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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

BYSTŘICE USPĚLA VE TŘÍDĚNÍ 
ELEKTROODPADU

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 byly vyhlášeny výsledky soutěže obcí 
a měst Kraje Vysočina ve třídění odpadu. Naše město zvítězilo v doplň-
kové soutěži Třídění elektro odpadu na jednoho obyvatele, v kategorii 
měst nad 5 000 obyvatel. Naši občané odevzdali nejvíce elektrospotře-
bičů na obyvatele v celém Kraji Vysočina. Kromě věcných cen jsme obdr-
želi i fi nanční odměnu ve výši 50 000,- Kč. Děkuji všem, kteří se podíleli 
na sběru spotřebičů a hlavně vám, kteří chápete péči o životní prostředí 
jako prioritu a znečištění přírody vám není lhostejné.
 Karel Pačiska

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na 
základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů 
zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s.,
divizí Žďár nad Sázavou, schválilo dne 29. 11. 2018 cenu 
vodného a stočného na rok 2019 s účinnos   od 1. 1. 2019.

Vodné Sto né Celkem

Cena s DPH 2019 58,00 K /m3 41,20 K /m3 99,20 K /m3

Cena bez DPH 2019 50,43 K /m3 35,83 K /m3 86,26 K /m3

Cena s DPH 2018 54,50 K /m3 40,40 K /m3 94,90 K /m3

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 
2019 BYL SCHVÁLEN

Zastupitelé města na svém po-
sledním jednání dne 19. prosince 
2018 schválili rozpočet na nadchá-
zející rok. Celkové příjmy jsou plá-
novány ve výši 224 mil. Kč a výdaje 
pak 235 mil. Kč. Tato čísla jsou plá-
nována záměrně tak, aby nehrozila 
nepříjemná překvapení, ale fi nální 
výsledek lze očekávat výrazně lepší.

Rozpočet města je schválen jako 
schodkový. Plánované saldo cca 
11 mil. Kč je kryté ze zůstatku minu-
lých let. Vytváření fi nančních zdrojů 
pro realizaci projektových úkolů 
je součás   dlouhodobé strategie 
města, fi nanční prostředky nahos-
podařené v minulých letech tak jsou 
nachystány do inves  c, které jsou 
pečlivě vybírány podle řady kritérií.  
Zůstatky nahospodařené v minu-
lých letech jsou více než 200 mil. Kč, 
tato částka převyšuje běžné roční 
příjmy několikanásobně.   

V roce 2019 opět město čeká 
čilý stavební ruch. Základní úko-
lem radnice je dokončení oprav 
bytových domů na Černém vršku a 
zahájení výměny oken, opravy bal-
konů a střechy bytových domů na 
Voldáně. Pokračovat se bude i na 
domě s pečovatelskou službou, kde 
bude opět kompletně zrekonstruo-
váno 8 bytů, město čeká další etapa 
oprav vodovodních a kanalizačních 
stoupaček a dále oprav elektroin-
stalací v bytových domech na sta-
rém sídliš  .   

Dokončení zřízení bezbariéro-
vos  , modernizace učeben, mo-
dernizace připojení k internetu a 
vybudování venkovních učeben 
v obou základních školách, započa-

té v roce 2018, jsou dalšími důleži-
tými úkoly v nadcházejícím roce.

Velkou prioritou rozpočtu jsou již 
tradičně komunikace za celkem 24 
mil Kč. Je to vybudování chodníků 
včetně zastávek, nové lávky přes 
Bystřici od stacionáře až k odboč-
ce na Bratrušín na ul. Pod Horou, 
kde se celkové náklady vyšplhají na 
více než 11 mil Kč. Současně dojde 
i k rekonstrukci rozvodů vody a ka-
nalizace. Vznikne nové parkoviště 
před domy č. p. 972-976 a 977-
978 na ulici Okružní, budou se re-
konstruovat stávající chodníky na 
sídliš   II. mezi domy č.p. 950–952 
a 955–956 a dva přístupové chod-
níky mezi č. p. 959–961 a 962–964. 
Čeká nás oprava římsy a asfaltové-
ho povrchu mostu v Domanínku. 
Dojde k rekonstrukci rozvodu vo-
dovodu, kanalizace na ul. Zahradní 
včetně dodělání chodníků a fi nál-
ních povrchů,  dále rekonstrukce 
rozvodu vodovodu, kanalizace na 
ul. Zahradní, ul. Pod Horou, to vše 
v součinnos   s SVK. Další zajímavou 
akcí bude vyasfaltování polní ces-
ty od rybníka k silnici na Bohuňov, 
kterým vytvoříme souvislý asfaltový 
okruh pro cyklisty kolem Bystřice.

Dobrou zprávou pro občany je 
např. dokončení objektu judárny 
nebo pořízení nového ultrazvuku 
do budovy městské polikliniky.  Ob-
čané se detailní popisy jednotlivých 
akcí mohou dozvědět z vyvěšeného 
schváleného rozpočtu umístěného 
na webových stránkách města.

Jana Jurošová
vedoucí odboru fi nancí 

a živnostenského úřadu

DŮLEŽITÉ ZPRÁVY

V poslední době se stále častěji objevují situace, kdy u Vašich dveří za-
zvoní podomní prodejce s nabídkou zprostředkování uzavření smlouvy 
s nejlevnějším dodavatelem energií. Prodejci však  někdy podávají infor-
mace pouze zčás   nebo dokonce zkresleně. Nabídnou Vám „přihlášku do 
nezávazné soutěže“ s nabídkou bezplatného vyhledání nejlepšího doda-
vatele energií. Po nějaké době Vám tato společnost zašle výzvu k uhraze-
ní několika  sícové smluvní pokuty v důsledku nedodržení některého ze 
závazků. 

Zprostředkování prodeje energií

(Pokračování na str. 4)
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LEDEN  ÚNOR 2019

  

Narození

Jubilan  

G
R

A
N

T
Y Sport a tělovýchova – Podpora trenérů a mládeže

Sportovní a volnočasové ak  vity – pravidelné ak  vity
Kultura a společenský život
Obnova fasád na Masarykově náměs  

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 21. 1. 2019 - 1. 2. 2019

Rada města schválila pro rok 2019 Grantové programy pro tyto oblas  :

GRANTY MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PRO ROK 2019

Grantový program „Sportovní a volnočasové ak  vity – jednorázové akce“ bude vyhlášen z důvodu změn v pravidlech v pozdějším termínu.

  16.8.   Petr Kliment
  18.8.   Leontýna Petrová
  26.8.   Matěj Liška
    6.9.    Elizabeth Tr  lková
    9.9.   Viktorie Tulisová
  10.9.   Ellen Mar  nková
  13.9.   Eliška Zavadilová
  18.9.   Marek Pačiska
  19.9.   Kryštof Pospíšil
  21.9.   Alex Čudovský 
  4.10.  Ema Fryšavská 
  5.10.   Jiří Novotný

LEDEN 2019
Štefan Ďuroška   98 let
Milada Hesová  94 let
Jan Mičovský   92 let
Jan Čech   90 let
Eduard Popelka   89 let
Marie Koukalová   89 let
Josef Čejka   88 let
Ladislav Špaček   87 let
Alois Chrást  86 let
Jiřina Kyjovská  80 let
Jaroslav Michalec  80 let
Věra Machová   80 let
Věra Palečková   80 let
Josef Novohradský 80 let
Marie Hrubá 75 let
Jaroslava Christová 70 let
Naděžda Bělušová 70 let
Jaroslav Rybárský 70 let
Alois Richter 70 let

TIC informuje

Na základě Vašich častých 
dotazů oznamujeme, že nová  
Inforočenka pro rok 2019/2020 
vyjde předběžně v měsíci úno-
ru 2019. 

O její distribuci Vás budeme 
informovat.

-  c-
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ZPRÁVY Z MĚSTA

SPLATNOST POPLATKŮ 2019  
ve městě Bystřice nad Pernštejnem 

Poplatek splatnost

pes 31. 3.
odpady 

místní čás   31. 3.

ulice  30. 4.
Lipová, Jívová, Višňová, Topolová  

ulice  31. 5.
Hornická, Okružní, 
Spojovací, Novoměstská 

ulice ostatní 30. 6.

Dne 7. 1. 2019 uplynuly 3 roky, 
co nás opus  l manžel, ta  nek 
a syn ING. PETR BUKÁČEK

ze Dvořišť.

Vzpomíná manželka, 
dě   a rodiče.

VZPOMÍNKA
Dne 28. prosince 2018 

uplynulo 10 let od chvíle, 
kdy nás opus  l pan

FRANTIŠEK VOBR.

Vzpomínají sportovní střelci, 
rodina i přátelé.

VZPOMÍNKA

CENTRUM PEDIATRIE s.r.o.
MUDr. Terezie Pecinová

Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Telefon: +420 566 688 259
E-mail: centrumpediatrie@gmail.com
internetové  stránky: www.centrumpediatrie.cz

Pondělí MUDr. Pecinová   7.00 - 11.30 nemocní   
  13.00 - 18.00 objednaní a zvaní 

Úterý MUDr. Pecinová   7.00 - 11.00 nemocní        
  12.00 - 15.00 poradna  pro kojence   

Středa MUDr. Derner   7.00 - 11.00      nemocní  
  12.00 - 14.00      objednaní a zvaní

Čtvrtek MUDr. Pecinová   7.00 - 11.00      nemocní 
  12.00 - 14.00      objednaní 

Pátek MUDr. Pecinová   7.00 - 10.30   

NOVÁ  ORDINAČNÍ DOBA OD LEDNA 2019

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE 
MUDr. Soňa Petrová

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA OD 14. 1. 2019:

OBJEDNEJTE SE  telefonicky  nebo elektronicky.
www.gyn-bnp.cz                    tel.   566 550 018
Akutní po  že mimo vyhrazenou dobu jen po telefonické domluvě.

Jak se lze bránit? V první řadě je 
nutno říci, že podomní prodej je v 
mnoha obcích, včetně Bystřice nad 
Pernštejnem, zakázán a jeho po-
rušení je sankcionováno jako pře-
stupek. Na platnost smlouvy však 
tento zákaz nemá vliv a uzavřená 
smlouva s prodejcem je platná. 
Nejlepším řešením je tedy takové 
podomní prodejce do svého bytu 
vůbec nepouštět. Pokud se přesto 
rozhodnete s nimi jednat, je velice 
důležité si důkladně prostudovat 
všechny předložené dokumenty. 
Nikdy zprostředkovatelům neuka-
zujte faktury, žádejte kopii smlouvy.

 V některých případech výběr 
nejlevnějšího dodavatele ener-
gie neznamená také dodavatele 
nejvýhodnějšího. Dalším úskalím 
zprostředkovatelských smluv jsou 
ustanovení o smluvních poku-
tách. Spotřebitel poruší některou 
ze smluvních povinnos  , na které 
je smluvní pokuta vázána, a poté 
si druhá smluvní strana nárokuje 

uhrazení této pokuty. Pokuty se 
pohybují v řádu  síců korun, a tak 
i zde je na místě připomenout, že je 
třeba nepřehlédnout při posuzová-
ní výhodnos   smluv zejména usta-
novení týkající se smluvních pokut. 

Pokud se Vám i přesto stane, 
že nevýhodnou smlouvu uzavře-
te, existuje zákonná možnost od 
takové smlouvy do čtrnác   dnů 
od jejího uzavření odstoupit. Další 
možnos   výpovědi nebo ukončení 
smlouvy je nutno hledat v obchod-
ních podmínkách. Na závěr je však 
nutno říci, že spotřebitel nemá 
možnost vypovědět smlouvu do 15 
dnů po zahájení dodávek energií. 
Tuto možnost má spotřebitel pouze 
v případě, že je smlouva uzavřena 
přímo s dodavatelem energií, nikoli 
však se zprostředkovatelem. Pokud 
tedy neodstoupíte od nevýhodné 
smlouvy ve lhůtě čtrnác   dnů, bu-
dete tak moci učinit po zaplacení 
požadované sankce. 

Michaela Du  ová

Zprostředkování prodeje...
(Pokračování ze str. 1)

Městský úřad má od 1. 1. 2019 
nového tajemníka 

Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás stručně informoval 

o průběhu a výsledku výběrového 
řízení na obsazení postu tajemníka 
městského úřadu, které jsem vyhlásil 
dne 1. 11. 2018. 

Samotnému výběru předcházelo 
jmenování komise složené ze tří zá-
stupců samosprávy, dvou úředníků 
městského úřadu a zástupce Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina.

Do výběrového řízení se přihlásilo 
celkem 5 uchazečů, z nichž někte-
ří byli vyzváni k doplnění přihlášky 
o potřebné dokumenty tak, aby spl-
nili zákonné předpoklady pro možné 
budoucí obsazení pozice vedoucího 
úřadu. Finálně byli všichni přihlášení 
uchazeči pozváni k výběrovému ří-
zení, které se sestávalo z písemného 
testu (ověřujícího potřebné/resp. 
nutné znalos   zájemců) a následné-
ho ústního pohovoru. Jedna z ucha-
zeček této možnos   nevyužila a k vý-

běrovému řízení se nedostavila. 
Na základě výsledků výběrového 

řízení (vycházejících z důsledného 
vyhodnocení obou čás   pohovoru) 
mi výběrová komise doporučila jme-
novat tajemníkem městského úřadu 
Mgr. Josefa Vojtu. Ředitel krajského 
úřadu vydal se jmenováním Mgr. Jo-
sefa Vojty souhlas dne 20. 12. 2018  
a  dne 21. 12. 2018 jsem jej s účin-
nos   od 1. 1. 2019 jmenoval tajem-
níkem městského úřadu. 

Nový tajemník má zkušenos   s vý-
konem státní správy ze svého půso-
bení na Městském úřadu v Novém 
Městě na Moravě. Velkou devizou 
jsou i jeho  zkušenos    a znalos    vy-
plývající z dlouholeté činnos   v pozici 
uvolněného místostarosty města. 

Mgr. Vojtovi přeji v jeho odpo-
vědné funkci pevné nervy, nadhled 
a lidský přístup při řešení problémů 
zaměstnanců úřadu i občanů města. 

 Karel Pačiska
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Město Bystřice n. P. ve spolupráci s fi rmou TS města a.s.  nabízí možnost bezplatného zapůj-
čení kompostérů o velikos   400 litrů a 800 litrů. Kompostéry byly pořízeny s pomocí dotací ze 
SFŽP, získáno bylo cca 90 % prostředků, zbytek fi nancovalo město Bystřice n. P., v jehož majetku 
musí být podle dotačních podmínek kompostéry min. 5 let. Poté je bude možno bezúplatně 
převést na nájemce. 

MOŽNOST BEZPLATNÉHO POŘÍZENÍ KOMPOSTÉRU 
PRO OBČANY BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Zájemce o zapůjčení kompostéru žádáme o projevení zájmu u paní Procházkové a to telefonicky (606 770 113) 
nebo mailem (prochazkova@ts-bystrice.cz), případně osobně v sídle fi rmy. 

TS města a.s., K Ochozi 666, Bystřice n. P.

Bratrušínský slivovicový košt se 
každoročně pořádá vždy v listopa-
du. Letos se konal již 10. jubilejní 
ročník. Akce se konala 25. listopadu 
a k tanci a poslechu zahrála kape-
la 50 %. Akce začala v 18:00 hodin 

ZPRÁVY Z BRATRUŠÍNA

Zdobení stromku dne 2. prosince se u kapličky zúčastnilo cca 30 občanů 
všeho věku včetně těch nejmenších, jednoho pejska nevyjímaje. Poděková-
ní patří pořadatelům i muzikantům, kteří zde zahráli.

Samospráva děkuje všem občanům za spolupráci v roce 2018 a všem 
přeje úspěšný rok 2019.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Adventní doba na Dvořiš  ch

ZPRÁVY Z DVOŘIŠŤ

Výhody kompostování v kompostérech 
• urychlení procesu kompostování  
• možnost regulace teploty, vlhkos  , 

přístupu vzduchu a světla 
• úspora místa na zahradě (kompostér 

nahradí nevzhlednou hromadu) 
• este  čnost opro   nevzhledné hro-

madě
• při dodržování pravidel kompostová-

ní odstranění nepříjemného 
zápachu 

• zužitkování odpadů ze zahrady 
• důležité  živiny a organické látky ne-

jsou nikam odv áženy

Podmínky zapůjčení:
1. Kompostér je možno zapůjčit pou-

ze majiteli nemovitos   se zahra-
dou v Bystřici n. P., pro majitele ne-
movitos   v zahrádkářských koloni-
ích není projekt určen. Upozorňu-
jeme zájemce, že bude provedena 
kontrola oprávněnos   tohoto po-
žadavku náhledem do katastru ne-
movitos  . Při předání bude ke kon-
trole vyžadován průkaz totožnos  .

2. Podepsání smlouvy o bezplatné 
zápůjčce.

příjmem vzorků. Celkem se sešlo 
34 vzorků slivovice. Porotu letos 
tvořil pan Stanislav Ohera, Jaro-
mír Prokop st. a Bohuslav Houdek. 
Vítězem letošního koštu se stala 
slivovice pana Václava Filipi st., na 

místě druhém se umís  la pálenka 
Jaroslava Houdka, tře   místo obsa-
dil Kamil Prokop a na čtvrtém místě 
Stanislav Kytner. Poslední hodno-
cené místo obsadil Petr Fousek. 
Místní ženy opět připravily bohaté 
občerstvení a velký dík patří spon-
zorům a pořadatelům akce. 

Rozsvícení vánočního stromečku 
Jako každý rok jsme se sešli 

v neděli 2. prosince v 17:00 hod. 
k příležitos   rozsvícení vánočního 
stromečku a společného přivítání 
adventu. Pro návštěvníky akce bylo 

připravené občerstvení ve formě 
dětského punče, svařeného vína či 
čaje. 

V závěru roku bychom rádi po-
děkovali všem občanům, kteří se 
jakýmkoli způsobem podílejí na 
veřejném životě v naší obci. Těšíme 
se na další spolupráci i v nadchá-
zejícím roce. Přejeme Vám všem 
veselé a pokojné proži   vánočních 
svátků a do nového roku 2019 hod-
ně zdraví, štěs  , lásky a úspěchů 
v osobním i pracovním životě. 

Za osadní výbor Bratrušín 
Helena Filipi ml.

BRATRUŠÍNSKÝ KOŠT

Krátce po setmění se na první ad-
ventní neděli rozsví  l dvořišťský vá-
noční strom. Dříve než se tak stalo, 
mohly si dě   vyrobit vánoční svícny 
z přírodních materiálů i luštěnin 
a následně si všichni pochutnávali 
na degustaci soutěžních vánoček, 
neboť letošní rok Dvořiště vybíraly 
Nej … vánočku 2018. Po předloňské 

zkušenos   se očekávala vánočka od 
jediného mužského zástupce, který 
si však letos dopřál pauzu a v sou-
těžním klání se utkaly pouze ženy. 
Jednu z předních příček získala paní 
Jitka Dvořáková, která den před  m 
zabodovala u laické poroty v Bystři-
ci n. P. a vyhrála v soutěži Bystřická 
vánočka 2018.  Přestože nám počasí 
nebylo příliš nakloněno, tak i přes 
drobné mrholení jsme si zazpívali 
několik vánočních koled, pojedli při-
pravené cukroví a připili si vánočním 
punčem. 

Ani letos nebyly dvořišťské dě   
ochuzeny o návštěvu Mikuláše, kte-
rý hodné z nich štědře obdaroval. 
Stejně jako v předchozích letech 
jsme uspořádali věcnou sbírku pro 
klienty Azylového domu Ječmínek 
ve Žďáru nad Sázavou. Naši spolu-
občané zajis  li a dodali suroviny na 
výrobu vánočního cukroví a další 
potřebné věci.

Dalším příjemným zpestřením 
adventního času byl zájezd do Měst-
ského divadla v Brně na muzikálo-
vou komedii pro celou rodinu „BIG“ 
a následná procházka vánočním 
centrem, kde každý vychutnával 
sváteční atmosféru po svém. 

Přejeme Vám v novém roce 2019 hodně zdraví a děkujeme za Vaši přízeň!
za osadní výbor Dvořiště Klára Chalupová   
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EXKURZE V TŘEBÍČI
Už jste navš  vili ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči? Naši sedmáci 

a osmáci ano. Se zvídavos   sobě vlastní se zapojili do přednášky o energii 
a znečišťování přírody. Na vlastní kůži vyzkoušeli chemické pokusy, každý 
z nich měl možnost doslova strčit ruku do ohně. A nakonec si každý mohl 
prozkoumat to, co ho zajímalo nejvíc. Všichni jsme si exkurzi užili.

Pavla Benešová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Bystřická odborná škola 
mění svoji iden  tu

Vážení čtenáři, právě čtete první vý  sk BYSTŘICKA v roce 2019. Úvodem 
mi dovolte, abych Vám všem v novém roce popřál všechno nejlepší, hlavně 
hodně zdraví, štěs   a celkové pohody. Naše škola má dlouholetou tradici (od 
roku 1902) a byla vždy kvalitním vzdělávacím zařízením nejenom pro náš 
region, ale pro celé Československo. V letech 2002-2005 došlo k rozsáhlé 
transformaci bystřického školství, a s  m spojené „různé“ názory, neshody a 
pomluvy. Samozřejmě, že každá změna přináší klady i zápory, ale vzhledem 
k tehdejší situaci a demografi cké křivce je všem jasné, že kdyby k uvedené-
mu sloučení nedošlo, zcela jistě by dnes Bystřice neměla žádnou odbornou 
školu. V každém případě jsme nedílnou součás   školského systému a naši 
žáci se řadí mezi nejlepší v našem kraji a neztrácí se ani na národní či mezi-
národní úrovni. To nasvědčuje tomu, že naši učitelé žáky, kteří mají zájem, 
odborně připravit umí. Uplatnění našich absolventů po ukončení školy je 
téměř stoprocentní a více než polovinu si zaměstnavatelé vybírají a různý-
mi benefi ty podporují již na škole. Proto mě neustále mrzí, že se mnohdy 
setkávám s názory: „Uč se, ať nemusíš jít na zemědělku!!!“. Již delší dobu 
s uvedeným názorem neúspěšně bojujeme, a proto jsme v letošním roce 
oslovili agenturu  Než zazvoní, která na škole provedla „audit kvality“. Potěšily 
nás závěry, které hodno   školu jako vysoce kvalitní po stránce nabídky obo-
rů, dobrého uplatnění, vybavení, odbornos   učitelů, nabídky kurzů, služeb 
a tradice. Agentura odhalila i slabiny, které bychom rádi změnili, případně 
eliminovali. Jsou to špatná dostupnost pro dojíždění, nízká úroveň vizuální 
komunikace – web, letáky,…, ale hlavně špatná pověst. Chtěl bych požádat 
každého, kdo má návrh na zlepšení, aby s námi komunikoval. Jsme školou 
otevřenou veřejnos  , což mnoho z Vás ví a vítáme každý návrh na zlepšení, 
pokud bude v našich silách. Jako důkaz, že změnu iden  ty myslíme vážně, 
Vám představujeme nové logo školy, které se skládá ze symbolů zemědělství, 
strojírenství a managementu. Další podrobnos   o našich plánech a závěrech 
agentury Vám v případě zájmu představíme v některém z příš  ch čísel, nebo 
na našich webových stránkách. Máte-li zájem si o oborech, ak  vitách či změ-
nách na naší škole popovídat, přijďte v sobotu 19. ledna 2019 na Den otevře-
ných dveří, rádi se Vám budeme věnovat.

Miroslav Novák

Vážení spoluobčané, 
se staronovým zastupitelstvem zahajuje činnost i nová komise rady 

města, Komise pro spolkové organizace. Tato komise by se měla přede-
vším věnovat problema  ce zájmových spolků a jejich členů, které jsou 
doposud na okraji zájmu za strany města. 

Chtěli bychom proto navázat kontakt se všemi spolky, provést iden  fi -
kaci potřeb spolků na území města Bystřice n. P., případně připravit  pro-
jekt pro  zlepšení spolkové činnos   na území města. 

Společným zájmem by mohlo být vytvoření fungujícího vztahu města 
a spolků, ze kterého by vzešly nové tradice a akce, ze kterých by profi to-
vali občané Bystřice

V případě zájmu pak dalším úkolem bude pomoc při zlepšování pod-
mínek pro spolkovou činnost, ak  vní podpora prezentace jejich činnos   
a propagace.  

Je nám zcela jasné, že spolky a zájmová sdružení fungovaly, fungují 
a budou fungovat i bez komisí. Zájem o tuto oblast bereme jako sna-
hu ocenit  propagaci našeho města, kterou  mto způsobem naši spolu-
občané vytvářejí. Budeme Vám vděčni, pokud v případě zájmu pošlete 
kontakt, nebo nás upozorníte na představitele zájmových skupin, které 
bychom měli kontaktovat. Komise pravděpodobně také převezme řešení 
některých stávajících problémů v této oblas  , ale přesný rozsah stanoví 
rada města.

Kontakt: spolkybystricenp@gmail.com
Petr Hanzlík

SPOLKOVÉ ORGANIZACE



Naše fl orbalová 
cesta sice letos ne-
byla tak úspěšná 
jako v loňském roce, 
kdy jsme vybojovali 
dvě medaile v kraj-
ských kolech (star-
ší žákyně obsadily 
3. místo, mladší 
žáci 2. místo), ale 
určitě se nemá-
me za co stydět. 
Mladším katego-
riím to  ž postup 
do okresního kola 
unikl těsně. V okrs-
kovém kole skončily 
na pěkném dru-
hém místě, ale na postup to nestačilo. Lépe se dařilo starším. Děvčata 
v okrskovém kole vybojovala prvenství a z okresního kola si přivezla bron-
zové medaile. Starší chlapci postoupili sice z druhého místa, ale v okresním 
kole dokázali, že jsou schopni bojovat o příčky nejvyšší. Nechybělo mnoho 
a mohli i letos předvést svoje síly v krajském kole. I když zpočátku druhé 
místo bylo zklamáním, přesto musím kluky pochválit. Bojovali do poslední 
vteřiny a nic nevzdali. Šikovní deváťáci a deváťačky nám sice brzy odejdou, 
ale sportem žijí i jejich mladší spolužáci. Tak uvidíme příš   rok.

Veronika Mar  ncová, ZŠ TGM
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Měli jsme radost v Divadle Radost FLORBAL NA ZŠ TGM

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, př. org.
pořádá v rámci Dne otevřených dveří

„BABY STUDIO 2019“
− vhodné zejména pro dě   2-4 leté, jako příprava k 

budoucí docházce dítěte do MŠ
− dě   se seznámí s prostředím, novými kamarády, 

zaměstnanci MŠ
− paní učitelky mají pro dě   přichystanou bohatou 

nabídku her, pohybových, pracovních, hudebních či 
výtvarných činnos  

Těšíme se na vás v Mateřských školách Pohádka,

 Čtyřlístek a Korálky v těchto dnech:

21. ledna,  25. února,  25. března,  29. dubna,  27. května

Dílny čtení 

V pátek 16. listopadu se žáci prv-
ních a druhých tříd ráno neobvykle 
moc těšili do školy - tedy spíše ke 
škole. Čekal nás to  ž zájezd do br-
něnského divadla Radost. Po vcel-
ku klidné cestě autobusem jsme se 
rychle přesunuli do divadla, usadili 
se do křesel a už prožívali příběh 

Anče, Kuby, Hajného, Trautenberka 
a Krakonoše. Představení bylo zpes-
třené písničkami, v  pnými průpo-
vídkami a dětem se moc líbilo. Už 
se těšíme, až si tento pěkný kulturní 
zážitek zopakujeme!

Eva Poláchová, ZŠ TGM

DĚTI BYSTŘICKÝCH 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
MOHOU BRUSLIT 
ZDARMA

Základní škola T.G.M. a Základní škola Nádražní v Bys-
třici nad Pernštejnem ve spolupráci se zimním stadionem 
v Bystřici organizují pro své žáky bruslení. Základní ško-
la TGM má pravidelné bruslení v pondělí od 14:45 do 
16:00 a ve čtvrtek od 14:30 do 15:30. Základní škola Ná-
dražní pravidelně bruslí každý pátek od 14:15 do 15:30. 
Vstup na tato bruslení je pro žáky a jejich rodiče zdarma.

Mimo to lze k bruslení využít i časy veřejného brusle-
ní, které je každou středu od 15:30 do 16:45 a každou 
neděli od 14:15 do 15:30. Veřejné bruslení s hokejkou je 
každé pondělí od 16:15 do 17:30.

Mar  n Svoboda, vedoucí zimního stadionu

Nedílnou součás   rozvrhu na 
ZŠ Nádražní se staly dílny čtení, 
neboť dobře víme, že čtení oboha-
cuje slovní zásobu, zvyšuje paměť, 
zahání nudu, rozšiřuje obzory, učí 
empa  i, přináší nové znalos  , rozvíjí 
fantazii a otevírá „okno do světa“. 
Na začátku dílny si dě   sesednou 
do kroužku a představí svou knihu. 
Některé si ji přinesou z domu, ně-
které sáhnou do školní knihovničky. 
Výběr knih je pestrý. Od pohádek a 
příběhů o zvířatech, přes komiksy, 
vědeckofantas  ckou literaturu až 
po populární Deníky malého po-
seroutky a mimoňky. Nechybí ani 
dívčí romány nebo detek  vky. Sa-
mostatné čtení trvá 15 až 30 min. 

Každý si čte svým tempem a posléze 
následuje vzájemné sdílení zážitků 
z četby a plnění nejrůznějších úko-
lů. I chronické nečtenáře donu   
okolnos   začíst se a často zjis  , že 
je čtení prostě fajn. Největší odmě-
nou pro učitele je, když si zapůjčují 
rozečtené knihy domů. Jsme rádi, 
že jsou dílny u dě   oblíbené a že 
jim dávají přednost před čtením 
úryvků z čítanky. Úroveň čtenářské 
gramotnos   patří mezi význam-
né faktory ovlivňující úspěšnost 
žáků ve studiu i v životě, a proto 
si zaslouží naši velkou podporu.

L. Chudobová, 
učitelka ZŠ Nádražní 615

H 
L 
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NOSITEL TRADIC 
BYSTŘICKA

VÝZVA
(k podávání návrhů na udělení regionálního  tulu a podnětů 
pro doplnění seznamu tradičních činnos  , výrob, zvyklos   

apod., charakterizujících Bystřicko)

• Co je cílem akce? Posílit sounáležitost nás všech s regionem, ve 
kterém žijeme, s jeho historií. Uvědomit si, co je pro náš kraj 
charakteris  cké a vyzdvihnout občany, kteří k uchovávání těch-
to charakteris  ckých rysů přispívají. Ocenit ty, kteří udržují a 
obnovují tradice Bystřicka, případně je vytvářejí, a  m podpořit 
další obyvatele, zejména mládež, k činnos   pro obce, pro mik-
roregion.

• Kdo Vám podá případné bližší vysvětlení? PhDr. Vladi-
mír Cisár, Městské muzeum, 566 590 366, muzeum.bystric-
ko@  scali.cz a Mgr. Veronika Benová, Mikroregion Bystřicko, 
566 590 399, mikroregionbystricko@centrum.cz.

• Do kdy je nutno podat návrhy a kam? Písemné návrhy jed-
notlivců, či skupin osob s uvedením tradice, se kterou je spoju-
jete, zašlete či předejte v zalepených obálkách do konce února 
2019, tedy do 28. 2. 2019 do kanceláře Mikroregionu Bystřicko 
nebo na MěÚ na Oddělení školství.

• Co bude s návrhy dál? Vaše návrhy vyhodno   odborná 
komise a svoje doporučení předá zastupitelstvu Města Byst-
řice nad Pernštejnem prostřednictvím jeho starosty a členské 
schůzi Mikroregionu Bystřicko prostřednictvím jeho předsedy 
ke schválení. Vyhodnocené osobě či skupině osob bude při 
slavnostní příležitos   v příslušné obci (pokud jde o obyvatele 
Bystřicka), případně při některé z tradičních akcí v Bystřici nad 
Pernštejnem, udělen  tul „Nositel tradic Bystřicka“, který je 
trvalý. Dále 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 tradice 

a fotografi e oceněných budou umístěny s krátkým popisem do 
galerie, která je zřízena na Městském úřadu v Bystřici nad Pern-
štejnem.

• Kdo je „Nositelem tradic Bystřicka“ v předchozím roční-
ku? V roce 2018 se  mto  tulem může pyšnit Junák – český 
skaut, středisko Klen Bystřice nad Pernštejnem, z.s. za obno-
vení a rozvoj tradice skau  ngu na Bystřicku. Udělený  tul je 
trvalý a byl Skautům z Bystřice slavnostně udělen při příležitos-
  konání benefi čního koncertu Rock for Skaut dne 29.června 

2018 v Bystřici.

Máte-li ve svém okolí někoho, kdo je spojen s uchováním, 
obnovou či rozvíjením tradic Bystřicka a zasloužil by si podle 
Vašeho názoru tento  tul také, napište nám! Dále nám napiš-
te, pokud víte o nějaké činnos  , výrobku, zvyklos  , pověs   
či jiném projevu, které připisujete jako charakteris  cké své 
vlastní obci, Bystřicku.

Písemné návrhy, ve kterých nezapomeňte uvést kontakt, 
abychom Váš návrh mohli s Vámi dle potřeby upřesnit, zašle-
te či předejte v zalepených obálkách na následující adresy:
 – Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Příční ulice č. 405, 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, oddělení školství, Ing. Blanka 
Svobodová nebo – Kancelář Mikroregionu Bystřicko, Příční ulice 
č. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Mgr. Veronika Benová.

Více na www.regionbystricko.cz v sekci Projekty a akce 
(včetně pravidel pro tento rok)

Konečný termín pro odeslání či doručení 
Vašich návrhů je 28. únor 2019.

OHLÉDNUTÍ ZA MINULOSTÍ - 1

Vážení čtenáři,
Měsíčník Bystřicko ve spolupráci s Městským muzeem Bystřice nad Pernštej-

nem Vás provede bohatou historií řemesel a obchodu v našem městě. Nedíl-
nou součás   bude i historie významných domů a jejich obyvatel.

Vladimír Cisár, ředitel městského muzea

Ferdinand ANTOŠ, výroba lihovin, 

Bystřice nad Pernštýnem, Náměs   63

Zakladatel podniku p. Ferdinand Antoš, výrobce lihovin a likérů v Bystřici 
nad Pernštýnem je dnešní majitel pan Antoš Ferdinand. 

Narodil se 30. května 1882 v Brně. Jeho životní cestu učinily návště-
vy závodu pro výrobu olejů a tres   u p. Rudolfa Ehrnreicha. Tu si uvědo-
mil mladý Ferdinand svou zálibu a vstoupil v tomto závodě do učení. Po 
13 letech se loučil se závodem své první působnos   a odešel do Wienu 
sbíra   nové poznatky. Z touhy pozna   závody ve vlas  , odebral se do Hru-
šek u Slavkova, kde pracoval při výrobě lihovin jako správce. Odtud se vra-
cí zpět do Wienu. Po několikaleté zkušenos   v roce 1916 zakotvil v Bystřici 
n./Pernš. Zde pracuje v závodě Josefa Harvánka, strýce své cho  . Krátce po 
válce začal se zabýva   myšlenkami zařídi   si vlastní závod. Zkušenos   bylo do-
statek, touhy ještě více a tak plány začínaly nabýva   stále určitějších tvarů. Ko-
nečně v roce 1922 po 24letém prak  ckém zaměstnání založil si vlastní závod a 
brzy poc  vou a pilnou prací vynikl jako obchodník a vážený bystřický měšťan. 
Antošovy likéry dobývají svou jakos   nejvyššího uznání v celém okolí. Je spo-
kojen se svou životní prací, z nejmenšího začátku, tedy od "piky", stoupal výš 
a výše a všechny jeho ideály se vyplnily, takže s blahým vědomím může říci, že 
vystavěl svůj závod k své pýše a v celém rozsahu jej předa   svému synovi Fer-
dinandovi, který se ujímá vedení již jako spolumajitel. Za dobré rady otcovy a 
zcela v jeho správných zdravých intencích se zapracovává velmi brzy. Zásady 
zakladatelovi poc  vost a solidnost jsou žulovými kameny podniku podnes.

Antošovy e  kety
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KULTURA

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 42

Pamětní deska Josefa Pavlíčka
Pamětní deska od MgA. Miroslavy Špačkové na budově ZUŠ v Bystřici při-

pomíná Josefa Pavlíčka, učitele a dirigenta dechového orchestru při tehdej-
ší LŠU. Odhalena byla 5. 10. 2017. Autorka v levé čás   desky lehce načrtla 
Pavlíčkův portrét z profi lu a mo  v notových osnov, v pravé čás   je nápis: 
"JOSEF PAVLÍČEK / *1934 - †2001 / PEDAGOG UMĚLECKÉ ŠKOLY A / DIRI-
GENT DECHOVÉHO ORCHESTRU".

Hynek Jurman

Podle jazykovědců má jméno 
Veselí pocházet z abstrakta veselost, 
radost, které prý si dávaly zapadlé 
vesničky ve významu přacím. První 
zprávu o Veselí nad dnešní Vírskou 
přehradou máme z roku 1349. Stá-
vala tam i tvrz, v polovině 15. sto-
le   však byla obec zcela vylidněna. 
V roce 1596 se píše o rychtě veselské. 
Kdysi mě napadlo, zda by přiléhavější 
název než Veselí nebylo Zapadlé…

Ve Veselí se odehrávaly událos   
nečekaně drama  cké a pozoruhod-
né. Odlehlost malé vesničky, kam jen 
těžko zabloudil někdo cizí a nezvaný, 
vykonávala své. A tak zde nacházeli 
klid pro svoji činnost mnozí předsta-
vitelé tajných sdružení, seskupení, 
bratrstev. Počínaje tajnými nekatolí-
ky přes partyzány až po vyhlášeného 
rozvědčíka. Ve Veselí se toho tolik 
odehrálo, že by byla škoda to nepři-
pomínat…

…EVANGELICKÝM CENTREM

O evangelické centrum ve Vese-
lí se přičinil Tomáš Juren, který zde 
konal hned po vyhlášení toleranč-
ního patentu první kázání pro evan-
gelíky pod třešní na gruntě Tomáše 
Břeňka. Vůbec první shromáždění 
vykonal krátce před  m, už 21. 10. 
1781, v katolické kapli v Hlubokém. 
Po vyhlášení Tolerančního patentu 
poslal Juren císaři Josefu II. děkovný 
list, který složil a nechal vy  sknout 
v Litomyšli. Sbor ve Veselí založili bez-
prostředně po vydání tolerančního 
patentu v r. 1781 evangelíci z okolí, 
dříve tajní. Ačkoli jejich víra vzešla 
z české reformace, podle podmínek 
tolerančního patentu zvolili vyznání 
helvetské. Kamennou modlitebnu 
postavili během roku 1782, od té 
doby je nepřetržitě užívána. Součas-
ně postavili dřevěnou faru a založili 
hřbitov. V roce 1830 vypracoval plá-
ny na rozšíření modlitebny stavitel 
Fran  šek Vašíček. V roce 1877 byla 
přestavěna na dnešní evangelický 
kostel s mansardovou střechou. Níz-
ká věž byla přistavěna až roku 1928. 
Nad vchodem se vypíná kalich. Ve 
vchodu ve věži kostela jsou pamětní 
desky se jmény obě   z celé farnos   
obou světových válek. Ke zdejšímu 
sboru se počítalo 1720 věřících z 21 
obcí v širokém okolí. 

V roce 1900 zde žilo 14 katolíků a 
191 evangelíků. Dnes má veselský 
sbor přes pět set členů a rekrutuje 
se z obcí Bohuňov, Dalečín, Hluboké, 
Velké Janovice, Janovičky, Karasín, 
Korouhvice, Nedvězíčko, Polom, Pí-
sečné, Sulkovec, Ubušínek, Veselí, 
Vítochov a Ždánice. Veselí mělo k 1. 
1. 2018  79 obyvatel, původní obyva-
telé  jsou dle sdělení OÚ v Dalečíně 
opravdu všichni evangelíci, nicméně 
víru jich prak  kuje málo, odhadem 
jen 20%. Je možné si tu domluvit pro-
sté ubytování na faře. Ve Veselí mají 
evangelíci i svůj hřbitov. 

Ten se rozpros  rá kolem kostela. 

Kalich a letopočet 1782 nechybí na 
hřbitovní bráně. Autorem pískovco-
vých plas  k u vchodu na hřbitov je 
Julius Pelikán. Lze tu najít náhrobky 
věřících z Veselí, Vítochova, Karasí-
na, Bolešína, Bohuňova, Korouhvice, 
Hlubokého, Sukovce, Ubušínka, Unčí-
na i Polomu, nechybějí ani náhrobky 
zemřelých z bývalého Chudobína. 

Tomáš Juren (30. 11. 1750 Pro-
se  n – 9. 1. 1829 Vítochov) byl 
kantorem, kazatelem, hudebníkem 
a skladatelem, výtvarníkem a pís-
mákem, autorem spisů, modliteb i 
ilustrací. Právě on se zasloužil o roz-
šíření evangelického vyznání v okolí. 
Působil ve Veselí jako první kantor od 
roku 1781 a byl zde pak i pochován 
na místě pod třešní, kde poprvé ká-
zal. Místo hrobu však dnes není zná-
mo. V dřevěné faře tu bydlel v letech 
1784 – 1793. Vlastnil pozoruhodnou 
knihovnu, i Labyrint světa a ráj srd-
ce, první vydání s pravděpodobným 
podpisem Komenského. Tato kniha 
skončila u písmáka Leopolda Mazáče 
v Doubravníku (1902 - 1997). Sepsal 
zajímavé „Pamě   kantora Tomáš Jur-
na“ a podílel se i na „Pamětní knize 
Jiřího Vrbase“ z Písečného. Vstoupil 
do literatury jako postava v Karaso-
vých povídkách (Pan Johanes), v ru-
kopisném románu Zrání od Jaroslava 
Svitavského a faktografi ckou knihu 
Tomáš Juren – Toleranční doba na 
Vysočině a hudba srdce mu věnoval 
Sixtus Bolom.

Na zdejších horách se mu říkalo 
Apoštol. Podle Vladimíra Makovské-
ho byl jeho duševní život pro běžné-
ho vesničana výstřední až podivínský. 
Juren byl za svou víru často vězněn 
a pronásledován. Jednou byl zbit v 
Ubušínku dvěma myslivci, utrpěl zra-
nění na mozku a od té doby míval za-
jímavé sny. Koupil tedy různé snáře a 
předpovídal budoucnost. Předpově-
děl tak třeba smrt své malé dcerušky, 
ale zdála se mu i čísla, na něž mohl 
vyhrát v loterii. Juren si šel vsadit do 
Bystrého, cestou si opakoval, že ,,kdo 
snu věří, s  n lapá“ a vsadil na jiná čís-
la. Nevyhrál nic, zato z numer ze snu 
vyšlo celé terno.

Juren měl ovšem v evangelických 
komunitách (bydlel postupně v Pro-
se  ně, Sulkovci, Ubušínku, Veselí) 
neustálé problémy a spory, klid našel 
kupodivu až od r. 1793 v katolickém 

Vítochově! Sixtus Bolom to nazval 
v životopisné knize o Jurenovi jako 
„útěk z Labyrintu světa do Ráje srd-
ce“. Zemřel 9. 1. 1829 a pochován byl 
o dva dny později ve Veselí.

Místo posledního spočinu   tu na-
šli i četné obě   tragických událos  . 
Dne 11. května 1945 byli ve Veselí 
pochováni do společného hrobu 
Adolf Jílek (1902 - 1945), Emil Krčil 
(1906 – 1945), oba z Ubušínka a Fran-
 šek Dokoupil (1922 - 1945) z Olo-

mouce-Černvíra, kteří byli zastřeleni 
ustupujícími Němci nad Ubušínkem 
8. května. „Obě   nacis  cké hrůzo-
vlády 8. 5. 1945“ a „Padli jste za nás, 
budeme vzpomína   na Vás,“ stojí na 
společném náhrobku tří mužů, kteří 
byli odvezeni s dalšími muži z Ubu-
šínka k silnici, aby odstranili záseky, 
které zdržovali ustupující německou 
armádu. Když němeč   vojáci odmítli 
zavraždit všechny přítomné, zastřelil 
velitel aspoň tuto trojici. Všichni tři 
mají na náhrobku svoji fotografi i.

Odpočívá tu i Miroslav Ambrož 
(1926 – 1945) z čp. 14, na náhrob-
ku má fotografi i a nápis: „Pohleďte 
a vizte, jestli bolest podobná boles   
mé, kteráž jest mi učiněna, jak mne 
zármutkem naplnil Hospodin, v den 
prchlivos   hněvu svého. Jeremiášův 

pláč 1.V.12“ Byl zadržen 6. 5. 1945 
s pistolí v kapse a umučen Němci 
v Dalečíně.

Jaroslav Barták (22. 7. 1924 – 26. 
9. 1947) z Veselí čp. 8 zahynul za tra-
gických okolnos   při výkonu vojen-
ské služby u Nové Říše. Zastřelili ho 
omylem naši partyzáni, když dostali 
zbraně a šli společně s vojskem na 
banderovce. Jaroslav Barták byl pak 
ofi ciálně uváděn mezi padlými v bo-
jích pro   banderovcům. Jde samo-
zřejmě o nepravdu! Asi před 10 lety 
byl jeho náhrobek nahrazen náhrob-
kem rodinným.

Rodina Jaroškova z Dalečína má ve 
Veselí náhrobek se čtyřmi zasklenými 
urnami. Jedna patří Gustavu Jaroško-
vi (11. 2. 1897 – popraven 14. 10. 
1941), další jeho synu Gustavu Gas-
tonovi Jaroškovi (1. 4. 1926 – 25. 6. 
2002 zemřel násilnou smr  ).

Žákyně Renata Navrá  lová z Ka-
rasína (5. 5. 1979 – 19. 5. 1987) se 
stala jednou ze dvou obě   převrá-
ceného autobusu v průtrži mračen 
u Ždánic. Na jejím náhrobku stojí 
žalm 16: „Ostříhej mne Bože silný, ne-
boť v Tebe doufám.“

(pokračování příště)

Hynek Jurman

Zajímavé čtení o našem okolí VESELÍ SE STALO …
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Mezinárodní pobyt dě   a mládeže v Polsku

Dne 11. 2. - 16. 2. 2019 se uskuteční Mezinárodní pobyt dě   a mládeže v 
Krzyzowa v PL. Tento pobyt je určen pro dě   a mládež ve věku: 7 - 13 let – 
Zimní dobrodružství Junior. Věk: 14 - 18 let – Mír začíná u mne. Tento pobyt 
je hlavně mo  vací pro dě   a mládež naučit se AJ, NJ, RJ a nebudou chybět i 
dě   z PL. Komunikace a přátelství s dětmi ze zahraničí. For Family.cz,z.s. tak-
to jezdí na společné výměnné pobyty již čtyři roky. V roce 2018 jsme si zale-
těli až do Řecka a ostrov Thasos. Pro dě   je zajištěna celodenní strava a pitný 
režim. Program formou workshopů pod vedením zkušených lektorů. Odjezd 
a příjezd je autobusem z Bystřice nad Pernštejnem. Poplatek za pobyt činí 
3.000 Kč. Zájemci o Mezinárodní pobyt v Polsku, hlaste se prosím na tel: 732 
302 998 nebo na e-mail: Info@forfamily.cz , marcela.dedova@seznam.cz

Za For Family.cz,z.s. Marcela Dědová

Pro zpříjemnění zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nových knih.

Knihy pro dospělé:
Malá Andrea Divoké byliny a květy
Malá Andrea Raw: energie pro váš život
Mawer Simon Pražské jaro
McNeill Suzanne Drháme náramky a přívěsky
Sco   Joanna Velká cesta Armanda de Po  era
Bednářová Jaroslava Herbář, aneb, Od anděliky k žindavě
Bussi Michel Nikdy nezapomenu
Czendlik Zbigniew Uchem jehly
Eberle Henrik Hitler jako vojevůdce: jeho role v 1. a 2. světové válce
Gluchovskij Dmitrij Text
Hindráková Hana Nezlomný
Honzák Radkin Čas psychopatů
Jindra Jaromír Válka královen: Eliška Přemyslovna & Eliška Rejčka
Kaltenegger Roland Nejlepší odstřelovač wermachtu
Leigh Judy Ještě to nebalím, vzkazuje babička
Steel Danielle Milenka
Vácha Marek Orko Radost z Boha
Whi  on Hana Sidonie Česká

Knihy pro mládež:
Primusová Hana Pozor, červená!
Andersen Jan Dusty. Vrať se domů!
Coggin Linda Psí hvězda
Eliáš Ladislav Veselé říkání
Grezlová O  lie K. Hledá se Flíček
Hlavatá Dana Dopravní pohádky
Ka  anová Irena Skřítkové z Kamenné hůrky
Slezáková Marie Fuk a Puk. Ve městě
Šmerglová Zuzana Robin slaví narozeniny

Pohádka a loutkové dílničky pro dě  
Páteční dopoledne 

23. listopadu 2018 
patřilo v naší knihovně 
Janu Hrubcovi a jeho 
Dřevěnému divadlu. 
Svojí verzí pohádky 
O princezně na hráš-
ku pobavil dvě skupi-
ny diváků. Po každém 
představení měly dě   
možnost zkusit si na 
vlastní kůži, jaké to je, 
pracovat s loutkami. 
Akce byla fi nancována 
z projektu MAP.

O neposedné hvězdičce
V městské knihovně se nám poprvé představilo divadlo Netratrdlo z ne-

dalekého Štěpánova, vedené paní Lenkou Cackovou. Vánoční příběh s kole-
dami zhlédli žáci 
2. tříd bystřic-
kých ZŠ a také 
žáci ze ZŠ Zvole. 
Dě   se ak  vně 
zapojovaly do 
obou dopoled-
ních představe-
ní a staly se spo-
lutvůrci celého 
příběhu. Akce 
proběhla za fi -
nanční podpory 
projektu MAP v pondělí 10. prosince 2018.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376
Mobil: 723 521 892         
E-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz                                                                                                                                                                                                                                                                      

V našem pravidelném okénku Vám přinášíme páté pokračování seriálu 
dětských soutěžních literárních prací. Postupně jsou zveřejňovány práce 
z letošního ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která nesla téma 
„Můj domov“. Od nejmladších spisovatelů se nyní přesuneme ke „spisova-
telům“ z věkové kategorie 9–11 let. Dnes uveřejňujeme práci jedenác  le-
tého Tomáše Fučíka ze ZŠ Prose  n, který v letošní soutěži obdržel 3. místo 
s názvem, Můj domov. 

Práce není redakčně upravována. 

Tomáši, děkujeme Ti za krásnou práci. Přejeme Ti, ať je Tvoje rodina stále 
na blízku a Ty můžeš být doma šťastný a spokojený.  

Mikroregion Bystřicko

Můj domov
Pojem můj domov může znamenat hodně věcí. Pro někoho je jeho domov 

planeta Země pro někoho jeho vlast, pro jiné jejich rodný kraj, pro někoho 
jejich vesnice či jejich dům. Když se kosmonaut vrací z vesmíru ukáže na 
planetu Zemi a řekne: „To je můj domov“. Když se přiblíží blíže rozpozná-
vá jednotlivé kontinenty, ukáže na jeden z nich a řekne: „To je můj domov“. 
Když přistane ve své rodné vlasti, řekne. „To je můj domov“. Pro mě je můj 
domov i Česká republika i Vysočina, Prosetín a náš dům i naše rodina. 

Mám to tu rád, protože tady od narození vyrůstám. Chodil jsem sem do 
školky a do školy.

Dobrovolně bych svůj domov neopouštěl. Ale jsou také lidé, kteří svůj 
domov opustit musí, nebo jim nic jiného nezbývá. Protože je tam válka, 
hlad nebo tam není práce. A tak se stěhují do jiných zemí, kde bohužel 
nejsou většinou vítáni. Dříve bývali také kočovníci, kteří cestovali a neměli 
domov. Ale i dnes jsou lidé, kteří nemají domov, říká se jim bezdomovci. 
Domov nemají, protože jsou rozvedení, někteří se zadlužili a přišli o domov 
nebo v mládí opustili rodinu. Stát se bezdomovcem je velmi jednoduché. 
Některé děti žijí v dětských domovech je to sice jejich domov, ale nemají 
tam své nejbližší. Buď to se mamince narodily v mládí a nemohla nebo 
nechtěla se o ně starat. Nebo byly rodičům zabaveni. O dětském domově 
píšu, protože je pro mě můj domov hlavně naše rodina. A cítil bych se doma 
kdekoliv na světě, kdyby tam se mnou byli moji nejbližší.
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BYSTŘICKOU 
VÁNOČKU ROKU 2018

Stalo se již tradicí, že součás   
Vánočního koledování v Bystřici 
nad Pernštejnem je soutěž o nej-
lepší bystřickou vánočku. V letoš-
ním roce se konal již devátý ročník 
této soutěže.  Každý ze dvanác   
výrobků byl jako vždy originální 
svým tvarem i recepturou. 

Po náročném hodnocení dospě-
la odborná porota k výsledku. Ví-
těznou vánočkou se stal výrobek 
číslo 5 od paní Marcely Mar  n-
kové z Bystřice nad Pernštejnem, 
která se této soutěže zúčastnila 
již několikrát. Všichni návštěvní-
ci výtvarných dílniček na půdě 
městského muzea měli možnost 
ochutnat všech nádherně vypra-
covaných soutěžních výrobků a 
rozhodnout o vítězi. Nejvíce bodů 

této laické poroty získala vánočka 
s číslem 6, kterou upekla paní Ji-
tka Dvořáková ze Dvořišť. Vítěz-
ky obou kategorií získaly kvalitní 
kuchyňské pomocníky – tyčové 
mixéry, které do soutěže věnovalo 
Město Bystřice nad Pernštejnem.

Všem účastníkům letošní soutě-
že děkujeme za snahu, se kterou 
k pečení vánoček přistupovali a 
doufáme, že nám zachovají svoji 
přízeň a zúčastní se také soutěže 
„O nejlepší bystřickou vánočku 
roku 2019“.

Soutěžícím i návštěvníkům pře-
jeme zdraví, štěs   a pohodu v no-
vém roce 2019.

Za organizátory soutěže 
Jitka Cisárová

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 
VODOMIL 2018

 Výherní a poznávací soutěže S Vodomi-
lem Zubří zemí 2018 po stopách sportovců 
se zúčastnilo 108 soutěžících se správně 
vyplněnými a odevzdanými legi  macemi. 

Všichni  to účastníci získávají za 9 a více 
správně vyplněných rubrik automa  c-
ky pro rok 2019 jednu volnou vstupenku 

do Centra Eden mimo Fes  valu minipivovarů. Tato výhra jim bude po-
ukázána, když při vstupu do Centra Eden prokáží svoji totožnost. První 
akce v roce 2019 začíná 19. dubna, poslední končí 1. prosince. Každý 
den bude otevřeno v červenci a srpnu, o víkendech pak v květnu, červ-
nu a září. Seznam se jmény bude v Centru Eden připraven. 

A dále získává všech 108 účastníků 1 VIP vstupenku do zábavního 
areálu Šiklův mlýn. O tu si můžete napsat kdykoliv do 31. 5. 2019 panu 
Jaroslavu Zmydlochovi na mailovou adresu zmydloch@sikland.cz. 
Vstupenka Vám bude obratem zaslána na Vaši adresu.

Do losování o 13 hlavních cen postoupilo 90 bezchybných účastníků. 
Losování dopadlo následovně:

Špaček Zdeněk, Dobrá Voda - Jízdní kolo v hodnotě 7 000.- Kč
Ungr Miloslav nejml., Bystřice n. P. - Dárkový poukaz na jízdu SAFARI 

vláčkem pro 4 osoby + atrakce + vstup do zábavního areálu Šiklův mlýn 
a do strašidelného zámku DRAXMOOR v Dol. Rožínce. Dárkový poukaz 
pro sezónu 2019 pla   pro 4 osoby bez rozlišení dospělá osoba/dítě a 
jeho cena je 2 000 Kč 

Hlucháňová Lenka, Brno - Poukaz v hodnotě 500,- Kč na úhradu zbo-
ží a služeb v restauraci Hotelu Vír

Drápelová Tereza, Praha - Občerstvení ve výši 500,- Kč v Pivnici Koz-
lovna

Krejčí Renata, Křižanov - Poukaz v hodnotě 500,- Kč na úhradu zboží 
a služeb v Penzionu Hodůnka Štěpánov

Drápela Jakub, Praha - Poukaz v hodnotě 500,- Kč na úhradu zboží a 
služeb v hotelu Skalský dvůr

Nepejchal Mar  n, Bystřice n. P. - Centrum Eden – 1 voucher na celo-
roční vstup pro rok 2019 plus dárková taška Centrum Eden

Zbořilová Petra, Nedvědice - Centrum Eden – 1 voucher na celoroční 
vstup pro rok 2019 plus dárková taška Centrum Eden

Ungrová Monika, Bystřice n. P. - Areál sportu a kultury – 10x vstup 
do bazénu/posilovny

Drápela Vojtěch, Brno - 2 vstupenky na divadelní představení v Kul-
turním domě v Bystřici (hodnota 700,- Kč)

Hájek Radim, Nedvědice - Obraz (repro) „Hrad Pernštýn - Mor. Švý-
carsko“ z r. 1910

Kutal Vít, Jimramov - Kniha J. J. Glosera Rovečné
Janík Pavel, Bystřice n. P. - Propagační balíček Bystré.

Gratulujeme výhercům a všem děkujeme za účast. Těšíme se na se-
tkání s Vámi v dalším ročníku soutěže od jara 2019.

Hynek Jurman
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Bystřická Univerzita tře  ho věku bude pokračovat 
i v roce 2019 

Čtvrtek 17. 1. 2019  ve 13.00 hodin
Přednáška na téma: Smlouvy uzavírané na dálku (spotřebitelské smlouvy, 
podomní prodej) 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektorka: Mgr. Michaela Du  ová 

Čtvrtek 31. 1. 2019 v 16.00 hodin
Přednáška na téma: Artro  cké poškození velkých kloubů dolní konče  ny
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektor: doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

Čtvrtek 14. 2. 2019 ve 13.00 hodin 
Přednáška na téma: Expedice Borneo – z velkoměsta do džungle  
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektorka: Mgr. Alexandra Gabrielová  

Pondělí 25. 2. 2019 v  7.30 hodin 
Zájezd do Brna: Výstava orchidejí – Arboretum Mendelovy univerzity + další 
program dle zájmu

Čtvrtek 14. 3. 2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma: Trénování pamě   – Efek  vita tréninku pamě   pro různé 
sociální skupiny 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektorka: Jana Vejsadová 

Čtvrtek 28. 3. 2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma:  Historie rodu Mi  rowských   
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektoři: Karel Skalník, Dr. Jiří Šmíd 

Úterý 16. 4. 2019 v 9.30 hodin
Přednáška na téma: Velikonoční aranžmá v Zahradním centru Strakovo–výro-
ba velikonoční  dekorace   
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1,  Bystřice nad Pernštej-
nem, muzejní hospůdka 
Lektorka: Eva Munzarová

Čtvrtek 2. 5. 2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma  Bystřice ve staré fotografi i    
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektor: PhDr. Vladimír Cisár   

Čtvrtek 23. 5. 2019  ve 13.00 hodin
Přednáška na téma  Ozvěny Vysočiny – památky, osobnos  , zajímavos      
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektor: Ing. Hynek Jurman    

Čtvrtek 6. 6. 2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma  trénování pamě  :  Vzpomínky – stroj času na cestě do 
minulos       
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., zasedací místnost v 1. podlaží
Lektorka: Jana Vejsadová  

Čtvrtek 20. 6. 2019 ve 13.00 hodin
Přednáška na téma  Prohlídka městského muzea    
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1,  Bystřice n. P. 
Lektor: PhDr. Vladimír Cisár   

Kromě výše uvedených obecných přednášek připravilo město opět ve spolu-
práci se ZŠ  Nádražní a ZUŠ  několik volitelných cyklů přednášek, které budou 
rovněž zakončeny příslušným cer  fi kátem. Lektory těchto přednášek budou 
učitelé příslušných škol, kteří tyto přednášky na vysoké úrovni zajišťovali již 
v podzimním období minulého roku. 

Základní škola Nádražní připravila kurz  práce s počítači pro mírně pokročilé, 
který bude zahrnovat 5 lekcí navazujících na podzimní cyklus přednášek. Aby 
byla výuka efek  vní, maximální počet účastníků tohoto  kurzu byl stanoven 
na 20 osob. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 minut činí 50 Kč.

Cyklus přednášek obsluhy PC pro mírně pokročilé
Středa    6. 3. 2019 od 1430 do 1600 hodin 
Středa  13. 3. 2019 od 1430 do 1600 hodin 
Středa  20. 3. 2019 od 1430 do 1600 hodin 
Středa  27. 3. 2019 od 1430 do 1600 hodin 
Středa    3. 4. 2019 od 1430 do 1600 hodin 
Místo konání: Základní škola, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem 
Lektor: Mgr. Michal Neterda

Základní umělecká škola připravila kurzy muzikoterapie (léčebné účinky hud-
by) a arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění). Každý z kurzů bude za-
hrnovat 6 lekcí, které budou navazovat na podzimní výuku. 
Aby byla výuka efek  vní, maximální počet účastníků  kurzů muzikoterapie 
i arteterapie byl stanoven na 10 – 12 osob. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 
minut činí 50 Kč. 

Cyklus přednášek muzikoterapie 
Pondělí   21. 1. 2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí     4. 2. 2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   18. 2. 2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   11. 3. 2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí   25. 3. 2019 od 900 do 1030 hodin 
Pondělí     8. 4. 2019 od 900 do 1030 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P., přízemí 
- velký sál 
Lektorka: Mgr. Lenka Macháčková

Cyklus přednášek arteterapie 
Pondělí 28. 1. 2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí 11. 2. 2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí 25. 2. 2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí 18. 3. 2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí   1. 4. 2019 od 1000 do 1130 hodin 
Pondělí 15. 4. 2019 od 1000 do 1130 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P., přízemí 
- velký sál 
Lektorka: Mgr. Libuše Zítková  

Vzhledem k tomu, že zahájení přednášek základní obsluhy PC, muzikote-
rapie a arteterapie je závislé na počtu přihlášených zájemců, žádám zájemce 
o jednotlivé kurzy, aby se závazně přihlásili na emailovou adresu eva.spat-
kova@bystricenp.cz nebo osobně na městském úřadu v kanceláři č. 1.10. 
v 1. podlaží. V přihlášce uveďte svoje jméno, příjmení, datum narození a adre-
su trvalého bydliště. Termíny pro přihlášky do jednotlivých kurzů
Muzikoterapie                           do 21. 1. 2019
Arteterapie                                do 21. 1. 2019
Zájezd do Brna                         do 11. 2. 2019
Kurz PC pro mírně pokročilé   do 28. 2. 2019

Rovněž tak pro přednášku na téma velikonoční aranžmá  spojenou s vý-
robou velikonoční  dekorace potřebujeme znát  dopředu počet účastníků,  
abychom mohli připravit materiál na výrobu velikonočních  dekorací. Proto 
i zájem o tuto přednášku mi, prosím, nahlaste výše uvedeným způsobem 
v termínu do 15. 3. 2019. 

 Eva Špatková, odbor správní a školství

Město Bystřice nad Pernštejnem  zahájilo v roce 2017 pilotním programem  projekt, jehož cílem je  vzdělávat a ak  vizovat 
seniory,  podporovat pro-seniorské ak  vity, zdravý životní styl a mezigenerační solidaritu a spolupráci. Přednášek se  pravidelně účastní 
40 až 50 seniorů z Bystřice nad Pernštejnem a okolí.  Pro velký zájem ze strany seniorů připravilo město další program pro seniory 
i na 1. polole   2019.  Předkládáme zájemcům cyklus tzv. obecných přednášek, na které je volný přístup a za jejichž absolvování obdrží 
účastníci cer  fi kát. 

Přednáška České vědecké společnos   pro mykologii, se koná 12. 2. 
2019 v 17:00 - 18:30 v přednáškovém sále v 1. patře Ditrichštejnského 
paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno. 
Téma přednášky: O HOUBÁCH BYSTŘICKA  Druhová diverzita hub 
severního Horácka. 
Přednášející: Jaroslav Čáp

Houby Bystřicka



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       13. strana

KULTURA, RŮZNÉ

DIVADLO BEZE JMÉNA – TŘI BRATŘI
      Dalším divadelním počinem bystřického Divadla Beze Jména, na které 

vás srdečně zveme, je pohádka TŘI BRATŘI. Jde o spojení tří tradičních a 
notoricky známých příběhů: Šípkové Růženky, Červené karkulky a Dvanác   
měsíčků. A jak už to tak v pohádkách bývá, každý z bratrů nakonec najde 
svou nevěstu. To, že v pohádkách vítězí dobro nad zlem, je všeobecně zná-
mé, ale v tomto případě není zlo po zásluze potrestáno, avšak pěkně na-
praveno. Autorem pohádky je Zdeněk Svěrák, jeho Tři bratři jsou krásným a 
pozi  vním příběhem plným dobra a laskavého humoru. Premiéra v podání 
DBJ proběhne 27. ledna 2019 v 18:00 ve velkém sále Kulturního domu v Bys-
třici nad Pernštejnem, reprízy: 28. 1. a 29. 1. v 8. 30 a v 10:00.  V hlavních 
rolích se představí: Matyáš Exl, Roman Proks, Jaroslav Vokurka, Marie Kabr-
dová, Aneta Janečková, Eliška Křenková a další. Představení je opět prováze-
no mnoha písničkami za doprovodu Orchestru DBJ. Scénář a režie Mar  na 
Olivová. Těšíme se na vás, Vaše DBJ.                                                                                                                                            

        Za DBJ MOL

Zubní pohotovost Zubní pohotovost LEDEN - ÚNOR 2019LEDEN - ÚNOR 2019
DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

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

LEDEN
12.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
13.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,  Žďár n. S., 566 642 545
19.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
20.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
26.1. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
27.1. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
ÚNOR 
2.2. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805
3.2. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805
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SLAVÍME 25 LET … „Nebuďte Konzervy!“
Občas si ze mě moji spolubydlí-

cí dělají legraci, říkají mi třeba věci 
jako: „Nebuď konzerva“. Ale já se 
za to nestydím, jsem na to hrdá! 
Bydlíme tu všichni pohromadě spo-
lu s ostatníma kámošema. Jsme na 
první pohled docela rozdílná banda. 
Občas se trochu škádlíme. Třeba 
Špagetka nikdy nechce sedět ved-
le Sardinky, že prý mu nevoní, a ať 
si jde ke Chlebíčkům. Kolega Čaj se 
zase často předhání s Mul  vitamí-
nem a rivalita bývá i mezi Piškotem 
a Přesnídávkou. To třeba taková 
Mouka je celkem v klidu, protože ví, 
že bez ní se skoro nikdo neobejde. 
Luštěniny už taky dávno rozluš  ly, 
že nehledě na to, jestli jsou Fazole, 
Čočka nebo Hrášek, tak jsou rovno-
cennými partnery. No a kámoš Olej, 
to je z nás největší tvrďák. Ten se 
dokáže projít i po rozpálené pánvi.

A to mluvím jen o naší rodině. 
Lidé nás rádi jedí a říkají, že jsme 
moc dobří! Třeba sousedé Šampón 
nebo Mýdlo mají ze samé chu   na 
nás často pěnu u pusy. Určitě proto 
jsou jejich nejlepší kamarádi Ručníci 
a Osušky. A kdyby se poslintali moc, 
tak tu s námi bydlí i spousta Hadří-
ků. Oni to sice nemají moc rádi, když 
jim takhle říkáme, ale nemyslíme to 
zle. Jsou to  ž plnohodnotným Oble-
čením. A kdyby si nás náhodou ně-
kdo neměl do čeho dát, tak jsou tu 

s námi i kmotři Hrnec, Talíř a Příbor.
Všechny kamarády vám ale vy-

jmenovávat nebudu, to bychom tu 
byli dlouho. Představím vám naše-
ho nejdůležitějšího kámoše, říkáme 
mu Šéf. Ten za námi vždycky přijde a 
udělá z nás vyrovnaný tým, většinou 
nám říká Balíček. Každý Balíček je 
trochu jiný podle toho, na jakou jde 
misi. Tam už jdou všechny žerty a 
škádlení stranou, protože v tu chvíli 
máme všichni jedno společné. Jde-
me to  ž dělat dobrou věc.

Zrovna dneska jdeme pomoci jed-
né mamince, kterou ta  nek zadlužil 
a nechal jí na krku tři dě  . Z toho 
je nám vždycky trochu smutno, ale 
zároveň jsme rádi, že jim můžeme 
být prospěšní. Kámoši chodí i na jiné 
mise. Jedni jdou pomoci člověku, 
který se z ničeho nic ocitnul na ulici, 
protože ho zaměstnavatel vyhodil z 
práce s ubytováním. Jiní chodí za 
seniory, kteří jsou nemocní a ze své-
ho důchodu stěží utáhnou nájem a 
výdaje za léky. Dokážeme pomoci 
i lidem se zdravotním pos  žením, 
které nikdo nechce zaměstnat nebo 
třeba rodinám, které měly nečekaný 
výdaj, a ten jim sebral veškeré pení-
ze na jídlo. Občas si myslíme, že už 
nás toho moc nepřekvapí, ale život 
často píše pozoruhodné příběhy.

Proto bych si přála, abyste vy – 
lidé, kteří čtete tyto řádky, nebyly 

Konzervy a pokud naši pomoc po-
třebujete, tak si o ni nebojte říct. 
Náš tým je tu pro vás vždycky k dis-
pozici a Šéf je hodný pán, kterému 
bez obav můžete říct svůj problém. 
A nebojte, nechá si to vždycky je-
nom pro sebe. A dokáže toho i víc. 
Můžete se ho zeptat na cokoliv. Rád 
vám poskytne veškeré informace, 
které v danou chvíli potřebujete 
vědět, a pokud to není v jeho silách, 

zprostředkuje vám pomoc jinde. 
Může vám pomoci i s hledáním prá-
ce nebo ubytování, doprovodit vás 
na úřady nebo třeba vypsat jízden-
ku, když si třeba potřebujete zajet 
pro doklady. A za nic z toho po vás 
nebude ch  t žádné peníze. Tak si 
za námi někdy přijďte popovídat. 
Vždycky z toho společně nějak vy-
vázneme!

Vojtěch Bořil, pracovník Charitní 
záchranné sítě

Tři krále můžete od prvního ledna opět potkat v ulicích obcí a měst
Po roce opět vyrazí do ulic měst 

a obcí České republiky skupinky tří 
králů, aby svou koledou předaly ra-
dostné poselství o narození Ježíše 
Krista a společně s veřejnos   při-
spěly k podpoře charitních projektů, 
které pomáhají potřebným.

Blížící se Tříkrálová sbírka usku-
teční již podevatenácté. Skupinky 
koledníků bude možné potkat od 
prvního do čtrnáctého ledna. 

„Všichni koledníci mají u sebe 
úředně zapečetěnou kasičku s lo-
gem Charity ČR. Vedoucí skupinek 
má u sebe průkazku,“ uvádí Yvona 
Pošvicová, koordinátorka Tříkrálo-
vé sbírky pro rok 2019.   

„V roce loňském darovali lidé do 
507 zapečetěných kasiček Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou celkem 3 
313 085 Kč. Do koledování se zapo-
jilo přes 2 000 dobrovolníků celého 
okresu. Pro sbírku roku 2019 jsme 
aktuálně připravili 540 kasiček, kte-
ré jsou již u našich asistentů připra-
veny k předání koledníkům,“ vypočí-
tává Yvona Pošvicová. 

Tříkrálová sbírka roku 2018 pod-
pořila především stávající služby 
žďárské Charity a jejich uživatele. 
Jednalo se o nový projekt pomáha-
jící lidem v akutní nouzi s názvem 
Charitní záchranná síť, prorodinné 
poradenství, dostupnost terénní 
Charitní pečovatelské služby, nákup 
kompenzačních pomůcek pro za-

bezpečení pronájmu 
veřejnos  , každoden-
ní dopravu uživatelů 
do denního stacioná-
ře Rosa, rekondiční 
pobyt klientů Klubu 
v 9 a dobrovolnickou 
činnost centra Kam-
bala. Podpořena byla 
i humanitární pomoc 
v českém Banátu v Ru-
munsku a moldavské 
centrum Hipokrates, 
které poskytuje pečo-
vatelskou službu v obci 
Dorotskaja. 

Pro rok 2019 plá-
nuje vedení žďárské 
Charity podpořit pře-
devším veřejnos   
velmi využívané te-
rénní služby, dobro-
volnickou činnost, 
která usnadňuje péči 
profesionálů, a osoby 
s duševním onemoc-
něním a zdravotním pos  žením. 
„Za prostředky z Tříkrálové sbírky 
jsme velmi vděční. Máme tak mož-
nost fi nancovat to, na co nám chybí 
zdroje z nadací a grantů a je aktu-
álně potřebné. Děkuji všem, kteří se 
do Tříkrálové sbírky roku 2019 zapo-
jí,“ vzkazuje všem dárcům, kolední-
kům i podporovatelům Ing. Jana 
Zelená, ředitelka žďárské Charity.

Nezas  hli vás tři králové doma? 
Sbírku pak můžete podpořit také 
převodem na bankovní účet Tříkrá-
lové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 
777 6800, vedený u České spořitelny, 
nebo zasláním dárcovské SMS ve for-
mě DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 
(Cena jedné SMS podle tvaru je 30, 
60 nebo 90 Kč, z toho Charita obdrží 
29, 59 nebo 89 Kč.). Děkujeme Vám!

Koordinátorka sbírky za Oblastní 
charitu Žďár nad Sázavou

Yvona Pošvicová
mob.: 777 755 444

e-mail: dc@zdar.charita.cz

Aktuální čerpání výtěžku naleznete 
na www.zdar.charita.cz

Lenka Šustrová

Novoměstská nemocnice uspořádala 
adventní koncert BROLNu

Adventní koncert Nemocnice Nové Město na Moravě a Českého roz-
hlasu Vysočina se líbil. Do podkroví Horácké galerie v úterý večer dorazilo 
na 150 diváků. „Bylo to nádherné, máme krásnou vánoční náladu. Oprav-
du to byl adventní koncert se vším všudy,“ nechal se slyšet pan Pavel, kte-
rý na koncert dorazil s manželkou.  

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) připravil vá-
noční laděný program. „Byla parádní atmosféra, večer jsme si užili i my,“ 
zhodno  l adventní akci novoměstské nemocnice umělecký vedoucí 
BROLNu Petr Varmuža.

Na dobrovolném vstupném, které poputuje na sbírkový účet na vy-
bavení dětského oddělení novoměstské nemocnice, se vybrala částka 
10 000,- Kč. „Tolik jsme vůbec nečekali. Je to parádní bonus. Koncert jsme 
zamýšleli opravdu jako dárek pro novoměstské. Většinou jdou do nemoc-
nice plní obav, tak abychom jim ten strach nějak kompenzovali. A taky je 
to naše poděkování všem, kteří na nové dětské oddělení přispěli,“ usmíva-
la se po koncertu  sková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Český rozhlas Vysočina pořídil z adventního koncertu záznam, který co 
nejdříve zařadí do svého vysílání.
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Finance získané v Tříkrálové sbírce pomáhají 

Finanční prostředky získané v 
rámci Tříkrálové sbírky pomáhají 
v mnoha projektech žďárské Charity. 
Nejširší pomoc je poskytována pro-
střednictvím dobrovolnického cent-
ra Kambala, které vysílá dobrovolní-
ky nejen do služeb Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, ale i do jiných 
spolupracujících organizací. Dobro-
volníci tak pomáhají ve více jak dva-
ce   službách po celém okrese. 

„Snažíme se, aby byli podpořeni   
nejpotřebnější a zároveň, aby se po-
moc dostala k co nejširšímu spektru 
lidí,“ řekla Yvona Pošvicová, koor-
dinátorka dobrovolnického centra 
Kambala.

Finance z letošní sbírky putovaly 
i na podporu tzv. Charitní záchran-
né sítě, která je zacílena na osoby 
v nouzi, vypadávající ze systému 
pomoci a podpory místních ins  tu-
cí a služeb. Kromě řešení okamžité 
pomoci v nouzi zprostředkují pra-

tuto dopravu. 
Podpoře z výtěžku Tříkrálové sbír-

ky se dostalo také lidem s duševním 
onemocněním, kterým se věnují 
v jednom ze zařízení žďárské Charity, 
Klubu v 9. Uživatelé centra se společ-
ně s pracovníky již několik let vydá-
vají na rekondiční a pobytovou akci. 

V neposlední řadě putuje část 
prostředků i na podporu zahranič-
ních projektů, v rámci mezinárodní 
pomoci bylo podpořeno moldav-
ské centrum Hippokrates, které se 
věnuje Domácí pečovatelské službě 
v obci Dorotskaja. 

Informace o průběžném čerpání 
fi nančních prostředků Tříkrálové 
sbírky naleznete na webu www.
zdar.charita.cz. 

Tříkrálová sbírka roku 2019 se 
uskuteční v Charitách České repub-
liky již podevatenácté. Tříkrálové 
skupinky bude možné potkat v uli-
cích obcí a měst od 1. do 14. ledna 
2019. Jsou připraveny i mnohé do-
provodné akce. Kromě již tradiční-
ho Tříkrálového koncertu v Novém 
Městě na Moravě se bude letos 
konat první ročník Tříkrálového prů-
vodu náměs  m ve Velkém Meziříčí.  
Kontakt na koordinátorku Tříkrá-
lové sbírky: Yvona Pošvicová, tel. 
777 755 444 

Jitka Milčáková

covníci poradenství, odkazují klien-
ty na další služby a doprovází je na 
jednání. Distribuují mezi potřebné 
potraviny a materiální pomoc. Ne-
dílnou součás   je duchovní podpora 
případně fi nanční pomoc.

Z letošní sbírky byly podpořeny i 
prorodinné služby Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, a to především 
pak rodinná poradna v Kopre  ně - 
centru pro rodiny s dětmi, která má 
pobočky nejen ve Žďáře nad Sáza-
vou, ale i v Bystřici nad Pernštejnem, 
ve Velkém Meziříčí, v Rados  ně nad 
Oslavou a hlavní zázemí v Radešín-
ské Svratce. 

 „Ak  vity poradny přispívají 
k tomu, aby se zlepšily mezigenerač-
ní vztahy v rodinách, zvyšovaly se ro-
dičovské kompetence a nedocházelo 
k rozpadu či dysfunkci rodiny. V rám-
ci poradny je poskytováno poraden-
ství při řešení problémů v oblas   
rodiny a rodičovství, domácího násilí 
či fi nanční gramotnos   jako prevenci 
zadlužení rodin. Poradna poskytuje 
též základní informace o dalších služ-
bách v regionu, základní informace 
v oblas   sociálních dávek,“ vysvětli-
la Mgr. Zdenka Šrámková, vedoucí 
centra Kopre  na. 

Mezi významné prvky podpory 
patří zvýšení dostupnos   terénních 

služeb Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou, a to nákupem automobi-
lů pro Charitní pečovatelskou služ-
bu.  Osobní automobil je nezbytnou 
součás   této terénní služby, která je 
poskytována v Bystřici nad Pernštej-
nem a ve Žďáře nad Sázavou a do 
vzdálenos   15 km od těchto měst, 
tedy i v malých obcích. Pracovnice 
pomáhají uživatelům při péči o sebe 
a jejich domácnost, aby tak mohli zů-
stat co nejdéle v domácím prostředí. 

Ke kvalitnější péči o pacienty Cha-
ritní ošetřovatelské služby Žďár 
nad Sázavou přispěl nákup nových 
pomůcek. „Finanční prostředky z Tří-
králové sbírky pokryly náklady na 
zakoupení nových kvalitních tono-
metrů pro zdravotní sestry v terénu 
a elektrických postelí.. Přispěly tak 
ke zkvalitnění pracovních podmínek 
sester a k většímu pohodlí pacientů. 
Navíc postele mohou být pronajaty 
i veřejnos  , čímž se pomoc dostává 
k ještě širšímu okruhu příjemců,“ ob-
jasnila Barbora Hadrous, vrchní se-
stra Charitní ošetřovatelské služby.

Část výtěžku sbírky podpořila 
uživatele denního stacionáře Rosa, 
kteří využívají možnos   dopravy do 
zařízení pomocí speciálně uprave-
ných automobilů. Z výtěžku sbírky 
jsou částečně hrazeny náklady na 

Žďárská Charita vystavuje 
v Poslanecké sněmovně

Až do 14. prosince 2018 bylo mož-
né zhlédnout fotografi e z šestnác   
zařízení žďárské Charity, která působí 
na území okresu Žďár nad Sázavou, 
v dolní komoře Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky. Zá-
š  tu nad výstavou s názvem „25 LET 
S VÁMI“ převzal poslanec Vít Kaň-
kovský /KDU-ČSL/. Vernisáže, která 
se uskutečnila v pondělí 3. prosince 
2018, se zúčastnili nejen uživatelé 
charitních služeb, ale také místosta-
rosta města Žďár nad Sázavou Josef 
Klement a poslanec Vít Kaňkovský. 

„Jsem rád, že v rámci této výstavy 
mohou představitelé žďárské Cha-
rity představit škálu svých služeb, 
kterými přispívají ke zmirňování těž-

kých situací a boles   lidí. Je zřejmé, 
že o sociální služby typu stacionáře 
nebo mobilní hospicová péče a další 
je mezi lidmi čím dál větší zájem. A 
je třeba, abychom na toto pama-
tovali z dlouhodobého hlediska i 
při projednávání zákonných norem 
týkajících se sociální, ale i zdravotní 
oblas  ,“ upozorňuje v souvislos   
se zvyšující se poptávku po těchto 
službách poslanec Vít Kaňkovský.

„Velmi si vážíme této možnos   
ukázat naši každodenní činnost po-
slancům. Nebylo jednoduché zachy  t 
to nejpodstatnější z naší práce, proto-
že spektrum naší nabídky je opravdu 
široké,“ sdělila Jana Zelená, ředitelka 
žďárské Charity. 

Vedení žďárské Charity by rádo 
nabídlo vystavované fotografi e i ve 
spolupracujících městech žďárského 

okresu. „Rádi bychom ukázali veřej-
nos   služby, které na území působ-
nos   žďárské Charity poskytujeme. 
Ne každému se podaří nahlédnout 
do našich zařízení, proto výstavu po-
važujeme jako jedinečnou možnost 
seznámit se s naší činnos   nejen pro 
případné zájemce o naši službu, ale i 
pro ty, kteří nás chtějí podpořit či se o 
našich službách více dozvědět,“ uved-
la závěrem Jana Zelená.

Žďárská Charita v letošním roce 
slaví své 25. výročí vzniku. Jejím po-
sláním je poskytovat sociální, zdra-
votní a humanitární služby lidem v 
nepříznivé životní situaci prostřed-
nictvím kvalifi kovaných pracovníků 
a dobrovolníků. Současně poskytuje 
služby podporující fungování rodiny 
a služby prevence rizikového chová-
ní. 
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Rozsvícení vánočního stromu v Písečném
Koledy, perníčky, mráz a horký 

čaj. I takto by se dala stručně vys  h-
nout první adventní neděle v Píseč-
ném. Již v 17:00 hodin se v místním 
rozhlase rozezněly vánoční koledy 
a v 18:00 hodin všechny přivítal 
starosta Ing. Marek Černý. I za ne-
přízně  počasí přijel Nedvědický 
pěvecký sbor CVRČCI a P.A.T.R.O.N, 
pod vedením sbormistryně Petry 
Jílek Glosr Cvrkalové, který všechny 
naprosto ohromil. Dě   z místní ško-
ly nakreslily vánoční přáníčka, která 
zde byla vystavena a nejlepší z nich 
se stane mo  vem pro PF 2019 obce 
Písečné. Touto cestou bych ráda 
poděkovala všem zúčastněným a 
na závěr jeden citát: „Vánoce jsou 
období pro zažehnu   ohně pohos-
 nnos   v pokoji a dokonalý plamen 

dobročinnos   v srdci.“ 
-pt-

Mikuláš v ZŠ a MŠ Písečné

Tradiční vánoční jarmark a rozsvícení 
vánočního stromku v Rožné

Ve středu 5. 12. k nám do školy a 
školky podle tradice zavítal Mikuláš. 
Dě   byly od rána plné očekávaní, 
jestli donese košík s dobrůtkami 
a dorazí se svými nejvěrnějšími - 
andělem a čertem? Vše proběhlo 

dobře, dokonce i nejmenší dě   ve 
školce odrecitovaly básničky a každý 
byl odměněn balíčkem. Čert odešel 
s prázdným pytlem, bude si na hříš-
níky muset počkat na přesrok.

Klára Straková, ZŠ Písečné

K předvánočnímu času v Rožné 
neodmyslitelně patří ivánoční jar-
mark a rozsvěcení vánočního stro-
mu, které organizuje Obec Rožná 
ve spolupráci s místním ČSŽ. Jak je 
již tradicí, připadají tyto dvě akce na 
počátek adventu. V pátek 30. listo-
padu se uskutečnil vánoční jarmark 
v našem nově zrekonstruovaném 
kulturním domě. Na akci své zboží 
nabízelo téměř 30 prodejců, tak-
že návštěvníci měli z čeho vybírat. 
Dopoledne akci zpestřili svým vy-
stoupením žáci ZŠ. Druhým rokem 
tu byla i vánoční kavárnička, kde si 
mohli nakupující dát horký punč 
či mošt, posedět, nasát atmosfé-
ru, popovídat si s přáteli a k tomu 
ochutnat i cukroví, které napekly 
ochotné členky ČSŽ.  Maminky si 
zde mohly odpočinout, za  mco si 
jejich dě   měly možnost vyrobit vá-
noční ozdoby v přilehlé dílničce. Dle 
četných ohlasů se Vánoční jarmark 
vydařil a jak návštěvníci, tak i pro-
dejci byli spokojení.

Na první adventní neděli jsme 
se sešli pod vánočním stromem u 
obecního úřadu, abychom ho rozsví-
 li a společně tak oslavili nadcházejí-

cí advent. Letošní rozsvěcení nebylo 
úplně tradiční, jelikož kvůli zranění 
nemohl pronést úvodní řeč pan sta-
rosta. Tento nelehký úkol připadl na 
paní ředitelku ZŠ Janu Romanovou, 
která se ho však zhos  la skvěle. Po 
rozsvícení vánočního stromu nám 
zahráli krásné koledy učitelé ze ZUŠ 
a následně se se svým programem 
představili žáci místní ZŠ. Nechyběly 
koledy, v  pné scénky, taneční vlož-
ka i půvabná hra světel. Velké díky 
patří jak žákům, tak i jejich paním 
učitelkám, které s nimi tento krásný 
program nacvičily. Pro zahřá   byl 
připraven punč i grog a k tomu opět 
výborné cukroví od členek ČSŽ. I přes 
mrazivé počasí nás toto milé soused-
ské setkání zahřálo na duši a už se 
všichni těšíme na tradiční silvestrov-
ský výstup s divadlem. 

Eva Nevěčná
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Vstupné dobrovolné

vatelé i ostatní návštěvníci se 8. 12. 
před 16 hodinou sešli na návsi, aby 
si užili bohatý program. Vystoupily 
dě   z mateřské školy, líseč   trumpe-
 sté za doprovodu hudebníků ze ZUŠ 

Nové Město na Moravě, sbor Schola 
při kostelu sv. Mikuláše i místní mlá-
dež. Starosta obce Josef Zich pronesl 
projev a ocenil autora vítězného ob-
rázku na líseckou vánoční PF. Samot-
ného rozsvícení stromu se ujal bývalý 
dlouholetý starosta Fran  šek Cacek. 
Diváky zahříval v deš  vém počasí 
horký punč, ale i tak se po skončení 
programu všichni rádi rychle přesu-
nuli do kulturního domu na vánoční 
jarmark. Zde byly ke koupení výrobky 
všeho druhu a k občerstvení krom 
jiného několik druhů výborných do-
mácích vánoček.

Text: Markéta Justová, 
Foto: Jiří Hudec

Na druhou adventní neděli se 
rozzářil vánoční strom v Lísku. Oby-

Rozsvícení vánočního stromu v Lísku
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Rozsvícení vánočního stromu 
v Rodkově

„Výstava starých fotografi í a pohlednic 
Koroužného a blízkého okolí“ 

proběhne o víkendu 9. a 10. února vždy od 10 do 16 hod. Staré foto-
grafi e dokumentují podobu naší krajiny, a proto představují cenný zdroj 
informací. Zobrazují dnes již zaniklé domy nebo změněnou krajinu, ještě 
nedotčenou kolek  vizací. Výstavu doplní texty o historii obce Koroužné 
a císařské o  sky stabilního katastru. Fotografi e naší obce doplní několik 
pohlednic z blízkého okolí – Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánova nad 
Svratkou a Víru.

V sobotu 1. 12. 2018  proběhlo za 
účas   místních občanů zdobení vá-
nočního stromu.

Od 14:00 se v místním kulturním 
domě rozběhla výroba a obnova 
vánočních ozdob k příležitos   slav-
nostního zdobení našeho krásného 
stromu před kulturním domem.

Do akce se zapojily ženy a dě   
všech věkových kategorií. Fantazii 
se meze nekladly, tudíž můžeme na 
stromě spatřit pestrou škálu vánoč-
ních ozdob.  

Po příjezdu plošiny počali naši ha-
siči ze zdobením stromu. Nejdříve 
světelné řetězy a potom ozdoby.

V roce 2017  měla naše obec Rod-

kov to štěs   zvítězit v anketě o nej-
krásnější strom Bystřicka. Na všech 
zúčastěných byl znát větší zápal pro 
věc s jasným cílem - opět zvítězit. 
Ovšem vše je v rukou hlasujících!

K tomu všemu zněly vánoční pís-
ně a koledy, podával se svařák a ně-
jaké ty pamlsky.     

V 17:00 hod. byl vánoční strom 
za účas   široké veřejnos   slavnost-
ně rozsvícen. Tímto jsme zahájili čas 
adventní.

Všem, kteří se na akci podíleli, 
vyjadřuji velký dík a těším se příště!

Veselé Vánoce a šťastný nový rok                                                                                                      

Oto Musil

Další ročník „Bystřicko čte dětem“ 
úspěšně zahájen!

V roce 2019 se akce „Bystřicko čte 
dětem“ přehoupla již do své druhé 
desítky, koná se to  ž její 12. ročník! 
Právě to svědčí o tom, že je tato akce 
u dě   i široké veřejnos   velice oblí-
bená a že se u nás na Bystřicku stala 
již jakousi tradicí, která provází začá-
tek nového roku již více než deset let. 
Jsme velice rádi, že se tato akce může 
i díky štědrým sponzorům každoroč-
ně konat a doufáme, že tradice čtení 
dětem bude i v následujících letech 
úspěšně pokračovat.

Základní myšlenkou celé akce je 
zábavnou a nenucenou formou při-
vést dě   ke klasické knize a odpou-
tat jejich pozornost od počítačových 
her a dnešní přetechnizované doby. 
Snahou pořadatelů i v letošním roce 
bude udělat čtení zajímavé a pou-
tavé, aby se na ně dě   vždy těšily. 
V rámci tohoto ročníku bude také 
na každém čtení probíhat „minisou-
těž“ o dětské knihy – Chytré město, 
které nám věnoval jeden z našich 
sponzorů, společnost E.ON. Zástup-
ci této společnos   se také ak  vně 

zapojí do této akce a budou dětem 
číst ze svých oblíbených knih. Již tra-
dičně dě   obdrží také nevyprodaná 
čísla populárních dětských časopisů 
z roku 2017 a 2018 – ABC, Dráček, 
Bumík, Méďa Pusík a Mateřídouška. 

Do letošního desátého roční-
ku se zapojilo celkem 24 subjek-
tů z našeho regionu,   celkem 
zorganizují cca 78 čtení (Blažkov, 
Bystřice n. P. – 3 školy, knihovna a 
místní část Dvořiště, Dalečín, Dolní 
Rožínka, Lísek, Nyklovice, Písečné, 
Prose  n, Rovečné, Rozsochy, Rož-
ná, Strážek, Sulkovec, Štěpánov n. 
S., Unčín, Věchnov, Věžná, Velké 
Janovice, Vír, Zvole). Dě   i dospělí 
se tak budou moci opět zaposlou-
chat do pohádek, pověs  , fantazií 
či vyprávění. Stejně jako v letech 
minulých bude i v rámci letošního 
čtení dětem připraven doprovodný 
program, například setkání se zná-
mými osobnostmi, autogramiády, 
tvořivé, výtvarné i cukrářské dílny a 
různá představení. 

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

 Mikroregion Bystřicko
   -MS-

Tře   ročník soutěže „O nejkrásnější 
vánoční strom Bystřicka“ je za námi

Koncem listopadu loňského 
roku byla vyhlášena soutěž „O 
nejkrásnější vánoční strom Bys-
třicka“, do které se mohly zapojit 
všechny obce Mikroregionu. Do 
soutěže se nakonec přihlásilo 
11 obcí, které nám zaslaly foto-
grafi e svých vánočních stromků. 
Od 11. prosince probíhalo online 
hlasování na webu Mikroregionu 
Bystřicko. Hlasy rozdávala veřej-
nost, která nakonec rozhodla tak-
to. S poměrně velkým náskokem 
se s počtem 4 356 hlasů stal vítě-
zem tře  ho ročníku této soutěže 
pro rok 2018 vánoční stromek 
obce Dolní Čepí, druhý v pořadí 
byl strom z obce Vítochov a tře   
v pořadí strom z Rodkova. Oceně-
ní a věcný dar v podobě vánoční 
baňky byl předán zástupci obce 
Dolní Čepí.

Vzhledem k tomu, že soutěž 
měla úspěch, je už nyní jasné, že v 
letošním roce bude soutěž vyhlá-
šena znovu. 

Tímto chceme tedy vyzvat i další 
obce, aby se v letošním roce zapojily 
do ročníku čtvrtého, a současně po-
děkovat těm obcím, které se účast-

nily ročníku tře  ho. Dle nás byly vá-
noční stromky krásné všechny…
  Zaměstnanci 

Mikroregionu Bystřicko
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1. kolo Střelecké ligy mládeže  - školní rok 2018/2019 - se usku-
tečnilo 8. prosince 2018 v sálu DDM ve Žďáru n. S. 

Za DDM Bystřice n. P. se zúčastnili:  Dominik Bárta, Radim Hruš-
ka, Lucie Ťupová.

 
Kategorie chlapců  - Dominik Bárta 4. místo 
 - Hruška Radim  5. místo

Kategorie dívek - Lucie Ťupová 3. místo
 
Soutěž družstev  - družstvo DDM
(Bárta, Ťupová,    Bystřice n. P.  2. místo 
Hruška)   Bystřice n. P. 2. místo

                                  -tr-

Střelecké družstvo DDM

Zimní soutěžní přestávka 
družstev SK Bystřice n. P.
Zasloužený odpočinek od soutěžních utkání si nyní do-

přávají členové všech fotbalových týmů SK od přípravek až po muže. Soutěže 
dospělých skončily o víkendu 3. 11., mládež končila již o týden dříve. Ve větší 
míře než v minulos   se musíme přes zimní přestávku vyrovnat s faktem, že 
máme hlavně v mládežnických kategoriích šikovné hráče, kteří jsou oslovováni 
zástupci týmů z vyšších soutěží k přestupu z našeho klubu k nim.

 
Muži A: ve druhé sezóně v Krajském přeboru (po sestupu z Divize) nám 

za  m patří průběžná tře   příčka v tabulce. Vzhledem k dlouhodobě předvá-
děným herním výkonům nás mrzí trvalý nezájem ze strany diváků v našem 
městě.

Muži B: rezervě bystřického A-týmu patří 5. místo v pořadí Okresního pře-
boru.

Dorost: po letech útlumu se našim dorostencům letošní podzim celkem 
vydařil a patří jim proza  m vedoucí příčka v nižší krajské soutěži. Vzhledem 
ke skladbě soupeřů (Rozsochy/D. Rožínka, Vír, Rados  n apod.) by mělo být 
pro hráče povinnos   tuto soutěž vyhrát a postoupit do Krajského přeboru do-
rostu.

Žáci: i přes omezený počet hráčů a odchod potencionálních opor ve star-
ších žácích, mají obě žákovská družstva vcelku dobré výsledky. Zejména těší 
umístění mladších žáků, kteří budou na jaře bojovat o  tul přeborníka Kraje 
Vysočina.

Přípravky: naše společná družstva přípravek (s SK Pernštejn Nedvědice), 
hrají vyrovnaná utkání s hráči týmů větších, i bývalých okresních měst kraje 
(Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, V. Meziříčí, Žďár).

Pokračovat v soutěžích se bude až na jaře 2019 (začátek krajských i okres-
ních soutěží mužů je naplánován na víkend 23. - 24. 3., dorost a žáci zahájí 
pravděpodobně 6. a 7. 4., přípravky 13. 4.), takže hráči si  mohou užít zaslouže-
né soutěžní přestávky. Tréninky za  m pokračují na UT ZŠ Nádražní a Domanín, 
ve sportovní hale a v tělocvičnách bystřických škol.

Přehled umístění jednotlivých družstev:

Muži A (KP KFS Vysočina)  3. místo skóre 33:16  25 bodů
Muži B (OP OFS ZR)   5. místo skóre 35:24  23 bodů 
Dorost (I.tř. KFS Vysočina)  1. místo skóre 38:22  25 bodů 
Žáci st. (KP KFS Vysočina)  8. místo skóre 14:37  11 bodů 
Žáci ml.(KP KFS Vysočina)  3. místo skóre 42:28  22 bodů
Přípravka (KP KFS Vysočina) výsledky přípravek se neuvádí v tabulce 

Za SK Bystřice n. P. Petr Slabý

Vážení přátelé fotbalu a atle  ky,
hlavní náplní našeho spolku SK Bystřice je provozovat sport a obdobnou 

činnost v rámci sportovních a tělovýchovných ak  vit, vytvářet pro tuto čin-
nost podmínky a spolupracovat se všemi tělovýchovnými spolky. Naší pri-
oritou je vychovávat mládež, proto jsme velice rádi, že každé mládežnické 
družstvo má dva kvalifi kované trenéry, jejichž vzdělávání maximálně pod-
porujeme. 

Fotbal už dávno není jen letním sportem. Bylo uspořádáno mnoho mlá-
dežnických turnajů jak na travnaté ploše, tak i v hale. V současné době pro-
bíhá zimní halová fotbalová liga pod vedením Milana Hronce. Pro podporu 
fotbalu a atle  ky jsme získali několik dotací z veřejných fi nančních zdrojů a 
podpůrných programů, k nimž vypracoval žádos   Petr Slabý, za což mu patří 
poděkování.  

Chtěli bychom poděkovat i lidem, kteří trénují a vedou dě   ke sportu. Roz-
víjí  m nejenom fotbal, ale připravují dě   i na jiné sporty.

Další poděkování patří:
• členům výboru, kteří neúnavně shání fi nanční prostředky a pracují na 

ekonomické stabilizaci oddílu 
• hráčům za jejich přízeň k tomuto sportu, divákům za podporu
• všem partnerům a sponzorům, především však generálnímu partneru 

Městu Bystřice nad Pernštejnem. 

Přijďte ve středu 23. ledna v 16 hodin na 
zimní stadion v Bystřici n. P. 

na akci Týden hokeje

Ve stře-
du 23. led-
na 2019 
v 16 hodin 
budou mít 
v š e c h n y 
dě   bez 
r o z d í l u 
d o v e d -

nos   bruslení jedinečnou možnost 
vyzkoušet si zdarma, jaké to je být 
hokejistou. BK Zubři Bystřice n. P. 
ve spolupráci s Českým svazem 
ledního hokeje pořádá na zimním 
stadionu v Bystřici n. P. akci v rámci 
Týdne hokeje. Kromě zážitku v po-
době prvních krůčků na ledě si kaž-
dé dítě navíc s sebou domů odnese 
zajímavý hokejový dárek. Přijďte 
si vyzkoušet lední hokej a zažijte 
spoustu zábavy!

Co všechno je potřeba si na akci 
přinést? Stačí jen brusle, helma 
a rukavice (postačí i lyžařská hel-
ma a rukavice). V případě, že máte 
doma chrániče loktů a kolen pro in-
-line bruslení, vezměte je rovněž s 
sebou. Pokud nedisponujete brus-
lemi a helmou, můžete se obrá  t 
na Leoše Píštěka (606 387 153) 
s dotazem na možnost zapůjčení 

vybavení přímo na místě. 
Týden hokeje je série sportov-

ních akcí pro dě   ve věku 4 – 8 let 
a jejich rodiče, kterým se naskyt-
ne unikátní příležitost seznámit se 
s hokejovým prostředím. Pro dě   je 
připraven zábavný program na ledě 
i mimo něj, rodiče zde získají po-
drobné informace o tom, co obnáší 
mít doma malého hokejistu a jaký 
je přínos ledního hokeje pro fyzický 
a osobnostní rozvoj dě  . 

Pro účastníky Týdne hokeje je 
pak připravena ještě další výhoda. 
Každé dítě, které se na akci přihlá-
sí do projektu Pojď hrát hokej a 
klub ho následně zaregistruje do 
Českého svazu ledního hokeje z. 
s. (ČSLH), získá poukaz v hodnotě 
1500 Kč na nákup hokejové výstro-
je od CCM. 

Akce Týden hokeje se v rámci 
projektu Pojď hrát hokej koná po-
tře   po celé České republice a cel-
kově už počtvrté. Díky dosavadním 
ročníkům získalo první zkušenost 
s ledním hokejem téměř 11 000 
dě  . Více informací najdete na 
www.pojdhrathokej.cz v sekci Tý-
den hokeje.

Za BK Zubří Bystřice M. Svoboda

Do nového roku 2019 přejeme všem příznivcům sportu 
hodně zdraví, štěstí a pohody.

Za SK Bystřice Josef Soukop
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PO – PÁ 07.00 – 16.00 

SO – po dohodě 

Tel.: 737828691, 

727826881 

nově otevřeno 

 

 

       

 
 
 
 

AUTOSERVIS    PNEUSERVIS 

PŘÍPRAVA NA STK 

GEOMETRIE KOL   AUTODIAGNOSTIKA L

SERVIS LESNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA 

RENOVACE SVĚTLOMETŮ 

DOLNÍ ROŽÍNKA 

ROŽNÁ 

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, záruka 5 let. Tel: 

608 700 515, www.renovacevany.eu

Mikulášská nadílka 
v Domově Kamélie

 
 

 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 
-   výhodou obsluha pracovních stroj  
Nabízíme:  

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

Ve středu 6. 12. jsme společně s 
klienty oslavili svátek svatého Mi-
kuláše ve středisku Bystřice nad 
Pernštejnem. Pozvání na odpolední 
posezení přijal i místostarosta Bys-
třice nad Pernštejnem Mgr. Mar  n 
Horák a z Křižanova nás navš  vila 
Mgr. Marie Harisová. Nezapomněl 
dorazit ani Mikuláš se svými pomoc-
níky čertem a andělem. Tato trojice 
zhodno  la hříchy našich klientů. 
Vše dobře dopadlo, nikdo nebyl od-
nesen do pekla a dokonce se všich-

ni dočkali sladké odměny. Strávili 
jsme příjemné odpoledne při hor-
kém jablečném moštu a drobném 
pohoštění. Akce se zúčastnilo i pár 
dě   pracovníků. Panovala výborná 
nálada a všichni se příjemně nala-
dili na blížící se Vánoce. Děkujeme 
za návštěvu panu místostarostovi. 
Poděkování patří i všem pracovní-
kům za skvěle zorganizovanou akci. 
Kolek  v pracovníků v čele s paní ře-
ditelkou přeje všem úspěšný vstup 
do nového roku 2019.
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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

Občanská poradna při PORTIMO, o.p.s.
bezplatné odborné poradenství 
v 18ti různých oblastech

v roce 2017 využilo poradnu 
1038 klientů s 1756 dotazy

téměř polovina dotazů se týká 
dluhové problematiky

občanská poradna má akreditaci 
na sepisování návrhů - návrhy sepisujeme bezplatně 

Projekt „Jde to i bez dluhů“ je společný projekt 
Občanské poradny a Centra prevence CéPéčko 
a je podpořen grantem Fondu Vysočiny. 

OBČANSKÁ PORADNA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo náměstí 12 (budova polikliniky), tel. 566 616 121

OBČANSKÁ PORADNA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Zahradní 580 (budova polikliniky), tel. 566 688 227

PORTIMO, o.p.s. 
Občanská poradna: op@portimo, tel. 731 487 284, 733 510 693, www.portimo.cz


