvést sérii článků Záhady starých fotografi í od p. Ing. Petra Dvořáčka. Věříme, 
že si rádi připomenete zvláštnos  /tajemství starých bystřických fotografi í.                                                                              Vladimír Cisár, ředitel muzea

Kam až dosahovala voda u Vašino-
va mlýna (později Školní statek), 
upozorňovala ještě v 60. letech 
minulého stole   značka s letopoč-
tem na ohradě dvora. A byla pěkně 
vysoko nad silnicí. Nedávno donesl 
do našeho muzea sběratel pohled-
nic fotografi e údajně této povodně. 
Úmyslně píši údajně, protože na 
zadní straně je sice výslovně napsá-
no „povodeň v Bystřici nad Pern-
štejnem a jako fotograf uveden 
místní majitel fotografi ckého ateli-
éru Eduard Neubauer. Problém je v 
tom, že konfi gurace terénu a zejmé-
na stavení neodpovídá žádnému 
místu ve městě, a to nejen tam, kde 
povodeň řádila. Osobně se kloním 
k verzi, že se jedná o záběry z Věch-
nova, ale i zde nemám úplnou jisto-
tu. V období první republiky však 

žádná jiná velká povodeň ve městě 
nebyla. Najde se někdo, kdo foto-

grafi i iden  fi kuje? Malé vysvětlení 
pro později narozené: nemocnicí se 

Lampa nad náměs  m v 2. polovině 20. let 20. stole  .    

(Pokračování na str. 9)
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Šibenice, kat, poprava, hrdelní 
právo. Pojmy, které v mnoha vyvo-
lávají nepříjemné pocity až strach 
a odpor, u jiných naopak vyvolá-
vají pocity fascinace s nádechem 
určitého tajemna. Také v historii 
Bystřici nad Pernštejnem nachá-
zíme místo opředené rouškou 
tajemství, které se stalo předmě-
tem odborného zájmu. Jedná se 
o drobnou historickou památku 
na kopci Hora, která v sobě skrývá 
stopy událos  , ke kterým v Bystřici 
v minulos   docházelo a které byly 
z dnešního pohledu velmi kruté. 
Jedná se o pozůstatky zděné šibe-
nice, která byla nedílnou součás   
městečka a kde skončila životní 
cesta několika nešťastníků z Bystři-
ce a okolí. Následující řádky se po-
kusí některé tyto osudy a událos   
oživit a čtenáři se odhalí některá 
tajemství bystřické šibenice.

Při odhalování tajemství bys-
třické šibenice se musíme vrá  t 
do roku 2013, kdy architekt Jan 
Velek upozornil na značky popra-
višť na Prvním vojenském mapo-
vání z druhé poloviny 18. stole  . 
Následně se zformoval výzkumný 
tým pod vedením profesora Josefa 
Ungera z antropologického ústavu 
Masarykovy univerzity, který zahr-
noval odborníky z různých vědních 
disciplín (archeolog, antropolog, 
právník, geolog, historik, architekt 
ad.). Nově vzniklý tým si vytkl za 
cíl podle značek vojenského ma-
pování iden  fi kovat relikty popra-
višť přímo v terénu. Od této doby 
se výzkumu moravských šibenic 
intenzívně věnujeme a přímo v 
terénu zkoumáme nejvhodnější 

ZA TAJEMSTVÍM BYSTŘICKÉ ŠIBENICE  ČÁST 1

místa, kde by popraviště (šibenice) 
mohlo stát. Ve většině případů se 
jedná o místní dominantu v podo-
bě kopce s výhledem na město a 
v blízkos   významné komunikace. 
Na těchto místech hledáme sto-
py stavebního kamene, malty a 
lidské kos  . Výsledky terénního 
zkoumání zaznamenáváme do pí-
semně, fotografi cky i do mapy. V 
několika případech jsme se spojili 
s místními občany i úřady a po do-
hodě s nimi jsme místo popraviště 
opětovně navš  vili. V několika pří-
padech naše spolupráce vyús  la 
v archeologický výzkum a pietní 
úpravu bývalého popraviště. Do-
savadní výzkum a terénní práce 
přinesly celou řadu poznatků o 

konstrukci těchto zapomenutých 
památek, pomohly nám datovat 
událos  , ke kterým zde docházelo 
a někdy jsme se dozvěděli spoustu 
nových informací i o samotných 
delikventech.

Při rekognoskaci moravských 
šibenic v terénu jsme v roce 2015 
navš  vili také pozůstatky bývalé-
ho popraviště na Šibeniční hoře 
v Bystřici. Ta se tehdy nacházela 
v blízkos   lyžařského vleku u tří 
poničených kamenných křížů. 
Čtvercový půdorys dochovaného 
zdiva byl pokryt betonovou dekou 
a uvnitř byl trávník. Na první po-
hled to vypadalo, že na místě bý-
valé šibenice bylo postaveno něco 
zcela nového. Jaké však bylo naše 
překvapení, když jsme se na jaře 
roku 2020 pus  li do odborného 
výzkumu vnitřní čás   šibenice a je-
jího okolí. Pod trávníkem se objevi-
la vrstva knofl íkářského odpadu a 
pod ní vrstvy s lidskými i zvířecími 
kostmi a zlomky keramiky. Oka-
mžitě nám bylo jasné, že tomuto 
místu je nutné věnovat pozornost 
a v několika následujících týdnech 
se nám podařilo odhalit stavební 
pozůstatky nejen původní zděné 
šibenice, ale nejstarší dřevěné ši-
benice, dále lidské ostatky několi-
ka popravených osob, keramiku a 
mince z období 15. až 18. stole  . 
Místo výkonu bystřického hrdelní-
ho práva tak bylo doloženo i hmot-
nými památkami.

Ve středověku a raném novově-
ku patřila veřejná popraviště k vý-
razným krajinným prvkům a města 
 m demonstrovala své významné 

postavení. Výjimkou nebyla ani 
Bystřice, jejíž hrdelní právo má 
kořeny někdy ve 13. stole  . Působ-
nost bystřického hrdelního soudu 
je doložena zápisem z roku 1416 
v jihlavských městských knihách, 
kdy byl v Bystřici souzen a oběšen 
lapka Šrám, člen loupežnické sku-
piny ve službách Viléma z Pern-

štejna. Z konce 15. stole   se nám 
dochovaly také tzv. výběrky na 
kata (1483), tedy záznam v bystřic-
ké městské knize o platbě okolních 
obcí na zajištění výkonu hrdelního 
práva. Ze stejného období pochází 
i nejstarší záznamy o popravách 
několika osob, většinou oběšením 
na Šibeniční hoře. Na přelomu 15. 
a 16. stole   tak byli v Bystřici obě-
šeni Hynek Šimon a Sedlák nebo 
Barchoň z Olešnice. Nejmladší 
záznamy o popravách pak máme 
z počátku 18. stole  , kdy bylo 
hrdelní právo městečku odňato. 
Ve složitých hrdelních sporech se 
bystřický městský soud obracel 
prostřednictvím města Poličky na 
právní naučení Hradce Králové. 
Ta máme doložená mezi léty 1441 
až 1572 v podobě civilně-právních 
sporů (Hradec Králové) a mezi léty 
1441 až 1588 v podobě trestních 
a kriminálních sporů (Polička). Po 
znovunaby   městských práv na 
konci 16. stole   se Bystřice od 
královehradeckého práva osamo-
statnila a pozdější právní naučení 
získávala již z Brna. Vlastního kata 
měla Bystřice až na sklonku 17. 
stole  , kdy se k roku 1680 uvá-
dí jako městský kat Jan Hanuš. V 
roce 1687 bylo pod Šibeniční ho-
rou postaveno obydlí pro kata a 
za bystřického mistra popravčího 
byl přijat Tomáš Trucálek. Územní 
rozsah bystřického soudu se od 16. 
stole   zmenšoval a jeho význam 
poklesl na takovou míru, že počát-
kem 18. stole   byl hrdelní soud v 
Bystřici zrušen. Sice byl na krátkou 
dobu obnoven, ale v době terezi-
ánských a jose  nských reforem byl 
bez náhrady zrušen. Defi ni  vním 
zrušením práva meče končí jedna 
z významných pravomocí městeč-
ka Bystřice a opuštěná šibenice je 
ponechána svému osudu.

Šibeniční hora s bývalým po-
pravištěm se následně stala mís-
tem vycházek, setkávání i různých 
okultních prak  k. Se stavebními 
i zemědělskými zásahy souvisela 
úprava vrcholu Hory i samotné ši-
benice. V polovině 19. stole   byly 
postaveny tři kříže, zbytky zdiva 
byly pietně úpraveny a nakonec 
zde proběhla výstavba lyžařského 
vleku, kdy lyžaři kolem šibenice 
projížděli. Život na Šibeniční hoře 
se tak nezastavil a v podvědomí 
mnoha zůstaly i vzpomínky na 
původní účel tohoto místa. Díky 
archeologickému výzkumu se i náš 
tým pokusil přidat střípek do sklá-
danky historie bystřické šibenice a 
v této krátké minisérii seznámíme 
čtenáře s výsledky našeho bádání.

Příště: Za tajemstvím Bystřické 
šibenice (2) – Archeologický vý-
zkum a jeho výsledky 

Robin Pěnička, Ústav antropologie, 
Přírodovědecká fakulta MU

Pohled na šibenici před výzkumem na jaře 2020. Foto: R. Pěnička

Záhady starých...

myslí dnešní internát Pod Horou, 
kde byla od počátku 20. stole   tzv. 
izolační nemocnice pro infekční 
choroby. Makovš   a Čermákovi 
jsou dvě samoty na říčce Bystřici 
pod městem (původně mlýn a sou-
kenická valcha). O tom, že letošní 
jaro není v historii ničím zvláštním, 
svědčí jiný zápis z Kroniky města 
k tomuto roku 1927: 18. dubna.
 Duben je od počátku deš  vý, 
na polích nemůže se pracova  . 
Na Zelený čtvrtek a Velký pátek 
přímo lilo. Všechna příroda se 
nepříznivým dubnovým poča-
sím opožďuje. K fotografi ckému 
ateliéru (tehdy říkali salónu) Edu-
arda Neubauera se vztahuje pěk-
ná historka, která by neměla být 
zapomenuta. Pan umělec (a fo  t 
skutečně uměl výborně) měl salón 
v zadní čás   domu (dřevěné bou-
dě) čp. 62 na bystřickém náměs  , 
kde byla ve dvoře typická pavlač. 
Jedny prázdniny těsně před oku-
pací si bystřická „zlatá mládež“, 

takto studující hoši z lepších – jak 
se tehdy říkalo měšťanských rodin 
– vymysleli v rámci nudy povyraže-
ní, které se provádí v nejrůznějších 
obměnách dodnes. Do brněnských 
novin, zřejmě Lidových novin, 
které měly v našem městě řadu 
dopisovatelů, dali inzerát, že se v 
Bystřici bude natáčet fi lm o Pern-
štejnské Bílé paní a P. T. zájemkyně 
o hlavní roli se mají dostavit k vý-
běru (dnes bychom řekli cas  ngu) 
právě do tohoto ateliéru. Avizova-
ný den byl na pavlači šrumec. Ač 
bylo horké léto, tak dámy z celé 
republiky ch  vé role se v kožiších 
(to bylo podmínkou – dnes by na-
letěly na plavky v zimě)  snily na 
úzké pavlači. Ve vážených rodi-
nách bylo ovšem horko taky. Ač se 
jednalo o mladíky téměř plnoleté, 
dostali, jak vzpomínali ještě téměř 
po padesá   letech, svoje. Je velká 
škoda, že se archiv tohoto ateliéru, 
až na výše uvedenou historku, ne-
dochoval.

Petr Dvořáček, červen 2010

(Pokračování ze str. 8)

HISTORIE
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Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům 
malý výběr z nově zakoupených a zaevidovaných knih.

Knihy pro dospělé:
Läckberg Camilla   Nebezpečná hra
Hughes Kathryn   Tajemství
Klausner Uwe   Poslední cesta císařovny Sisi
Damijo Alena   Češka v Anglii, aneb, ...
Dán Dominik   Břemeno minulos  
Whi  on Hana   Americký klub českých dam
Michie David   Tajná mantra
Mészáros Pavel   Magne  cký vítr Gabriely
Hartl Patrik   15 roků lásky
Duff ack J.J.   Ztracené vrcholy

Knihy pro mládež:
Kinney Jeff    Deník malého poseroutky. 
    16. Velká šance
Špinková Mar  na   Královny bílého prstenu
Hrachovcová Michaela  Hnědáček a nalezená podkova
Socha Radomír   Pejsek Haryk a houby
Fischer Daniela   Adélka

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

Město už několik let zvažuje po-
řízení teleskopického hlediště, 
čili elevaci do našeho kulturního 
domu. Svým rychlým rozložením 

Elevace v kulturním domě
a složením umožňuje velmi snad-
no a během několika minut získat 
požadovaný počet míst k sezení. 
Po skončení akce, stejně jednodu-
chou a rychlou operací, je hlediště 
opět zasunuto a stane se součás   
interiéru, který zabírá minimum 
prostoru a je perfektně integro-
ván – v našem případě by to zřej-
mě bylo v prostoru pod balkonem. 
Provedení teleskopického hlediště 
respektuje vždy požadavky archi-
tektů. Zasouvání a vysouvání te-
leskopických tribun je prováděno 
elektromotory, případně manuál-
ně pomocí ručních vozíků. Výsuv-
ná tribuna je vždy projektována 
jako originál, tedy na míru daného 
prostoru. Zamýšlenou elevací by 
představení v kulturním domě zce-
la jistě získala novou a lepší dimen-
zi. V současné době je poptávána 
fi rma, která elevaci naprojektuje.

-red-
Konečný termín pro předání 

soutěžních prací 
12. ročníku dětské umělecké 

soutěže na téma

 ZDRAVÉ BYSTŘICKO
do kanceláře Mikroregionu Bystřicko 

na Příční ulici je
15. leden 2022.

Další údaje k soutěži na webových 
stránkách mikroregionu 
www.regionbystricko.cz

XV. ročník vědomostní a poznáva-
cí soutěže "S Vodomilem Korunou 
Vysočiny" skončil. Z celkových 120 
odevzdaných legi  mací šlo do fi nál-
ního losování 107 legi  mací a z nich 
starosta města vylosoval 13 šťast-
livců, kteří obdrží věcné ceny.

Vylosovaní výherci: 
1. Nikola Rossí, Nedvědice - jízdní 

kolo v hodnotě 10.000 Kč věnu-
je Město Bystřice n. P.,

2. Vladimír Sobotka, Dolní Loučky 
- dárkový poukaz pro 4 osoby 
na atrakce + vstup do zábav-
ního areálu Šiklův mlýn a stra-
šidelného zámku Draxmoor v 
hodnotě 2.000 Kč (platnost na 
sezónu 2022),

3. Marie Horová, Bystřice n. P. - 
poukaz na občerstvení ve výši 
1.000 Kč v restauraci Harenda v 
Bystřici n. P.,

4. Josef Sedlář, Lískovec - poukaz 
na občerstvení ve výši 1.000 Kč 
v hotelu Skalský dvůr,

5. Silva Sobotková, Deblín - 2 vou-
chery na celoroční vstup do 
Centra Eden pro rok 2022,

6. Robin Ungr, Bystřice n. P. - Areál 
sportu a kultury Bystřice n. P. – 
10x vstup do bazénu/posilovny,

7. Sylvie Zbořilová, Nedvědice - 2 
vstupenky na divadelní před-
stavení v Kulturním domě v 
Bystřici (hodnota 700 Kč),

8. Gabriela Gregorová - hodnotné 
knihy Nové Město na Moravě 
– včera a dnes, Zmizelé Nové 
Město na Moravě,

9. Zuzana Hájková, Nedvědice - 
hodnotné knihy Bystřice nad 
Pernštejnem – včera a dnes I, II, 

10. Radek Brázda, Dolní Čepí – 
hodnotné knihy Bystřice n. P. 
– Město na bystré vodě a Ze 
staré Bystřice, sv. 1,

11. Jan Štěrba, Chotěboř - dárkový 
balíček s upomínkovými před-

S Vodomilem 
Korunou Vysočiny

měty městyse Nedvědice,
12. Lucie Polnická - dárkový balí-

ček s upomínkovými předměty 
města Bystřice nad Pernštej-
nem,

13. Eva Ungrová, Bystřice n. P. 
- dárkový balíček s upomín-
kovými předměty des  nační 
společnos   Koruna Vysočiny.

Všech 13 vylosovaných účastní-
ků také obdrží knihu Pernštejnský 
 s – Pověs   ze Zubří země (H. Jur-

man).
V žádné legi  maci nebyla opět 

více než 1 chyba, proto získávají 
všichni účastníci Vodomila 1 vol-
nou vstupenku do Centra Eden pro 
rok 2022 (seznam účastníků bude 
na pokladně u vstupu do Edenu) a 
1 VIP vstupenku do zábavního 
areálu Šikland pro sezónu 2022. 
O vstupenku si napište nejpozději do 
31. 5. 2022 na adresu: zmydloch@
sikland.cz a vstupenka Vám bude 
obratem zaslána na Vaši adresu. 
Pozdější přihlášení o vstupenku už 
nebude možné.

Děkujeme všem za účast a věří-
me, že nám zachováte přízeň i v ná-
sledujícím roce.

-red-

Ilustrační foto

V průběhu měsíce ledna proběhne 
předání do užívání nové skautské 
základny Skautům. Bystřič   skau   
se přestěhují do budovy v areá-
lu TS města v ulici K Ochozi. Jejich 
původní sídlo v Lužánkách napro   
tenisové hale bude v roce 2022 zde-
molováno. Původní stav budovy, 
ve které budou skau   nově sídlit, 
byly dvě bytové jednotky, které se 

Nová skautská základna
přestavěly na čtyři prostorné spo-
lečenské místnos  , sociální záze-
mí, kuchyňku s jídelnou, technické 
zázemí a sklad. Skau   si v rámci 
stavby zařídili výměnu střešní kry  -
ny, kterou pla  li ze svého a zbytek 
prací byl pokryt z dotace ze státní-
ho intervenčního fondu a rozpočtu 
města Bystřice nad Pernštejnem. 

-ds-



BYSTŘICKO ■ LEDEN 2022                                                                                                                     11KULTURA

 

 

 

SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ GRAFICKÝ NÁVRH 
Město Bystřice nad Pernštejnem, Distribuční společnost EG.D, a. s. a projekt MAP III – Akční plánování 

v ORP Bystřice nad Pernštejnem vyhlašují soutěž o nejzajímavější grafický návrh  

na  další dvě budovy distribučních trafostanic: 
TS02 Panelák, ulice Jívová – na p. č. 1746,      TS01 Kotelna, ulice Lipová – na p. č. 1637,  
zde je zánovní nátěr v okrové barvě a ten se nebude měnit     tato budova je celá k renovaci 

  

 

 

 

 

 

 

 

Do soutěže se může přihlásit kdokoli, nejen děti, žáci a studenti škol z ORP Bystřice nad Pernštejnem. Návrhy budeme sbírat do konce března 2022, v dubnu 
proběhne vyhodnocení. V květnu 2022 dojde k technické přípravě budov – renovace exteriéru, začištění, přes všechna okna budou horizontální venkovní 
žaluzie, nátěry dveří, sjednocení barev. Vše bude ve finále připraveno v jednotném odstínu. V podstatě půjde o proměnu obvodových plášťů budov, které 
by měly souznít s prostředím. Návrhy mohou být kreslené – ty pak odevzdávejte na podatelnu Městského úřadu, Příční 405, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem; na obálku napište označení TRAFOSTANICE. Každý návrh musí být na druhé straně označen jménem tvůrce/kolektivu, třídou a adresou školy 
a kontaktním telefonem; nebo zpracované graficky na počítači (odesílejte na adresu jitka.zelena@bystricenp.cz).  

Termín odevzdání návrhů: do 31. 3. 2022. Odborná komise návrhy posoudí a vybere nejzajímavější z nich, tyto budou oceněny a vítězný návrh bude 
realizován. Upozorňujeme, že návrhy musí být originální a autorské, kopírované práce budou vyřazeny. Připravené ceny pro vítěze od partnera 
projektu/E.ON. Distribuce, jsou opravdu moc pěkné. Pokud to stav v ČR s ohledem na epidemiologickou situaci dovolí, mohou se na ztvárnění a přenosu 
kreseb podílet sami autoři. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo vítězný návrh graficky upravit. 
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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 LEDEN 2022 LEDEN 2022

LEDEN
01.01. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 603 477 912
02.01. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
08.01. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
09.01. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, NMnM, 566 616 904
15.01. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
16.01. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
22.01. MDDr. Věra Šírová, Vra  slavovo nám. 12, NMnM, 566 616 901
23.01. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
29.01. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
30.01. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Vážení čtenáři, každý měsíc si řada 
z Vás lámala hlavu nad naší foto-
hádankou a musíme Vás pochválit, 
většina odpovědí, která k nám do 
redakce dorazila, byla správná. Za 
rok 2021 se v Bystřicku objevilo 
dvanáct různých míst vyfocených 
z netradičního úhlu, aby jejich po-
znávání nebylo tak lehké. I přesto, 
že některá místa bylo opravdu 
těžké poznat, vždy se sešlo několik 
desítek čtenářů, kteří se do hádá-
ní zapojili. Proto jsme se rozhodli, 
že díky velkému zájmu budeme v 
této hádankové soutěži pokračo-
vat. A po silvestru tedy začneme 
trochu netradičně. Poznáte o jaké 

Už jsi viděl moji novou fotku na „In-
stáči“? Tak tuhle větu můžete v po-
sledních letech slyšet čím dál častěji 
a přesto se stále najde spousta lidí, 
kteří ještě neví, co ten Instagram 
vlastně je. Jelikož město Bystřice 
nad Pernštejnem společně s Koru-
nou Vysočiny mají na Instagramu 
své profi ly pokusíme se Vám v le-
tošním roce přiblížit jak takové ces-
tování s pomocí „Instáče“ vypadá. 

Nejdřív ještě ve stručnos  , co to 
tedy vlastně je. Instagram je ame-
rická sociální síť pro sdílení fotogra-
fi í, videí, Vašich příběhů a chatování 
s přáteli. Světlo světa, nebo lépe ře-
čeno světlo vašich mobilů, spatřila 
aplikace 6. října 2010. Sociální síť je 
primárně určená tedy pro mobilní 
zařízení, ale v současné době fun-
guje už také v omezeném režimu na 
počítačích. Hlavním cílem profi lu 
Bystřice nad Pernštejnem a Koruny 
Vysočiny je ukázat, jaké krásy na 
Bystřicku máme a dát tak mnohým 
z vás  p na zajímavý a netradiční 
výlet. Všechno funguje tak, že si 
aplikaci stáhnete do svého telefo-
nu, vytvoříte si nový profi l, pokud 
používáte sociální síť Facebook, tak 
stačí jen propojit svůj stávající profi l 

S Instagramem po Koruně 
Vysočiny

a hurá do světa Instagramu. Do vy-
hledávače zadejte mestobystrice-
nadpernstejnem a korunavysociny, 
no a potom už jen stačí vybrat, kam 
vyrazíte na výlet a uděláte si svou 
první instagramovou fotku a začne-
te sbírat své první takzvané „lajky“. 

První výlet, kam se podíváte s 
Instagramem po Bystřicku, je Le-
dová stěna ve Víru. Přes léto tohle 
místo navštěvují milovníci lezení po 
ferratách, ale jakmile v zimě klesne 
dlouhodobě teplota pod bod mra-
zu, začíná se skála pod Vírskou pře-
hradou měnit v takové malé ledové 
království pro všechny ledolezce. 
Zaparkovat se dá přímo u vody a 
přejdete jen lávku na druhý břeh. 
V boudě pod stěnou Vám případ-
ně rádi zapůjčí všechno vybavení 
a můžete vyrazit udělat svou první 
fotku na Instagram. 

Nezapomeňte označit @mes-
tobystricenadpernstejnem a @ko-
runavysociny. Pokud chcete zlepšit 
dosah Vašich fotek, do popisku 
uvádějte takzvané „heštegy“. #le-
dolezeni, #vir, #korunavysociny, 
#ledovastena, #adrenalin, #zima, 
#zimanavysocine, #vysocina.

-mm-

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 23

Kamenná erbovní deska s tesa-
ným znakem rodu Skene byla 
zhotovena pravděpodobně v 
roce 1896 při dokončení novo-
go  cké přestavby zámku Mitrov. 
Rodový znak s dvojicí š  tonošů 
umístěný v architektonicky po-
jatém rámu je vsazený do zdiva 
jihozápadního průčelí zámku.

-red- Foto: NPÚ

KULTURA, RŮZNÉ

Erbovní deska 
rodu Skene

místo se jedná? Někteří dokonce 
tvrdí, že se našemu fotografovi po-
dařilo zachy  t siluetu Titanicu.  

Správné odpovědi posílejte na 
info@bystricenp.cz pod názvem 
POZNEJ BYSTŘICKO! do 15. 1. 
2022. Koncem měsíce vylosujeme 
opět jednoho šťastlivce, který ob-
drží věcnou cenu. Výhercem z mi-
nulého čísla se stal Libor Štourač, 
který byl vylosován ze 13 správ-
ných odpovědí. Gratulujeme!

Na prosincové fotografi i byla 
zřícenina hradu Štarkov (Skály) u Ji-
mramova. Další zříceniny a  py na 
výlety i v zimě naleznete na www.
korunavysociny.cz.

-red-
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Jsme moc rádi, že i v této náročné 
době dě   a mládež chodí na hokej 
a baví se pohybem. Tréninky dě   od 
přípravek až po dorost probíhají kaž-
dý všední den (aktuální rozpis nalez-
nete na webových stránkách www.
bkzubribystrice.cz). Navíc jsou v úte-
rý a čtvrtek nábory nejmenších dě  . 
Všem členům, BK Zubrům i Zubří-
kům, rodičům, trenérům, přátelům 
a příznivcům hokeje přejeme do No-
vého roku 2022 hlavně pevné zdraví, 
chuť sportovat a op  mismus. Chtěli 
bychom také poděkovat za přízeň 

BK Zubři přejí 
úspěšný rok 2022

Městu Bystřice nad Pernštejnem, 
Českému svazu ledního hokeje, 
všem sponzorům, dobrovolníkům, 
zdravotníkům, rozhodčím a v nepo-
slední řadě také zimnímu stadionu, 
bez kterých by provoz hokejového 
spolku nebyl možný. Po vánočních 
svátcích se opět sejdeme na ledě 
a rozjedeme další hokejový rok, na 
který se těšíme a doufáme, že dě   
hokej bude nadále bavit a rozvíjet. 

Za všechny BK Zubry, 
VV 

*  Pokud nedisponujete zmíněným vybavením, obraťte se prosím na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

Generální 
partner:

Partner správné výživy: Partneři:

Pro děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče
Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení

S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice*

Pořádající klub: BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem

Termín akce:

Adresa stadionu: Nový dvůr 1489, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Bližší info: www.bkzubribystrice.cz

www.TYDENHOKEJE.cz

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
NA TÝDEN HOKEJE

Velká jízda začíná prvním krokem

Zimní soutěžní přestávka 
družstev SK Bystřice n. P.

Po odehrání podzimní čás   fotba-
lových soutěží ročníku 2021/2022 
nyní probíhá zimní přestávka. Sou-
těže dospělých skončily o víkendu 
30. – 31. 10., mládež již o týden 
dříve. Soutěže částečně ovlivnila 
situace s onemocněním Covid 19, 
když docházelo ke změně termínů 
utkání, zejména u mládeže. Všech-
na mládežnická utkání byla však 
nakonec odehrána.
Muži A: 
v divizní soutěži MSD-D nám za  m 
patří průběžná 8. příčka v tabulce.
Muži B: 
rezervě bystřického A-týmu patří 
3. místo v pořadí Okresního přebo-
ru.
Dorost: 
v Krajském přeboru KFS Vysočina 
je náš dorost na 6. místě, výkony 
ovlivnila velká marodka týmu.

Žáci: i přes omezený počet hráčů a 
odchod potencionálních opor ve star-
ších žácích, mají obě žákovská druž-
stva vcelku dobré výsledky. Zejména 
těší umístění starších žáků, kteří bu-
dou na jaře bojovat o  tul přeborníka 
Kraje Vysočina z průběžného 5. místa
Přípravky: 
naše přípravky v Krajském přeboru 
hrají vyrovnaná utkání s hráči týmů 
větších, i bývalých okresních měst 
kraje (Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, 
V. Meziříčí, Žďár).

Pokračovat v soutěžích by se mělo 
na jaře 2022 (začátek divizní soutě-
že mužů A je naplánován na 27. 3., 
muži B v okresním přeboru již 20. 3., 
dorost a žáci zahájí pravděpodobně 
2. a 3. 4., přípravky 16. 4.). Tréninky 
za  m pokračují na UT ZŠ Nádraž-
ní a Domanín, ve sportovní hale 
a v tělocvičnách bystřických škol.

Přehled umístění jednotlivých družstev:
Muži A (MSD-D)   8. místo skóre 17:30  18 bodů
Muži B (OP OFS ZR)   3. místo skóre 36:16  27 bodů
Dorost (KP KFS Vysočina)   6. místo skóre 25:30  13 bodů
Žáci st. (KP KFS Vysočina)   5. místo skóre 49:33  19 bodů
Žáci ml. (KP KFS Vysočina) 11. místo skóre 20:95    4 body
Přípravka (KP KFS Vysočina)     výsledky přípravek se neevidují

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

SPRÁVCE na HPP (úklid, praní, kancelářské práce na PC), nástup 
od 1. 3. 2022.
TRAVAŘ  na DPČ (vhodné pro ak  vního důchodce, sečení dvou hřišť a 
mezí, úklid trávy, údržba techniky, drobné opr. práce). 
Info: J. Soukop (předseda SK), tel.: 605 258 059

SK BYSTŘICE PŘIJME:

 PRODÁM prase, živé nebo v půlkách, popřípadě jenom půlku, 
váha 120 - 150 kg, tel: 731 163 505.

 KOUPÍM staré pivní lahve a sklenice s nápisy. sbírku i jednotlivé 
kusy, slušně zapla  m, přijedu kamkoli. tel: 732 170 454, sběratel.

ŘÁDKOVÁ  INZERCE

Do nového roku 2022 
přejeme všem 

příznivcům sportu 
hodně zdraví, štěstí a pohody.

SK Bystřice n.P.

Informace Areálu sportu a kultury s.r.o. 
V měsíci říjnu 2021 jsme avizovali 
v našich provozovnách i na webových 
stránkách, že od 1. 1. 2022 dojde k ur-
čitým změnám při využívání služeb 
areálu sportu. Vzhledem k prudkému 
nárůstu cen, především elektrické 
energie, jsme se i my museli přizpůso-
bit. Nejedná se však o žádné drama-
 cké navýšení. Poskytované služby 

se zdraží přibližně o 10 až 15 %. Nově 
však bude možnost uplatnit 10% sle-
vu na všechna vnitřní sportoviště a 
sportovní ak  vity. Stačí si zakoupit 

čip na recepci sportovní haly a ná-
sledně ho dobít min. částkou 1.000 
Kč. Vratná záloha na čip je 150 Kč. 
Zákazník si přitom může vybrat, zda 
chce klasický čip na klíče nebo kartu. 
Sleva se poskytuje majiteli čipu a jeho 
rodině (manžel/ka a dě  ). 

Prodej všech permanentek do 
posilovny (zlatá, stříbrná a bron-
zová) byl ukončen k 25. 10. 2021. 
Účinnost jejich využi   zůstává dál 
v platnos   max. 1 rok od jejich za-
koupení nebo do vyčerpání kreditu. 
Následně po jejím ukončení i zde 

pla   možnost 10% slevy. 
Doposud platné čipy s 20% slevou 

pla   do vyčerpání jejich kreditu. Při 
novém dobi   čipu se již bude vzta-
hovat sleva pouze 10%. Dále bychom 
byli rádi, aby se ve větší míře využíval 
náš registrační systém, kde si po zare-
gistrování můžete online rezervovat 
všechna naše sportoviště a sportovní 
ak  vity se čtrnác  denním předs  -
hem. Registrace je možná na našich 
webových stránkách, kde najdete 
podrobný postup. 

Aktualizované ceníky všech posky-

tovaných služeb naleznete na našich 
webových stránkách: 
www.arealsportu.cz

Za Areál sportu a kultury bych 
rád poděkoval všem partnerům za 
spolupráci a zachování přízně i v dal-
ších letech. Obzvlášť děkuji našim 
zaměstnancům za odvedenou práci 
v minulém roce a návštěvníkům za 
projevenou přízeň. 

Do nového roku Vám přeji hodně 
zdraví a štěs  . 

Jan Illek,
ředitel společnos  
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V pátek 3. prosince jsme s napě  m 
vstupovali do naší školy a do tříd; 
čekali jsme, zda nás i letos během 
vyučování navš  ví Mikuláš s anděly 
a čerty. A dočkali jsme se! Brzy po 
druhém zvonění se školními chod-
bami rozezněly andělské zvonky 
společně s řinkotem čer  ch řetězů 
a strašidelným hudráním. V někte-
rých dětech, malých i větších, byla 
malá dušička; s napě  m seděly ve 
třídách a čekaly. 

Mikuláš s andílky odměnil všech-

Mikuláši, přijď dnes k nám, 
písničku   zazpívám …

ny hodné dě   ve škole – a že jich 
naštěs   je! Ale i ty zlobivější zde 
najdeme, a s nimi si Mikuláš s čerty 
pořádně promluvil. Hříšníci slibova-
li své polepšení a nápravu; za trest 
museli také některému čertovi za-
zpívat, povědět básničku nebo „od-
činit“ své hříchy dřepy nebo kliky. 
Doufejme, že jejich předsevze   jim 
vydrží co nejdéle a příš   rok bude 
těch hodnějších a poslušnějších 
zase o něco více.     

E. Poláchová,
ZŠ TGM

Dne 16. listopadu 2021 se chlapci z 
8. a 9. ročníků zúčastnili okrskového 
kola ve fl orbalu, které se konalo ve 
Sportovní hale v Bystřici nad Pern-
štejnem. Covid – 19 bohužel zapříči-
nil, že se okrskového kola zúčastnily 
pouze tři základní školy. Účast pou-
ze tří týmu však neměla dopad na 
úroveň hry a všechny zápasy byly 
velice vyrovnané. Přípravu na okrs-
kové kolo jsme nepodcenili, chlapci 
chodili pravidelně před vyučováním 
trénovat. Naše úsilí se nám nakonec 

Kvalifi kace do okresního kola 
ve fl orbale

vypla  lo, jelikož chlapci okrskové 
kolo vyhráli a postoupili do kola 
okresního. Bohužel bylo pro nás 
okrskové kolo nakonec to poslední, 
jelikož nepříznivý epidemiologický 
vývoj vedl ke zrušení okresního kola. 
Jsem si jistý, že si i tak chlapci celou 
akci užili a zaslouží si naše poděko-
vání a především uznání za výkon, 
který předvedli.   
 

Daniel Kůra, vyučující Tv,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

V důsledku malé revize Rámcové-
ho vzdělávacího programu (RVP) 
se zavádí nový vzdělávací obor 
Informa  ka od 4. do 9. ročníku. 
Tento nový 
obor má 
připravit di-
gitálně gra-
m o t n é h o 
žáka, který 
získá do-
vednos   v 
této oblas   
a dokáže je 
pak uplat-
nit ve své 
budou pra-
xi.  Úkolem 
školy je nej-
prve upra-
vit Školní vzdělávací program (ŠVP) 
pro ostatní výukové   předměty, 
do kterých se digitální kompeten-
ce budou promítat, a vytvořit pak 
zcela nové ŠVP pro Informa  ku, 
která se bude zaměřovat na čtyři 
oblas  : Data, informace a modelo-
vání, Algoritmizace a programová-
ní, Informační systémy a Digitální 
technologie. Tuto výuku bychom 
chtěli začít realizovat od nového 
školního roku a budeme k ní po-
třebovat také nové digitální tech-
nologie. 

Od roku 2018 byla naše škola 
zapojena do projektu EU s názvem 
Implementace akčního plánu Kraje 
Vysočina aneb „Učíme se ze života 
pro život“ a v současné době jsme 
zapojeni do Implementace krajské-

Zavádění digitálních technologií do výuky
ho akčního plánu Kraje Vysočina II 
aneb „Učíme ze života pro život 2“. 
Díky zapojení do těchto projektů 
jsme získali pro naši školu na ná-

kup vybavení digitálních technologií 
1 375 775 Kč, např. robo  cké a elek-
tronické stavebnice (Boffi  n, Lego 
Mindstorms, Arduino), stavebnice 
Merkury, inteligentní programo-
vatelné roboty Ozobot, výukové 
programy Corinth, tablety - mobilní 
učebnu, měřící sady Pasco a Vernier 
s NTB a 3D brýle s moduly pro vir-
tuální realitu – proza  m pro fyziku 
a ekologii. Dne 25. 11. 2021 jsme se 
zúčastnili školení, jak používat zmí-
něnou virtuální technologii ve výu-
ce. Věříme, že se nám společnými 
silami podaří připravit na tyto velké 
změny a zdárně zahájíme výuku in-
forma  ky v novém školním roce.

Hana Kopecká, ředitelka školy,                                                                                                          
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615



BYSTŘICKO ■ LEDEN 2022                                                                                                                     15ŠKOLY, RŮZNÉ

5. 10. 2021 jsme v rámci worksho-
pu pronikli do života SDH Bystré, 
kteří zastávají roli Jednotky požární 
ochrany II. stupně.

Jirka, Michael, Petr a Michal se 
nám věnovali celé páteční dopoled-
ne a my jsme poznali, že jejich práce 
je sice velmi zajímavá, ale také velmi 
náročná a riziková.

Prohlédli jsme si zázemí hasičské 
zbrojnice, mohli se posadit za vo-
lant Tatry CAS, vyzkoušet si plnou 
výzbroj hasiče. Mnozí jsme se pro-
hýbali pod váhou ochranného ha-
sičského oblečení, a to jsme ještě 
na zádech neměli dýchací přístroj 
a v rukou hadice či jiné nástroje, 
které oni běžně používají.

Setkání s hasiči
Díky videím nás provedli svými 

zásahy, poučili nás o bezpečnos   i 
účinných způsobech hašení  požá-
rů, seznámili nás i se svými dalšími 
ak  vitami.

Obdivujeme jejich nasazení v 
práci hasiče, kdy za pár minut po 
vyhlášení výjezdu musí být plně 
připraveni k zásahu, ale i jejich za-
pálení pro organizování různých 
kulturních akcí v městečku Bystré. 
Mnohdy jsou na jejich rychlos  , po-
hotovos   a šikovnos   závislé životy 
ohrožených lidí. Jejich práce je jistě 
hodna uznání a my jsme se díky nim 
mnoho nového dozvěděli.

Třída sekunda GyBnP

Rádi bychom zavzpomínali na dny, 
kdy jsme v termínu 21. – 25. října 
2021 trávili dny prak  ckou výukou 
němčiny a poznáváním okolí města 
Salcburk.

Díky náhodné známos   z di-
stanční výuky s rakouskou lek-
torkou Theresou Reindl se nám 
otevřely obrovské možnos  , které 
jsme s nadšením využili. 

Při cestě do městečka Kuchl ne-
daleko Salcburku jsme si při okružní 

Jazykový projekt v rakouském Kuchlu
jízdě hlavním městem Rakouska 
prohlédli hlavní památky a nejvíce 
času jsme strávili v areálu zámku 
Schönbrunn a v zoologické zahradě. 
Některým z 25 studentů vyššího 
Gymnázia Bystřice n. P. se tak splnil 
jejich sen, navš  vit tuto unikátní za-
hradu a vidět např. pandy. 

Uvítání v rodinném pensionu naší 
lektorky nás rozhodně nezklamalo, 

pohodlné pokojíky se skvělou místní 
rakouskou kuchyní nadchly snad ka-
ždého účastníka.

Dopoledne jsme trávili výukou 
němčiny, zazněla tu i ruš  na, vše 
pod vedením naší rodilé mluvčí 
Theresy, která si pro nás připravila 
rozmanitý program. Pronikli jsme i 
do salcburského dialektu, ak  vně 
komunikovali v cizím jazyce a upev-

ňovali naše grama  cké znalos  .
V odpoledních hodinách jsme 

navš  vili solné doly v Halleinu, 
vesničku Keltendorf, seznámili se s 
městem Salcburk, oddávali se hor-
ské turis  ce, někteří se otužovali v 
místním Badesee, prozkoumávali 
malebné městečko Kuchl a jeho 
obchůdky.  

S nádhernou krajinou mezi jezery 
a horami jsme se jenom neradi lou-
čili. I když jsme se museli podřídit 
přísným hygienickým opatřením, 
potkávali jsme samé vstřícné a milé 
lidi, kteří byli potěšeni naším zá-
jmem o jejich jazyk, kulturu a život. 

Projížďka kolem salcburských je-
zer a zastávka u jezera Wolfgangsee 
se staly posledními světlými body 
před naší neodkladnou cestou 
směr Česko a návratem do reality.

Velmi si vážíme podpory města 
Bystřice n. P., fi rmy Wera Werk a fi r-
my Cormen, které svým příspěvkem 
zpříjemnily fi nanční nákladnost celé 
akce. Děkujeme také panu Jiřímu 
Švarcovi za zajištění dopravy a jeho 
vstřícnost při nárocích během naše-
ho programu. Máme všichni na co 
vzpomínat.

Účastníci projektu GyBnP

Podvodníci útočí pod legendou falešného vnuka 
Kriminalisté na Vysočině prověřují 
několik případů velice závažného 
podvodného jednání, jehož obě   
se stali senioři, kteří kvůli své dů-
věřivos   přišli o značné fi nanční 
prostředky. Podvodníci na seni-
ory útočí telefonicky a využívají 
k tomu legendy falešného vnuka 
případně jiné osoby.

Telefonáty se týkají seniorů, 
kteří používají pevnou telefonní 
linku. Skutečnos  , že senioři vy-
myšleným příběhům podvodníků 
uvěří, nahrává současná doba, 
kdy dochází k výraznému omezení 
kontaktů, a to i v rámci rodiny.

V době mimořádných opatření 
souvisejících s onemocněním Co-
vid-19 dě   tak často nenavštěvují 
své rodiče či prarodiče, a to může 

mít za následek pocit osamělos   
a nepotřebnos  . A právě to vše 
nahrává podvodníkům, kteří navíc 
spoléhají na to, že senior v rados   
z kontaktu, byť jen telefonického, 
svého příbuzného hůře pozná po 
hlase a že mu bude ch  t okamži-
tě pomoci, aniž by si důkladně 
ověřil sdělené informace. Scénář 
podvodu pod legendou falešného 
vnuka nebo falešného syna bývá 
ve všech případech útoků velice 
podobný. Senior je často hovorem 
natolik překvapen, že v rámci ho-
voru pachateli sám sdělí skutečné 
jméno svého vnuka, čímž pachateli 
výrazně usnadňuje jeho podvodný 
úmysl.

Při páchání této trestné činnos-
  došlo v poslední době k výrazné 

změně v chování pachatelů. Své 
obě   začali kontaktovat i v noční 
dobu, v týdnu i o víkendech. Senio-
ry podvodníci navádějí k tomu, aby 
v případě, že nemají potřebný ob-
nos doma, došli peníze vybrat z účtu 
v bance nebo aby přímo v bance za-
dali příkaz k jejich převodu.

Jak se správně chovat, abychom 
se nestali obě   podvodníků?

Pokud hovor přijmete, co nej-
rychleji jej ukončete s  m, že si 
všechno sami ověříte. 

Po ukončení hovoru zavolejte 
svému vnukovi, synovi nebo osobě, 
která potřebuje Vaši pomoc, a sami 
si tak ověřte, zda od Vás potřebuje 
nějakou pomoc. Zavolejte však na 
telefonní číslo, které na něho máte 
uložené, ne na číslo, ze kterého Vám 

bylo voláno. Případně se spojte 
s dalším, aby všechno ověřil. Po-
kud si domluvíte předání peněz, 
ihned o tom informujte Policii ČR 
na  sňové lince 158. 

Nikdy nepředávejte žádné pe-
níze cizím osobám – tedy lidem, 
které neznáte.

Neváhejte oznámit Policii ČR 
na linku  sňového volání 158 
i případy, když Vás někdo připravil 
podvodným jednáním o peníze. 
V žádném případě není důvod se 
za to stydět.

Krajské ředitelství policie 
kraje Vysočina

oddělení  sku a prevence
Dana Čírtková

Článek redakčně upraven.
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www.regionbystricko.cz
e-mail: info@regionbystricko.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Od 20. 11. do 6. 12. 2021 měly obce 
Mikroregionu Bystřicko možnost 
přihlásit svůj strom do již tradiční 
soutěže „Nejkrásnější vánoční strom 
Bystřicka 2021.“ Do zmiňované sou-
těže se nakonec přihlásilo 15 obcí, 
které nám zaslaly fotografi e svých 
vánočních stromů, konkrétně foto-
grafi i stromu za světla (ozdoby) a za 
tmy (osvětlení).

Pro letošní ročník byla upravena 
pravidla, ve kterých bylo stanoveno, 
že se již nemůže soutěže zúčastnit 
ta obec, která zmíněnou anketu 
vyhraje již třikrát. Chceme tak dát 
do budoucna větší šanci na výhru 
i ostatním krásným stromům z naše-
ho mikroregionu. 

Veřejné hlasování probíhalo on-
line prostřednictvím webových a 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ:

  1. místo:  Bystřice nad Pernštejnem (121 hlasů)
  2. místo:  Rodkov (101 hlasů)
  3. místo:  Strážek (59 hlasů)
  4. místo:  Vír (56 hlasů)
  5. místo:  Dolní Rožínka (45 hlasů)
  6. místo:  Štěpánov nad Svratkou
  7. místo:  Písečné
  8. místo:  Rožná
  9. místo:  Rozsochy, Skoro  ce – Chlébské, Ždánice 
 (shodný počet hlasů)
12. místo:  Horní Rožínka 
13. místo:  Dvořiště
14. místo:  Zvole 
15. místo:  Rovečné

6. ročník soutěže 
,,Nejkrásnější vánoční strom 

Bystřicka 2021“ 

Vítězný strom města Bystřice nad Pernštejnem

Fotografi e z ofi ciálního předání ocenění dne 16. 12. 2021 v Bystřici n. P.

Vánoční baňka pro vítěze

facebookových stránek Mikroregi-
onu Bystřicko. Hlasy rozdávala ši-
roká veřejnost na základě zadávání 
e-mailových adres. Dne 15. 12. 2021 
se uskutečnilo vyhodnocení dané 
soutěže, při kterém Mikroregion 
Bystřicko obdržel přes 600 hlasů 
s různými adepty na vítěze. 

S počtem 121 hlasů se pak stalo 
vítězem šestého ročníku soutěže 
„Nejkrásnější vánoční strom Bystřic-
ka pro rok 2021“ město Bystřice nad 
Pernštejnem! 

Na 2. místě se umís  l strom 
z obce Rodkov se 101 hlasy a krás-
né 3. místo obsadil strom z městysu 
Strážek s 59 hlasy.

Vítězi moc gratulujeme!

Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat všem obcím, které se 
dané soutěže zúčastnily a pevně doufáme, že se v příš  m roce zapojí do 
ankety ještě více obcí z Bystřicka. 

Děkujeme Vám, že zachováváte tuto krásnou tradici, která vždy navodí 
vánoční atmosféru, a to i v tomto nelehkém období.

Přejeme Vám všem úspěšný vstup do nového roku 2022!
-MB-

Fotogalerii vánočních stromů naleznete na: www.regionbystricko.cz.

Bystřicí zářilo Betlémské světlo
Ve čtvrtek 23. prosince 2021 se 
rozzářilo Betlémské světlo také v 
Bystřici nad Pernštejnem. Před bu-
dovou městského muzea rozdávali 
skau   světlo od 10 do 16 hodin. 
Rozsví  t svou lucerničku nebo 
svíčku si v tomto mrazivém poča-
sí přišlo několik desítek zájemců. 
Tato vánoční tradice, která vznikla 

v Rakousku, se do České republiky 
dostala v roce 1989. Zapálený pla-
mínek je jako symbol Vánoc a míru, 
který putuje každý rok z Betléma do 
mnoha zemí Evropy a Ameriky. A 
opravdu cestou ani jednou nezhas-
lo, vždy to  ž putuje pro jistotu ve 
více lucernách.

-mm- 
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Vážení senioři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě,

která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby senior taxi je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba senior taxi je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• 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.

k podávání návrhů na udělení regionálního  tulu a podnětů pro 
doplnění seznamu tradičních činnos  , výrob, zvyklos   apod., cha-
rakterizujících Bystřicko. 

NOSITEL TRADIC BYSTŘICKA 2022 
VÝZVA

Nositel tradic Bystřicka pro rok 2021: Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.

• Co je cílem akce? Posílit sou-
náležitost nás všech s regionem, 
ve kterém žijeme, s jeho historií. 
Uvědomit si, co je pro náš kraj cha-
rakteris  cké a vyzdvihnout občany, 
kteří k uchovávání těchto charakte-
ris  ckých rysů přispívají. Ocenit ty, 
kteří udržují a obnovují tradice Bys-
třicka, případně je vytvářejí, a  m 
podpořit další obyvatele, zejména 
mládež, k činnos   pro obce, pro mi-
kroregion.

• Kdo Vám podá případné bližší 
vysvětlení?
Jitka Dočkalová, 
Mikroregion Bystřicko, 
e-mail: info@regionbystricko.cz, 
tel.: +420 566 590 399, 
mob.: +420 736 535 145.

• Do kdy je nutno podat návrhy 
a kam? Písemné návrhy jednotlivců 
či skupin osob s uvedením tradice, 
se kterou je spojujete, zašlete či 
předejte v zalepených obálkách do 
konce února 2022, tj. do pondělí 
28. 2. 2022 do kanceláře Mikro-
regionu Bystřicko (Příční 405, 593 
01 Bystřice nad Pernštejnem).

• Co bude s návrhy dál? Vaše 
návrhy vyhodno   odborná komi-
se a svoje doporučení předá za-
stupitelstvu města Bystřice nad 
Pernštejnem prostřednictvím jeho 
starosty a členské schůzi Mikroregi-
onu Bystřicko prostřednictvím jeho 
předsedy, ke schválení. Vyhodno-
cené osobě či skupině osob bude 
při slavnostní příležitos   v přísluš-

né obci (pokud jde o obyvatele 
Bystřicka), případně při některé 
z tradičních akcí v Bystřici nad Pern-
štejnem, udělen  tul „Nositel tradic 
Bystřicka“, který je trvalý. Dále mu 
bude předána plaketa a fi nanční 
odměna (10.000 Kč pro jednotlivce 
nebo 15.000 Kč pro skupinu osob). 
K udělení  tulu bude uspořádána 
výstavka na námět oceněné tradi-
ce a fotografi e oceněných budou 
umístěny s krátkým popisem do ga-
lerie, která je zřízena na Městském 

úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.
• Kdo se stal „Nositelem tradic 

Bystřicka“ v předchozím roční-
ku? V roce 2021 se  mto  tulem 
může pyšnit Smyčcový orchestr N. 
Kyjovského při ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem (,,SONK, z.s.“). Titul 
mu byl udělen za dosavadní čin-
nost pod vedením paní Mgr. Lenky 
Macháčkové. V roce 2021 orchestr 
oslavil 20. výročí svého působení 
při ZUŠ. Udělený  tul mu byl pře-
dán při slavnostním vyhodnocení 
regionálních akcí dne 30. 6. 2021. 
Tento  tul je pro SONK, z.s. trvalý.

Máte-li ve svém okolí někoho, 
kdo je spojen s uchováním, obno-
vou či rozvíjením tradic Bystřicka 
a zasloužil by si podle Vašeho ná-
zoru tento  tul také, napište nám! 

Písemné návrhy, ve kterých 

nezapomeňte uvést kontakt, aby-
chom Váš návrh mohli s Vámi dle 
potřeby upřesnit, zašlete či pře-
dejte v zalepených obálkách na již 
zmíněnou adresu kanceláře Mik-
roregionu Bystřicko. 

Konečný termín pro odeslá-
ní či doručení Vašich návrhů je 
28. únor 2022.

Pozn.: V minulém čísle časopisu 
Bystřicko byla zveřejněna výzva 
od paní Simony Špačkové k za-
půjčení či předání materiálů do-
kládajících tradice Bystřicka starší 
50 let pro připravovanou knihu 
Sborník tradic Bystřicka. Tato 
akce a naše výzva jsou vzájemně 
koordinované, takže případné in-
formace a materiály, které obdrží 
městské muzeum od občanů, se 
dostanou také k nám.

-MB-
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LEDEN 2022
Štefan Ďuroška                     101 let
Josef Čejka   91 let
Ladislav Špaček   90 let
Alois Chrást   89 let
Jaroslav Novák  87 let
Emilie Syrová   87 let
Marie Vařejková   85 let
Božena Bukáčková  85 let
Josef Nepejchal   75 let
Jiřina Škorpíková   70 let
Jiří Hora   70 let
Jindřich Horký   70 let
Bohuš Schwarzer   70 let

ŘÍJEN 2021
29.10.  Josef Šiller  76 let

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA, CHARITA

Dne 8. ledna 2022 
uplyne 6 let od úmr   
pana Pavla FILIPA.

 S láskou vzpomíná manželka 
a synové s rodinami. 

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 16. ledna 2022 
uplynul rok od úmr   

mého milovaného manžela
 pana Jaroslava FRÝZI.

 S láskou vzpomíná manželka 
s rodinou.

Dne 20. ledna 2022 
uplyne 20 let, kdy nás nečekaně 

opus  la naše milá maminka 
paní Ivana PROSOVÁ.

Za  chou vzpomínku všem, kdo jste ji 
měli rádi, děkujeme. S láskou stále 

vzpomínají dě   a sourozenci s rodinami.

Dne 24. ledna 2022 
uplyne 15 let, kdy nás opus  la

paní Anna CHMELÍČKOVÁ.

 S láskou vzpomínají dě   
s rodinami.

Dne 27. ledna 2022 
by se dožil 100 roků 

pan Fran  šek HANÁČEK
z Lesoňovic.

Vzpomíná syn Miloš 
a  vnučka Simona s rodinou.

Dne 28. ledna 2022 
uplyne rok ode dne, 

kdy nás nečekaně opus  l
pan Jiří HOLUB.

Stále vzpomíná manželka a celá rodina.
V minulém vydání bylo 

chybně uvedeno jméno Eva 
Ely Kubíkové 

nar. 2. června 2021.
Za toto nedorozumění 

se omlouváme.

Jubilan  

VZPOMÍNKY

Dne 18. ledna 2022 
uplyne 10 let, kdy nás navždy opus  la 

naše milovaná manželka, maminka, babička, 
paní Marie TOMANOVÁ. 

S láskou vzpomínají manžel 
a dě   s rodinami.

Úmr  

OMLUVA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

LISTOPAD 2021
15.11. Jiří Visinger   90 let
16.11. Luboš Pochylý 73 let
19.11. Jan Koudar 87 let
28.11. Anna Milušková 84 let

Narození Úmr  
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mzdovou účetní, personalistu  
Náplň práce:  
- vedení mzdové a personální agendy 
- skladová evidence 
Požadujeme: 
-    středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomický směr výhodou 
-  znalost legislativy z uvedené oblasti výhodou 
-  znalost účetního programu WinFas výhodou 
-  znalost práce na PC 
- časovou flexibilitu a spolehlivost, firemní loajalitu 
- zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost, komunikativnost 
Nabízíme:  
- zajímavé finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání v Bystřici n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou   
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

pracovníka pro provoz třídící linky 
 
 
Požadujeme: 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání 
- pevnou pracovní dobu bez přesčasů 
Termín nástupu:  
-   ihned 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. telefonicky na tel.  
566 551 500 (ing. Kekrt), případně mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

pracovnici pro zahradnické a úklidové práce 
 
 
Požadujeme: 
- kladný vztah k údržbě zeleně 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci  
-  dobrý zdravotní stav 
-  řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou 
Převažující náplň práce:  
- péče o záhony a nízké dřeviny v majetku města Bystřice n.P. 
- úklidové práce 
Nabízíme:  
- zajímavé finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
 
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně zaslat 
stručný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

ekonoma 

Náplň práce: 
-  vedení ekonomického oddělení společnos  
-  zpracování daní, fi nanční analýzy, sta  s  cké výkazy
-  zodpovědnost za správnost vedení účetní agendy

Požadujeme:
-  vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
-  5 let praxe na obdobné pozici výhodou
-  znalost podvojného účetnictví a daňové problema  ky
-  znalost účetního programu WinFas výhodou
-  znalost MS Offi  ce
-  časovou fl exibilitu a spolehlivost
-  zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost

Nabízíme: 
-  nadstandardní fi nanční ohodnocení 
-  zaměstnanecké výhody
-  dlouhodobé perspek  vní zaměstnání převážně v okolí
    Bystřice n.P.

Termín nástupu: 
-   dohodou

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

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)

u

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

OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o.

TEST  NA  PROTILÁTKY  COVID-19
pro samoplátce i fi rmy

Vyšetřením zjis  te informaci o hladině pro  látek pro   viru SARS-CoV-2 
po proběhlém onemocnění Covid-19 nebo v důsledku očkování.
• Test není určen pro průkaz ak  vního onemocnění.
• Jedná se o kvan  ta  vní stanovení, které umožňuje sledovat trend 

hodnot pro  látek v čase.
• Vhodný interval pro opakovaná stanovení je cca 1 x 3 měsíce.
• Vyšetření se provádí v Po a Čt v laboratoři na poliklinice By n.P.
• Pacient před odběrem nemusí být na lačno.

Na vyšetření je nutné se objednat na tel.: 604 725 502. 
Cena testu 580 Kč.
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Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz

Pro tyto pozice nabízíme náborový příspěvek
a nadstandardní příplatky za noční směny!

Práce na 3 směny 

Seřizovač strojů
Obsluha strojů a zařízení
Galvanizér

Práce na 2 směny 

Údržbář-mechanik
Skladník

Administrativní pozice

Vedoucí oddělení údržby


