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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ BŘEZEN - DUBEN 2023 

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

DATUm ČAS AKCE mÍSTO

1.3 - 21.5 - Santini hledáčkem členů fotoklubu Vysočina Muzeum BnP

  3. 3. 19:00 Divadlo - Vydrž miláčku! Kulturní dům BnP

  4. 3. 14:00 FC Boskovice x SK BynP Boskovice

  7. 3. 18:30 Kinokavárna - A pak přišla láska Kulturní dům BnP

  9. 3. 17:00 Koncert ZUŠ - Jarní koncert Kulturní dům BnP

11. 3. 20:00 16. Vinařský ples Kulturní dům BnP

11. 3. 14:00 Karneval v Blažkově Kulturní dům Blažkov

11. 3. 20:00 VIII. Květinový ples Sokolovna Nedvědice

14. 3. 10:00 Kino pro děti - Animované pohádky Kulturní dům BnP

14. 3. 19:00 Koncert KPH - Romantické skladby pro flétnu a kytaru Kulturní dům BnP

15. 3. 19:00 Divadelní představení - Sylvie Kulturní dům BnP

18. 3. 14:00 Dětský karneval Kulturní dům Domanín

18. 3. 15:00 SK BynP x TJ Speřice Fotbalový stadion BnP

18. 3. 20:00 V. Maškarní ples Městské muzeum BnP

19. 3. 15:00 Kinokavárna - Asterix a Obelix: Říše středu Kulturní dům BnP

22. 3. 08:30 a 10:00 Dětský pořad - Hluboko pod nulou Kulturní dům BnP

25. 3. 10:00 Mariášový turnaj ve čtyřku (prezentace od 09:30) Pohostinství Věchnov

25. 3. 15:00 SK BynP "B" x Doubravník Fotbalový stadion BnP

26. 3. 17:00 Koncert - Nezmaři 45 let a smyčcový orchestr N. Kyjovského Kulturní dům BnP

26. 3. 17:00 Abrakadabra divadlo - Studánka a kouzlo lesa Nedvědice - Obřadka

28. 3. 10:00 Dětský pořad - Tradice, čepice, truhlice Kulturní dům BnP

29. 3. 18:30 Kinokavárna - Julie, co by bylo kdyby ... Kulturní dům BnP

31. 3. 18:00 (Ne)Vinný večer se smyčcovým kvartetem Cappella Allegra Městské muzeum BnP

  1. 4. 15:30 SK BynP x Tasovice Fotbalový stadion BnP

Upozornění městského úřadu 
Bystřice nad Pernštejnem 

28. 2. – 10. 3. 2023
oddělení správní 

občanské průkazy, cestovní pasy,  
matrika a evidence obyvatel

z provozních důvodů

UZAVŘENO

PRVNÍ OBČáNEK
Prvním občán-
kem Bystřice nad 
Pernštejnem roku 

2023 se stala Natálie Urbanová, 
která se narodila 18. ledna 2023. 
V pondělí 13. února přivítal sta-
rosta města Martin Horák malou 
Natálku společně s jejími rodiči ve 

své kanceláři na městském úřa-
dě. Současně s přáním pevného 
zdraví a štěstí obdržela Natálka 
zlatý přívěsek a drobné dárky. Její 
rodiče svými podpisy v pamětní 
knize potvrdili Natálčin vstup mezi  
bystřické občany.       
                            -red-
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Odpady č. účtu: 9005-0000723751/0100

variabilní symbol = 315001340

specifický symbol = rodné číslo

sazba poplatku za osobu: 700 Kč

splatnost poplatku: 30. 06. 2023

Pes č. účtu: 9005-0000723751/0100

variabilní symbol = 315001341

specifický symbol = číslo popisné

sazba poplatku za psa dle OZV č.1/2019 - 
1.500/500/200 Kč

splatnost poplatku: 31. 03. 2023

PLACENÍ POPLATKů

Při platbě za více osob stačí poslat jednu platbu za všechny 
dohromady. 

V takovém případě uveďte jako specifický symbol rodné číslo 
jednoho z dospělých, za kterého platíte. Pokud platíte za osoby 

s rozdílným příjmením, vypište je prosím do poznámky. 

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.,  566 590 311

e-mail: posta@bystricenp.cz, ID datové schránky: b3mbs36

Rada města Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE 
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou  

č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních  
komisích, ve znění pozdějších předpisů

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele 

Základní školy T. G. masaryka 
se sídlem Tyršova 409, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Předpoklady:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 

1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon o pedagogických pracovnících“), 

• plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) a bezúhon-
nost

• zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa 
ředitelky/ředitele

• délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v 
činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v 
souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, tj. 4 roky.

Požadavky:
• organizační a řídící schopnosti,
• znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu 

školy,
• znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost kon-

cepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

Písemně zašlete: 
• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail, případ. datovou 

schránku), 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, pří-

padně úředně ověřenou kopii jiného dokladu o úspěšném ukončení 
studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy  
(např. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, vysvěd-
čení o absolutoriu, maturitní vysvědčení atd.), 

• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
• originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu čin-

nosti ředitelky/ředitele (ne starší 3 měsíců), 
• strukturovaný profesní životopis, 
• doklad o splnění praxe dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracov-

nících, ze kterého je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení 
(např. přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem),

• pedagogickou koncepci rozvoje a řízení školy, 
• čestné prohlášení o plné svéprávnosti. 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou nejpoz-
ději do 15. 3. 2023 do 16 hodin (rozhodující je datum a čas doručení) na 
adresu: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.
 
Obálku označte slovy: 
Konkurs Základní škola T.G.masaryka – NEOTVÍRAT!

Přihlášku, životopis, koncepci a čestné prohlášení vlastnoručně podepište 
a uveďte datum.
Ředitelka/ředitel školy bude jmenována/jmenován na dobu neurčitou s 
předpokládaným nástupem od 1. 8. 2023.

Upozornění:
Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude splňovat požadav-
ky týkající se výše uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihláš-
ky včetně jejích příloh, bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

 Martin Horák,
starosta města

Hrob č. účtu: 9005-723751/0100

variabilní symbol = 315003632

specifický symbol = rodné číslo nájemce

Nájem 
pozemků

č. účtu: 9021-627751/0100

variabilní symbol = 6012

specifický symbol = jméno nájemce

splatnost poplatku: 30. 06. 2023

Tarif mHD Bystřice nad Pernštejnem 
LiNKA 846 001

Jízdenka Platnost od Jízdné Kč

Základní jízdné*  14,-
Zlevněné jízdné**  8,-
Senioři 70+*** 01.01.2023 zdarma
Děti do 6 let  zdarma
Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P  zdarma
Pes v přepravní schránce  zdarma

Základní jízdné*  - cestující od 15 let - do 70 let
Zlevněné jízdné** - cestující od 6 let - do 15 let, přeprava psů mimo  

   přepravní schránku
Senioři 70+***    - prokázání se OP nebo jiným úředním dokladem  

   s podobenkou (fotografie)

V rámci mHD Bystřice nad Pernštejnem jsou uznávány průkazy 
 a přestupní jízdenky iDSJmK.
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RADA mĚSTA 31. LEDNA 2023
Rada města schválila:
1. dotace a VPS na neinvestiční do-

tace z rozpočtu města pro rok 
2023,

2. návrh komise sportu a mládeže 
na ocenění sportovce, trenéra 
a osobnosti sportu za rok 2022. 
V kategorii sportovec, kolektiv 
sportu bude oceněna Ing. J. Císa-
řová, kolektiv Dance Style, druž-
stvo šermířek – M. Illeková, K. 
Illeková, I. Sedláková a starší žáci 
ASK. V kategorii trenérů budou 
oceněni P. Nováková, J. Sláma, P. 
Zavadil a K. Pročka. Titul osobnost 
sportu schvaluje Ing. Z. Mašíkovi,

3. zřízení budoucí služebnosti ve 
prospěch Svazu vodovodů a ka-
nalizací Žďársko spočívající v prá-
vu uložení vodovodního potrubí, 
jeho údržby a oprav na pozem-
cích část parc. č. 1082/1, 311, 
296, 118/1, 138, 117, 890, 1847/1, 
1847/2, 1850/1 v k. ú. Bystřice n. 
P. Budoucí služebnost bude zří-
zena bezúplatně a bude na dobu 
určitou po dobu životnosti stavby 
vodovodu,

4. zřízení věcného břemene společ-
nosti EG.D, a.s. spočívající v právu 
uložení podzemního vedení NN, 

jeho údržby a oprav na pozemku 
část parc. č. 274/1 v k. ú. Bratru-
šín. Věcné břemeno bude úplat-
né za jednorázovou úplatu ve výši  
2.000 Kč + DPH a věcné břemeno 
bude na dobu neurčitou,

5. zřízení budoucího věcného bře-
mene ve prospěch společnosti 
EG.D, a.s. spočívající v právu ulo-
žení podzemního vedení NN, jeho 
údržby a oprav na pozemcích část 
parc. č. 191/2, 206, 472/1 v k. ú. 
Vítochov. Budoucí věcné břeme-
no bude úplatné za jednorázovou 
úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH a 
věcné břemeno bude na dobu 
neurčitou,

6. Grantový program „Údržba ma-
jetku na rok 2023“,

7. využití vertikální spolupráce s fir-
mou TS města a.s. na akce z roz-
počtu města rozpočtované nad  
1.000.000 Kč:

 - rekonstrukce 8 bytů DPS (již bylo 
schváleno usnesením RM 22-15-
12),

 - přechod přes komunikaci u DPS,
 - oprava vodovodní přípojky DPS,
8. přeúčtování nedokončených in-

vestic,
9. financování akce Opatření proti 

dešťové vodě v ulici Krátké část-
kou 46.870,00 Kč,

10. poskytnutí neinvestičních dotací 
z rozpočtu města,

11. dotační Program města Bystřice 
n. P. na podporu čištění odpad-
ních vod v místních částech Koz-
lov, Lesoňovice a Pivonice pro rok 
2023,

12. Smlouvu o zřízení místa zpětného 
odběru odpadních baterií a aku-
mulátorů,

13. Dodatek č. 22 Smlouvy o sběru, 
svozu a odstraňování odpadu ze 
dne 30.12.2003. Dodatek č. 19 ke 
Smlouvě o správě pohřebiště ze 
dne 29.12.2003,

14. Smlouvu o přípravě a pořádání 
části MHF třinácti měst Concen-
tus Moraviae na roky 2024 – 2027 
s Mezinárodním centrem slovan-
ské hudby Brno, o.p.s.,

15. uzavření Rámcové smlouvy o pro-
vádění exekucí s Exekutorským 
úřadem Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, 
soudní exekutor.

Rada města doporučila zastupitel-
stvu:
16. schválit dotaci ve výši 400.000 Kč 

z grantového programu města 

Bystřice n. P. „Podpora zajištění 
lékařské péče – Bystřicko 2022+“ 
pro MDDr. K. S.

Rada města jmenovala:
17. předsedou komise sportu a mlá-

deže Miroslava Nováka (SRBR) a 
členem této komise Pavla Tráv-
níčka (BNP),

18. předsedou komise pro spolkové 
činnosti Antonína Tulise (KSČM),

19. v souladu s § 167 zákona 
561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů jako svého 
zástupce pro funkční období 2020 
- 2023 do Školské rady ZŠ Nádraž-
ní Bystřice n. P. Bc. L. F. s účinností 
od 01. 02. 2023.

Rada města vzala na vědomí:
20. rezignaci Miroslava Nováka 

(SRBR) na post předsedy komise 
pro spolkové činnosti a jmenuje 
ho členem této komise

21. uzavřené smlouvy dle směrnice 
3/2021.

Zápis z rady naleznete na webových 
stránkách města: https://www.bys-
tricenp.cz/rada.   -red- 

Hlášenírozhlasu.cz je moderní služ-
ba, se kterou už žádná důležitá 
oznámení z Vaší obce/města ne-
zmeškáte. Ať už neslyšíte hlášení 
místního rozhlasu nebo nemáte při-
stup k aktuálním informacím, nyní 
získáte veškeré informace ihned a 
můžete se k nim kdykoliv vrátit. Na-
víc, pokud se zaregistrujte k odběru 
hlášení, budete dostávat aktuální 
informace efektivně a snadněji než 
dříve. Kulturní události, důležitá 
oznámení úřadu, krizové zprávy - 
sami si zvolíte, které informace Vás 
zajímají a vyberete si, jakým způso-
bem je budete odebírat.

Veškeré informace ohledně této 
služby naleznete na https://bystri-
cenp.hlasenirozhlasu.cz. 

SOCHY A VÝTVARNá DÍLA BYSTŘiCKA - 33

Stavbu umělé zřícené kaple v Jivině 
na Dolní Rožínce nechal zbudovat 
Jan Nepomuk hrabě Mitrovský  
v letech 1781 - 1789. Měla půdo-
rys kruhové výseče, byla zdobena 
freskovou malbou a výklenky byly 
zdobeny různými soškami. Stavba 
měla připomínat niku, která byla 
typickým prvkem osvícenských za-
hrad a parků. Na pohlednicích se 
dochovala podoba jedné ze soch, 
která byla umístěna v jednom  
z výklenků. Jednalo se pravděpo-
dobně o symbolické torzo ženy  
v životní velikosti s bohatou řase-
nou drapérií. O jejím dalším osudu 
se bohužel zprávy nedochovaly.

Sochařská výzdoba umělé kaple v Jivině

Pohlednice - Nakl. 
Frant. Juračka,  

Dol. Rožínka
Foto F. Racek, 1927
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PLASTY
DO ŽLUTÉHO

Co sem patří:
•	 Plastové	obaly	všeho	druhu	

(PET	láhve,	kelímky,	obaly	od	
jogurtů,	plastové	obaly	od	
kosmetiky	a	drogerie)

•	 Sáčky,	igelitové	tašky,	folie
•	 Nápojové	kartóny	od	mléka		

a	džusů	(Tetrapak)
•	 Polystyren	v	menších	kusech

Co sem nepatří:
•	 Znečištěné	plasty
•	 Obaly	od	chemikálií		

a	nebezpečných	látek
•	 Podlahové	krytiny,	

novodurové	trubky

Jak odkládat:
Plastové	obaly	musí	být	bez	obsahu,	
není	třeba	vymývat.	Co	jde	tak	
sešlápnout	kvůli	šetření	místa.

PAPÍR 
DO MODRÉHO 

Co sem patří:
•	 Noviny,	časopisy,	kancelářský	

papír,	reklamní	letáky
•	 Knihy	(bez	tvrdé	vazby),	sešity
•	 Krabice,	lepenka,	kartón,	

papírové	obaly
•	 Obaly	od	vajíček

Co sem nepatří: 
•	 Mokrý,	mastný	anebo	jinak	

znečištěný	papír
•	 Uhlový	a	voskový	papír
•	 Použité	pleny	a	dámské	

hygienické	potřeby
•	 Použité	papírové	utěrky	a	

kapesníky

Jak odkládat:
Krabice	rozložené,	papír	nesvázaný,	
nezabalený.	Co	jde	tak	sešlápnout	
kvůli	šetření	místa.

SKLO
BÍLÉ DO BÍLÉHO

BAREVNÉ DO ZELENÉHO 
Co sem patří:
•	 Láhve	od	nápojů,	rozbité	

skleničky
•	 Zavařovací	sklenice,	sklenice	od	

kečupu	dresinků
•	 Tabulové	sklo	i	když	je	čiré	patří	

do	zeleného	kontejneru

Co sem nepatří:
•	 Keramika,	porcelán,	autosklo,	

zrcadla
•	 Bezpečnostní	sklo	s	dráty,	

obrazovky	TV,	žárovky
•	 Vratné	a	zálohované	sklo

Jak odkládat:
Sklo	musí	být	bez	obsahu,	není	třeba	
vymývat.

MY TŘÍDÍME
A CO VY?
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mASOPUST V BYSTŘiCi NAD PERNŠTEJNEm 18. ÚNORA 2023
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Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů z Bystřice n. P. pořídi-
la nové vybavení v hodnotě 
102.477,77 Kč. Hasičský fond 
Nadace Agrofert přispěl finanč-
ním darem ve výši 50.000 Kč.

Jednalo se o nákup osmi 
kusů záchranářských přileb SI-
COR, osmi kusů držáku svítilny 
a dvacet jedna párů zásahových ru-
kavic ESKA Jupiter.

Vybavení bude využito zejména 
pro technické zásahy a likvidace 
požárů v otevřeném terénu. Poříze-
ním nového vybavení se zvýšila ak-
ceschopnost a ochrana zasahujících 

Hasiči z Bystřice n. P. díky Nadaci 
Agrofert pořídili nové vybavení

hasičů.
Děkujeme Nadaci Agrofert za 

poskytnutý dar. Zboží dodala firma 
Duffek s.r.o.

PRAP. Josef Roman, velitel
JSDH Bystřice n. P.

Podnikáte ve svatebních 
službách a sháníte způsob, 
jakým informovat veřej-
nost o Vaší nabídce? Vyso-
čina Tourism hledá tradiční 
i netradiční svatební místa, 
svatební koordinátory a 
dodavatele z Vysočiny na 
svůj svatební web. 

Vysočina Tourism spra-
vuje web www.vysocina-
svatba.cz se svatební tematikou. 
Budoucí manželé mají možnost 
vybrat si na jednom místě svůj vy-
sněný svatební prostor, svatebního 
koordinátora i všechny potřebné 
dodavatele. V současné době jsou 
na stránkách svatební místa vhod-
ná pro venkovskou, zámeckou, 
církevní, ale i netradiční svatbu.  
K nalezení je zde také seznam sva-
tebních koordinátorů a dodavatelů 
z kraje od fotografů a kadeřnic až 
po půjčovny šatů a catering. Pod-
nikáte-li v nějakém z těchto nebo 
příbuzných oborů, máte příležitost 

Vysočina Tourism nabízí propagaci 
podnikatelům ve svatebních službách

být zdarma uvedeni na svatebním 
webu Vysočina Tourism.

V případě zájmu napište na  
e-mail: simona.kratochvilova@
vysocinatourism.cz nebo volejte:  
731 597 613 a zašlete následující 
informace:
• Popis místa/nabízených služeb
• Kontakt – adresa, telefon, e-mail, 

webové stránky, sociální sítě
• Autorsky ošetřené fotky

Těšíme se na Vaše e-maily a na 
naši budoucí spolupráci, tým Vyso-
čina Tourism.

Začátkem února letoš-
ního roku se posilovna, 
která byla umístěna v so-
kolovně, přesunula na ulici 
Příční 405. Jedná se o šedou 
budovu za městským úřa-
dem a posilovnu najdete  
v 1. patře. Pro zájemce je 
zde připraveno více jak dva-
cet stanovišť na posilování, 
včetně běžeckých pásů a 
lana na šplhání. Součástí 
jsou také samozřejmě šat-
ny se sprchou. Kdykoliv bě-
hem cvičení je také možné 
využít občerstvení na baru  
v podobě iontových nápojů, 
proteinových tyčinek nebo 
třeba kávy. Jednorázový 
vstup je 50 Kč, případně 
je možné zakoupit perma-
nentku na patnáct vstupů 
za 600 Kč. Otevřeno je od 
pondělí do pátku od 16 do 
20 hodin. V sobotu je ote-
vřeno od 10 do 13 hodin.                                         
    -red-

Posilovna Sokol Bystřice n. P. v novém

V této době mohou poplatníci odevzdat svá řádně 
vyplněná daňová přiznání k dani z příjmů za zdaňovací 

období roku 2022 na podatelně tohoto úřadu nebo 
na Územním pracovišti v Bystřici nad Pernštejnem, 

Masarykovo náměstí 15, druhé podlaží.
Více informací naleznete na www.financnisprava.cz.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina  
Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, 

oznamuje:

pondělí 27. 3 - pondělí 3. 4. 2023 

rozšíření úředních hodin

08:00 - 17:00 hodin

ZLATÝ ERB 2023
Soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí

Akce „Doplnění zvonové sousta-
vy v kostele sv. Vavřince v Bystřici 
nad Pernštejnem v roce 2022“ 
byla zařazena mezi 20 akcí ucháze-
jících se o cenu Zlatá jeřabina 2022 
v kategorii „Péče o kulturní dědic-
tví“. Na webových stránkách Kraje 
Vysočina bude vyvěšen stručný 
popis realizované akce včetně fo-
tografií a bude sloužit k propagaci 
této akce v době hlasování veřej-
nosti. Hlasování veřejnosti probí-
há v termínu od 1. března 2023 do 
31. března 2023. 

Více informací o anketě a způso-
bu hlasování najdete na webových 
stránkách Zlatá jeřabina, na strán-
kách města Bystřice nad Pernštej-
nem https://www.bystricenp.cz/ a 

ZLATá JEŘABiNA 2022 
stránkách Římskokatolické farnosti 
https://fabys.cz.

O případnou pomoc s hlasová-
ním můžete zavolat na tel. 606 375 
907                                                    -vm-

V roce 2023 probíhá již 25. ročník 
soutěže Zlatý erb. Veřejnost může 
letos hlasovat pro webové stránky 
měst a obcí, které se účastní kraj-
ského kola až do 15. března do 12 
hodin. Aplikace pro hlasování ve-
řejnosti je umístěna na adrese: 
extranet.kr-vysocina.cz/zlatyerb

Pokud se Vám městské stránky 
www.bystricenp.cz libí, můžete 
jim poslat hlas.                                -red-
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 Lezení po ledopádu, 
krásná příroda  

a zajímavá technická památka

VYSOČiNOU TAm A ZASE ZPáTKY 
kostel sv. Víta v Zahrádce

Mezi Ledčí nad Sázavou a Humpol-
cem před pár lety stálo městečko 
Zahrádka. V 70. letech 20. století do-
šlo ale k výstavbě vodního díla Švi-
hov, pro mnohé známé spíše jako 
vodní nádrž Želivka, která nyní zá-
sobuje pitnou vodou Prahu a část 
Středočeského kraje. Při výstavbě 
tohoto díla byla Zahrádka srovnána 
se zemí. Poslední dochovanou pa-
mátkou je tak na bývalém zahrádec-
kém náměstí kostel sv. Víta. 

Původně románský kostelík  
s částečně zachovalými gotickými 
nástěnnými malbami zde stojí více 
jak 700 let. Kostel byl postaven po 
roce 1219, kdy byla obec v držení 
Vyšehradské královské kapituly. 
Největší kulturně historickou hod-
notu mají nástěnné malby z let 1340 
- 1390, které jsou pravděpodobně 
jedním z mála dochovaných vyob-
razení genealogie českého vládnou-
cího knížecího rodu Přemyslovců. V 
presbytáři jsou částečně zachovány 
3 pásy figurální výzdoby z let 1340 
- 1350. V dolním pásu jsou obrysy 
a siluety stojících postav. Na trium-
fálním oblouku se dochovala malba 
sv. Markéty stojící na draku (kolem 
roku 1380) a klečící donátor (kolem 
roku 1390).

Uvnitř kostela najdete také bron-
zovou sochu pro Josefa Toufara, 
která byla slavnostně odhalena  
25. února 2017, v den 67. výročí Tou-
farova umučení a 69. výročí komu-
nistického puče v Československu. 
Národní památkový ústav sochu 
dostal darem od předního českého 
sochaře Olbrama Zoubka. Jedná se 
také o poslední sochu, kterou slavný 
sochař vytvořil. 

Jelikož se stavba nachází  
v 2. ochranném pásmu vodojemné-
ho zdroje, není možné ke kostelíku 
zajet autem. Je tedy nutné zapar-
kovat u silnice a dojít několik metrů 
pěšky. Do kostela bude možné na-
hlédnout například 15. 4. 2023 při 
mimořádné prohlídce s odborným 
výkladem o historii a stavební podo-
bě kostela a zaniklého městečka.

Vzdálenost: 100 km
Vstupné: dobrovolné            -mm-

SOUTĚŽ PRO miLOVNÍKY BYSTŘiCKA 

POZNEJ BYSTŘiCKO!

Možná jste nevěděli, že se u nás 
nachází jeden z nejvyšších uměle 
vytvořených ledových útvarů v Ev-
ropě. Jedná se o Ledovou stěnu ve 
Víru, která je při příhodných pod-
mínkách počasí v obležení lezců, 
kteří se pokouší zdolat její ledové 
vrcholy. Obec Vír se v poslední 
době stala cílem milovníků letních 
i zimních outdoorových sportů. 
Kromě ledové stěny jsou zde také 
traily pro horská kola, jištěné ferra-
tové trasy nebo vodácký kanál s 
řadou překážek. 

Nejvyšší ledopád: ledové lezení
Ledová stěna ve Víru je nejvyš-

ším ledopádem v České republice. 
Inspirací pro vznik ledové stěny na 
tomto místě byl zdejší potok, kte-
rý stéká do Svratky přes několik 
skalních stupňů a v zimě se na něm 
tvoří ledová kaskáda. Zde byly po-
prvé použity mačky a cepíny. První 
pokus provedli bratři Matuškové 
na skalce v kempu na říčce Bystřici. 
Následovalo několik pokusů o za-
ledování strmého svahu a od roku 
2008 přesunuli místní horolezci 
projekt přímo do katastru obce. 
Díky výkonným čerpadlům zajiš-
ťují dostatečný přísun vody na za-
lednění dvou skalních útvarů Velké 
a Malé věže, které se nachází v se-
verozápadní části obce, na pravém 
břehu řeky Svratky. Toto místo se 
stalo natrvalo domovem ledového 
lezení v České republice a každý ho 
dnes zná pod názvem 
Ledová stěna. Výška ská-
ly je 45 metrů, přičemž 
délka jednotlivých lezec-
kých cest se pohybuje v 
rozmezí 15 – 25 metrů. 
Pro lezení po ledové stě-
ně samozřejmě potřebu-
jete patřičné vybavení. 
Abyste se na ledové stě-
ně udrželi a mohli se 
bezpečně pohybovat. 

Potřebujete mačky, cepíny, přilbu, 
sedací a prsní úvazek. Ve Víru je 
k dispozici i půjčovna, takže není 
nutné mít vlastní vybavení. Lezení 
horních partií stěny je z důvodu 
bezpečnosti umožněno pouze 
zkušeným horolezcům. Díky umě-
lému osvětlení je možné i večerní 
a noční lezení. Pro velký zájem a 
omezenou kapacitu se prosím na 
stěnu rezervujte na webových 
stránkách provozovatele. 

V okolí najdete krásné výhledy  
a unikátní přírodní rezervace 

Obec Vír se stala centrem turis-
tiky už v 80. letech 19. století díky 
hostinskému Františku Šťastnému, 
který své hosty ctil bylinným liké-
rem Vírský vánek a dalšími speci-
alitami. Ve svém podniku přivítal 
například i Petra Bezruče, Karla 
Čapka, Jana Masaryka nebo Emu 
Destinnovou. Dnes můžete přímo 
v obci navštívit několik pěkných 
staveb lidové architektury, kte-
ré se zde dochovaly. Milovníci 
umění by neměli vynechat Galerii 
Na Bahnech, která je díky svým 
skvělým přirozeným světelným 
podmínkám hojně vyhledávaná 
umělci a má běžně obsazenou 
kapacitu až na dva roky dopředu. 
Díky odlesnění se dnes můžete ko-
chat krásným výhledem z Rossiho 
skály. Pokud si chcete prohlédnout 
celé okolí a ještě se něco dozvědět, 
vydejte se na Vodohospodářskou 
naučnou stezku zvanou Stezka ko-
lem Evropského stromu. Šestnáct 
panelů je věnováno ochraně a vy-
užití vodního bohatství, na čtyřech 
se dozvíte o obcích na trase. 

Více na www.korunavysociny.cz
-dš- 

Foto: Adrex Base Camp

V únoru se náš fotograf 
zaletěl podívat do Da-
lečína a dronem vyfotil 
Kostel svatého Jakuba 
Většího. První zmínka 
o této stavbě je z roku 
1358. V současné době 
ke kostelu vede 102 
schodů, které lemuje 
Křížová cesta v podobě 
dřevěných sloupků s 
křížkem a s obrázkem. 

Celkem nám do redakce při-
šlo 16 správných odpovědí a 
jedna špatná. Šťastnou vý-
herkyní se stala paní Anna 
Pospíšilová. 

Do března pro Vás máme 
něco jednoduchého. Pokud 
poznáte tajemný průchod, 
napište nám do 15. 3. na 
info@bystricenp.cz a třeba se 
zrovna Vy stanete výhercem. 

BYSTŘICKO
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách

www.bystricenp.cz/noviny-bystricko
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Radek Padrtka

ROZHOVOR, RůZNÉ

KOVO ROPáK

Cestou na bystřické nádraží nelze 
přehlédnout budovu s nápisem 
KOVO ROPÁK. Jedná se o českou fir-
mu, která se dlouhodobě zaměřuje 
na výrobu a prodej kovových pro-
duktů, kovoobrábění, kovovýrobu, 
zámečnictví. Co všechno se ve fir-
mě vyrábí, nám prozradil jednatel 
firmy Radek Padrtka. 
▶ Kovo Ropák  je  v Bystřici od 
roku 2006. Jak vůbec vznikla firma, 
a vzpomenete si na první roky fun-
gování? 

V roce 1997 jsem začal podnikat 
doma v garáži jako fyzická osoba. 
Postupem času jsme si pronajali díl-
nu v Rozsochách, kterou jsme za po-
moci táty zrekonstruovali. V té době 
pracovalo ve firmě pět kvalitních 
strojařů. Rokem 2006 přišel zlom 
v naší výrobě. Koupili jsme stávají-
cí areál od Diama s.p., založili s.r.o.  
a díky příchozím 
zaměstnancům 
rozšířili výrobu za 
hranice ČR. Dnes  
v naší firmě pra-
cuje více než tři-
cet lidí.
▶ Vysvětlete 
prosím našim 
čtenářům, co 
vlastně Kovo Ro-
pák  znamená ? 

Kovo vystihu-
je náš slogan „…
železo je to, co 
umíme“. Ropák je 
moje přezdívka z 
mládí a jak jsem 
se k ní dopracoval, to by neměl vě-
dět každý, ani čtenáři Bystřicka.
▶ Co se od založení firmy změni-
lo a jaké máte plány do budoucna? 

Úplně všechno, počet zaměst-
nanců, výrobní možnosti, kapacity, 
strojní park, zázemí. Postavili jsme 
administrativní budovu, novou 
halu, stávající prostory jsme zatep-
lili. Ve výrobě jsou moderní stroje s 
nejlepším vybavením. Zaměstnanci 
si vzali za své naši strategii a tou je 
kvalita.

Plánování nějaké dlouhé budouc-
nosti nemá v dnešní turbulentní 

době žádný smysl, a tak chceme ka-
ždý měsíc chodit do práce v relativ-
ním klidu, kdy máme vše zaplaceno, 
všichni jsou zdraví a v pohodě. A od 
toho se pak odvíjí kvalita naší práce 
a zájem o naši firmu.
▶ Kromě vedení firmy jste také 
velký sportovec. Kterým sportům 
se věnujete a jaký je váš oblíbený? 

Velký sportovec jsem už jen duší 
a svým pupíkem. Samozřejmě fot-
bal. Stará garda Rozsoch si pravidel-
ně chodí udělat žížu, trénuji mládí, 
nechybím s manželkou skoro na 
žádném utkání, protože tam hrají 
naši kluci. Máme tam partu rozsoš-
ského rowdies.

A pak je to hokej. Dvakrát týdně 
jsem na ledě s klukama z Lísku, Zub-
ří a Hvězd rybníků. Chytám, pokud 
se to tak dá říct, ale strašně mě to 
baví.
▶ Čtenáři Vás také mohou znát 
z divadelních prken, jak jste se k 
divadlu dostal? 

Divadlo to je taky kapito-
la. V Rozsochách má dlouhou 
tradici. My jsme začali v roce 
1992 jako Mládí Vysočiny, hrá-
li jsme pohádky Smolíček, 
Mrazík,… Poté se naše parta pro-
vdala, oženila a byly jiné povinnosti.  
V roce 2011 obnovili divadlo „kos-
telníci“ a o rok později jsem dostal 
nabídku do této party.

A v ní jsem vydržel až do součas-
nosti. Hráli jsme Noc na Karlštejně, 
Tři mušketýři, Dívčí válka, pohádky 
Tajemství staré bambitky, Kozí pří-
běh, Za humny je drak, pantomimu 

a balet Julie aneb kdo hledá, ten 
najde.
▶ Jaká byla Vaše nejoblíbenější 
role? 

Nejoblíbenější role je ta životní. 
Občas něco zapomenu, nebo si ne-
vzpomenu, kolikrát ani nevím, co 
vlastně hraju a kde se nacházím, ale 
jsem obklopen spoustou skvělých 
lidí, ať je to v rodině, práci, sportu, 
divadle. A o tom to je.

Mockrát Vám děkuji za Váš čas a 
přeji, ať se Vám a firmě daří. 

-mm-

Pošta PARTNER Prosetín

Adresa: 
Obchod U Maršálků, Prosetín 64,
592 64 Prosetín
Provozovatel: 
Radka Maršálková Lontrasová
Otevírací doba:
Po 08:00 - 12:00  15:00 - 16:00
Út  15:00 - 16:00
St 08:00 - 12:00
Čt 08:00 - 10:00
Pá 08:00 - 12:00 15:00 - 16:00
Tel: 728 239 343

mateřská škola
Adresa: Věchnov 73, 593 01
Ředitelka: Bc. Jana Valová, Dis.
Telefon: 703 661 751
E-mail: msvechnov@seznam.cz

Opravte si v iNFOrOČeNCe

Klienti Rosy nás zásobují svojí 
krásnou tvorbou a je dobře, že si 
nic nenechávají jen pro sebe. Další 
série obrázků na téma ZIMA je ke 
zhlédnutí v prostorách schodiště 
1. - 4. patra v budově Městského 
úřadu v Bystřici nad Pernštejnem. 
Za obrázky moc děkujeme a tím-
to se pomalu loučíme se zimou. 
Na oplátku posíláme materiály do 
Vašich dílniček, ať je z čeho tvo-
řit, vždyť Velikonoce už klepou na 
dveře. 

J. Zelená, projekt MAP III

PANÍ ZimA

KOŽNÍ AmBULANCE

Přijímáme pouze objednané pa-
cienty, a to z nařízení hygieny  
a zdravotních pojišťoven už od 
roku 2020.
Objednací doba je 2 - 3 týdny  
a akutní pacienti se musí telefonic-
ky nahlásit denně do 9 hodin.
Ordinační hodiny: 
Po 07:45 - 15:00
Út  07:45 - 11:00
St  07:45 - 15:00
Čt  07:45 - 15:00
Pá  07:45 - 11:00
V ordinaci se střídají:
MUDr. Marie Dvořáčková
MUDr. Jana Veselá
Tel.: 566 688 233
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městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých večerů nabízíme našim čtenářům malý vý-
běr z nově zakoupených a zaevidovaných knih.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376    Mobil: 723 521 892

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

Knihy pro dospělé:
Alger Cristina Bankéřova žena
Fouassier Éric Skleněná past
George Nina Světla jihu
Michl Jan Čechosabáky: ve stínu legií
Monforte Reyes Pohlednice z Východu
Pearse Lesley Už nikdy mě nespatříš
Sveistrup Soren Kaštánek
Urbánková Vlasta Živá voda: putování po březích Lubě a Svratky
Williams Abby Báječný čas života
Zanetti Rebecca Uteč, dokud můžeš

Knihy pro mládež:
Harrison Paula Kamarádky ze zámku. Případ ukradené korunky
Jindra Jaromír Monika a poklad templářů
Johnson Rebecca Julinka a její zvířátka. Přísně tajný plán
Johnson Rebecca Veterinární akademie. Lék pro poníka
Váchová Šárka Chaloupka na vršku

Po loňském úspěchu jsme u nás 
letos znovu přivítali Kateřinu Ra-
kovčíkovou a Marcelu Renátovou 
v programu s názvem Loutkohraní. 
Žáci 4. tříd bystřických základních 
škol se tak dozvěděli vše o loutko-
vém divadle, a dokonce se stali i 
součástí tohoto veselého i poučné-
ho představení.                                        -jc-

Loutkohraní

BŘEZEN – mĚSÍC ČTENáŘů 2023
14. ročník celorepublikové akce na podporu čtenářství

V týdnu od 6. do 10. března 2023 
bude registrace nových čtenářů zdarma a proběhne

 „ČTENáŘSKá AmNESTiE“ 
Prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu 

vrátí knihy zpět do knihovny.

Motto
 "Zpátky do knihoven"

SONK, z. s. při ZUŠ Bystřice n. P. a KD Bystřice n. P.
zvou na hudební oslavu

Vstupné: 200,- / senioři ZTP a studenti 150,-        Rezervace a předprodej vstupenek:  TIC Bystřice n. P., tel.: 566 590 387, www.bystricenp.cz
                KD Bystřice n. P., tel.: 566 552 626, www.kdbystricenp.cz

Podpořili:

 a Smyčcový orchestr N. Kyjovského
dirigent - Lenka Macháčková

NEDĚLE 
26. BŘEZNA 
2023
v 17:00, VS KD 
BYSTŘICE N. P.

110 let městského muzea 31. 3. 
2023

(ne)VINNÝ VEČER 
se smyčcovým 
kvartetem 
Cappella Allegra
posezení s hudbou a vínem

(ne)VINNÝ VEČER 
se smyčcovým  
kvartetem 
Cappella Allegra

V programu zazní
SKLADBY NAPŘÍČ 
STOLETÍM I ŽÁNRY

Sedlecká vína, káva 
a drobné  občerstvení

REZERVACE MÍST
pokladna městského 
muzea

od 18:00 do 21:00
podkrovní sál 
muzea
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Novoměstský ochotnický soubor 
se opět těší na své diváky. Letošní 
sezonu zahajuje komedií Účastní-
ci zájezdu podle románu Michala 
Viewegha. A co na Vás čeká? Řada 
komických, ale i absurdních situa-
cí, překvapivá setkání, letní milost-
ná vzplanutí i divoké prázdninové 
vášně. Budete svědky vzájemně 
se prolínajících mikropříběhů růz-
norodé skupiny účastníků jednoho 
zájezdu. V autobuse mířícím do 
Itálie potkáte hned několik typic-
kých dovolenkových skupin – od 
zmatených seniorů přes hádající se 
manžele, typického sukničkáře až 
po hlasité puberťačky. A je tedy jis-

Ochotníci z Novoměstska zahajují 
divadelní sezonu: Účastníci zájezdu

té, že při takovém složení nebude 
nouze o vtipné situace. Chybět ne-
budou ani legendární hlášky: „Vy si 
z toho děláte srandu, ale jestli se ty 
hnědý podšálky ztratí, budete mu-
set pít z těch rozpálenejch bílejch. 
A to se fakt nedá!” A ještě jedna 
užitečná rada pro diváky: „Takže 
za prvé – nejsme zvířata, jsme lidi”.

Nečekejte žádné dramatické 
životní zvraty ani žádná zásadní ži-
votní rozhodnutí. Nebude se řešit 
být či nebýt, ale každodenní život 
úplně obyčejných lidí. Připravte 
se na vtipně pravdivé nastavení 
zrcadla – zmatenému dospívání, 
zmatenému stáří, dětské i stařecké 
naivitě či dospělácké nabubřelosti. 
Určitě se pobavíte, ale můžete se i 
zamyslet nad zbytečnostmi, které 
nás zaměstnávají víc než by si za-
sloužily.

KD v NMnM, vstupné 120 Kč.
25. března v 18:00
26. března ve 14:00 a 18:00
14. dubna v 18:00
15. dubna ve 14:00 a 18:00

Předprodej vstupenek:
OBUV D&D KOŽENÁ GALANTERIE 
Vratislavovo nám., PNEU Komínek. 
Vstupenky lze zakoupit i na místě v 
Kulturním domě NMNM.         
                    -mm-

KULTURNÍ DŮM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
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Připravujeme:
 15. 4.     Kostitřas
   23. 4.     Kája a Bambuláček
   24. 4.     Kafe u Osmanyho / zábavný pořad
   25. 4.     Altissimo saxquartet / koncert KPH
   30. 4.     Čarodějnice

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764, Bystřice n. P.
Tel.: 566 552 626
info@kdbystricenp.cz

PARTNEŘI

Čtvrtek 9. 3. / 17:00 / malý sál KD
KONCERT ZUŠ

JARNÍ KONCERT
Koncert smyčcové třídy L. Macháčkové a kytarové
třídy G. Červeňáka. V programu se představí
komorní uskupení i sólisté.

Pořádá: Podnájem                  Vstupné: Dobrovolné            

Změna programu vyhrazena.

Středa 15. 3. / 19:00 / velký sál KD 
DIVADLO

SYLVIE
Uvádí: Agentura Familie, Praha
Netradiční romantická komedie o tom, že láska je
jenom jedna.

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 350 Kč

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1
Bystřice n. P.
www.bystricko.cz

Rezervace a prodej vstupenek je možný i online.

Úterý 14. 3. / 19:00 / malý sál KD 
KONCERT KPH

ROMANTICKÉ SKLADBY PRO FLÉTNU
A KYTARU
Lubomír Brabec – kytara / Žofie Vokálková - flétna

Pořádá: Kulturní dům             Vstupné: 100 / 150 Kč

Středa 22. 3. / 8:30 / 10:00 / velký sál KD 
DĚTSKÝ POŘAD

HLUBOKO POD NULOU
Uvádí: Úžasné divadlo fyziky
Mráz prý kopřivu nespálí, ale kapalný dusík je tak
studený, že se v něm květina rozpadne na střepy.

Pořádá: Kulturní dům                        Vstupné: 60 Kč

KD Bystřice n. P. hledá:
Brigádníky, práce na DPP. Více informací po telefonu či e-mailu.

Pátek 3. 3. / 19:00 / velký sál KD 
DIVADLO

VYDRŽ, MILÁČKU!
Uvádí: Divadelní soubor Vířina
Komedie z kožešnického salonu plná překvapivých
momentů a propletených lidských vztahů.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 150 Kč

Sobota 11. 3. / 20:00 / velký sál KD 
PLES

16. VINAŘSKÝ PLES
Hraje: Zuberská šestka, CM Jožky Šmukaře
Vinařství: Jožka Šmukař, Starovičky
                  Zbyněk Prokeš, Horní Bojanovice

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 300 Kč

Úterý 14. 3. / 10:00 / velký sál KD 
KINO PRO DĚTI

ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek.
Pro děti od 3 do 8 let, délka cca 50 minut.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 30 Kč
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Neděle 19. 3. / 15:00 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Za devatero horami a devatero řekami… Tedy
velmi, velmi daleko od malé galské vesnice,
kterou tak dobře známe, leží země zvaná Čína...

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 100 Kč

Úterý 7. 3. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

A PAK PŘIŠLA LÁSKA…
Psycholožka Kristýna zoufale hledá lásku a štěstí.
Rozhodne se proto odjet se svou dospělou dcerou
Sárou na ozdravný víkend za kartářkou Zdenou...

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Neděle 26. 3. / 18:00 / velký sál KD 
KONCERT

NEZMAŘI 45 LET A SONK
Nezmaři oslaví v roce 2023 své výročí sérií
koncertů, a protože si oblíbili Smyčcový orchestr
N. Kyjovského, budou hudbou slavit i v Bystřici.

Pořádá: Podnájem                 Vstupné: 150 / 200 Kč

Úterý 28. 3. / 10:00 / velký sál KD 
DĚTSKÝ POŘAD

TRADICE, ČEPICE, TRUHLICE
Uvádí: Divadlo Jedeme k vám, Praha
Písně, masky, rekvizity a dekorace týkající
se nejznámějších, tradic - Masopustu a Velikonoc.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 60 Kč

Středa 29. 3. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

JULIE, CO BY BYLO KDYBY…
Óda na život, která rozbuší vaše srdce. Je život
posloupností náhod a nečekaných událostí, nebo
se odvíjí podle předem nalinkovaného scénáře? 

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč
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PŘÍmĚSTSKÉ TáBORY 2023
i. turnus  10. – 14.7.   – výtvarný    1.500 Kč      
     (max. 10 dětí)      
  – všeobecný    1.000 Kč
ii. turnus   17. – 21.7.  – keramický    1.500 Kč     
     (max. 10 dětí)          
  – tanečně pohybový 1.000 Kč
     (ve spolupráci s DANCE STYLE BYNP)
  - všeobecný 1. 000 Kč
iii. turnus  24. – 28.7.  – všeobecný    1.000 Kč
iV. turnus  31. 7. – 4.8. – všeobecný    1.000 Kč
 V. turnus    7. – 11.8.   – všeobecný    1.000 Kč
Vi. turnus  14. – 18.8.  – modelářský    1.000 Kč
     (max. 10 dětí, od 9ti let)
  – všeobecný    1.000 Kč
Vii. turnus  21. – 25.8.   – počítačový    1.000 Kč 
  – všeobecný    1.000 Kč

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

www.ddmbystrice.webnode.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BYSTŘICE N. P.

POŘÁDÁ LETNÍ TÁBOR JEDOV
       (U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU)

2.TURNUS : 5.8. - 12.8.2023

1.TURNUS : 29.7. - 5.8.2023CENA:

3900 Kč

- pojištění dětí v ceně

- ubytování v šestilůžkových pokojích

- zastřešená terasa, ohniště, zahradní bazén, 
  prolézačky, malý kolotoč
- celotáborová hra, soutěže, výlety, koupání

- samostatný areál mimo obec

- vlastní kuchyně, jídlo 5x denně

- tábor s tradicí a zkušenými pedagogy

Bližší informace na  nebo ddmbynp@seznam.cz
na telefonu 605 152 210

Dům dětí a mládeže Bystřice n. P.

KULTURA

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 POHOTOVOST BŘEZEN  - DUBEN 2023

BŘEZEN
04.03. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
05.03. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
11.03. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 71, 799 505 925 
12.03. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, NmNM, 566 616 904
18.03. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NmNM, 566 618 060
19.03. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, NmNM, 566 616 904
25.03. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NmNM, 566 618 060
26.03. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NmNM, 566 618 060
DUBEN
01.04. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
02.04. BLADENT s.r.o.,  Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
07.04. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 724 202 301
08.04. EvedalDent s.r.o., Poříčí 11, Velké Meziříčí, 2. patro, 728 638 632
09.04. lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, Velké Meziříčí,
 tel. 720 152 158
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STREET ART 2023 
Město Bystřice nad Pernštejnem, EG.D, a. s. a  MAP III – Akční plánování v ORP  

Bystřice nad Pernštejnem vyhlašují čtvrtý ročník soutěže o nejzajímavější grafický návrh  
na  další dvě budovy distribučních trafostanic: 

 
T20 Nádražní par.č.2985/26, mezi MŠ Pohádka a ZŠ Nádražní                                                         T10 Bytovka par.č.2031/25 

 
 
 
 
 
 

 

Do soutěže se může přihlásit kdokoli, nejen děti, žáci a studenti škol z ORP Bystřice nad Pernštejnem. Návrhy budeme sbírat do konce března 2023, v dubnu 
proběhne vyhodnocení. V květnu 2023 dojde k technické přípravě budov – renovace exteriéru, začištění, 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, to je velmi podstatné. Obě 
trafostanice jsou poblíž mateřských školek. 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, adresou 
školy a kontaktním telefonem; nebo zpracované graficky na počítači (odesílejte na adresu jitka.zelena@bystricenp.cz).  

Termín odevzdání návrhů: do 31. 3. 2023. 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. Budeme rádi, když se na ztvárnění a přenosu kreseb budou podílet sami autoři. Zadavatel soutěže si 
vyhrazuje právo vítězný návrh přizpůsobit parametrům trafostanice. 

, 

Pomůžeme Vám
s vyřízením dotace
Požádejte si s námi o až o 100% dotaci ve výši 150.000 Kč.
PRO KOHO JE DOTACE URČENA?

• pro vlastníky a spoluvlastníky domu s trvalým pobytem
v uvedené nemovitosti počínající před 12.9.2022

• pro domácnosti, kde všichni členové domácnosti pobírají
starobní nebo invalidní důchod 3. stupně

• nebo pobírá domácnost příspěvek na bydlení v období od
12.9.2022

K O N TA K T Y:
Ing. Jarmila Zemanová, zemanova@zubrizeme.cz, 731 575 342
Ing. Lada Jindrová, jindrova@zubrizeme.cz, 739 393 111
Mgr. Aneta Šlechtová, mas@zubrizeme.cz, 731 499 188

O dotaci je možné požádat od 9.1.2023, kontaktujte nás a 
my Vám BEZPLATNĚ pomůžeme s podáním žádosti.

Více informací na webu: www.zubrizeme.cz/nova-zelena-usporam-light/

VIDEOSOUTĚŽ
DOBRÉ SKUTKY PRO PŘÍRODU

Soutěž je určena pro všechny tvůrce krátkého
videa na environmentální téma , kteří žijí, chodí do
školy nebo působí v regionu vyhlašujících MAS
Ústředním tématem soutěžního snímku musí být
jedno nebo více z témat projektu: VODA – PŮDA –
LES
V každé kategorii bude oceněno 1. – 3. místo

Podmínky soutěže:

FREE REGISTATION

1.místo: Poukaz na 3000 Kč 
2.místo: Powerbanka
3.místo: Bezdrátová sluchátka
          ...a další věcné ceny

HLAVNÍ CENYKategorie soutěžících
Žáci základních škol
Středoškoláci (SŠ, SOU)
Ostatní široká veřejnost

Technické parametry:

Maximální délka soutěžního videa je 5 min.
Formát: 3GPP, 3GPP2, M4V, MPEG, AMV, AVI,
WMV

Přihlášení do soutěže:
Přihlášky do soutěže zasílejte od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2023
Vyplněním kontaktních informací do online přihlášky na tomto odkazu:
https://forms.gle/JDgaRxbu32bhy1yS9
Videa zasílejte prostřednictvím služby Úschovna na adresu
info@mascmp.cz Jako předmět uveďte: Videosoutěž_své jméno a
příjmení

Každý účastník videosoutěže
dostane drobný dárek.

 

Poukazy v hodnotě 3000 Kč - Citypark Jihlava, platné do všech obchodů
v rámci nákupního parku, powerbanky, bezdrátová sluchátka
K hlavním cenám vždy ještě vedlejší výhra: skleněné láhve, pexesa na
téma životní prostředí, zápisník s tužkou, kovová brčka, batoh atd.

Ceny:

Požadavky:
• VŠ vzdělání
• praxe či vzdělání v oblasti dotačního 
     poradenství a regionálního rozvoje výhodou
• znalost dotačních systémů (MS 2014+, Portál 

farmáře apod.) výhodou
• zkušenost s CLLD a problematikou MAS 

výhodou
• aktivní samostatný přístup, dobré
     komunikační a organizační schopnosti
• velmi dobrá znalost MS Office
• znalost anglického jazyka 
• ŘP skup. B
• časová flexibilita
• morální bezúhonnost

mAS ZUBŘÍ ZEmĚ O.P.S. 
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Nástup:  červen 2023
Úvazek:  1,0 do 31. 5. 2026 
Více na:  www.zubrizeme.cz
Uzávěrka:  19. 3. 2023

Projektový manažer pro realizaci 
SCLLD
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Stejně jako loni, tak i během letoš-
ních prázdnin se dočkáme sportov-
ního příměstského tábora s názvem 
Kemp vítězů, za jehož založením 
stojí úspěšní čeští atleti Denisa Hel-
celetová (dříve Rosolová) a Adam 
Sebastian Helcelet.

Projekt pod patronátem českých 
olympioniků se zaměřuje na děti ze 
základních škol, které pod vedením 
zkušených trenérů zažijí týden plný 
pohybu, rozvoje mentálních schop-
ností a zdravého životního stylu.

Kromě toho, že účastníci Kempu 
vítězů tráví každý den sportem, ze-
jména zaměřeným na atletické zá-
klady, hry a pohybové dovednosti, 
dočkají se také návštěvy olympijské-

Kemp vítězů míří opět do 
našeho města!

21. - 22. 1. 2023 
PJ Záhřeb: Isabela Sedláková 75. 
místo, Michala Illeková 128. místo 
ze 149 šermířek. V družstvech náš 
tým obsadil pěkné 8. místo ve slo-
žení Sedláková, Illeková, Rubášová 
a Prokešová.
28. 1. 2023
Bílá Opava mnž. Mix.:
Sofie Novotná 14. místo, Jozsef Sza-
bó 17. místo a Jan Dudek 25. místo. 
Kategorie žáci: 
Ladislav Hašek 13. místo.
Kategorie žačky: Zuzana Vetešníko-
vá 15. místo.
29. 1. 2023 
Bílá Opava mlž:
Kateřina Bělíková 9. místo, Zuzana 
Císařová 19. místo
4. 2. 2023 
Cena ostravské sovy Praha senioři 
Vojtěch Holemý 5. místo 
4. 2. 2023 
SPJ Jena:

PODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystric .cz

Isabela Sedláková 56. místo, Micha-
la Illeková 78. místo, v družstvech 
11. místo
11 - 12. 2. 2023 
Brněnský pohár mix kadetky a juni-
orky: Michala Illeková 1. místo. 
Junioři: Vojtěch Holemý 3. místo
12. 2. 2023
Mediterranean championships 
U15 Záhřeb: 
Kateřina Illeková  9. místo.
                          Gratulujeme

ho sportovce, se kterým si budou 
moci zatrénovat, vyslechnout jeho 
rady a zeptat se na cokoliv, co je od 
profesionálního sportovce může 
zajímat.

Organizátoři si zakládají na indi-
viduálním přístupu k dětem, a pro-
to je kapacita omezena pouze 40 
místy. Pokud chcete Vaše dítě svěřit 
do rukou profesionálních trenérů 
a olympioniků, máte už nyní mož-
nost registrace na webových strán-
kách www.kempvitezu.cz, kde 
také naleznete všechny důležité 
informace. Můžete také kontakto-
vat přímo organizátory na e-mailu: 
info@kempvitezu.cz

                         -red-

Oddíl šermu je připraven při-
jmout nové zájemce o tento krásný 
sport.Trénujeme pondělí, středa 
16:00 - 18:00 a pátek 17:00 - 19:00 
v Areálu sportu a kultury v Bystřici 
n. P. Vše lze dohodnout u pana Vlas-
timila Kurfürsta 724 105 036 nebo 
přímo na místě v hale Areálu sportu 
a kultury v Bystřici n. P.

V sobotu 3. 12. 2022 proběhl již  
15. ročník „Čertovského aerobiku“. 
Na 200 cvičenek z celé České repub-
liky navštívilo bystřickou sportovní 
halu a porovnalo své síly v jedenácti 
věkových kategoriích. Každou z nich 
čekalo základní kolo a po té finále, do 
kterého je rozdělila porota dle výkon-
nosti. 

ČERTOVSKÝ AEROBiK
Krásné sestavy si pro ně připravila 

Michaela Exlová (Brno), Jaroslav Vobr 
(Praha), Jitka Exlová (Bystřice n. P.)
Porota to neměla vůbec jednodu-
ché. Hodnotí se v mnoha kritériích: 
nasazení, výraz, kontakt s divákem, 
pohybová dovednost, držení těla, 
schopnost a rychlost předvedeného 
pohybu, technika, bezpečnost a přes- nost pohybu. Ve starších kategoriích i 

flexibilita a vytrvalost. 
I když se všem nepodařilo stát na 

stupních vítězů, tak s prázdnou ne-
odjížděli. Balíčky se sladkostmi všem, 
kteří se závodu zůčastnili, předával 
Mikuláš, anděl a čert. 

Atmosféra, kterou diváci vytvořili, 
byla úžasná a holkám pomohla před-
vést ještě větší výkony. 

Dárky a zajištění celého závodu 
by nebylo možné bez sponzorů. Za 
finanční podporu a věcné dárky dě-
kujeme Městu Bystřice nad Pernštej-
nem, firmě Wera Werk a.s., Medin 
a.s., Vitar Tišnov, Studio Šarm, Rath-
geber. Rodičům a celé své rodině 
děkuji za pomoc při přípravě a orga-
nizaci celé akce. Bez Vás všech by to 
prostě nešlo. VELICE DĚKUJI !!!

Už nyní se můžete těšit na další 

ročník, který se uskuteční 2. 12. 2023. 
Účast nám přislíbil Jarda Vobr, Kateři-
na Křístková, Míša Exlová. 

Sport 4u z.s. 
Jitka exlová
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Na konci ledna 
jsme využili bo-
haté sněhové na-
dílky a ve dnech 
26. 1. – 27. 1. a 30. 1. – 1. 2. 2023 
brázdili sjezdaři a snowboarďáci 
svahy ve Ski areálu Nový Jimramov, 
běžkaři se drželi lyžařských stop na 
tzv. fryšavském ledovci, projeli se na 
tratích ve Vysočina aréně v Novém 

Hurá na lyže
Městě na Moravě 
a v blízkém okolí. 
Na začátku kurzu 
je nutné sezná-

mit všechny účastníky s bezpečnos-
tí a může se jít na „to“. Sjezdaři a 
snowboarďáci zvládli jízdu na vleku 
a postupně se zdokonalovali v jízdě 
ze svahu dolů. Po prvním dnu si tak  
i úplní začátečníci osvojili jízdu plu-

hem a zvládali základní obloučky. 
Běžkaři po prvních instrukcích  
a ukázkách, jak se maže, vyrazili do 
stop. Naučili se brzdit a zastavovat 
pluhem, odšlapovat, jezdit ve va-
jíčku a vyběhnout kopec stromeč-
kem. Během týdne zažívali žáci 
nejen výuku, ale i zábavu. Všichni 
se snažili vydržet celý výcvik, ne-
odradily je ani menší závady na 
výstroji jako rozlepené boty, lyže 
nebo rukojeť hole. Výcvik se žákům 
líbil a na dobré náladě jim neubralo 
ani špatné počasí se silným větrem 
a chumelenicí. 

Instruktoři lyžování,
Zš t.G. Masaryka

Tento mezinárodní projekt před-
stavuje způsob, jak mladým lidem 
názorně přiblížit tématiku holo-
caustu a prohloubit jejich povědomí  
o nebezpečí rasismu a nesnášenlivos-
ti. K projektu se váží různé aktivity, 
např. výsadba žlutých krokusů jako 
připomínka jednoho a půl milionu ži-
dovských dětí a tisíců dalších dětí, jež 
během holocaustu zemřely. Další ak-
tivitou, která se na naší škole realizuje 
již opakovaně, byla projektová výuka, 
kterou vedli samotní žáci devátých 
ročníků 31. 1. 2023. Vstoupili do 5., 
6. a 7. tříd, aby za pomoci různých 
aktivizujících výukových metod se-
znamovali své mladší spolužáky s té-
matikou holocaustu. A jaký byl tento 
den z jejich pohledu? Ze začátku vět-
šinou trocha trémy a obav, zda zvlád-
nou zadaný úkol se ctí, ale na konci 
hrdost a spousta nových zkušeností. 
Posuďte sami, uvádím zkrácené zpět-

Projekt Krokus na ZŠ Nádražní
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Náhradní termín zápisu je stanoven na pondělí 25. dubna 2022 od 13 do 15 hodin. 
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Zápis se koná ve středu 

Elektronickou přihlášku lze vyplňovat 
od 1. dubna 2023 přes odkaz na www.zsbystrice.cz

Náhradní termín zápisu je stanoven na pondělí 
24. dubna 2023 od 13 do 15 hodin.

né vazby některých žáků: 
„Začali jsme prezentací o holo-

caustu a tematickým videem. Reak-
ce dětí byly různé, od znechucení až 
po strach. Další částí projektu bylo 
povídání o knize Hanin kufřík. Děti 
se měly zamyslet nad tím, u koho 

by schovaly svůj drahocen-
ný majetek při odjezdu do 
koncentračního tábora. 
Odpovědi byly opravdu růz-
norodé, od zakopávání věcí 
na zahradě, až po zazdění 
ve sklepě domu... Co bylo 
pro mne nejvíce překvapují-
cí, jak byly smutné při čtení 
vyhlášek o zákazech, že by 
např. nemohly chodit do 
školy...“ Nicolas Horák, žák 
9.B

„Ze začátku to byl doce-
la stres, ale po chvíli mluvení už to 
bylo dobré. Rozhodně to považuji za 
dobrou zkušenost a zjistila jsem díky 
tomu, že učitelkou bych být nechtěla. 
Měli jsme super skupinku a ve všem 
jsme si pomohli a rozhodně nás to 
sblížilo. Třída, kterou jsme učili, byla 

skvělá.“ Denisa Prokopová, žákyně 
9.C

„Ze začátku jsem se projektu bál, 
ale nakonec to bylo super. Chvíli mi 
trvalo, než jsem se rozmluvil, ale pak 
už to šlo jako po másle. Nakonec 
jsem zjistil, že třída, kterou jsme měli 
učit, byla velice chytrá, při aktivitách 
spolupracovala a poslouchala naše 
pokyny, z čehož jsem byl velice pře-
kvapen. Myslím si, že projekt dopadl 
dobře, bez jakýchkoliv komplikací, ve 
třetí vyučovací hodině jsme už byli 
vyčerpaní, ale pořád jsme do toho 
dávali maximum, aby z toho děti 
něco měly. Jsme zase o něco chyt-
řejší a zkušenější. Klidně bych si něco 
podobného zopakoval. Chtěl bych 
tímto poděkovat paní učitelce Věře 
Slámové za bezva zkušenost.“ Adam 
Klusáček, žák 9.B

věra Slámová
Zš Bystřice n. P., Nádražní 615

V úterý 7. února 2023 proběhlo na 
naší základní škole další setkání pro 
předškoláky a jejich rodiče. Tento-
krát jsme se potkali ve třídách. Děti 
si vyzkoušely různé činnosti, které 
na ně čekají u zápisu do 1. třídy a 
od září i ve škole. Ukázaly nám, že 
se umí představit, pěkně kreslit 
a rády počítají. Společně jsme si 
hráli s písmeny, zazpívali písničky, 
zacvičili si, a dokonce jsme mluvili 
i anglicky. Děti byly při činnostech 
nadšené a všechny aktivity krásně 

Předškoláčku, neboj se!
zvládly. Bylo vidět, že se ve ško-
le opravdu nebojí a také už toho 
spoustu znají. Pro rodiče byly při-
praveny ukázky výukových metod, 
robotických hraček a pomůcek 
pro polytechnickou výchovu. Milí 
předškoláčci a vážení rodiče, moc 
se na všechny opět těšíme v úterý 
21. března 2023, tentokrát s krea-
tivně zaměřenými dílničkami.

učitelky 1. stupně
Zš Bystřice n. P., Nádražní 615

PŘEDŠKOLáČKU, NEBOJ SE!
milý předškoláčku, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na společné setkání, které se uskuteční

v úterý 21. března 2023  
v 15:00 hodin 

v projektové místnosti 
na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

Těšit se můžete na společné vyrábění, kreativní dílničky.
S sebou: přezůvky a dobrou náladu.

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče

k zápisu do prvních tříd.

5. dubna 2023 od 13 do 17 hodin 
v  budově školy. Rodiče s sebou přinesou 

občanský průkaz a rodný list dítěte.

Náhradní termín zápisu
je stanoven na úterý 25. 4. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin

Prosíme rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě na naši školu, aby 
případnou odůvodněnou neúčast při zápisu oznámili

 na tel. č. 566 552 549 nebo elektronicky na 
silhanova.z@zstgmbystrice.cz

od 9:00 do 17:00 hodin

který proběhne v pátek 14. dubna 2023
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Uzavřené školy, 
zoufalí učitelé, 
tápající žáci a 
bezradní rodi-
če. Tak jsme si 
mohli připadat 
v roce 2020 a 

2021. Postupně jsme se všichni učili 
v kyberprostoru pracovat s novými 
nástroji. Mělo to své záporné strán-
ky, ale možná budete souhlasit, že by 
se našly i ty kladné. Právě hledáním 
cest pozitiv na distanční výuce se 
naše škola vydala před dvěma roky 
a zapojila se do pilotního projektu 
Národního pedagogického institutu 
- kombinovaná výuka. V roce 2021 
jsme se ujali realizace projektu spo-
lečně s asi 80 školami v ČR, z nichž 6 
bylo gymnázií. V Kraji Vysočina jsme 
jedinou střední školou. Zmíněné pi-
lotní školy předávají své zkušenosti 
nadřízeným orgánům, které tak 
sbírají cenná data pro legislativní 
úpravu kombinované výuky v rámci 
školského zákona. 

Kombinovanou výukou se rozumí 
kombinace prezenční a distanční vý-

Dva roky s kombinovanou výukou 
 na gymnáziu

Začátek února 
se na bystřické 
zemědělce nesl 
v duchu příprav 
na 67. země-
dělský ples, 
který se konal 
4. února v míst-
ním kulturním 
domě. Ples začí-
nal v osm hodin 
večer a končil až 
v brzkých ran-
ních hodinách. 

K poslechu a 
tanci již tradič-
ně zahrála Bys-
třická kapela, 
která se vystřídala s Pikardy. Sou-
částí plesu byl i bohatý doprovodný 
program. Společně s vynikajícím 
občerstvením a vábivou hudbou 
bylo možné zhlédnout skvělé vy-
stoupení tanečních skupin Dance 
Style Bystřice n. P., Sedmilhářky a 
Dreamers Brno. S plesem se neod-
myslitelně pojí i bohatá tombola, 
ve které měl každý možnost vyhrát 

NáŠ TRADiČNÍ  
ZEmĚDĚLSKÝ PLES

uky, v rámci pilotáže si školy mohly 
nastavit poměr obou typů výuky. V 
naší škole jsme zvolili střízlivou vari-
antu jednoho týdne v rámci měsíce, 
kde tři dny v týdnu byly věnovány 
synchronní nebo asynchronní výu-
ce a dva dny badatelské činnosti. Tři 
dny distanční výuky žádné převrat-
né závěry nepřinesly, protože jsme 
již určitou představu měli z období 
uzavřených škol, ale jako cenná se 
ukázala zkušenost s badatelskou 
prací, kdy žáci mohli intenzivně 
pracovat na své závěrečné práci, 
navštívit externí organizace nebo 
popřípadě realizovat stáž v těchto 
organizacích. Máme radost, že se 
nám, převážně teoretické škole, 
podařilo propojit teorii s praxí a naši 
žáci realizovali stáže např. v charita-
tivních organizacích, v zahraničí, ve 
veterinární ordinaci nebo v mateř-
ské škole, provedli měření v terénu, 
oslovili externí organizace, vytvořili 

Základní škola Tyršova 106, 
Bystřice nad Pernštejnem
srdečně zve rodiče i jejich děti k zápisu 

do 1. ročníku základní školy, základní školy speciální
 a přípravného stupně základní školy speciální

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 20. dubna 2023
v době od 10:00 do 15:00 hodin

Jiný termín lze domluvit na tel. čísle: 566 552 032
Rodiče přinesou svůj občanský průkaz,

rodný list dítěte a doporučení poradny (SPC nebo PPP)

Těšíme se na Vás v Základní škole 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve škole pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami se uskuteční
ve středu 15. března 2023 

v době od 09:00 do 14:00 hodin.

Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106.
V případě zájmu návštěva možná po telefonické domluvě  

i mimo uvedený termín na telefonním čísle 566 552 032.

V letošním roce střední odborná 
škola slaví významná jubilea. Je to 
již 120 let od založení zemědělské-
ho školství v Bystřici v podobě zimní 
zemědělské školy a 70 let středního 
školství v Bystřici nad Pernštejnem. 
Škola naplánovala termín 16. 6. 2023 
a připravuje na oslavu těchto jubileí 
i příjemný program. V areálu školy 
bude k vidění výstava zemědělské 
techniky, hospodářských zvířat a 
prezentace partnerských firem ško-
ly. Zároveň pro Vás 
připravujeme Den 
otevřených dveří, v 
odpoledních hodi-
nách atrakce pro děti. 
Po celý den bude k 
dispozici bohaté ob-
čerstvení v zahradě 
školy a v podvečer ro-
zezní areál legendární 
kapela ARGEMA. Ve-
černí program vyplní 
hudbou k tanci a po-
slechu kapela Pikardi.
A abychom náš pro-
gram připravili co 

Výročí zemědělské školy v Bystřici 
nad Pernštejnem na dohled

nejlépe, začali jsme s našimi firem-
ními partnery vyjednávat o podpo-
ře oslav výročí. První vlaštovkou je 
například firma TYCO Kuřim, která 
s naší školou spolupracuje a pod-
poruje ji již několik let. Při jednání o 
krátké budoucnosti jsme převzali od 
partnera TYCO Kuřim finanční dar ve 
výši 1.500 USD. Za dosavadní spolu-
práci firmě děkujeme, a i nadále se 
těšíme na naplánované aktivity. 
      -tk-

skutečně lákavé ceny, jako byly po-
ukazy do místních restauračních 
zařízení, míchačky nebo potraviny 
regionální produkce. 

Věříme, že si ples po nucené co-
vidové pauze všichni náležitě užili. 
Nyní nezbývá, než se těšit na další 
ročník této tradiční společenské 
události.

Nela valentová, 3.AP 

počítačovou hru atd. Smyslem naše-
ho pojetí bylo ukázat, že i gymnázia 
nejsou jen institucí, která předává 

mnohdy teoretické poznatky, ale vy-
žaduje od studentů prezentaci vlast-
ního názoru a jeho obhajobu před 
spolužáky či komisí.

Po úspěšné obhajobě těchto 
prací, která proběhla v polovině 
ledna, budou moci žáci posledního 
ročníku gymnázia ověřovat model 
předmaturitního režimu, který jsme 
mohli zvolit jen díky pilotáži tohoto 
projektu. V týdnu distanční výuky se 
tedy maturanti zaměří pouze na své 
profilové předměty. Na kombinova-
né výuce si ceníme, že vede žáky k 
větší zodpovědnosti za vzdělávací 
proces, k samostatnosti, k plánová-
ní, k sebepoznání a k rozvoji tvůrčích 
schopností, kdy se z vyučujícího stá-
vá průvodce, a ne pouze hlavní zdroj 
informací a instrukcí. Vzhledem k 
tomu, že v tomto typu výuky vidí-
me určitou perspektivu budoucího 
směřování škol, rozhodli jsme se 
pokračovat v pilotáži s dalšími třída-
mi, tentokrát zapojíme do kombino-
vané výuky celý ročník.      
        libor veselý, 

Gymnázium Bystřice n.P. 
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Po tříleté pauze se v neděli 5. úno-
ra 2023 uskutečnil ve Zvoli opět 
dětský karneval. Jeho hlavními 
organizátory byly MŠ Olešínky, 
ZŠ Zvole a kulturní komise obce 
Zvole.

Právě v souvislosti s kulturní 
komisí bychom chtěli konkrétně 
poděkovat paní Markétě Ambro-
žové za krásný, ručně vyrobený 
plakát a velkou pomoc při mo-
derování karnevalu, a to v tema-
tickém pirátském kostýmu. Dále 
naše poděkování patří paní Marti-
ně Zelené za obětavou pomoc při 
oslovování sponzorů. 

Touto cestou bychom ale chtěli 

poděkovat nejenom jim, ale také 
všem rodičům dětí, kteří pro akci 
poskytli mnohdy velice štědré 
dary. Právě díky nim byla letos 
tombola opravdu bohatá a boha-
tý byl také i program pro děti, do 
kterého se s chutí zapojili i samot-
ní rodiče. 

V rámci karnevalu bylo možné 
zakoupit také občerstvení jako 
například hamburger, klasický pá-
rek v rohlíku či cukroví napečené 
maminkami. 

Všem ještě jednou moc děku-
jeme za hojnou účast a příští rok 
snad opět na viděnou!

kolektiv Mš Olešínky

DĚTSKÝ KARNEVAL VE ZVOLi

Dne 11. února 2023 se uskutečnily 
díky sněhové pokrývce tolik vytou-
žené párkové závody.

Soutěže se zúčastnilo 23 závod-
níků. Nejmenší jeli na bobech a ti 
větší s dospělými sjížděli trať na 
běžkách.

Atraktivní disciplínou soutěže 
byla střelba ze vzduchovky na ple-

chové kačeny. Největší úspěch skli-
dili ti mladší, měli nejvíce zásahů.  

Po soutěži následovalo občers-
tvení, rozdání diplomů a odměn. 
Prožili jsme hezké zimní dopole-
dne. Děkujeme všem, kteří se na 
organizaci soutěže podíleli.  

 
Za OÚ a SDH D.P. 

Párkové závody ve Velkém Tresném

Šestnáctý ročník akce Bystřicko čte 
dětem byl již zahájen a obce a školy 
tak mají opět možnost uskutečnit 
svá první naplánovaná čtení.

Tato akce potrvá až do konce mě-
síce října 2023, tudíž mají zúčastně-
né subjekty dostatek času na jejich 
přípravu i samotnou realizaci. V sou-
časné době máme prozatím nahlá-
šeno cca 60 čtení, která se uskuteční 
v 15 obcích našeho regionu. 

Pevně doufáme, že se tak budou 
moci opět všichni, tzn. děti, rodiče, 
ale také široká veřejnost, společně 
sejít u čtení z vybraných knih. 

Pořadatelé těchto setkání se za-
jisté budou opět snažit zajistit zají-
mavé a poutavé čtení pro všechny 

Akce Bystřicko čte dětem 2023
návštěvníky. Náplní minulých roč-
níků byly převážně besedy a čtení 
od různých autorů a přednášejících, 
ale uskutečnila se také i celá řada 
hraných divadel a hudebních před-
stavení. Ze všech těchto setkání si 
děti zajisté odnesly hlavně dobrou 
náladu, ale také časopisy a knihy od 
sponzorů, které se rozdávají v rámci 
soutěží.

Věříme, že i pro letošní rok bude 
akce podpořena společností EG.D, 
Krajem Vysočina i jednotlivými ob-
cemi, ve kterých se daná čtení usku-
tečňují. 

Díky všem těmto prostředkům 
můžeme i nadále tuto tradiční akci 
na Bystřicku organizovat a podporo-
vat tak děti v našem regionu v četbě 
klasické knihy. 

Všem sponzorům a příznivcům 
velice děkujeme a již nyní se těšíme 
na spolupráci v rámci plánovaných 
čtení!

Mikroregion Bystřicko

SDH Býšovec 4. 2. 2023 uspořádal 
5. ročník ochutnávky ohnivé vody 

SLiVKOŠT V BÝŠOVCi
(slivkošt). Ochutnávalo se 17 vzorků 
a šest nejlepších bylo odměněno 

věcnými cenami. Vyhrál 
František Smolík st. 

Gratulujeme!

Celou akcí nás prová-
zela kapela "LÁĎABAND".     
Děkujeme sponzorům 
a všem, kteří donesli ja-
kékoli dobroty na stůl k 
zakousnutí a těšíme se 
na další ročník.

Za SDH Býšovec 
starosta Petr Pecina
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Základní škola a Mateřská škola Strážek
zve všechny budoucí prvňáčky na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2023/2024

 
ve středu 19. dubna 2023
od 13 do 17 h v ZŠ Strážek

 

Rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
                                                        

 
 
 
 

 www.zs-msstrazek.cz

Těšíme se na Vás!

Zápis bude probíhat v časových intervalech
 cca po 20 minutách.

Rozpis bude k dispozici v MŠ Strážek.

Letošní první únorová sobota byla 
plně v režii Hradiska – Silvestrovské-
ho EXtrémního divadla Rožná. Ko-
houtí kokrhání nejdříve odstartovalo 
reprízu dětské komediální pohádky 
Kozí příběh se sýrem. Po rychlé pře-
stavbě jeviště a sálu 
přišla na řadu Karneval 
party. Tu zahájil Filmový 
kvíz tentokrát na téma 
animovaného filmu, 
kterého se zúčastnilo  
9 týmů. Nejlepšími zna-
lostmi se blýskl tým Puci 
a zaslouženě si tak od-
nesl vítězství. V soutěži 
o nejoriginálnější masku 
zvítězila trojice neodbyt-
ných masařek, která nad 
svou obří hromádkou 
vytrvale kroužila až do 
půlnoci. Mezi další oce-
něné patřila maska myš-
ky Minnie nebo dvojice 
čarodějnic. Českou hym-
nou jsme uctili návštěvu 
našeho nově zvoleného 
prezidenta, který byl 
okamžitě středem po-
zornosti a v obležení 
svých fanynek. K posle-

Divadlo a Karneval party v Rožné
chu i tanci pak zahrá-
la skupina Divoženky  
a neúnavné tanečníky 
svými hity také pořád-
ně rozhýbal DJ Ruda.  
A protože nechybělo ani 
dobré jídlo a pití, niko-
mu se vůbec nechtělo 
domů. Náročná akce se 
vydařila a nezbývá, než 
poděkovat všem, kteří 
se na ní podíleli, a to 
zejména členům Silves-
trovského Extrémního 
divadla za čas, energii 
a ochotu, obci Rožná 
za trvalou podporu, 
týmu Jindry Nevěčného 
za skvělou spolupráci 
a v neposlední řadě 
také divákům, kteří do 
posledního místečka 
zaplnili sál kulturního 
domu anebo se v mas-
ce objevili na tanečním 
parketu. Brzy tedy opět 

na viděnou, tentokrát třeba v květnu 
s Hradiskem junior!

    lenka Novotná, 
Hradisko – Silvestrovské eXtrémní 

divadlo Rožná
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VZPOmÍNKY

SPOLEČENSKá KRONiKA

Narození

Úmrtí
Jubilanti

Dne 26. března 2023
uplyne 5 let od úmrtí 

mého manžela, tatínka a dědečka
pana ing. Bohumila ZELENÉHO

S láskou vzpomíná manželka  
a syn Bohumil s rodinou.  

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Dne 10. března 2023
uplyne 20 let od úmrtí 

mého milovaného manžela,  
tatínka, dědečka, pradědečka
pana miloše PAVLÍNKA

S láskou vzpomíná manželka,  
děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 5. února 2023
uplynulo 30 let od úmrtí 

pana Bohumila mACHáČKA 
ze Zlatkova.

Miloval rodinu a práci.  
Jeho koníčkem byla hudba, zpěv i tanec.  
S láskou na něj vzpomíná dcera Jarmila  

a Alena se svými rodinami.

Dne 4. března 2023
uplyne 10 let od úmrtí 

paní Heleny BRODECKÉ

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 10. března 2023
uplyne 16 let od tragické smrti  

Petra HORY 

Nikdy nezapomenou rodiče,
bratr Jiří a kamarádi.

Dne 6. února 2023
uplynulo 45 let od úmrtí  

našeho drahého tatínka, dědečka,  
pradědečka, tchána, bratra a strýce 

pana Josefa BOHáČE 

Vzpomíná celá rodina.

Dne 12. února 2023
uplynulo 100. výročí narození  
naší drahé maminky, babičky, 

prababičky, tchýně, švagrové, sestry a tety
paní marty LáZNiČKOVÉ 

(rozené Vencovské).

Vzpomíná celá rodina.

Chtěla bych touto cestou jménem 
svým i svého manžela velice podě-
kovat domácímu hospici za péči a 
lidský přístup k naší milované ka-
marádce. Celý personál se choval 
profesionálně a velmi laskavě. Do 
poslední chvíle léčil i srdcem. Za to 
jim patří velké díky a uznání. V nepo-
slední řadě je třeba ocenit přístup i 
komunikaci s MUDr. Milanem Kor-

Poděkování Domácímu hospici 
 Vysočina Nové město na moravě

sou, vrchní sestrou Annou Zelenou 
DiS., zdravotní sestrou Bc. Zuzanou 
Novotnou, psycholožkou Ph.Dr. De-
nisou Švábovou DiS. a dalšími. Je to 
nesmírná úleva pro pacienty v jejich 
posledních chvílích, kteří mohou 
odejít z tohoto světa doma, v rodi-
ně. Ještě jednou Vám patří naše díky 
a přejeme Vám všem hlavně hodně 
zdraví. S úctou                   Iveta Pánková

Amálie Borková   4.11.2022
Laura Hamerníková 10.11.2022
Eduard Mitáš 11.11.2022
Samuel Šibor 12.11.2022
Lubor Nepejchal 13.11.2022
Jakub Hadrava 14.11.2022
Samuel Dvořáček 25.11.2022
Sofie Modráčková 26.11.2022
Stella Vázlerová 30.11.2022

ÚNOR  2023
Květuše Jacková 92 let
Paraska Vavrincová 91 let
Olga Špačková 90 let
Marie Korbičková 86 let
Jaroslava Pilerová 86 let
Zdeňka Lahodová 85 let
Jan Jirásek  80 let

Milena Havlová 75 let
Ing. Jaroslav Kotlán 75 let
Jaroslav Mokrý 75 let
František Rubínek 75 let
Květoslava Balievová 70 let
Yva Nosková  70 let
Libuše Petrová 70 let
Josef Šustáček 70 let

Jubilanti

PROSiNEC 2022
11.12.2022  František Lahoda  81 let 

LEDEN 2023
5.1.2023     Ing. Pavel Vyhlídal 85 let
17.1.2023 Ing. Lukáš Jindra 39 let
22.1.2023 Mária Dvořáková 62 let
22.1.2023 Antonín Slabý 81 let
26.1.2023 Adolf Zámečník 84 let

Dne 28. března 2023
uplyne 25 let od úmrtí 
 Richarda ŠUSTRA

S láskou vzpomíná rodina.

Dne 26. března 2023 uplynou 2 roky, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný

tatínek, dědeček, pradědeček, kamarád,
 pan Alois TRáVNÍČEK 

Za tichou vzpomínku všem, 
kdo jste ho znali a měli rádi, děkujeme.

S láskou vzpomínají syn Jiří 
a dcera Věra s rodinou.
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+420 774 808 442  |  www.ankeoptik.cz

Komenského náměstí 133
Nové Město na Moravě

PŘESNÉ
MĚŘENÍ 
ZRAKU
K MULTIFOKÁLNÍM BRÝLÍM
DALŠÍ SKLA ZDARMA

Měření zraku DNEye® Scannerem

OKNA BYSTŘICE s.r.o.  
Kostelní 91 
593 01  Bystřice n. P. 
tel.: 566 520 855, 605 500 442 
e-mail: bystrice@vpo.cz 
www.vpo.cz 
 
 
Přijďte se poradit o možnosti  výměny oken a dveří v rámci 

dotačního programu na rok 2023  
„Zelená úsporám Light“. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rádi vás přivítáme v naší kanceláři, kde vám zpracujeme 
nezávaznou cenovou nabídku a pomůžeme s realizací. 

 

 

Maximální výše dotace 
až 150.000,-Kč, 

12.000,-Kč na jedno okno, 
18.000,- Kč na jedny 

vchodové dveře. 

BUDOUCNOST SE 
STALA REALITOU

Konkrétní nabídka rychlostí a tarifů je vždy závislá na dostupnosti dané technologie
v lokalitě. Pro více informací nás kontaktujte kdykoli na infolince 606 606 035.

NABÍDKA INTERNETU

245 Kč
tarify již od

+420 606 606 035 | obchod@tlapnet.cz | www.tlapnet.cz

Při poptávce zadejte kód AKCE2023
a máte od nás 3 měsíce ZDARMA!

BEZDRÁT

KABEL

OPTIKA

až 310 Mb/s

až 400 Mb/s

až 2000 Mb/s

245 Kčtarify již od 

245 Kč
tarify již od 

Tlapnet-inzerce-A6-vyska-nove-tarify-2023-vseobecny.indd   1 09.12.2022   15:58

pøímí výrobci autokobercù 
a bytových kobercù na míru
bytové koberce kusovky i metrá�
nášlapy na schody
bìhouny
roho�ky a roho�e
dìtské koberce
autokoberce
autopotahy a autodoplòky

Vzorkovna 
a prodejna otevøena
ka�dý pracovní den

www.vopi.cztel: 569 640 644  |  tel: 604 384 113
Nádra�ní 1354  |  Nové Mìsto na Moravì
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Svěřte nám  
komplexní péči  
o Váš les
 
Pro udržení ekosystému hraje les nezastupitelnou 
roli a proto naše dřevo pochází výhradně z certifiko-
vaných lesů, tzn. lesů, které jsou obhospodařovány 
udržitelným způsobem.

Vykoupené dřevo dále zpracováváme v našich pilař-
ských závodech a vyrábíme z nich například obnovi-
telné konstrukční materiály pro stavební průmysl. 
Patříme nejen k největším zaměstnavatelům na Vyso-
čině, ale přinášíme i přidanou hodnotu v oblasti 
ochrany biodiverzity i snižování CO2.

Poskytujeme výkup dřeva, pěstební činnost, dodávky 
sazenic i poradenství, včetně služeb odborného les-
ního hospodáře. Nabízíme transparentní, seriózní 
jednání, spolehlivost a flexibilitu.
 
martin.barton@storaenso.com 
Tel: +420 720 730 554 
storaenso.com/les

StoraEnso_inz.les_188x126.indd   1 06.12.2022   18:31

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE – KONTEJNERY
TULIS MICHAL ZVOLE

• Zemní a výkopové práce: JCB 3CX – miNiBAGR 1.8 t
 demolice objektů, terénní úpravy, přípojky IS
 komunikace lesní cesty. 
• Nákladní autodoprava sklápěcí:
 vozidla s nosností o 1t - do 18t
● Kontejnerová doprava: iVECO 8 t
 od 4m3 do 15m3 přistavení kontejnerů k domu – firmě
 Zajištění likvidace odpadů: stavební suť jako cihly, omítky 
 a střešní tašky, dřevo, komunální odpad, bioodpad.

• michal Tulis  tel: 774 309 568  e-mail: tulism@seznam.cz 
WWW.AUTODOPRAVATULiS.CZ               ZVOLE 153

Prodej sypkých materiálů:
• Písek betonářský 
• Písek maltový
• Kamenivo 
• Oblázky říční 

KONTAKT 

PŘiJmE ŘiDiČE S ŘiDiČSKÝm OPRáVNĚNÍm sk.C 
Jsme doprava, která se specializuje na přepravu sypkých materiálů.

Působíme v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.

Návrat každý den firemními vozy do sídla firmy.
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• LABORATORNÍ TECHNIK 
 (KVALITA)
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až

až

až

Kč

Kč

Kč

na specifické diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné 
a maminky

na péči 
o duševní zdraví

a mnoho dalších

Nejste ještě  
u nás?

Přihlaste se 
k nám do 

31. 3. 2023

Kč

až

pro zdraví vaší rodiny

BONUSY

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Vedoucí ekonomického oddělení  
a administrativy

Více informací:
 www.hospicvysocina.cz, 

Ing. Hana Brnická (reditel@hospicvysocina.cz, 730 167 543)
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ŘáDKOVá iNZERCE
 VÝKUP STARÝCH peřin na Tel.: 721 469 234.
 Sběratel KOUPÍ motocykly značky Jawa, Čz a jiné - kompletní, ne-

kompletní vraky, náhradní díly. Dále Heligonky a vojenské věci.  
Tel.: 777 44 74 34. 

 KOUPÍm obrazy malířů: Jindřich Zezula, Karel Němec, Emler, Ha-
nych, Lukášek, Jícha, Odvárka, Jambor, Matal, Rossí a dalších.  
Tel: 776 393 000

INZERCE

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

řidiče nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    řidičský průkaz skupiny „C“, profesní průkaz výhodou, nikoliv podmínkou 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis s uvedením zaměstnání v posledních 10 letech 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P., bez víkendů a 

přesčasů 
- jistotu práce u stabilní firmy 
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 
 

zedníka 
 
 
Požadujeme: 
- praxe v oblasti pozemního stavitelství výhodou 
-    řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou, není podmínkou 
- samostatnost  a spolehlivost, zodpovědný přístup k práci 
- dobrý zdravotní stav 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v Bystřici n.P. a okolí 
- převážně na 8 hodin denně, bez víkendů a přesčasů 
- jistotu práce u stabilní firmy 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
 
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografií mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
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NOVÉ
MG HS

Kombinovaná spotřeba 7,4 – 7,6 l / 100km, emise CO2 168 – 174 g / km (dle normy WLTP). Údaje dle směrnic a nařízeni EU nebo předpisů EHK. Obrázky jsou ilustrativní.

VYZKOUŠEJTE SI NOVÉ MG I VY

Atraktivní design se sportovní image, bezpečí a pohodlí – to je zcela nové MG HS. Prostorný interiér velkého SUV plný 
komfortních a chytrých vychytávek vás zve k dokonalému zážitku a moderní technologie vám zpříjemní každou cestu. 
Vyberte si nové HS s výkonným benzinovým motorem 162 koní, který se skvěle doplňuje s ideálním nastavením podvozku 
pro maximální potěšení z jízdy. Vaše pohodlí a bezpečí je vždy na prvním místě i díky špičkovému systému MG Pilot 
a bohaté úložné prostory vám poskytnou naprostou volnost. Díky konektivitě Android Auto nebo Apple CarPlay pak máte 
vše po ruce a zábava s vaším novým MG HS tak může začít. Tovární záruka na 7 let nebo 150 000 km.

Nádražní 2118/67, Žďár nad Sázavou, tel.:  605 298 195

AUTO ... s.r.o.

www.auto-auto.cz

150 000 km
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566 590 825
Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz www.werawerk.cz

Pojď pracovat
k nám!

SEŘIZOVAČ CNC
A OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

technolog
pro oblast
montáží

mistr
povrchových

úprav
metrolog účetní

specialista kapacitního plánování
/ klíčový uživatel SAP

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK

metrolog

specialista kapacitního plánování


