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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ PROSINEC 2022 

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

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

08. 12. 19:00 Taneční a společenská výchova - Věneček Kulturní dům BnP

09. 12 19:00 Ochutnávka vín Kulturní dům BnP

12. 12. 19:00 Vánoční koncert Magdy Malé Kulturní dům Rozsochy

13. 12. 19:00 Koncert KPH - Vánoční notování Kulturní dům BnP

13. 12. 19:00 Přednáška - Loutna a její úloha v hudbě od počátku jejího vzniku po současnost Orlovna BnP (PoSpolek)

15. 12. 18:00 Koncert ZUŠ - Vánoční koncert Kulturní dům BnP

17. 12. 18:00 Vánoční koncert - Dechová hudba Koroužanka Kulturní dům BnP

19. 12. 17:00 Koncert ZUŠ - Vánoční koncert třídy J. Havla Kulturní dům BnP

20. 12. 09:00 Akademie ZŠ T.G.M. Kulturní dům BnP

21. 12. 09:00 a 17:00 Akademie ZŠ T.G.M. Kulturní dům BnP

26. 12. 19:00 Hudební minifestival - Vánoční rockování Kulturní dům BnP 

28. 12. 15:00 Kinokavárna - Největší dar Kulturní dům BnP

28. 12. 18:30 Kinokavárna - TOP GUN: MAVERICK Kulturní dům BnP

29. 12 18:00 Vánoční koncert ZUŠ Kostel sv. Vavřince

30. 12. 14:00 Bystřický tuleň Rybník Argentina

31. 12. 23:00 Silvestr na náměstí Náměstí BnP

Milostivé 
léto II

Vztahuje se jen na platby 
exekutorovi, které odešlete 
od 1. září do 30. listopadu 
2022 dle níže uvedených 
pravidel!

Máte jedinečnou a současně i poslední 
šanci na úhradu svých dluhů bez vyso-
kých poplatků. Pokud se budete řídit níže 
uvedenými čtyřmi kroky, nebudete muset 
platit vysoké úroky a penále. To všechno 
vám státní firmy a veřejné instituce od-
pustí, tedy pokud od 1. 9. do 30. 11. uhradí-
te celou svoji zbývající jistinu dluhu (tedy 
původní dluh bez úroků, penále apod.)  
a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exe-
kutorovi, což je zpravidla výrazně méně 
než původní vymáhaná částka.

www.milostiveleto.cz

Kdo může Milostivé léto II využít?
■ Občan s exekucí, který není v insolvenčním řízení (oddlužení).

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 
28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
■ Státu, samospráv, měst, úřadů.
■ Státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol.
■ Městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy 
 či dopravní podniky).
■ Zdravotních pojišťoven, státních nemocnic.
■ Českého rozhlasu či České televize.

V současné 
době probíhá 
státem vyhlá-
šená oddlu-
žovací akce 
Milostivé léto 

2022. V rámci této akce můžou dluž-
níci, u kterých byla zahájena exeku-

Milostivé léto 2022 - rozšíření podmínek

Rok se s rokem sešel  
a my opět vstupu-
jeme do období 
adventních svátků  
a vánočního veselí.  
V této hektické době, 

která je charakterizována neustá-
lými změnami, je velmi důležité 
se zastavit a spočinout. Vždyť po 
jedné covidové ráně přichází vzá-
pětí druhá. Válka nám bere iluze o 
silné Evropě, kterou nic neohrozí. 
Evropské státy potřebují suroviny 
a již nyní se ukazuje, že nic nebu-

Vážení spoluobčané.
de navždy. Projevuje se křehkost 
nastoleného systému a zřejmě se 
neobejdeme beze změn. 

Dopady těchto změn zasahují 
i do Bystřice. Naše kotelna musí 
reagovat na vysoké ceny štěpky. 
Nezvyklá inflace prodraží bydlení  
a zvyšující se ceny stavebních 
materiálů i prací navyšují nákla-
dy veškerých staveb. Bystřice je 
naštěstí v dobré finanční kondici,  
a tak nápor doby zvládneme. Nyní 
budeme moci region podržet i 
vyššími investicemi. Je třeba stále 

věřit v lepší zítřky.
Dovolte mi, abych 

Vám popřál klidné 
svátky, které prožijete 
v okruhu svých blíz-
kých a přátel. Pokuste 
se nevnímat neštěstí a 
myslet pozitivně, mů-
žete tak snadněji pře-
konat nástrahy těchto 
dnů. Užijte si pohodo-
vé Vánoce, odpočiňte 
si a naberte síly do 
nového roku. Pevně 
věřím, že bude lepší, 
než tento. 

Martin Horák, 
 starosta města

Stalo se již 
tradicí, že sou- 
částí Vánoční-
ho koledování 
v Bystřici nad 
Pernštejnem je 
soutěž o nej-
lepší bystřic-
kou vánočku.  
V letošním roce 
se konal již je-
denáctý ročník 
této soutěže. 
Každý z patnác-
ti výrobků byl 
jako vždy origi-
nální svým tvarem i recepturou. 

Po náročném hodnocení do-
spěla odborná porota k výsledku. 
Vítěznou vánočkou se stal výrobek 
číslo 12 od pana Vladislava Bar-
toše z Bystřice nad Pernštejnem. 
Všichni návštěvníci výtvarných 
dílniček na půdě městského mu-
zea měli možnost ochutnat všech 
nádherně vypracovaných sou-
těžních výrobků a rozhodnout  
o vítězi. Nejvíce bodů této laické 
poroty získala vánočka s číslem 4, 
kterou upekli babička a dědeček 
Jílkovi z nedaleké obce Ždánice. 

Soutěž o nejlepší  
bystřickou vánočku roku 2022

Vítězové obdrželi dárkový balíček 
plný surovin na pečení vánočního 
cukroví. Ceny do soutěže věnovalo 
Město Bystřice nad Pernštejnem.

Všem účastníkům letošní soutě-
že děkujeme za snahu, se kterou k 
pečení vánoček přistupovali a dou-
fáme, že nám zachovají svoji přízeň  
a zúčastní se také soutěže „O nejlepší 
bystřickou vánočku roku 2023“.

Soutěžícím i návštěvníkům přeje-
me zdraví, štěstí a pohodu v novém 
roce 2023. 

Za organizátory soutěže
Jitka Cisárová

ce před datem 28.10.2021, v období 
od 01.09.2022 do 30.11.2022 uhradit 
jistinu. Náklady řízení a příslušenství 
jim potom budou prominuty.

Město Bystřice nad Pernštejnem 

má ve své evidenci dlužníky, u kte-
rých byla zahájena exekuce po datu 
28.10.2021. Nesplní tedy podmínky 
Milostivého léta 2022. Rada schvá-
lila rozšíření podmínek „Milostivé-

ho léta 2022“, a to i na dlužníky, u 
kterých byla exekuce zahájena od 
28.10.2021 do 31.10.2022. Dlužnou 
částku je nutné uhradit nejpozději 
do 31.01.2023. Informace o rozší-
ření podmínek akce a termín úhrady 
bude jednotlivým dlužníkům písem-
ně sdělen.                                           -red-
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Volební okrsek č. 1
volební místnost - Základní umělec-
ká škola, Nádražní č.p. 1300, Bystři-
ce n. P. pro voliče bydlící:
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
417, 418,  425, 426, 427, 428, 429, 430, 
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480, 491, 
496, 511,  600, 612, 613, 614, 615, 
624, 629, 639, 760, 765, 906 až 908,  
992, 1410
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 
902
v ulici Topolová pro č.p.  532, 533, 
534, 552, 553, 554, 555, 774, 791
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p. 318, 342, 
449, 499, 541, 569, 570, 587, 588, 
644, 1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, Horní, 
K Ochozi, K Pernštejnu, Průmyslová, 
Strojírenská, Výrobní.

Volební okrsek č. 2 
volební místnost - Základní umělec-
ká škola, Nádražní č.p. 1300, Bystři-
ce n. P. pro voliče bydlící
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 888 
až 890  
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 
909 až 920
v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887.     

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Volba prezidenta České republiky se uskuteční

Volební okrsek č. 3 
volební místnost - Mateřská škola 
„Korálky“, Zahradní č.p. 622, Bystři-
ce n. P. pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod Horou, 
Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, Bočko-
va, Farská, Na Kameníku, Na Cihelně, 
Zahradní, Souběžná, Ant. Štourače, 
Antonínka, Voldán, Větrná, K Valše,
v ulici Rácová 

Volební okrsek č. 4 
volební místnost - Kulturní dům, 
Luční č.p. 764, Bystřice n. P. pro vo-
liče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 965 
až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632, 
962 až 964,  977 až 982.

Volební okrsek č. 5 
volební místnost - VOŠ a SOŠ, Dr. Ve-
selého č.p. 343, Bystřice nad Pern-
štejnem pro voliče bydlící 
v ulici  Spojovací pro č.p. 921 až 929, 
933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č.p. 930 až 
932, 948, 949   
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947, 
950 až 954.

Volební okrsek č. 6 
volební místnost - Městské muze-

um, Masarykovo nám. č.p. 1, Bystři-
ce n. P. pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-
městí, Tyršova, Luční, Příční, Dr.Ve-
selého, Malá branka, Rud. Vaška, 
Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, 
Cibulkova, Koželužská, Na Příkopech, 
Na Skřipci, Na Vyhlídce, 
v ulici Novoměstská pro č.p. 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 
495, 501, 502, 571, 585, 586, 589, 
849, 853, 996, 997
v ulici Nádražní č.p. 138, 158, 341, 
346, 1414.

Volební  okrsek č. 7
volební místnost – Dům s pečova-
telskou službou, Hornická č.p. 643, 
Bystřice n. P. pro voliče bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643, 758
v ulicích: Černý vršek, K Domanínku,  
Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, Do-
linka, Starý dvůr, Za Rybníčkem,  U 
Jeřába,  Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní části Do-
manínek v ulicích Lnářská, K Zámeč-
ku, K Hájům.

Volební okrsek č. 8
volební místnost - Kulturní dům, 
Bratrušín č.p. 1101 pro voliče bydlící 
v místní části Bratrušín.

Volební okrsek č. 9 
volební místnost - bývalá škola, 
Pivonice č.p. 33 pro voliče bydlící  
v místní části Pivonice. 

Volební okrsek č. 10 
volební místnost - bývalá škola, Le-
soňovice č.p. 13 pro voliče bydlící  
v místní části Lesoňovice a Kozlov. 

Volební okrsek č. 11 
volební místnost - Kulturní středisko, 
Dvořiště č.p. 1035 pro voliče bydlící  
v místní části Dvořiště. 

Volební okrsek č. 12
volební místnost - bývalá škola,  
Karasín č.p. 38 pro voliče bydlící  
v místní části Karasín.

Volební okrsek č. 13 
volební místnost - Kulturní dům, 
Vítochov č.p. 10 pro voliče bydlící  
v místní části Vítochov.

Volební okrsek č. 14 
volební místnost - Kulturní dům, 
Domanín č.p. 10 pro voliče bydlící  
v místní části Domanín.

Volební okrsek č. 15
volební místnost – Motorest, Rovné 
č.p. 61 pro voliče bydlící v místní části 
Rovné a Divišov.

Voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 
let, a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit. 

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kan-
didáta. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby (10. ledna 2023).

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti. 
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo ztrátě volitelnosti kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se  

k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li 
volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlaso-
vacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se 
rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče 
neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které ne-
jsou vloženy do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popří-
padě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schrán-
kou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může od dne vyhlášení volby požádat obecní úřad v místě svého 
trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče k tomu, aby mohl volit v kterémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky a ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (zastupitelské úřady).

Místa konání voleb:

v pátek  13. ledna 2023  od 14:00 hodin  do 22:00 hodin 
     a
v sobotu  14. ledna 2023  od 08:00 hodin  do 14:00 hodin.

V případě konání II. kola volby prezidenta se tato uskuteční

Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb až ve volební místnosti. 

v pátek  27. ledna 2023  od 14:00 hodin  do 22:00 hodin 
     a
v sobotu  28. ledna 2023  od 08:00 hodin  do 14:00 hodin.
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Rada města schválila:
1. neinvestiční dotaci a veřejnopráv-

ní smlouvu na výměnný pobyt 
studentů v Crimmitschau ve výši 
30.000 Kč pro Gymnázium Bystři-
ce nad Pernštejnem,

2. mimořádné přidělení bytu o vel-
kosti 3+1 manželům N. za měsíční 
nájemné 50 Kč/m2 na dobu urči-
tou jeden rok s možností prodlou-
žení nájemní smlouvy. Byt bude 
přidělen za podmínky, že před-
placené nájemné bude složeno 
na účet města ve výši 300.000 Kč,

3. smlouvu o poskytnutí dotace  
z Fondu Vysočiny mezi Krajem 
Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 
01 Jihlava a Městem Bystřice n. P. 
na realizaci projektu „Sborník tra-
dic Mikroregionu Bystřicko“,

4. uzavřít nájemní vztah s L. H. - část 
p. č. 296 (1 m2) od 01. 11. 2022 do 
31. 10. 2023 za 1.200 Kč,

5. pronájem bytu č. 55 v DPS paní J. 
B.,

6. financování akce: Opatření pro-
ti dešťové vodě v průmyslové 
zóně částkou 115.194,18 Kč, 
akce Chodník Zahradní částkou 
422.473,54 Kč a akce Opatření 
proti dešťové vodě v ulici Krátké 
částkou 46.870,00 Kč,

7. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na realizaci akce „Protipovodňo-
vá opatření města Bystřice n. P.“, 
jejímž předmětem je prodloužení 
termínu realizace díla do 30. listo-
padu 2022,

8. dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
na realizaci stavby „Novostavba 
parkoviště Kulturní v areálu VOŠ 
a SOŠ v Bystřici n. P.“, jehož před-
mětem je změna smluvní ceny 
díla o vícepráce a méněpráce v 
úhrnné ceně 23.809,87 Kč včetně 
DPH,

9. pacht pozemku část parc. č. 
3085/1 o výměře 95 m2 v k. ú. 
Bystřice n. P. manželům D. Roční 
pachtovné 3 Kč/m2,

10. pronájem pozemku část parc. č. 
1100/1 o výměře 7 m2 v k. ú. Bys-
třice n. P. manželům T. za účelem 
umístění stavby skladu – dočasné 
stavby. Roční nájemné 50 Kč/m2,

11. individuální dotaci pro Š. Ch. ve 
výši 20.000 Kč na uspořádání 
akce „Vánoční koncert – Korou-
žanka“,

12. podpis dodatku smlouvy o dílo č. 
1 s firmou PAVLACKÝ s.r.o. se síd-
lem Družstevní 1012, 763 26 Lu-
hačovice, IČ 63472902 na změnu 
termínu od 28. listopadu 2022 do 
15. dubna 2023 a snížení ceny díla 
na výši 4.336.957,91 Kč vč. DPH,

13. Plán inventur na rok 2022 a sou-
časně s ním jmenování ústřední 
inventarizační komise a členů díl-
čích inventarizačních komisí pro 
provedení inventarizace majetku 
města za rok 2022,

14. zřízení budoucí služebnosti spočí-
vající v právu uložení optické sítě, 
její údržby a oprav na části parc. č. 
1186/1 v k. ú. Domanín od Kraje 
Vysočina ve prospěch města Bys-
třice n. P. Služebnost bude bez-
úplatná.

Rada města pověřila:
15. prováděním svatebních obřadů 

tyto členy zastupitelstva města:  
Ing. Karel Pačiska, Mgr. Miroslav 
Novák a Mgr. Vlasta Moncmanová.

Rada města jmenovala komise rady:
Komise mládeže a sportu
Předseda:
Mgr. Alois Bouček (KSČM) 
Tajemník:
Ing. Blanka Svobodová

Členové:
Milan Beneš (BNP)
Mgr. Miroslav Novák (SRBR) 
Mgr. Jana Zítková (KDU-ČSL) 
Jiří Boháč (ANO)
Ing. Zdeněk Mašík (SNK ED) 
Mgr. Jiří Dufek

Komise kultury
Předseda:
Mgr. Vlasta Moncmanová (BNP)
Tajemník:
Bc. Marcela Martínková
Členové:
Miroslav Špaček (SRBR) 
Věra Šandorová (KSČM) 
Mgr. Eva Poláchová (KDU-ČSL)
Ing. Iveta Šiborová (ANO) 
Klaudie Neterdová, DiS. (SNK ED)
Pavla Kissová

Komise výstavby
Předseda:
Ing. Emil Ondra (BNP)
Tajemník:
Ing. Ivan Buchta
Členové:
Ivo Šikula (KSČM)  
Ing. Václav Mičín ml. (KDU-ČSL) 
Petr Štorek (ANO)
Ing. Zdeněk Čech, MBA (SNK ED)
Ing. Hicham Nemrah (SRBR) 
Karel Humplík
Ing. Tomáš Straka  
Ing. František Špatka   

 
Komise životního prostředí
Předseda:   
Ing. Jaroslav Rudoš (ANO)
Tajemník:
Ing. František Klimeš
Členové:
Mgr. Renata Pavlačková (SRBR) 
Karel Smejkal (KDU-ČSL) 
Soňa Jančová (SNK ED)
Ing. Bohumil Kotlán (KSČM) 

Bc. Petra Königová (BNP)
Mgr. Dagmar Pivková

Komise pro hospodaření s byty
Předseda: 
Mgr. Bc. Jitka Čechová (KDU-ČSL)
Tajemník: 
Ing. Věra Vančová
Členové: 
Mgr. Hana Kopecká (BNP)
Petr Bukal (SRBR)  
Antonín Tulis (KSČM)  
Marcela Beníšková (ANO)
Luboš Císař (SNK ED)
PhDr. Drahomíra Lukšová 

Komise pro občanské záležitosti
Předseda:
Hanička Pečinková (SRBR) 
Tajemník:
Lenka Martincová
Členové:
Marie Šiborová
Ludmila Kotlánová
Anežka Mazourková
Ludmila Navrátilová
Mgr. Eva Bagarová
Marie Houdková
Jaroslava Hnátová
Soňa Jana Dudková
Bc. Pavla Jakubcová

Komise pro spolkové organizace
Předseda:
Mgr. Miroslav Novák (SRBR) 
Tajemník:
Ilona Hovorková
Členové:
Mgr. Věra Slámová (BNP)
Mgr. Bc. Jitka Čechová (KDU-ČSL)
Pavel Šurý Dis. (KSČM) 
Veronika Chroustová (ANO)

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

RADA MĚSTA 25. ŘÍJNA 2022

Z důvodu radikálního zvýšení 
nákladů na vytápění, ohřev vody  
a zvýšení ceny za vodné  
a stočné, dojde s účinností 
od 1. 1. 2023 ke zvýšení zá-
loh na vytápění, ohřev vody 
a vodné. Změna záloh bude 
oznámena každému nájemní-
kovi písemně v průběhu pro-
since. Pokud nájem hradíte 
bezhotovostně z účtu, neza-
pomeňte si navýšit limit SIPO. 
                                                               

odbor bytového hospodářství

Informace pro 
nájemníky 

městských bytů
na základě vyhodnocení nákladů na výrobu tepelné 
energie v roce 2022, pokračujícímu nárustu cen ener-
gií, služeb, dopravy a vysoké míře inflace, jsme nuce-
ni od 1. 11. 2022 navýšit kalkulovanou cenu tepelné 
energie za dodaný gigajoule ze 420 Kč (bez DPH) na 
částku 800 Kč (bez DPH). Sazba daně z přidané hod-
noty je zde 10 %.

K uvedenému navýšení dochází z důvodu hluboké 
krize v energetickém a hospodářském sektoru, kdy již 
nejsme schopni vyrábět a dodávat teplo za příznivější 
cenu. V roce 2022 se mnohonásobně navýšila cena 
elektrické energie, zemního plynu a paliva z biomasy. 
Dalším důvodem pro navýšení ceny je zrušení výraz-
né provozní podpory tepla obnovitelným zdrojům pro 
rok 2022. Posledním aspektem je prozatímní mírné 
počasí, kdy se nižší spotřeba nepříznivě projevuje v 
jednotkové ceně tepelné energie.

Věřte, že tato situace je i pro nás velmi nepříjemná. 

Děkujeme za pochopení.
Bystřická tepelná s.r.o.

Vážení zákazníci,  
odběratelé tepelné energie,
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Aktuální podobu INFOROČENKY můžete nalézt na webu města Bys-
třice nad Pernštejnem – www.bystricenp.cz, odkud si ji můžete pro 
sebe nebo své blízké vytisknout. Zde naleznete aktuální informace vždy  
k určitému datu. Nová inforočenka pro následující dva roky bude vydá-
na začátkem roku 2023. Děkujeme za pochopení.                                         -red-

Rada města schválila:
1. následující postup pro zvýšení 

nájemného v nájemních bytech: 
smluvní nájemné u nově uzavíra-
ných smluv ve výši 70 Kč/m2, tato 
částka bude každoročně zvyšová-
na o míru inflace za předešlý rok 
ihned po zveřejnění výše inflace 
za kalendářní rok, smluvní nájem-
né u bytů po celkové rekonstrukci 
ve výši 95 Kč/m2, tato částka bude 
každoročně zvyšována o míru 
inflace za předešlý rok ihned po 
zveřejnění výše inflace za ka-
lendářní rok, smlouvy s inflační 
doložkou zvyšovat pravidelně o 
stanovenou míru inflace, u nájem-
ních smluv, kde není dohodnuto 
zvýšení o inflaci, navrhnout zvýše-
ní nájemného o 20%; postupovat 
dle § 2249 NOZ,

2. schvaluje rozšíření akce Milostivé 
léto 2022. Bude umožněno uhra-
dit jistinu dluhu vůči městu Bystři-
ce n. P. bez příslušenství a nákladů 
řízení i v exekučním řízení zaháje-
ném v období od 28. 10. 2021 do 
31. 10. 2022, termín úhrady je nej-
později do 31. 01. 2023,

3. v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
navržené odměny ředitelům škol 
a školských zařízení v Bystřici n. P.,

4. provedení rozpočtového opatření 
ve výši 62.405,- Kč na provedenou 
deratizaci v Bystřici n. P. a místních 
částech,

5. zřízení věcného břemene  ve 
prospěch společnosti EG.D, a.s. 
spočívajícího v právu uložení pod-

zemního vedení NN , jeho údržby 
a oprav na pozemku část parc.č. 
2014/1 v k.ú. Bystřice n. P. Věcné 
břemeno bude úplatné za jedno-
rázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + 
DPH a věcné břemeno bude zříze-
no na dobu neurčitou,

6. zřízení věcného břemene  ve pro-
spěch společnosti EG.D, a.s. spočí-
vající v právu uložení podzemního 
vedení NN , jeho údržby a oprav 
na pozemcích část parc.č. 105, 
110, 112, 115, 890 v k.ú. Bystřice 
n. P.. Věcné břemeno bude úplat-
né za jednorázovou úplatu ve výši 
1.000 Kč + DPH a věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou,

7. harmonogram zimní údržby na 
období 2022/2023,

8. změnu tarifu MHD Bystřice n. P., 
s tím, že od 01.01.2023 bude zá-
kladní jízdné ve výši 14,- Kč a zlev-
něné jízdné ve výši 8,- Kč,

9. financování akce Oprava povrchu 
silnice Pod Kaštany 444.739,86 
Kč, akce Protipožární zeď v areálu 
ČML 3.872,00 Kč, akce Údržba bu-
dovy Sokolovny částkou 4.851,00 
Kč, akce Komunikace Bratrušín 
částkou 22.891,00 Kč, akce Pro-
tipovodňová opatření částkou 
555.000,00 Kč a akce Vjezd k STK 
částkou 127.868,54 Kč,

10. uzavření smlouvy s firmou TS 
města a.s., realizaci díla Inženýr-
ské sítě v ulici Ant. Štourače za 
smluvní cenu 1.601.682,26 Kč bez 
DPH,

11. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
na modernizaci řídicího systému 
MaR ve sportovní hale a na koupa-

lišti s firmou Pavel Kohn, se sídlem 
Brno-Líšeň, Horníkova 2130/10, 
PSČ 62800, IČO 18772765, jehož 
předmětem je posun termínu re-
alizace do 31. května 2023,

12. prodloužení termínů na odevzdá-
ní projektu pro stavební povolení 
do 20. listopadu, do 30. ledna 
2023 proběhne podání žádosti 
o dotaci, do 30 dnů od doručení 
registrace projektu na OPŽP bude 
zpracována zadávací dokumenta-
ce pro výběr dodavatele stavby 
FVE a do 30. 06. 2023 bude prove-
den projekt FVT na střeše skladu 
štěpky,

13. podpis dodatku smlouvy č. 1 na 
vytváření projektové dokumen-
tace a poskytnutí souvisejících 
služeb s výstavbou FTV elektrárny 
s firmou GATECO s.r.o. se sídlem 
Polanka 1060, Stařečka, 674 01 
Třebíč IČ: 14051613, na prodlou-
žení termínu,

14. podpis dodatku smlouvy o dílo  
č. 2 s firmou COLAS CZ a.s., divize 
Silniční stavitelství, oblast Jih, re-
gion Vysočina, se sídlem Rubeška 
215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, 
IČ 26177005, na prodloužení ter-
mínu do 15. prosince 2022,

15. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o nájmu prostoru sloužícího  
k podnikání ze dne 27.11.2019 se 
společností Lékárna Arnica, spol. 
s r.o., jehož předmětem bude roz-
šíření stávajících pronajatých pro-
stor v budově městské polikliniky 
o 7,29 m2,

16. v souladu s článkem 12 Směrnice 
č. 2/2021 o Zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu rozho-
duje o zadání zakázky formou 
vertikální spolupráce a uzavření 
smlouvy o dílo na stavební úpra-
vy č. p. 8 v k. ú. Divišov, 1. etapa 
s firmou TS města a.s. se sídlem 
K Ochozi 666, PSČ 59301, IČO 
25303660 za smluvní cenu 2.370 
892,- Kč vč. DPH,

17. provedení rozpočtových opatření 
výdajových č. 68 – 107, příjmo-
vých č. 0, financování č. 35 -51,

18. rozpočtové opatření ve výši  
50 .000,- Kč pro zajištění televiz-
ního vysílání firmy SATT a.s. do  
31. 12. 2022,

19. financování novin Bystřicka část-
kou 150.000 Kč,

20. ve funkci valné hromady TS měs-
ta a.s. nákup zametacího stroje 
SCHMIDT Swingo 200+ za cenu  
3.147.000 Kč bez DPH

21. zřízení věcného břemene  ve pro-
spěch společnosti EG.D, a.s. spočí-
vající v právu uložení podzemního 
vedení NN , Kabelového pilíře, je-
jich  údržby a oprav na pozemku 
části parc.č. 3052/100, 3052/30  
v k.ú. Bystřice n. P. Věcné břeme-
no bude úplatné za jednorázovou 
úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH a 
věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou,

22. ve funkci valné hromady Bystřická 
tepelná s.r.o. schvaluje navýšení 
ceny tepla od listopadu 2022 na 
800 Kč/GJ bez DPH.

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

RADA MĚSTA 15. LISTOPADU 2022

Bystřičáci pro Bystřičáky 
participativní rozpočet 

I v roce 2023 se v rozpočtu města po-
čítá s projektem tzv. participativního 
rozpočtu ve výši 500.000 Kč, kterou 
máte možnost opět přímo ovlivnit. 

Cesta je opět jednoduchá, zasí-
lejte své nápady na e-mail: 
martin.horak@bystricenp.cz, 
nebo SMS na tel.: 723 008 112 do  
9. ledna 2023. Rada města potom 

návrhy posoudí z hlediska reál-
nosti a vybere projekty, o kterých 
se bude hlasovat. Návrh, který 
obdrží nejvíce hlasů, bude v roce 
2023 realizován! 

Věřím, že občané budou zno-
vu navrhovat svěží nápady, které 
pomohou Bystřici n. P. posunout 
opět o kus dál!              Martin Horák

Pozor změna cen jízdenek  
v MHD Bystřice n. P. od 1. 1. 2023!

K 01.01.2023 dojde ke změně tari-
fu cen u jízdného u provozovatele 
MHD Bystřice nad Pernštejnem, 
viz. níže tabulka a její popis.  

Jízdenka Platnost od Jízdné Kč
Základní jízdné* 01.01.2023 14,-
Zlevněné jízdné** 01.01.2023 8,-
Senioři 70+*** 01.01.2023 zdarma
Děti do 6 let 01.01.2023 zdarma
Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 01.01.2023 zdarma
Pes v přepravní schránce 01.01.2023 zdarma
Osoba nebo pes, pokud jsou průvodcem
držitele průkazu ZTP/P 01.01.2023 zdarma

Základní jízdné*  - cestující od 15 let - do 70 let
Zlevněné jízdné** - cestující od 6 let - do 14 let
 - žáci a studenti všech škol od věku 15 let do věku 

20 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se 
soustavně připravují na budoucí povolání ve střední 
nebo vyšší odborné škole v denní nebo prezenční 
formě studia

 - 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.

Velká většina bystřických obyvatel 
využívá televizních a interneto-
vých služeb od žďárské firmy SATT 
a. s. Součástí nabídky je i televizní 

Televizní zpravodajství SATT
stanice, která informuje o různoro-
dých novinkách a činnostech, které 
probíhají v Bystřici nad Pernštej-
nem, Novém Městě na Moravě a 
Žďáru nad Sázavou. Kromě televize 
můžete jednotlivé příspěvky zhléd-
nout i na internetových stánkách 
www.hiland.cz                              -red-
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SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

POZNEJ BYSTŘICKO! Perla horního toku Svratky

Na horním toku Svratky, v místech, 
kde se spojí s Fryšávkou, stojí krásné 
městečko, kde se zastavil čas. Pro-
to si ho oblíbili filmaři, Jiří Stanislav  
Guth-Jarkovský ho přirovnal k Merá-
nu a Vy si ho také zamilujete. 
V městečku Jimramov se vrátíte do 
dob dávno minulých. Historické jádro 
se soustřeďuje kolem dlouhého a úz-
kého náměstí, kterým kdysi prochá-
zela stará stezka jdoucí proti proudu 
řeky Svratky od Dalečína. Většina 
domů se dnes honosí fasádami v his-
torizujících slozích 19. století.
Dominantou městské památkové 
zóny, která byla vyhlášena v roce 
1990, je renesanční zámek, klasicist-
ně přestavěný v 18. století a kostel 
narození Panny Marie. Další unikátní 
památkou je hrobka rodiny Belcredi 
s novogotickou fasádou a latinským 

nápisem znamenajícím 
Blaženi mrtví, kteří ze-
mřeli v pánu.
Nesmíte zapomenout ani 
na slavné rodáky. Nalez-
nete tady rodný dům Jana 
Karafiáta, který je auto-
rem oblíbených příběhů 
Broučků. Od roku 1876, 
kdy publikace vyšla popr-
vé, se dočkala stovek vy-
dání po celém světě. Další 
památné místo naleznete 

nad soutokem Svratky a Fryšávky u 
silnice na Borovnici. V domečku na 
skalnatém ostrohu se narodili bratři 
Alois a Vilém Mrštíkovi, kteří jsou au-
tory legendární Maryši. 
Městskou památkovou zónou vede 
prohlídkový okruh s 11 zastaveními. 
Ta jsou označena na fasádách ob-
jektů. V Síni rodáků, která stojí upro-
střed náměstí, si po domluvě můžete 
zapůjčit i audioprůvodce. 

Jimramov je ideálním místem pro 
start výletů na zříceninu Skály, skalní 
vyhlídku Prosíčku nebo na vrchol Ka-
menice, který je znám především pro 
pomník Broučků. Tito malí hrdinové 
odpočívají pod jalovcem právě na vr-
cholu, kde se nejspíše odehrával celý 
jejich příběh.
Další tipy na výlety naleznete na 
www.korunavysociny.cz                        -dš-

Na začátku listopadu proběhl delší 
dobu plánovaný výlov návesního 
rybníka u kapličky. Rybník byl na-
posledy vypuštěn v roce 2010, kdy 
došlo k jeho odbahnění, a od té 
doby se v něm rozvíjel vodní život 
víceméně nerušeně. Proto přítom-
ní aktivní i pasívní účastníci akce 
(a zejména ti se srdcem rybáře a 
rybářskou vášní v krvi) očekávali s 
napětím, co za vodní faunu bude 
v rybníce nalezeno. Dva největší 
úlovky stály za to: více než metrová 
štika a zejména 103 cm dlouhý su-
mec. Na akci se tak či onak podílelo 
skoro 60 lidí, kterým za to patří dík. 
                                                              -sz-

Zprávy z Domanína
Stmívání, které na podzim přichází 
brzy, jsme využili s dětmi pro cestu s 
lampiony a různými světýlky. Hledali 
jsme domanínské skřítky, kteří sem 
tam u nás vyvedou nějakou tu neple-
chu. Putování skončilo sladkou od-
měnou, teplým čajíkem a opečeným 
buřtíkem na ohni.

Podzimní nedělní odpoledne 22. 
října 2022 strávilo přes 80 dětí u nás 
v Domaníně na dětském karnevalu 
plném strašidelných bytostí. Mohli 
jsme potkat kostlivce, upíry, čaro-
dějnice, strašidýlka a ostatní masky, 
které tak trochu přispěly k magické, 
strašidelné atmosféře. Všechno to 
byly děti, které nám pomohly vy-
svobodit zakletého hradního pána z 

Podzimní akce v Domaníně

pověsti o domanínském hradu sto-
jícím přímo na podiu sálu kulturního 
domu. Děti si užily tančení, soutěží, 
hudby a také odměn, které jsme měli 
pro ně připravené. Tímto také děku-
jeme všem sponzorům, kteří nám 
přispěli do bohaté tomboly pro děti a 
také všem, kteří nám celý rok pomá-
hali uspořádat domanínské akce. Po-
každé se pro děti snažíme uspořádat 
příjemné odpoledne a doufáme, že si 
ho děti a jejich rodiče i tentokrát užili.

S blížícími se vánočními svátky a 
příchodem nového roku bychom 
Vám všem chtěli popřát klidné a krás-
né VÁNOCE a do nového roku pře-
devším zdravíčko, lásku a vzájemné 
porozumění.                                             -l + l-

Listopadová hádanka Vás zavedla 
na procházku po pravém břehu 
vírské přehrady a ukázala trošku 
netradiční pohled na Chudobín-
skou borovici. Pohled z dronu 
na Evropský strom roku poznalo 
správně 13 čtenářů. Vylosovaným 

šťastlivcem se 
stal pan Miroslav 
Kuda z Prosetína. 
Gratulujeme. 

K Vánocům 
patří neodmysli-
telně pohádky a 
tak i prosincová 
hádanka bude 
tak trochu po-
hádková. Tak 
kdepak najdete 
tyhle postavičky 
a prosíme o co 
nejpřesnější od-
pověď. Pokud už 
víte, tak neváhej-
te a zašlete nám 
svůj tip na info@
bystricenp.cz a to 
do 15. prosince.                      

-red-

Dne 12. 11. jsme 
s dětmi z kroužku 
mladých hasičů vy-
razili na celodenní 
výlet. Ten měl být 
odměnou za celo-
roční práci a snahu 
dětí. Nejdříve jsme 
navštívili brněnské 
planetárium, kde 
nás čekala projek-
ce noční oblohy a 
animovaná pohádka. Po skončení 
jsme se přesunuli na Zelný trh a zde 
jsme si prošli labyrintem brněnské-
ho podzemí. Celou akci jsme mohli 
uskutečnit díky podpoře města 

Kroužek mladých hasičů

Bystřice n. P. Dále patří poděkovat 
firmám Pamaga s.r.o a Envirox, kte-
ré nám zakoupily vybavení a oble-
čení pro děti.

-pu-
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Rozhovor s novým starostou Bystřice nad Pernštejnem
Mgr. Martinem Horákem

Mgr. Martin Horák
starosta města

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků

 a v novém roce 2023
pevné zdraví, mnoho štěstí  

a spokojenosti.

Ing. Emil Ondra
místostarosta města

Dobrý den, zdravím všechny čtená-
ře Bystřicka. Rád bych Vám tímto 
článkem představil PF pro rok 2023. 
K vytvoření novoročenky jsem se 
nechal inspirovat přírodou, kterou 
se v posledních letech intenzivně 
zabývám. Proto jsem v obraze vy-
tvořil jednu ze svých světelných 
obloh připomínající polární záři, 
letící kometu v mléčné dráze. Chtěl 
jsem zde zachovat podobnou ná-
ladu jako na půlnoční mši, kde člo-
věk tiše stojí a naslouchá. Vnímá tu 
zvláštní atmosféru a energii, která 
Vás v kostele obklopuje. 

V obraze jsem ji ztvárnil jako ma-
gické modré světlo, které se vznáší 
na noční obloze. Tematicky jsem 
zde zachytil i kostel svatého Vavřin-
ce jako krásnou bystřickou památ-
ku starých časů, která se zachovala 
dodnes. 

Proto jsem hned na počátku vě-
děl, že bystřický kostel bude hlavní 
dominantou mojí tvorby. Jako bys-
třický rodák mám tento starý kos-
tel, kapli a vše spojené s historií a 
architekturou, velice rád. 

Po sedmnácti letech se v Bystřici nad 
Pernštejnem změnilo vedení radnice. 
Novým starostou se stal Mgr. Mar-
tin Horák, který do té doby zastával 
funkci místostarosty. Jak jeho nástup 
a začátky starostování vypadají, nám 
popsal v krátkém rozhovoru. 
 Popište našim čtenářům první 
den nového starosty. 

Byl to skutečně zvláštní pocit. Jde-
te na úřad úplně stejně jako každý 
den zpětně po čtyři roky, ale něco je 
jiné. Neslyšíte přátelské „ahoj Mar-
tine“ od člověka, se kterým jste se 
setkával denně a který měl neskuteč-
ný rozhled a dlouholeté zkušenosti  
s vedením úřadu. Najednou sedíte na 
jeho místě …

Přesto jede život města dál, a tak 
po procitnutí ze zamyšlení, co bylo, 
začnete pracovat. Nejdříve projdete 
úřad a s novým místostarostou se 
pozdravíte se spolupracovníky. Pak 
již jsou naplánované schůzky ohledně 

řešení běžných věcí spojených s cho-
dem města. Zde už to tak nové není, 
jste ve svém živlu.
 Čekal jste takový úspěch ve vol-
bách? 

Absolutně jsem netušil, co posled-
ní komunální volby přinesou. Nepočí-
tal jsem, že získám takové množství 
hlasů. Bylo to příjemné překvapení, 
které zavazuje a doufám, že očekává-
ní nezklamu.
 Dostal jste od Vašeho předchůd-
ce nějakou cennou radu?

Určitě. Po celé čtyři roky jsem zís-
kával cenné zkušenosti i rady. Učil 
jsem se za pochodu a jsem za to rád, 
protože si neumím představit, že na-
stoupím na takovou pozici, aniž bych 
nevěděl, do čeho jdu.
 Minulý starosta byl hodně ak-
tivní na sociálních sítích. Jaký vztah 
k nim máte Vy? 

Musím se otevřeně přiznat, že so-
ciální sítě mi příliš k srdci nepřirostly. 

Já mám rád spíše osobní kontakt. 
Přesto rozumím dnešní době a po-
třebě tyto prostředky používat a vy-
užívat. Je to pro mne výzva a jedna  
z věcí, na kterých musím zapracovat.
 Na jaké povinnosti se nejvíce 
těšíte? 

Jak jsem již zmínil, rád se potkávám 
s lidmi. Obzvlášť rád jsem ve společ-
nosti nejmladší generace ve škol-
kách, školách a také se seniory, kteří 
tato setkání hodně oceňují. Těším se i 
na hromadné akce, kde se lidé pobaví 
a odcházejí spokojeni. 
 Našel byste nějaké podobné 
rysy funkce ředitele školy a starosty 
obce?

Ano, obojí je práce s lidmi, pouze v 
jiném měřítku.
 Chystá se v Bystřici do konce 
roku něco nového? Případně na co 

se můžeme těšit v tom nadcházejí-
cím? 

Rozpočet je v nejvyšším schvalova-
cím procesu. Rýsuje se mnoho akcí, 
ale je na zastupitelích, aby rozhodli, 
jakým směrem jít dále. 

Do konce roku se toho již mnoho 
nestihne, záleží na počasí a dalších 
okolnostech. Započaly práce na záze-
mí sportovního areálu, dokončí se re-
konstrukce ulice Antonína Štourače, 
odstraní se stará skautovna.

Příští rok, mimo jiné, bude zahá-
jena stavba prodejny Lidl. V plánu je 
oprava ulice K Domanínku, stavba 
dopravního hřiště a skateparku. Bu-
deme pokračovat v rozšiřování optic-
ké sítě, rekonstrukcích bytů,…
 Je o Vás známo, že jste náruži-
vým sportovcem. Jak jinak rád tráví-
te volný čas?  

Sport mě uchvátil, věnuji mu pod-
statnou část svého volného času. 
Samozřejmostí jsou aktivity s rodi-
nou. Musím však přiznat, že spousta 
volného času je zároveň časem pra-
covním. Tato práce musí prostě bavit, 
jinak se to pozná.
 Chtěl byste v rámci tohoto roz-
hovoru někomu poděkovat? 

Napadá mne hodně lidí, kterým 
patří moje velké poděkování. Nebu-
du je postupně vyjmenovávat, neboť 
by to byl dlouhý seznam, ale jedno 
jméno musím zmínit. Je to bývalý 
starosta Karel Pačiska. Takže: „KARLE 
DĚKUJI za sebe i za Bystřici!“.

Velice Vám děkuji za Váš čas a přeji 
mnoho, nejen pracovních, úspěšných 
let. 

Děkuji a přeji mnoho dobrého  
v této složité době.                                 -mm-

Tímto bych čtenáře rád pozval 
na výstavu do centra Eden v Bystřici 
nad Pernštejnem, kde mohou vidět 
v Ekopavilonu jedny z mých posled-
ních prací. V příštím roce chystám 
dvě autorské výstavy v Galerii KUPP 
v Praze a Galerii Dílo v Brně. 

Zdraví Libor Antl

Libor Antl - autor PF 2023
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Během Vánočního koledování byla pod záštitou starosty města Bystřice 
nad Pernštejnem a ministra kultury ČR zahájena putovní panelová výsta-
va Kulturní dědictví UNESCO Polsko a Česká stopa – polská. Obě výstavy 
můžete vidět až do 6. 1. 2023 na Masarykově náměstí u městské knihovny  
a u VOŠ a SOŠ zemědělské. Tento projekt je celostátní a celoroční a má pro-
pagovat národní kulturní dědictví.                                                                               -MM-

Město Bystřice n. P. a Slovanská unie, z.s.  
Vás srdečně zvou na putovní výstavy  

„Kulturní dědictví UNESCO 2022“

ZPRÁVY Z MĚSTA

BYSTŘICKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V 1. POLOLETÍ 2023

Město Bystřice nad Pernštejnem  bude pokračovat  po novém roce  v projektu Bystřické Univerzity třetího věku, jehož cílem je  vzdělávat a aktivizovat seniory,  
podporovat pro-seniorské aktivity, zdravý životní styl a mezigenerační solidaritu a spolupráci. Předkládáme  zájemcům program přednášek na 1. pololetí roku 
2023, na které je volný přístup.
Čtvrtek 05.01.2023 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Zábavná historie cestování
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektor: Ing. Petr Šika, lektor Akademie třetího věku

Čtvrtek 26.01.2023 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Ze života fotografa
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1, Bystřice nad Pernštej-
nem, muzejní hospůdka
Lektor: Michal Mašek, Turistické informační centrum    

Čtvrtek 23.02.2023 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Historie vzniku bible     
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektor: Mgr. Bc. Jitka Čechová     

Čtvrtek 09.03.2023 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma:  Zábavná historie peněz     
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektor: Ing. Petr Šika, lektor Akademie třetího věku

Čtvrtek 16.03.2023 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Argentina: jiný kraj, jiný mrav   
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Mgr. Hana Šindelářová  

Čtvrtek 30.03.2023 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma:  Marie Terezie
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Bc. Dana Šimková, spisovatelka a lektorka  

Úterý 04. 04. 2023 v 9:30 hodin
Přednáška na téma: Velikonoce v Zahradním centru Strakovo – výroba veliko-
noční dekorace

Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1, Bystřice nad Pernštej-
nem – půdní galerie
Lektorka: Eva Munzarová

Čtvrtek 27.04.2023 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma:  Mozkoherna     
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1, Bystřice nad Pernštej-
nem, muzejní hospůdka  
Lektorka: Mgr. Eva Fruhwirtová, trenérka paměti III. stupně
  
Čtvrtek 11.05.2023 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma:  110 let městského muzea
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo nám. 1, Bystřice nad Pernštej-
nem, muzejní hospůdka  
Lektorka: PhDr. Vladimír Cisár, vedoucí městského muzea  

Čtvrtek 25.05.2023 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Zábavná historie  jídla a vaření  
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, zasedací 
místnost v 1. podlaží 
Lektor: Ing. Petr Šika, lektor Akademie třetího věku   

Čtvrtek 01.06.2023 - zájezd
Místo konání: Praha 
Lektor: Ing. Petr Šika, lektor Akademie třetího věku

Informace o přednáškách muzikoterapie a arteterapie přineseme v lednovém 
Bystřicku.

Pro přednášku na téma velikonoční  aranžmá spojenou s výrobou velikonoční 
dekorace potřebujeme znát  dopředu počet účastníků, abychom mohli připra-
vit materiál na výrobu velikonočních dekorací. Proto zájem o tuto přednášku 
nahlaste, prosím, na e-mailovou adresu: eva.spatkova@bystricenp.cz v termí-
nu do 09.03.2023 a účast na  zájezdu  do 30.04.2023.

Přeji všem účastníkům a příznivcům univerzity třetího věku klidné a pohodové 
Vánoce a hodně  zdraví a spokojenosti v roce 2023.

Eva Špatková

S Vodomilem Korunou Vysočiny
V sobotu 26. prosince proběhlo v rámci akce Vánoční koledování slavnostní 
slosování legitimací poznávací soutěže „S Vodomilem Korunou Vysočiny.“ 
Pro pořádek uvádíme také správné odpovědi na soutěžní otázky: 
1.  Jaké je číslo místnosti, ve které je vystavena Dalečínská helma? - VI
2.  Který český velikán, vynálezce, zlepšovatel a myslitel má v muzeu svůj 

koutek? – Jára Cimrman
3.  Kdo je na obraze nad historickým klavírem v expozici Panského bydle-

ní? – sv. Jiří na koni
4.  Kdy (přesné datum) byla textilní tiskařská technika modrotisk zapsána  

na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO? - 28. 11. 2018
5.  Z kterého švýcarského města pochází vystavené tolary z let 1620 - 

1624? - st. Gallen
Z celkových 122 odevzdaných legitimací bylo vylosováno 10 šťastlivců, kteří 
obdrželi věcné ceny.
Vylosovaní výherci:

1. Marie Kroupová ml., Bystřice n. P.
2. Božena Benešová, Bystřice n. P.
3. Justýna Horová, Bystřice n. P.
4. Jiří Trávníček st.,  Písečné
5. Jiří Trávníček ml., Písečné
6. Petra Čermáková, Bystřice n. P.
7. Marcela Čermáková, Bystřice n. P.
8. Tomáš Trávníček st., Písečné
9. Marie Kroupová, Bystřice n. P.
10. Vít Sedlář, Ujčov

Děkujeme všem za účast a věříme, že nám zachováte přízeň i v následujícím 
roce.                                                                                                                                              -red-
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Moderní způsob ochrany zdraví seniorů,  
zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných

NONSTOP pomoc v celé ČR

Zajistíme Vám
  Pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 

365 dní v roce

  Nezávislost a samostatnost

  Neomezený pohyb v rámci celé  
České republiky

  Individuální nastavení služby

 SOS tlačítko
 Autodetekce pádu
 Detekce nízké aktivity

 GPS lokalizace
 Připomínání léků
 Povídavá linka

1  Klient má u 
sebe mobilní 
monitorovací 
zařízení s SOS 
tlačítkem.

2  Zařízení je napojeno  
na NONSTOP 
dispečink tísňové 
péče Anděla 
Strážného. 

3  Při nouzové situaci 
klient zmáčkne SOS 
tlačítko, které ho 
spojí s dispečerem. 

4  Dispečer zajistí 
klientovi potřebnou 
pomoc.

S   S TLAČÍTKO

Jak to funguje

Mobilní tísňová 
péče

Domácí tísňová 
péče

Služby

 800 603 030    poptavka@andelstrazny.eu    www.andelstrazny.eu

měsíc

450 Kč
měsíc

350 Kč
měsíc

450 Kč

1. měsíc 

ZDARMA
1. měsíc 

ZDARMA
1. měsíc 

ZDARMA
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Každý člověk potřebuje svého An-
děla Strážného a nás je hned něko-
lik. Spousta lidí už o nás ví, mnohým 
z nich jsme již naši pomoc poskytli 
a nejednou se stali Anděly, kteří za-
chránili život. 

Anděl Strážný je registrovaná 
sociální služba tísňové péče. Naše 
organizace nese symbolický název 
Anděl Strážný a pomáhá seniorům, 
dlouhodobě nemocným lidem, 
osobám se zdravotním postižením 
a jejich rodinám prostřednictvím 
mobilního monitorovacího zaří-
zení s SOS tlačítkem. Toto zařízení 
zvané TIPEC (zkratka tísňové péče) 
je napojeno na dispečink, kde je 
náš odborný personál připraven 
poskytnout klientům okamžitou 
pomoc 24 hodin denně, 365 dní v 
roce.

Zařízení TIPEC pomáhá stovkám 
seniorů po celé České republice. 
Mimo jiné má v sobě zabudovaný 
detektor pádu a detektor pohybu, 
které zalarmují naše dispečerky, 
pokud se klient delší dobu nehý-
be nebo upadne. Dispečerky ná-
sledně klientovi volají přímo na 
zařízení, zjišťují, v jaké situaci se 
klient nachází a v případě nutnosti 
kontaktují rodinné příslušníky, jiné 
kontaktní osoby či integrovaný zá-
chranný systém.

Monitorovací zařízení TIPEC po-
skytujeme našim klientům formou 
zápůjčky zcela zdarma, instalace za-
řízení stejně jako návštěva sociální 
pracovnice v místě bydliště klienta 
a nastavení služby je rovněž zdar-

Jedno přání mám - ZŮSTAT DOMA
ma. Za službu se platí pouze měsíč-
ní paušální poplatek ve výši 450 Kč 
s tím, že první měsíc užívání služby 
je bezplatný, je to jakési adaptační 
období, kdy má klient možnost si 
zařízení vyzkoušet a  rozhodnout 
se, zda mu vyhovuje.

Součástí naší služby je i připomí-
nání léků, kontrola pitného režimu 
či tzv. Povídavá linka, kam si klienti 
mohou zavolat a popovídat si v pří-
padě, kdy se cítí osamělí či si chtějí 
zahrát třeba slovní fotbal nebo pro-
trénovat paměť. Povídavá linka je 
tedy mnohdy plná oboustranně pří-
nosných a příjemných chvil. Veške-
ré tyto služby jsou našim klientům 
poskytovány rovněž zdarma.

Díky TIPCI jsou lidé schopni bez 
obav o své zdraví mnohem déle zů-
stat žít doma, ve svém přirozeném 
prostředí, kde mají vzpomínky, zá-
zemí, klid, ale především dobře zná-
mý DOMOV. 

Cílem Anděla Strážného je sní-
žení zdravotních a bezpečnostních 
rizik, zprostředkování či poskytnu-
tí pomoci v krizových situacích a 
oddálení odchodu do pobytových 
zařízení

Kontakt 
Anděl Strážný z. ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 
120 00 Praha 2  
e-mail: poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP 
+420 800 603 030
www.andelstrazny.eu 
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 ZPRÁVY Z MĚSTA

Tisková zpráva
Předsednictvo Svazu vodovodů a 
kanalizací Žďársko na základě po-
drobné analýzy vnějších vlivů a pro-

vozních nákladů schválilo 24. 11.  
2022 navýšení ceny vodného  a 
stočného na rok 2023 o 19,2 %, a 
to s účinností od 1. 1. 2023. Toto 
navýšení představuje, při roční 
spotřebě 100 m3/rok/odběrné mís-
to, nárůst výdajů za vodné a stočné 
165 Kč/měsíc. 

Odvody státu činí 22,4 % z ceny 
vodného a stočného a zahrnují v 
sobě zejména poplatky za odběr 
surové a podzemní vody, za vypou-
štěné odpadní vody, odvody na 
sociální a zdravotní pojištění a dále 
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 Vodné Stočné Celkem 
Cena s DPH 10 % od 1. 1. 2023 70,61 Kč/m3 52,29 Kč/m3 122,90 Kč/m3 

Cena bez DPH 2023 64,19 Kč/m3 47,54 Kč/m3 111,73 Kč/m3 

Cena s DPH od 1. 1. 2022 59,30 Kč/m3 43,80 Kč/m3 103,10 Kč/m3 

Absolutní nárůst ceny s DPH 11,31 Kč/m3 8,49 Kč/m3 19,80 Kč/m3 

Procentní nárůst s DPH 19,07 % 19,39 % 19,20 % 
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a zdravotní pojištění a dále daně silniční, z nemovitosti apod.  

 

 
 
 
Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací vodohospodářské infrastruktury 
(chemikálie, materiál, energie, opravy apod.) činí 22,9 %. Náklady provozovatele v celé 
kalkulaci činí 26,2 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku provozovatele).  
 
Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného činí 1,5 %. 
 
Nárůst ceny pro vodné a stočné nejvíce ovlivňují nárůst cen energií, chemikálií a materiálů na 
opravy.  
 
 

daně silniční, z nemovitosti apod.
Náklady na provoz a údržbu vodo-
vodů a kanalizací vodohospodářské 

infrastruktury (chemikálie, materiál, 
energie, opravy apod.) činí 22,9 %. 
Náklady provozovatele v celé kal-
kulaci činí 26,2 % (osobní náklady, 
odpisy a opravy majetku provozo-
vatele). Průměrná míra zisku v ceně 
vodného a stočného činí 1,5 %.

Nárůst ceny pro vodné a stočné 
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životního prostředí a zajišťuje nej-
nutnější finanční zdroje pro obnovu 
a rekonstrukce vodohospodářského 
majetku svazkových obcí, který činí 

více než 900 km vodovodů a 400 
km kanalizací včetně úpraven vod 
a čistíren odpadních vod. Podíl ná-
jemného činí 27 % z ceny.
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Je nepsanou tra-
dicí, že s přícho-
dem konce roku 
se ohlížíme na-
zpět a hodnotíme 

předešlé měsíce. Ani naše muzeum 
nebude v tomto výjimkou. 

Letošní rok byl pro muzeum velice 
produktivní. Hned z počátku roku 
poskytlo Městské muzeum Bystři-
ce nad Pernštejnem svoje prostory 
k očkování proti nemoci Covid-19. 
V únoru byla na půdě městského 
muzea uspořádána výstava Dětská 
kresba, kdy při jejím zahájení byli 
zároveň oceněni výherci. Stejně tak 
tomu bylo i v případě výstavy Zr-
cadlení, která proběhla v březnu a 

dubnu. Před Velikonocemi se usku-
tečnily dílničky pro velké i malé, a to 
jak v rámci univerzity třetího věku, 
tak i ve spolupráci s paní Klaudií 
Neterdovou. Pro velký zájem byla 
uskutečněna přednáška o archeolo-
gickém průzkumu na Šibenné hoře 
s prof. Josefem Ungrem, předním 
znalcem šibenic v naší republice.

Společně s návštěvníky jsme 

Rok 2022 v Městském muzeu Bystřice nad Pernštejnem

mohli žasnout nad uměním dráte-
níků, kteří se v květnu představili 
při společné výstavě Dráteníkův 
rok. Ve stejném měsíci se návštěv-
níkům večer otevřelo muzeum při 
již tradiční akci Muzejní noc. Ta byla 
tentokrát na filmové notě. Společ-
ně s Veterán klubem Tatra Bystřice 

nad Pernštejnem a hudebním usku-
pením Cappella Allegra jsme všem 
návštěvníkům muzejní noci nabídli 
přehled o filmovém dění nejen tady 
na Bystřicku. No a v červnu nás če-
kala akce největší a snad i nejočeká-
vanější – Otevření Bystřického parku 
miniatur, venkovní expozice muzea. 
Po pětiletém úsilí se park miniatur 
představil v plné své kráse a ná-

Válečný cyklus v Olomouci
ŽIVOTNÍ DÍLO MILADY SCHMIDTOVÉ

Malířka Milada Schmidtová-Čer-
máková (1922–2015) se narodila 
v Domanínku (dnes součást měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem) a v 
rodném kraji prožila většinu života. 
Válečná léta však trávila rodina ve 
Zlíně, kde se Milada stala múzou 
avantgardních umělců.

Podle Jana Rajlicha byla „svým 
intelektem, vzhledem i zvláštním 
chováním eroticky velmi přitažli-
vá“. Pobláznila většinu studentů 
zdejší Školy umění, nechala se od 
nich portrétovat a sama také začala 
tvořit. V roce 1944 nakreslila cyklus 
obrazů, který nezapře vliv Pabla Pi-
cassa. Podle kunsthistorika Davida 
Vody patří Válečný cyklus k nejvý-
znamnějším počinům druhé vlny 
evropského surrealismu. I samotná 
autorka si jej cenila z celé své tvor-
by nejvíce.

V roce 1946 jej však neprosadila 
v Paříži a poté se nad ním nějakých 
70 let zavřela voda. Až do roku 
2014 byl Válečný cyklus v majetku 
rodiny autorky. Poprvé byl kom-
pletně vystaven ve Zlíně v roce 
2017. Galerie Václava Chada letos 
realizovala tiskem jeho česko-fran-
couzské vydání.

Letos by se pozoruhodná tvůr-
kyně Milada Schmidtová dožila sta 
let a výročí bylo připomenuto už 
třemi výstavami v Jihlavě, Zlíně a 
Olomouci. Zlínská Galerie Václava 
Chada představila i Válečný cyklus 
a realizovala tiskem česko-fran-
couzské vydání. Tedy 21 tušových 
kreseb na tuhém papíře. Vytvořen 
byl surrealisticky, ale i symboly ma-
gického realismu. Autorka do něj 
promítla své vidění světa.

David Voda označuje cyklus za 
jeden z vrcholných projevů feno-
ménu zlínské válečné avantgardy: 
„První kresba se vymyká všem 

ostatním. Je nejvíce poplatná surre-
alistické, paranoicko-kritické meto-
dě. Na ostatních kresbách vidíme 
dvacet „prázdných, bílých“ krajin, 
které ovšem působí jako exteriéro-
vé divadelní nebo filmové scény... 
Tyto snové forbíny jsou přeplněny 
fantasmagorickými reji těl, lidskými 
monstry, chimérami lidí a zvířat, 
křečovitými propletenci erotických 
těl... Na některých kresbách Mi-
lada zobrazila samu sebe.“ Jen na 
posledních čtyřech kresbách našel 
Voda Miladinu podobu osmadva-
cetkrát. V cyklu je dle něj obsažena i 
vášnivá láska mezi mladou Miladou 
a ještě mladším Václavem Chadem.
Letošní už druhé předvedení toho-
to unikátu proběhne v Rub galerii 
Davida Vody v Olomouci od 4. listo-
padu 2022 do 24. února 2023. Učiní 
tak tečku za kulatým výročím uměl-
kyně z Bystřicka. Kunsthistorik Da-
vid Voda přiznává i přes své znalosti 
díla Milady Schmidtové, že „Váleč-
ný cyklus zůstane už asi navždycky 
hádankou. Hádankou schovanou 
uvnitř hádanky se jménem Milada 
Schmidtová.“                                    -bn-

MUZEUM

vštěvníci mohli obdivovat 16 hradů 
a klášterů v podobě z 14. - 15. sto-
letí. V návaznosti na toto byla přes 
léto na půdě muzea výstava Hrady 
a zámky v zrcadle staletí – největší 
výstava modelů hradů v ČR (vysta-
veno bylo přes 30 modelů hradů). V 
měsíci září jsme otevřeli naši druhou 

venkovní expozici – Park horníků. No 
a poslední velkou akcí tohoto roku 
je Vánoční koledování, které je ne-
odmyslitelně spojeno s Bystřickou 

vánočkou. Účast byla, jako tradičně, 
obrovská, a nejvíce si tuto akci užily 
děti, které nedočkavě vyhlížejí blížící 
se vánoční svátky. Muzeum v letoš-
ním roce vydalo také dvě publikace 
– Pověsti Bystřicka a Bystřice nad 
Pernštejnem pohledy do minulosti, 
které mohou být krásným dárkem 
pod vánoční stromeček. 

Ale ani příští rok nebudeme zahá-
let. Čeká nás oslava 110 let založení 
našeho muzea. Snad můžeme na-
značit, že slavit budeme po celý rok 
a že Vás čeká spousta zajímavých 
akcí – například V. muzejní maškarní 
ples, koncerty nebo třeba výstava 
kreslíře Petra Urbana. 

A co na závěr? Přejeme Vám krás-
né vánoční svátky, plné pohody a ra-
dosti a do nového roku ať vstoupíte 
s úsměvem na rtech.

-muzeum-
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foto: P. Bohumil Černý

Betlémy v dřívějších dobách i v sou-
časnosti patří ke křesťanské vánoční 
tradici. Jejich vznik je většinou da-
tován do r. 1223. 24. prosince toho 
roku pozval František z Assisi ves-
ničany z italské vesničky Greccio ke 
skalní jeskyni. V ní nechal nachystat 
scénu, kterou tvořily prosté jesle 
se slámou a v jejich pozadí stál živý 
oslík s volkem. Mělo se jednat o při-
pomínku biblické události Ježíšova 
narození. Celý kopec byl osvětlen 
pochodněmi příchozích. O půlnoci 
se rozezněly zvony a kněz u prostých 
jesliček odsloužil mši svatou, při kte-
ré František četl úryvky z Lukášova 
evangelia. Díky františkánskému 
řádu se tato připomínka “živých 
betlémů“ rozšířila do mnoha dalších 
míst a zemí. 

Úcta k jesličkám je však mnohem 
starší. V římské bazilice Santa Maria 
Maggiore se od roku 432 nachází 
Oratoř jesliček-kopie betlémské jes-
kyně, která byla zhotovená z kame-
nů pocházejících ze Svaté země na 
příkaz papeže Sixta III. V roce 644 
věnoval jeruzalémský patriarcha So-
fronius papeži Teodorovi I. jako dar 
pět dřevěných úlomků z platanové-
ho dřeva, které mají být fragmentem 
původních betlémských jeslí. Byly 
umístěny do tohoto chrámu a díky 
tomu byly údajně zachráněny před 
zničením během nájezdů Peršanů ve 
skutečném městě Betlémě. V této 
starobylé bazilice se nachází také 
mramorový betlém, který je pova-
žován za úplně nejstarší sochařské 
zpracování výjevu Ježíšova narození 
v dějinách. Byl vytvořený roku 1289 
sochařem Arnolfem di Cambio na 
objednávku prvního františkánské-
ho papeže Mikuláše IV.

Nejstarší chrámové betlémy byly 
zaváděny až po Tridentském koncilu 
řeholníky z řádů františkánů, kapu-
cínů nebo servitů. V barokní době 
procházely kostelní betlémy vel-
kým rozvojem. Tvořily je převážně 
vyřezávané dřevěné figury v životní 
velikosti nebo malované na dřevě-
ných deskách. První zaznamenané 
„domácí“ betlémy jsou až z počátku 
17. století a jednalo se převážně o 
miniaturní oltáříky v rodinách boha-
tých šlechticů. 

První doložený betlém v českých 
zemích byl postaven v roce 1560 v 
jezuitském kostele v Praze. Jezuit-
ský řád se následně zasloužil o šíření 
této tradice i v dalších městech. Ta 
byla přerušena v roce 1751 císa-
řovnou Marií Terezií, která zakáza-
la stavění betlémů a předvádění 
vánočních her v kostelech. Její syn 
Josef II. následně vydal tento zákaz 
znovu a rozšířil ho i na soukromé 
domy. Do lidového prostředí se tedy 
betlémy dostaly především jako dů-
sledek církevních josefínských refo-
rem na konci 18. století. Po zrušení 
mnoha církevních objektů byly totiž 
z chrámových prostorů vykázány 
jako přebytečné. 

V průběhu 19. století se začalo 

rozvíjet lidové betlemářství. Tvořily 
se menší postavy a kromě dřeva se 
pro jejich výrobu začal používat také 
kašírovaný papír, vosk, pálená hlína 
nebo těsto. Inspirací pro zobrazení 
betlémské krajiny se často stávalo 
okolí bydliště tvůrců. Rozšířil se také 
počet postav zobrazované scény-
-přibyli různí „darovníci“, muzikanti 
nebo řemeslníci. 

Betlém tvoříval významnou a 
mnohdy jedinou vánoční ozdobu 
světnice. U jeho jesliček o Štědrém 
večeru svítívala svíce a kladly se k 
nim malé skromné štědrovečer-
ní dárky. Začaly se vyrábět také 
přenosné jesličky. Jednalo se o 
dřevěnou bedničku s figurkami bet-
lémských postav. Koledníci ji nosili 
zavěšenou na krku a obcházeli s ní 
domy. Existovala také možnost vý-
roby jednoduchých betlémů vystři-
žených z natištěných papírových 
archů, které se mohly různě kolo-
rovat a zdobit. Jednotlivé figurky 
z různých materiálů se také mohly 
vkládat do prostoru za okna, který 
byl vystlán mechem.  Po mnoho 
století tedy betlémy představovaly 
dominantní symbol vánoční doby.  

Bystřický betlém
V roce 2014 pořídilo město Bys-

třice n. P. venkovní betlém, který 
tvoří součást vánoční výzdoby na 
náměstí. Jeho autorem je řezbář 
Pavel Švanda ze Svratky, který vy-
tvořil jednotlivé postavy z lipového 
dřeva. Není to však jediné bystřické 
vypodobnění biblického vánočního 
příběhu. V kostele sv. Vavřince je 
totiž každoročně během vánoční 
doby vystaven místní chrámový 
betlém. Většina jeho figur pochází z 
roku 1908. Ve farní kronice je k jeho 
pořízení zapsána pouze tato strohá 
informace: „Zakoupen byl pro farní 
kostel „Betlém“, čili Jesličky od firmy 
Buk v Praze. Jesličky a jejich postave-
ní stálo celkem 423 K 82. Na to daro-
vali R. Vágner 100.- K, Rienchenbach 
100.- K, Josef Dvořák, rolník v Pi-
vonicích 50.- K, Josefa Čechová z 
Písečného 50.- K. Ostatní uhradilo 
se menšími dárky farníků sbírkou u 
Jesliček.“ Tato řezbářská firma vyrá-

běla na počátku 20. století figurální 
betlémy. Jednalo se o „Závod umě-
leckoprůmyslové práce ze dřeva“, 
který sídlil v Jilské ulici na pražském 
Starém Městě. Založil ho František 
Vratislav Buk, který vystudoval umě-
lecké řezbářství na pražské Umělec-
koprůmyslové škole v ateliéru prof. 
Jana Kastnera.  

Kronikový zápis z roku 1933 při-
náší velmi zajímavou informaci. 
„Betlém“ uveden zvláštním mecha-
nizmem do pohybu. Mechaniku zho-
tovil stolař a samouk Josef Bořek z 
Borovnice u Jimramova. Stála celých 
7.000.- Kč. Náklad byl hrazen dary 
dobrodinců. Zdaleka přicházeli lidé 
obdivovat mechanické zařízení Bet-
léma.“  Podle dochovaných historic-
kých fotografií bývala tato pohyblivá 
scéna umístěna ve středu hlavní lodi 
kostela, zakomponovaná do pravé-
ho průchodu k boční lodi. Je prav-
děpodobné, že některé figury byly 
během tohoto způsobu manipulace 
poškozeny a přestaly se používat. V 
roce 1950 totiž farnost objednala 
zhotovení nového betléma u dalšího 
známého řezbářského mistra Fran-

tiška Charváta z Kutné Hory. Ten ho 
dodal v dubnu 1951 a ocenil ho na 
25.000 Kčs. Tento nový betlém byl 
však farníky přijat asi s dost velkými 
rozpaky, protože v adventním kázání 
16.12.1951 musel pan děkan farní-
kům vysvětlovat hlavní zásady, po-
dle kterých byl vytvořen a slíbil, že k 
němu sám dohotoví dekorace a pře-
devším jeskyni, aby nebyl tak strohý. 

Zda se pro stavbu betléma v kos-
tele opravdu využívalo jen těchto 
několik nových figur, není možné 
nikde ověřit. Jisté však je, že od roku 
1968 používal původní Bukovy figu-
ry společně s Charvátovými duchov-
ní správce Bohumil Černý. Tento 
kněz budoval každoročně betlém-
skou scenérii zcela sám a doplňoval 
ji o různé papírové modely českých 
hradů a zámků. Betlém býval umís-
těn stupňovitě v pravé kapli kostela, 
která bývala využívána o Velikono-
cích jako Boží hrob a během roku 
sloužila k umístění sochy P. Marie.

Od roku 1994 do roku 2000 se 
o stavbu místního betléma staral 
pan Bohumil Mačák z Pivonic. Poté 
až dosud rodiny s dětmi z bystřické 
farnosti. K jeho instalaci stále po-
užíváme původní historické sošky. 
Některé však již byly různě poško-
zeny. Farnost se proto snaží o jejich 
postupné restaurování, které velmi 
erudovaně provádí Mgr. Martina 
Pulkrábková, zaměstnankyně měst-
ského muzea. Pan Vlastimil Stehlík z 
Unčína pro nás znovu vyřezal někte-
ré jejich chybějící části.  

Bystřický betlém býval v dřívějších 
dobách koncipován značně monu-
mentálně. K pochopení betlémské 
scenérie však nejsou nutné pohybli-
vé nazdobené figurky, ale otevřené 
srdce! Pokud byste si jej chtěli pro-
hlédnout, tak od 25. prosince do 2. 
února vejděte do prostředních dveří 
kostela sv. Vavřince a staňte se na 
chvíli jeho součástí.       

 Jitka Čechová 

Něco málo z historie betlémů
HISTORIE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
	VÝKUP STARÝCH peřin na tel.: 721 469 234.

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 PROSINEC 2022

03.12. MUDr. Marie Havlíčková, Náměstí Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 
tel. 774 084 064

04.12. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NMnM, tel. 566 618 060
10.12. MDDr. Petr Novotný, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. S., 

tel. 566 643 012 
11.12. MDDr. Jiří Hruška, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, tel. 566 524 203 
17.12. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NMnM, tel. 566 618 060
18.12. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NMnM, tel. 566 618 060
24.12. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, tel. 566 544 165
25.12. MUDr. Jan Kopecký, Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. S., 

tel. 566 643 012
26.12. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n. P., tel. 735 047 388
31.12. MDDr. Radek Moravec, Studentská 1694/7, Žďár nad Sázavou,  

tel. 771 172 334 
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Městská knihovna informuje Píši, píšeš, píšeme... aneb budoucí 
spisovatelé z Bystřicka? - část 8

Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům 
malý výběr z nově zakoupených a zaevidovaných knih.
Knihy pro dospělé:
Bauer Jan  Kdo chce zabít císaře
Boček Evžen  Aristokratka pod palbou lásky
Bryndza Robert  Osudné svědectví
Costello Matthew  Vraždy v Cherringhamu
Černá Jaroslava  Dvě Markéty
Dvořáková Petra  Zahrada
Fejk Petr  Jak se dělá ZOO
Hanišová Viktorie  Neděle odpoledne
Hecker Katrin  Lahůdky v krmítku
Jenoff Pam  Žena s modrou hvězdou
Jindra Jaromír  Případ zazděné šlechtičny
Mareš Jaroslav V.  Štěchovický poklad
Paskerová Andrea  Maminčiny recepty
Sarginson Saskia  Jednoho dne v Londýně
Staincliffe Cath  Nádech do ticha
Steifort Tom  Šejkovy hříchy
Volný Zdeněk  Toulky českou minulostí
Willmann Klaus  Pochod napříč Ruskem
Worrall Simon  Nejčistší z lásek 
Knihy pro mládež:
Dražilová Zlámalová Sandra  Kulíšek a Bobísek na cestě po Česku
Kibulshi Kazu  Amulet. Kniha první. Paní kamene
Kovářová Martina  Příběhy ze ZOO
Kučera Martin  Vnučka čaroděje Modromíra
Stewner Tanya  Lili Větroplaška...

První listopadový podvečer se knihovnou rozezněly Hašlerky. Tak se totiž 
jmenuje představení Komorního hudebního divadla Brno. Interpreti Věra 
Zástěrová, Radim Sasínek a Igor Rusinko sklidili zasloužený potlesk.

V našem pravidelném okénku Vám 
přinášíme opět rubriku Píši, píšeš, 
píšeme, ve které postupně zveřejňu-
jeme oceněné dětské literární práce 
z posledního, již 12. ročníku dětské 
umělecké soutěže, který probíhal 
na přelomu roku 2021/2022. Téma 
soutěže ,,Zdravé Bystřicko“ se od-
víjelo od situace spojené s nákazou 
COVID-19 a jeho cílem bylo připo-

menout dětem a žákům důležitost 
zdravého životního stylu a zdůraznit 
tak péči o naše zdraví. 

Jako další příspěvek tedy zveřejňu-
jeme dětskou soutěžní literární práci 
z věkové kategorie 9-11 let s názvem 
,,Zdravé Bystřicko - příroda“ od tehdy 
jedenáctileté Simony Kučerové ze ZŠ 
a MŠ Rožná, která v soutěži a dané 
kategorii obdržela 2. místo. 

Práce není redakčně upravována.

Zdravé Bystřicko – příroda
Jmenuji se Simona Kučerová a budu vám vyprávět o tom, jak bychom se měli chovat 

k přírodě.
Tento příběh bude o Tomášovi a Petrovi. Tomáš je hodný, pomáhá druhým, je chytrý. 

Petr je zlý, myslí jen na sebe, škola ho nezajímá. Jsou naprosté opaky.
Když se šel Tom projít na čerstvý vzduch do lesa, uviděl spoustu odpadků. Řekl si: 

„Jak tohle může někdo udělat? To si přece příroda nezaslouží.“
Moment, na chvíli vás přeruším. „Prosím, buďte k přírodě ohleduplní. Děkuji vám.“
Teď je na řadě Petr. Petr je úplný opak Tomáše. Když jde do parku, zahodí plechovku 

kdekoliv a je mu to jedno. Ale nyní k věci. Tom se rozhodl, že bude pomáhat přírodě. S tím 
Petr nesouhlasil. I přesto, že byl každý úplně jiný, docela si rozuměli.

Jednoho dne šli Petr a Tomáš do blízkého lesa. Najednou něco uslyšeli. Zastavili se, 
chvíli poslouchali a koukali kolem sebe. Uviděli pet láhev. Když se k ní přiblížili, začala 
se hýbat. Oba dva do ní nakoukli. Hádejte, co v ní bylo – uvízlý ptáček. Tomáš si v 
duchu řekl: „Chudáček. ,,Petře, musíme ho zachránit.“ Společně opatrně vydělali ptáčka 
z láhve. Měli z toho veliký zážitek. 

Nejen, že se Petr polepšil a začal více myslet za přírodu, ale z obou chlapců se stali 
ještě větší kamarádi. 

Milá Simono, gratulujeme Ti k obdrženému ocenění v dané kategorii  
a zároveň Ti přejeme mnoho dobrých kamarádů, kteří budou stejně jako 
ty, i kluci z Tvého příběhu, pečovat o naši přírodu. 

Mikroregion BystřickoHašlerky aneb Ta naše písnička česká

Poutavé bylo vyprávění bývalého ředitele 
pražské ZOO Petra Fejka, který nám při-
blížil obnovu zoologické zahrady v létech 
1997 - 2009, ale i dobrodružnou záchranu 
mnoha zvířat v průběhu tragických povod-
ní v roce 2002. Akce se konala 8. listopa-
du v dopoledních hodinách ve spolupráci  
s Klubem seniorů – učitelů. Ti, kteří se akce 
nemohli zúčastnit a život zoologické za-
hrady by je zajímal, si mohou v knihovně 
zapůjčit knihu Petra Fejka Jak se dělá ZOO.

Autorské čtení z knihy Petra Fejka

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

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

srdečně zvou na
ZUŠ a Římskokatolická farnost v Bystřici n. P.

Účinkují: 
žáci a pedagogové ZUŠ, 
komorní Studánka 
a Smyčcový orchestr 
N. Kyjovského

Čtvrtek 
29. prosince 2022 
v 18: 00
kostel sv. Vavřince 

Vstupné dobrovolné

Vánoční 
koncert

ZUŠ

Vánoční 
koncert

ZUŠ 
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KULTURNÍ DŮM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Připravujeme:
 10. 1.             Joker's band / novoroční koncert KPH
   15. 1.             Princezna zakletá v čase / kinokavárna
   16. 1.             Il Boemo / kinokavárna
   21. 1.             Ples gymnázia
24. 1              Vím, že víš, že vím / divadlo
   29. - 31. 1.   Divadlo Beze Jména

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764, Bystřice n. P.
Tel.: 566 552 626
info@kdbystricenp.cz
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Pondělí 5. 12. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

GRAND PRIX
Nová filmová komedie vypráví příběh dvou
bratranců Romana a Emila, jejichž snem je dostat
se na závody Formule 1.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Změna programu vyhrazena.

Úterý 13. 12. / 19:00 / malý sál KD 
KONCERT KPH

VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Anna Paulová - klarinet
Hedvika Mousa Bacha - harfa

Pořádá: Kulturní dům            Vstupné: 100 / 150 Kč

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

Rezervace a prodej vstupenek je možný i online.

Pátek 9. 12. / 19:00 / malý sál KD 
OCHUTNÁVKA

78. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace: Vinařství Jožka Šmukař, Starovičky
Hudba: Cimbálová muzika Jožky Šmukaře
V ceně 10 vzorků vín, drobné občerstvení.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 200 Kč   

Pondělí 19. 12. / 17:00 / malý sál KD
KONCERT ZUŠ

VÁNOČNÍ KONCERT TŘÍDY J. HAVLA
Zahrají žáci houslové třídy od nejmenších až po ty
nejzkušenější a hosté. Zazní skladby starých mistrů
i tradiční vánoční koledy. Doprovází Olha Shatova.

Pořádá: Podnájem                   Vstupné: Dobrovolné            

Sobota 17. 12. / 18:00 / velký sál KD
VÁNOČNÍ KONCERT

DECHOVÁ HUDBA KOROUŽANKA
Tradiční vánoční koncert. Nebudou chybět dětské
pěvecké sbory Studánka, Pramínek, komorní
soubor Studánka. Provází L. Chalupníková.

Pořádá: Podnájem                   Vstupné: Dobrovolné            

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

Čtvrtek 1. 12. / 8:30 / 10:00 / velký sál KD 
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA
Uvádí: Divadlo NAVĚTVI
Tradiční vánoční příběh netradičním pohledem - 
očima Oslíka a Volka.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 60 Kč

Úterý 6. 12. / 17:00 / malý sál KD
KONCERT ZUŠ

KONCERT ŽÁKŮ
Třídy Š. Husáka a  A. Pokorného, tedy žesťové
a bicí oddělení ZUŠ BnP. Zazní skladby v podání
sólistů, komorních uskupení i žesťového souboru.

Pořádá: Podnájem                  Vstupné: Dobrovolné            

Čtvrtek 8. 12. / 19:00 / velký sál KD
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA

VĚNEČEK
Pro účastníky tanečního kurzu, rodiče, přátele
a známé. Živá kapela, fotokoutek, souteže, dárky.
Vstup pouze ve společenském oblečení!

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 150 Kč            
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Čtvrtek 15. 12. / 18:00 / velký sál KD
KONCERT ZUŠ

VÁNOČNÍ KONCERT
Představí se žáci a pedagogové hudebního a
tanečního oboru, scénkami přispěje Divadlo Beze
Jména. Výstava prací žáků výtvarného oboru.

Pořádá: Podnájem                   Vstupné: Dobrovolné            

Úterý 20. 12. / 9:00 / velký sál KD 
Středa 21. 12. / 9:00 / 17:00 /

AKADEMIE ZŠ T. G. M.
K předvánočnímu období patří již řadu let školní 
akademie. I letos diváci uvidí taneční, pěvecké
a další vystoupení žáků celé školy.

Pořádá: Podnájem                  Vstupné: Dobrovolné              

Pondělí 26. 12. / 19:00 / velký sál KD 
HUDEBNÍ MINIFESTIVAL

VÁNOČNÍ ROCKOVÁNÍ
ProgramHrají kapely: Kroky, Aligator, Infinity. 

pro všechny, kteří si chtějí sváteční čas užít jinak
než s vánočními koledami a třeba si i na parketu
protáhnout tělo při nějaké taneční kreaci.
Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 180 Kč

Středa 28. 12. / 15:00 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

NEJVĚTŠÍ DAR
V dávných dobách spolu žili bohové a smrtelníci
v dokonalé harmonii. Jenže Morena, bohyně zimy,
chce vládnout věčně...

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Pátek 2. 12. / 19:00 / velký sál KD
KONCERT

JANEK LEDECKÝ & BAND
Sliby se maj plnit o Vánocích... Symbol sváteční
atmosféry k níž přispěje i M. Nostitz Quartet
a doposud největší světelný park.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 500 Kč            

Středa 28. 12. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů, Pete „Maverick“  Mitchell,
jde zpátky do akce. S ním přilétá pokračování
jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. 

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Sobota 31. 12. / 23:00 / amfiteátr na náměstí
VENKOVNÍ AKCE

SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
Půlnoční přípitek starosty města, novoroční
ohňostroj, reprodukovaná hudba, teplé nápoje.

Pořádá: Kulturní dům

KULTURNÍ DŮM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Připravujeme:
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Brigádníky, práce na DPP. Více informací po telefonu či e-mailu.

Čtvrtek 1. 12. / 8:30 / 10:00 / velký sál KD 
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA
Uvádí: Divadlo NAVĚTVI
Tradiční vánoční příběh netradičním pohledem - 
očima Oslíka a Volka.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 60 Kč

Úterý 6. 12. / 17:00 / malý sál KD
KONCERT ZUŠ

KONCERT ŽÁKŮ
Třídy Š. Husáka a  A. Pokorného, tedy žesťové
a bicí oddělení ZUŠ BnP. Zazní skladby v podání
sólistů, komorních uskupení i žesťového souboru.

Pořádá: Podnájem                  Vstupné: Dobrovolné            

Čtvrtek 8. 12. / 19:00 / velký sál KD
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA

VĚNEČEK
Pro účastníky tanečního kurzu, rodiče, přátele
a známé. Živá kapela, fotokoutek, souteže, dárky.
Vstup pouze ve společenském oblečení!

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 150 Kč            
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Čtvrtek 15. 12. / 18:00 / velký sál KD
KONCERT ZUŠ

VÁNOČNÍ KONCERT
Představí se žáci a pedagogové hudebního a
tanečního oboru, scénkami přispěje Divadlo Beze
Jména. Výstava prací žáků výtvarného oboru.

Pořádá: Podnájem                   Vstupné: Dobrovolné            

Úterý 20. 12. / 9:00 / velký sál KD 
Středa 21. 12. / 9:00 / 17:00 /

AKADEMIE ZŠ T. G. M.
K předvánočnímu období patří již řadu let školní 
akademie. I letos diváci uvidí taneční, pěvecké
a další vystoupení žáků celé školy.

Pořádá: Podnájem                  Vstupné: Dobrovolné              

Pondělí 26. 12. / 19:00 / velký sál KD 
HUDEBNÍ MINIFESTIVAL

VÁNOČNÍ ROCKOVÁNÍ
ProgramHrají kapely: Kroky, Aligator, Infinity. 

pro všechny, kteří si chtějí sváteční čas užít jinak
než s vánočními koledami a třeba si i na parketu
protáhnout tělo při nějaké taneční kreaci.
Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 180 Kč

Středa 28. 12. / 15:00 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

NEJVĚTŠÍ DAR
V dávných dobách spolu žili bohové a smrtelníci
v dokonalé harmonii. Jenže Morena, bohyně zimy,
chce vládnout věčně...

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Pátek 2. 12. / 19:00 / velký sál KD
KONCERT

JANEK LEDECKÝ & BAND
Sliby se maj plnit o Vánocích... Symbol sváteční
atmosféry k níž přispěje i M. Nostitz Quartet
a doposud největší světelný park.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 500 Kč            

Středa 28. 12. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů, Pete „Maverick“  Mitchell,
jde zpátky do akce. S ním přilétá pokračování
jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. 

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Sobota 31. 12. / 23:00 / amfiteátr na náměstí
VENKOVNÍ AKCE

SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
Půlnoční přípitek starosty města, novoroční
ohňostroj, reprodukovaná hudba, teplé nápoje.

Pořádá: Kulturní dům
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Muži A hrající  
4. nejvyšší soutěž 
Moravskoslez-
skou divizi sk. D, 

mají za sebou ne příliš vydařenou 
podzimní část sezóny, kdy se po její 
polovině nachází na 13., předpo-
sledním místě. Bilance po 13 utká-
ních je 7 získaných bodů a pasivní 
skóre 16:36. Nejlepším střelcem 
týmu se stal již tradičně Miloš Prá-
šil s 8 góly (v rámci soutěže je na  
5. místě). Dalšími střelci byli Tomáš 
Padrtka (3), Dominik Šmerda (2), 
Luboš Chloupek (2) a po jednom 
gólu vstřelili Radek Sklenář a Tomáš 
Vařejka. Po ukončené podzimní čás-

Divizní fotbalová soutěž
ti sezóny jsme ještě využívali naše 
skvělé tréninkové hřiště s umělým 
osvětlením a znovu se sejdeme 
10. 1. 2023, kdy nás čeká náročná 
zimní příprava. Během ní uděláme 
vše pro to, abychom tuto náročnou 
soutěž udrželi i pro další ročníky.  
K tréninkům budeme využívat míst-
ní UT u ZŠ Nádražní a posilovnu. 
Čeká nás i několik přípravných utká-
ní, o kterých Vás budeme informo-
vat na facebookových stránkách SK 
Bystřice. Na závěr bych Vám všem 
chtěl popřát vše nejlepší a hlavně 
pevné zdraví do roku 2023.

Za A tým SK BynP  
Oldřich Veselý ml. (trenér)

Poslední říjnový víkend ukončil pod-
zimní část soutěží fotbalových týmů 
SK Bystřice n. P. Hráči nyní mají před 
sebou soutěžní herní pauzu až do 
konce března příštího roku. Do Vá-
noc bude probíhat volnější příprava 
v hale a tělocvičnách, během ledna 
jednotlivá družstva zahájí přípra-
vu na jarní část sezóny. Ta bude 
probíhat formou tréninků v hale a 
tělocvičnách, účastí na halových 
turnajích, popř. na herních soustře-

Fotbalové soutěže SK Bystřice 
jsou v polovině

děních.
Kromě soutěžních utkání pod-

zimní části pořádal klub 13. září i 
pravidelný náborový den pro žáky 
bystřických mateřských škol a žáky 
prvního stupně z Bystřice a Píseč-
ného. Během dne přišlo na stadion 
přes 290 dětí, z nichž asi 25 začalo 
docházet na tréninky přípravek a 
předpřípravek SK Bystřice.  

Umístění družstev po podzimní 
části:

 Soutěž Z  V  R P body skóre pořadí
Muži „A“ MSD sk. D 13 2 1 10 7 16:36 13.
Muži „B“ OP ZR 12 9 2 1 29 63:16    1.
Dorost KP VYS 14 8 2 4 26 48:22    4.
Žáci st. KP VYS 11 1 3 7 6 23:66 11.
Žáci ml. KP VYS 11 2 0 6 6 16:67 11.

Přípr. st. + ml KP VYS: výsledky se neevidují  Za SK BynP Petr Slabý

Bystřičtí dorostenci hrají již dlou-
hodobě nejvyšší krajskou soutěž 
KFS Vysočina, krajský přebor a 
vedou si více než slušně. Po le-
tošní podzimní části se nachází 
na 4. místě, s bilancí 26 získaných 
bodů ve 14 zápasech, se skórem 
48:22. Škoda ztrát v posledních 
kolech, umístění mohlo být ještě 
lepší. Nejlepším střelcem týmu a 
zároveň i celé soutěže, se stal Lu-
káš Prüger, který vsítil 19 branek. 
Dalšími střelci týmu jsou: Marek 
Žila (10), Kamil Vařejka (9), Ond-
řej Mareš (2), Jakub Humplík (2), 

Bystřický fotbalový dorost
Radim Trhlík (2), Adam Veselý (2), 
Václav Čech (1) a Michal Straka 
(1). Během zimního tréninkového 
období se zúčastníme tzv. Zimní 
ligy Vysočiny, která se hraje na 
umělých plochách ve Zďáře nebo 
ve Velkém Meziříčí. V domácí 
přípravě využijeme místní UT na 
ZŠ Nádražní. Na závěr bych chtěl 
zdůraznit, že naším cílem v této 
dorostenecké kategorii je, aby 
se co nejvíce hráčů dostalo do A 
týmu SK BynP !!!!!. Pevné zdraví 
v novém roce přejí trenéři dorostu

Oldřich Veselý a David Čech

Dne 24. 11. 2022 od 
16:00 hod. proběhla 
na našem zimním sta-
dionu náborová akce 
“Pojď hrát hokej“.

Její náplní bylo přiblížit rodičům a 
hlavně dětem lední hokej jako správ-
ný sport pro naplnění volného času. 
Dát také rodičům informace o všech 
věcech kolem této krásné hry, o záze-
mí, podpoře klubu, svazu, sponzorů 
a našeho města jak po stránce fi-
nanční, tak materiálové. Dotazů bylo 
mnoho.

Hlavní náplní tohoto odpoledne 
byl však pobyt dětí na ledě, kde se 
setkali jak ti, co již nějakou zkušenost 
s ledem měli, tak také úplní elévové 
v doprovodu rodičů u hrazdiček. Spo-

Akce „Pojď hrát hokej“ se vydařila

lečně hráli různé hry nebo soutěžili v 
různých dovednostech, které si pro 
ně připravili trenéři Zubrů. A že jim to 
všem náramně šlo. Také viděli trénink 
naší nejmenší přípravky, kde určitě již 
některé kamarády poznali. Po záživ-
né hodince na ledě bylo připraveno 
pro všechny děti ve vestibulu zimáku 
občerstvení a zhodnocení akce. 

Klub BK Zubři tímto děkuje všem, 
kteří se na zdárném průběhu po-
díleli, dále sponzorům za přízeň a 
městu Bystřice nad Pernštejnem za 
spolufinancování tohoto projektu, 
který umožnil přilákat naše nejmenší 
hokejové naděje k aktivnímu pohy-
bu.

Miroslav Pech
BK Zubři Bystřice n. P.

 

 
 

At l e t i c k ý 
oddíl SK 
B y s t ř i c e 
nad Pern-
š t e j n e m 
se v měsíci 

říjnu zúčastnil dvou přespol-
ních běhů v různých věkových 
kategoriích. Podzimní počasí 
bylo velmi příznivé a naši svě-
řenci tak mohli předvést svoje 
nejlepší výkony.

Přespolní běhy atletického oddílu

10. října, přespolní běh Memoriál  
J. Bláhy v NMNM 
Kategorie hoši:
minipřípravka (2015 a ml.): 
3. místo Lukáš Šikula  
ml. přípravka (2013-2014): 
1. místo Josef Dvořák
st. přípravka (2011-2012): 
3. místo František Horníček
ml. žáci: 
3. místo Jan Malaska, 
4. Arman Brinda 

Kategorie dívky:
minipřípravka: 
1. Hana Horníčková  
ml. přípravka: 
4. místo Magdalena Malasková,
6. Matylda Stehlíková
st. přípravka: 
2. místo Zuzana Jedličková

žákyně: 
5. místo Tereza Jedličková

21. října, běh na Kaplisko v NMNM 
Kategorie hoši:  
ml. přípravka: 
1. místo Josef Dvořák, 
5. Nikolas Palosz
ml. žáci:
2. místo Jan Malaska,
3. Arman Brinda
žáci: 
3. místo Tomáš Kopřiva 
Kategorie dívky:
Ml. přípravka: 
3. místo Matylda Stehlíková,
4. Magdalena Malasková

Podrobnější výsledky a fotografie 
najdete na stránkách atletického 
oddílu.             Jan Illek, vedoucí AO SK

Do nového roku 2023 
přejeme všem příznivcům sportu 
hodně zdraví, štěstí a pohody.

SK Bystřice n.P.
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Více informací u Milana Beneše

se koná každé 
pondělí a středu

od 18:00 do 19:30 hodin

v tělocvičně juda 
v ZŠ Nádražní

(vchod z Atletického stadionu 
Tomáše Dvořáka)

 tel.: 731 131 631

TAM, KDE V NOCI JASNĚ SVÍTÍ 
SVĚTLUŠKY…

Jedno podzimní odpoledne při-
neslo do MŠ Čtyřlístek tu pravou 
podzimní náladu. Již dopoledne se 
děti zapojily do zdobení naší zahra-
dy, kde proběhlo tradiční USPÁVÁ-
NÍ BROUČKŮ. Tentokrát na všechny 
děti a ostatní zúčastněné čekalo 
velké překvapení. Se svojí lucernič-
kou k nám zavítal sám Čmelda ze 
VČELÍCH MEDVÍDKŮ a svým vy-

MŠ ČTYŘLÍSTEK

PŘÍRODA POMALU USÍNÁ, ČAS 
POHÁDEK ZAČÍNÁ

V úterý 25. 10. 2022 přivítal 
kašpárek děti a rodiče v MŠ Pohád-
ka. Na školní zahradě byly připrave-
ny úkoly, podle kterých měly děti 
uhodnout, ze které pohádky jsou. S 
plněním pomáhali nejen rodiče, ale 
i paní učitelky, které byly u jednotli-
vých stanovišť převlečeny za posta-
vy z pohádky O Budulínkovi. 

Děti spolehlivě poznaly, kterou 
pohádku probouzí. Za úspěšné vyře-
šení zahrály paní učitelky zhudebně-

MŠ POHÁDKA lou pohádku od Štístka a Poupěnky 
„Budulínek". Myslíme, že se bavili 
nejen děti, ale i dospělí. Společně 
si všichni zazpívali písničku „Budu-
línek“ a po přednesu básně „Byla 
jedna hromádka" se s rozsvícený-
mi lampiony a lucerničkami vy-
dali průvodem probudit ostatní 
pohádky po celém sídlišti. Cestu 
zpět poznali. Krásně osvětlený 
chodníček je dovedl zpět na školní 
zahradu, kde na ně čekala sladká 
odměna a na památku i bubínek 
od babičky.

stoupením rozzářil oči jak dětem, 
tak dospělým. 

Závěrečnou písničkou nás vypro-
vodil k poslednímu letu broučků. Po 
příjemně stráveném podvečeru byla 
dětem odměnou „broučkova dob-
rota“ v podobě muffinu. 

Už teď se těšíme na další setkání s 
broučky. 

KOLEKTIV MŠ ČTYŘLÍSTEK

MŠ KORÁLKY 
„Podzimníček“ 

Malý skřítek  
 ,,Podzimníček“ se jmenuje,

na podzim vždy pilně pracuje.
Zvířátkům chystá zásoby na zimu,

než sníh přikryje krajinu.
A tak se v podvečer 25. 10. 2022  

na zahradě MŠ Korálky sešla  
spousta pomocníků,  

aby Podzimníčkovi s jeho prací 
pomohla.

Sezona 2022/2023 jen těžko moh-
la pro Orly začít hůř. V době, kdy 
už měla naplno probíhat příprava 
hráčů na ledě, nebylo vůbec jasné, 
kdy a možná i zda vůbec bude za-
hájený provoz na zimním stadionu. 
Orli přesto zahájili přípravu na ledě 
a několik tréninkových jednotek ab-
solvovali ve Velkém Meziříčí nebo 
Žďáru nad Sázavou. Blížil se začátek 
soutěží a i na zimních stadionech 
mimo Bystřici bylo prostoru pro tré-
nink stále méně. Orli tak museli tré-
novat často i v pozdních večerních 
hodinách.

V přípravě odehráli Orli jedno 
utkání v Poličce, které se jim herně 
ani výsledkově nepovedlo. 

Když se v první polovině září roz-
běhla soutěž, led v Bystřici stále ne-
byl. Orli odložili první tři mistrovská 
utkání a stále věřili, že se situace co 
nejdříve vyřeší a budou tak moci 
zahájit letošní sezonu. To se díky 
podpoře Města Bystřice povedlo a 
provoz na zimním stadionu byl opět 
zahájen.

Poslední zářijový víkend tak Orli 
mohli odehrát na domácím ledě 
první zápas sezony. V utkání s Ledčí 
podali sympatický výkon, ale trá-
pili se zejména v koncovce a utkání 
skončilo 5:1 ve prospěch hostujících 
hráčů.

Následovaly zápasy s Humpolcem, 
v Moravských Budějovicích a v Cho-
těboři, na které Orli nebudou vzpo-
mínat dobře. Utkání prohráli velkými 
rozdíly a jejich herní projev byl velmi 
špatný. V zápasech s Telčí a Náměští 
se výkony Orlů začaly zlepšovat, ale 
na první body to bylo stále málo.

Na začátku listopadu čekal Orly 
výjezd na horký led lídra tabulky ze 
Světlé nad Sázavou. Do utkání s jas-
ným favoritem šli Orli s obrannou 
taktikou a podali obětavý výkon, 
který podpořil skvěle chytající To-

Orli se postupně zvedají

máš Beno. Po šedesáti minutách 
skončil zápas 2:2 a pro Bystřici to byl 
první bod v sezoně. Druhý si nako-
nec v nájezdech připsali hráči domá-
cí Světlé.

Následovala tři důležitá utkání s 
týmy, se kterými by měli Orli bojovat 
o play off. Výsledkově se ale Orlům 
nedařilo. Po domácí prohře s Ná-
měští následoval dvojzápas s rezer-
vou Velkého Meziříčí, které nejprve 
venku Orli podlehli v prodloužení a 
následně nezískali ani bod v domácí 
odvetě.

V Den boje za svobodu a demo-
kracii se Orli konečně mohli radovat 
z prvního vítezství. V utkání v Telči 
podali velmi dobrý výkon a dokázali 
si odvézt 2 body za vítězství v pro-
dloužení. Přesto po utkání nebyli 
úplně spokojení, neboť ještě zhruba 
pět minut před koncem vedli o dvě 
branky.

V dalším zápase přijel do Bystřice 
jeden z favoritů soutěže Pelhřimov, 
který roli favorita zvládl a i přes sluš-
ný výkon domácích ukázal svoji kva-
litu a zaslouženě zvítězil. 

Před zápasem v Ledči si Orli dobře 

uvědomovali důležitost utkání. S pří-
mým konkurentem v boji o play off 
chtěli jednoznačně uspět. Do utkání 

vstoupili dobře a během první třeti-
ny si vypracovali spoustu šancí, kte-
ré nedokázali zužitkovat a naopak 
po chybách sami dvakrát inkasovali. 
Orly to ale nepoložilo, pokračovali v 
dobrém výkonu, za který byli nako-
nec odměněni. Nejprve se jim poda-
řilo na konci druhé třetiny srovnat, 
aby mohli zápas ve třetí třetině pře-
klopit na svoji stranu. Orli si odvezli 
plný počet bodů a bodově se dotáhli 
právě na tým z Ledče a Náměště.

Vstup do sezony byl pro Orly po 
všech směrech složitý. Postupně se 
ale daří dohánět tréninkové manko 
a výkony i výsledky se také zlepšu-
jí. Ve zbytku sezony čeká Orly ještě 
spousta těžkých utkání a věří, že 
se jim podaří dostat minimálně do 
předkola play off.

Více informací na fb HC ORLI Bys-- 
třice nebo na našem webu.                    -jl-
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I letos jsme k nám do školy pozvali 
vzácné hosty, aby některým třídám 
představili vlastní knihy nebo při-
blížili oblíbené knihy jiných autorů, 
prostě četli. Díky podpoře Mikrore-
gionu Bystřicko se tak mohlo usku-
tečnit celkem šest besed.

19. 9. 2022 přijel za dětmi 4. roč-
níku spisovatel Jiří Šandera a poba-
vil je čtením a vyprávěním o knize 
Naše třídní je mimozemšťan. Po-
kračoval ve čtení i pro 5. ročník, kde 
představil i svou novou knihu Naše 

Zábavné ukázky čtení
třídní je mimozemšťan 2 - Záhadná 
zmizení. Jeho povídání bylo natolik 
poutavé, že jsme sadu těchto knih 
zakoupili do naší žákovské knihovny, 
neboť o pokračování jeho příběhu 
měly děti obrovský zájem.

20. 9. 2022 k nám zavítala Kateřina 
Chalupníková, aby pobavila 6. roční-
ky ukázkou z knihy Raymonda Que-
neaua Stylistická cvičení, 9. ročníky 

pak mistrně provedla Deníkem Věry 
Kohnové.

21. 9. 2022 seznámila s knihou Kar-
la Čapka Obrázky z Holandska žáky 8. 
ročníku Alexandra Gabrielová. Čtení 
umocnila vlastním poutavým příbě-
hem z cest po této krásné zemi.

27. 9. 2022 si užili žáci 3. ročníku 
autorské čtení Josefa Beneše, který 
dětem blíže představil knihy Meďan 

a Koumen na planetě pupkáčů a 
Meďan a Koumen na zatopené 
planetě. Na naléhání dětí přislíbil 
pokračování, prý má v plánu napsat 
celkem 8 dílů. 

Jsem vděčná za možnost tyto 
akce pořádat a děkuji tímto i za 
podporu ze strany města Bystřice 
n. P., neboť četbu považuji za nej-
důležitější dovednost, a to nejen na 
základní škole.           Dita Kabelková,  
                 zástupce ředitele 

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 

Stalo se již tradicí, že listopadové se-
tkání s předškolními dětmi se koná  
v tělocvičně školy. Je to velký den. 
Děti se společně s rodiči poprvé se-
známí s paní ředitelkou, s některými 
učiteli a také si prohlédnou prosto-
ry školy. Naše tělocvična je prostor 
obzvlášť velký, ale není třeba se ho 
bát. Téměř čtyřicet přítomných dětí 
si mohlo v tělocvičně procvičit jem-
nou motoriku, sluchové i zrakové 
vnímání, ale i prostorovou orienta-
ci. Celé odpoledne se neslo v duchu 
podzimní přírody. Společně s dětmi 

Když škola ožije
jsme se vydali do lesa sbírat kaštany, 
pozorovali jsme lesní zvířátka, v lese 
si každý malý předškoláček našel svůj 
smrček, který si také pěkně vyzdobil. 
O náležitou zábavu se postaralo pou-
štění draků, projížďka autem nebo 
překážková dráha v malé tělocvičně.  
Při dalším setkání 7. února 2023 se 
společně vydáme do našich krásných 
tříd a odborných učeben. Čeká na nás 
lákavé prostředí informatiky a vědy. 
Těšíte se? My ano!

Paní učitelky z 1. stupně
 ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

V měsíci listopadu se konalo na naší 
škole několik besed zaměřených na 
prevenci. 2. 11. 2022 nás navštívila 
Policie ČR, konkrétně nprap. Lenka 
Prokopová, která s našimi sedmáky 
diskutovala na téma návykových lá-
tek. Formou interaktivní přednášky, 
proložené promítáním skutečného 
příběhu, se děti dozvěděly mnoho 
nových informací z trestního a pře-
stupkového práva, neostýchaly se 
pokládat policistce otázky, na které 
dostaly vzápětí odborné odpovědi. 

Dovednosti získané díky distanč-
ní výuce si mohli žáci 8. a 9. ročníků 
oprášit 7. a 8. 11. 2022, kdy se konaly 
online webináře o sexuálním zdraví 
a problematice HIV/AIDS. Zkuše-
ný lektor Martin Voříšek z České 
společnosti AIDS pomoc (Červená 
stužka) měl pro žáky připravené te-
matické úkoly kvízového typu a po-
mocí edukační internetové aplikace 

Tvoje cesta „NAČISTO“

Mentimeter tak nenásilně zjistil, 
co žáci o této problematice vědí a 
doplnil jejich znalosti a domněnky  
o pravdivé údaje, vědecky či lékař-
sky ověřené. 

Cílem preventivních programů 
bylo zajímavou formou posílit práv-
ní vědomí u dospívající mládeže, 
zvýšit motivaci ke zdravému život-
nímu stylu a společenské odpověd-
nosti.
Dita Kabelková, metodik prevence

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

I touto otázkou se 
zabýváme společ-
ně s žáky a jejich ro-
diči u nás ve škole. 
Již od září dostávají 

žáci informace o tom, kde a jakým 
způsobem si obstarat informace a 
materiály k výběru střední školy, po-
tažmo svého budoucího povolání, a 
to prostřednictvím webových strá-
nek, tiskových materiálů či nabídkou 
konzultací, kde se mohou žáci i jejich 
rodiče zeptat na vše, co je s touto 
problematikou spojené. V průběhu 
září na naší škole proběhly besedy 
pro žáky 9. ročníků, kdy nás navštívi-
ly pracovnice IPS Žďár nad Sázavou. 
Další akci, kterou již naši deváťáci 
absolvovali, byl Festival vzdělávání 
ve Žďáře, kde se představují střední 
školy, aby ukázaly, jaké obory se u 
nich studují a co mohou svým bu-
doucím studentům nabídnout. Žáci 
zde získali nejen cenné informace 
o vzdělání na daných školách, ale 
mohli i „zažít na vlastní kůži“, co bu-
doucí absolventi umí. Po příjemně 
stráveném čase v prostřední Domu 
kultury jsme navštívili Střední zdra-
votnickou školu a Střední průmyslo-
vou školu (pracoviště Strojírenská). 
Volbě budoucího povolání je na naší 

Kam na střední školu? 

škole věnován čas také ve výuce, 
konkrétně v předmětech Člověk a 
svět práce a Výchova k občanství. 
Součástí těchto předmětů je také 
spolupráce s místními firmami, kte-
ré žáci devátých ročníků navštíví 
formou exkurze a dozví se tak více o 
tom, jaké to je chodit do zaměstná-
ní a co vše to obnáší. V neposlední 
řadě přichází i pomoc pro rodiče s 
přípravou přihlášek na střední školy 
a jejich vyplňováním. Oblast volby 
budoucího povolání je bezpochyby 
jeden z nejdůležitějších kroků v ži-
votě každého žáka a naší snahou je, 
aby ta volba byla pro všechny co nej-
snazší. Na rozhodování je ještě času 
dost, ale už teď můžeme deváťákům 
a jejich rodičům popřát, aby jejich 
volba byla správná.

O. Dvořák, ZŠ TGM

V listopadu a prosinci jsme se opět 
po nucené přestávce sešli s dětmi 
z okolních malotřídních škol. Přiví-
tali jsme paní učitelky a žáky z Roz-
soch, Písečného, Dalečína a Víru, 
abychom se v předvánočním čase 
na chvíli zastavili a vytvořili něco 
pěkného.

Připravili jsme pro ně výrobu vo-
ňavých glycerinových mýdel, která 
se mohou stát vhodným dárkem na 
Vánoce. A nejen to – dáreček potěší 
dvojnásob, pokud je krásně zabale-
ný, a tak jsme vyráběli i dárkové kra-

Předvánoční výtvarné dílny  
na ZŠ T. G. Masaryka

bičky a visačky na jména.
Děti si tak mohly za asistence 

našich ochotných a šikovných de-
váťáků ozdobit a odlít mýdélka a 
nařezat, poskládat a pomalovat 
krabičku. Společně jsme pak mýdla 
vyloupali z forem, pečlivě uložili 
do krabiček, opatřili visačkou se 
jménem a zavázali mašlí. Spokojení 
návštěvníci pak odcházeli s pěkným 
dárkem pro někoho ze svých blíz-
kých.

J. Koscielniaková, I. Blajzeová, 
ZŠ TGM
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Studenti vyšších roční-
ků bystřického gymná-
zia podnikli ve dnech 

11. – 16. září výlet do Velké Británie.
Po cestě jsme navštívili Brusel a 

jeho Atomium a dále nádherné histo-
rické město Gent, kde jsme měli čas 
prohlédnout si gotickou katedrálu a 
protáhnout se po dlouhé cestě. 

Anglie nás uvítala typicky zamra-
čeným počasím, které však nezkazilo 
prohlídku arcibiskupství v Canterbury 
ani návštěvu přímořského města Bri-
ghton. Zde jsme většinu času strávili 
v nejstarším akváriu na světě, někteří 
využili osobního volna k procházce 
po pláži či po městě. To už ale na-
stávalo očekávání až lehká nervozita 
ze setkání s hostitelskými rodinami, 
která se po cestě do Andoveru jen 

Krásná Anglie

V tradičním termínu 16. 11. v před-
večer svátku studentů se uskutečnil 
již tradiční Studentský bál. V tomto 
roce již druhý, protože COVID nám 
odsunul loňský bál na letošní bře-
zen. Studenty k převzetí svých šerp 
a stužek jsme ještě tentokrát pozva-
li se bavit do prostor Domova mlá-

Studentský bál 2022
deže naší školy. Zájem byl poměrně 
velký, a proto již další ročník Stu-
dentského bálu opět uskutečníme 
ve velkém sále Kulturního domu v 
Bystřici nad Pernštejnem.

Všem našim studentům pře-
jeme, aby si závěr studia na naší 
škole co nejvíce užili, co nejlépe se 

připravili na maturitní 
a závěrečné zkoušky, 
do kterých jim přejeme 
hodně štěstí.
Tak zase za rok ote-
vřeme plesovou sezó-
nu v KD Bystřice dne 
16. 11. 2023 dalším 
Studentským bálem! 
Těšíme se na Vás!                     

 -tk-

S podzimem přicházejí na řadu růz-
né aktivity související s náborem 
nových žáků středních škol. Nejinak 
tomu je i u nás. V posledních týd-
nech jsme se zapojili do prezentač-
ních aktivit, během kterých jsme 
zájemcům představili námi nabíze-
né obory studia. Festival vzdělávání 
ve Žďáru nad Sázavou je tradičně 
největší akcí, kam jsme letos do na-
šeho stánku přivezli na ukázku náš 
„nový“ žebřiňák s nákladem celkem 
9 oborů naší školy – maturitních 
Agropodnikání a Management slu-
žeb a cestovního ruchu a učebních, 
mezi které patří Opravář země-
dělských strojů, Strojní mechanik, 
Automechanik, Řidič profesionál, 
Farmářka – farmář, Kuchařské prá-
ce a Zámečnické práce.

Náš stánek se mezi velkou konku-
rencí více než 60 škol opět neztratil, 

Výběru budoucím středoškolákům 
pomáhají festivaly  

a dny otevřených dveří

byl originální a především nesl od-
kaz na naše očekávané výročí, kte-
ré budeme společně s Vámi slavit  
16. června 2023. 

V sobotu 12. listopadu jsme pro 
Bystřičáky a další zájemce upořá-
dali u nás ve škole Den otevřených 
dveří. Téměř 25 aktivit připravených 
pro naše hosty navštívilo více než 
300 osob. Společně s partnerskými 
firmami WERA, ZDAR, AGRA Ždáni-
ce a COOPER Standard jsme prezen-
tovali nejenom dovednosti našich 
studentů, ale také nabídku partner-
ských firem. 

Na další setkání s Vámi se těšíme 
14. ledna 2023, kdy pro zájemce 
připravujeme Den otevřených dveří 
s nácvikem přijímacích zkoušek na 
střední školu. Sledujte naše webové 
stránky a sociální sítě ať Vám nic ne-
unikne.                                               -tk-

stupňovala. Nakonec vše proběhlo 
k vzájemné spokojenosti, ve všech 
rodinách nás přijali s ochotou a sta-
rostlivostí. Druhý den jsme mohli 
po cestě na Stonehenge s kamarády 

sdílet své zážitky. Dále jsme zamířili 
do měst Salisbury a Winchester, kde 
jsme navštívili další nádherné gotické 
katedrály. Atmosféra obou míst byla 
poznamenána státním smutkem a 
mnoho lidí přišlo zapálit svíčku či 
napsat poslední vzkaz jejich drahé 
královně.

Poslední den patřil Londýnu. Od 
autobusu jsme se vydali podzemkou 
do centra k muzeím, kde každý podle 
svého uvážení a okruhu zájmu strávil 
krásné dvě hodiny. Následně jsme 
absolvovali rychlou procházku nejbo-
hatší čtvrtí k Hyde Parku, dále kolem 
Buckinghamského paláce, obklope-
ného davy, až na nejrušnější třídy a 
Piccadilly Square. Nakonec jsme si 
objeli jedno kolečko na London Eye a 
lodí se vydali po řece Temži zpátky k 

autobusu.  Cesta domů byla dlouhá a 
krušná a velký obdiv patří řidičům, že 
všechno zvládli tak bravurně odřídit. 
Dík také náleží paní průvodkyni a na-
šim učitelům. Studenti septimy a 3.A

Na začátku jsme téměř ani netušili, 
kdo to vlastně je. Naše třída tercie 
GyBnP se zapojila do projektu s touto 
významnou osobností. Museli jsme si 
mnoho věcí zjistit, vyhledat a na zá-
kladě těchto informací jsme vytvořili 
soutěžní video.

Odměnou se nám 8. listopadu 
2022 stala exkurze do Kanceláře ve-

Jak žije a pracuje ombudsman 
České republiky?

řejného ochránce práv v 
Brně, kde jsme měli štěstí 
i na osobní milé setkání s 
JUDr. Stanislavem Křeč-
kem. 

Díky našim četným do-
tazům jsme například zjis-
tili, že pan ombudsman je 
velký sportovec a upřed-

nostňuje vanilkovou a citrónovou 
zmrzlinu před kakaovou. Pracovním 
životem v celé budově nás provedly 
dvě velmi příjemné paní právničky 
Veronika Čapková a Lucie Veselá. 
Vyučování mimo školní lavice jsme si 
užili a i tak se obohatili o nové poznat-
ky a zkušenosti.

(třída tercie – GyBnP)

Za přáteli do německého 
Crimmitschau

Po tříleté přestávce způsobe-
né opatřeními v souvislosti  
s covidem se nám podařilo 
zrealizovat další setkání našich 
spřátelených gymnázií. 

V termínu 10. – 14. října 2022 
jsme s 21 studenty Gymnázia 
Bystřice n. P. vycestovali do 
partnerského města Crimmi- 
tschau v Německu, kde jsme se 

v průběhu týdne s německými žáky 
Julius-Motteler-Gymnasium zabývali 
projektem „Studium a možnosti vzdě-
lávání v ČR a Sasku v Německu“. 

Prohlédli jsme si město Crimmi- 
tschau, setkali se s panem starostou, 
zavítali jsme do Západosaské vysoké 
školy Zwickau a města Leipzig. Všem 
v paměti jistě utkví impozantní bu-
dova Lipské univerzity a skalní město  

s mostem v Saském Švýcarsku.
Byli jsme ubytováni v rodinách, po-

znávali jsme jejich každodenní život, 
navázali nová přátelství a s příslibem 
opakování této spolupráce se jen ne-
radi loučili. Usměvavé a spokojené 
tváře všech zúčastněných svědčí o 
zdaru celé akce, která se však moh-
la uskutečnit jen díky aktivnímu 
přístupu všech, kteří naši výpravu 
jakkoli podpořili. Za finanční pod-
poru děkujeme městu Bystřice nad 
Pernštejnem a firmě Wera Werk.                                
  (Pavla Filipová)



                                                             BYSTŘICKO ■ PROSINEC 202218

Dne 2. listopadu 2022 zavítala do 
sokolovny v Nedvědici populární dět-
ská hudební skupina Čiperkové. Na 
pozvání MŠ Věchnov přijeli až z da-
leké Prahy se svým programem pro 
nejmenší diváky, avšak za podmínky 
účasti alespoň 150 dětí. Podařilo se 
zajistit vystoupení pro téměř 180 
dětí. Podívat se přijely děti se svými 
učitelkami z mateřských školek z Ne-
dvědice, Štěpánova, Rožné a z naší 
školky ve Věchnově. 

Děti se velice těšily a nemohly se 
dočkat, až představení začne. Bě-
hem hodinového vystoupení malí 
účinkující zpívali, tančili a předváděli 
různé scénky, a to vše v žertovných 
převlecích. Děti si program náramně 
užívaly, smály se, zpívaly, tleskaly a 
všichni společně tančili. Nikomu ani 
na chviličku nevadilo, jestli tanečníka 

po svém boku zná a zda patří do jeho 
či jiné školky. 

Po návratu byly děti plné dojmů, 
vyprávěly si zážitky jeden přes dru-
hého. Zkrátka podle jejich slov to 
bylo super. Později měly děti ještě 
možnost své zážitky oživit prostřed-
nictvím knihy pohádek a písniček 
Čiperkové, kterou jsme dostali za zor-
ganizování akce. Jejich písně zpíváme 
u klavíru dodnes a jsme si jisté, že ješ-
tě dlouho budeme.

Představení Čiperků vzbudilo u na-
šich dětí z MŠ Věchnov velký ohlas. Je 
to pro ně zážitek, kdy své oblíbence 
z televize najednou vidí naživo. Ty 
nevěřícné pohledy a velká radost  
v očích stály za to!  Děkujeme všem, 
kteří se akce zúčastnili a tím nám ji 
pomohli uskutečnit.

Daniela Vrbasová, Jana Valová,
MŠ Věchnov

Čiperkové v Nedvědici

Sbor SDH Malé Tresné stejně jako 
SDH Rovečné konečně obdržel 
nový dopravní automobil. Automo-
bil pro SDH Malé Tresné byl pořízen 
v rámci investiční dotace „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“ v roce 2020 

Pořízení dopravního automobilu 
pro SDH Malé Tresné

za přispění Ministerstva vnitra a 
Kraje Vysočina. Formální předání 
vozu proběhlo na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva obce Rovečné 
dne 19. 10. 2022.

-mp-

Na kopečku nad Brťovím stojí bu-
dova bývalé školy. Jindy bývá tichá, 
ale letos jí opět zazněly hlásky dětí. 
S žáčky ze ZŠ v Prosetíně, kde pro-
bíhá rekonstrukce budovy, jsme se 
načas přesunuli do sousední vsi.

Brťovská škola nás přijala s ote-
vřenou náručí a nabídla nám svoje 
– sice menší, ale útulné – prostory, 
kde jsme se hned zabydleli, taky 
kouzelné okolí, které objevujeme postupně na vycházkách.

Z nápisu na budově jsme zjistili, 
že naše hostitelka letos slaví výročí 
100 let od svého zbudování, tak jí 
rádi vzkazujeme:

„Milá brťovská školo! Ještě hod-
ně krásných let ti přejí děti ze školní 
družiny v Prosetíně (nyní v Brťoví).“

Hlaváčková Blanka,
vychovatelka ve ŠD

Stoletá dáma se opět probudila
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Služba, která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby SENIOR TAXI je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba SENIOR TAXI je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• vyzvednutí léků (e-receptů)

Další služby jsou možné dle dohody.

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

MIKROREGION

Ohlédnutí za akcí Bystřicko čte dětem 2022

V pondělí 24. 10. 2022 jsme se 
sešli ve Vojtěchově u Lísku k sá-
zení stromů. Projekt nesl název 
Stará vojtěchovská cesta a před-
stavoval vysazení stromořadí 72 
stromů podél cesty z Vojtěcho-
va až k lesu, kde se nachází naše 
meditační a umělecké centrum 
Trimurti (bývalá ozdravovna). 
Sázeli jsme zejména ovocné 
stromy – jabloně, hrušně, třeš-
ně a švestky, ale i pár javorů, lip, 
bříz, jeřábů a jeden ořech. 

Vlastní akci předcházela dlou-
há příprava. Projekt, na který 
jsme získali dotaci z národního 
programu SFŽP, jsme připravo-
vali za významné pomoci spo-
lečnosti Paměť krajiny s.r.o., 
která se na výsadbu a údržbu 
stromů v krajině specializuje. 
Spolupráce s nimi byla bezvad-
ná, jsou to - jak sami o sobě ří-
kají - „srdcaři“. Přijeli ještě za 

tmy, dovezli stromy, kůly i veš-
kerý další potřebný materiál, 
vyvrtali díry pro stromy a když 
jsme na desátou dorazili, už na 
nás čekali s úsměvem na tváři. 
Sešlo se nás 20 dobrovolníků, 
psi a děti nepočítaje. Kluci (snad 
mi to oslovení odpustí) z Paměti 
krajiny nám vše vysvětlili a po 
celou dobu sázení nám pomáha-
li, radili, kontrolovali a šířili dob-
rou náladu. Přijel nás pozdravit i 
starosta Lísku a Vojtěchova pan 
Josef Zich. Za 3 hodiny jsme měli 
hotovo i s přestávkou na čaj – 
neuvěřitelné. 

Třešničkou na dortu bylo 
umístění keramických tabulek 
s názvy stromů a jejich věnová-
ním. Rozhodli jsme se totiž, že 
každý zasazený strom věnujeme 
jednomu dítěti, které k nám do 
centra se svými rodiči jezdí. A – 
věřte nevěřte – zájem byl větší 
než jsme mohli uspokojit. Takže 
ostatní až zase příště…

-vš-

Sázení stromů 
ve Vojtěchově

V letošním 
roce se usku-
tečnil již 15. 

ročník akce Bystřicko čte dětem, 
který probíhal zhruba od poloviny 
měsíce března až do stanoveného 
termínu 11. 11. 2022. Do tohoto 
data se stihlo také zrealizovat všech 
57 naplánovaných čtení ve 14 obcích 
našeho regionu. Během let si tato 
akce vybudovala již na našem území 
svoji tradici a stále má velký úspěch 
jak u dětí, tak i dospělých. 

Účel akce je přivést děti zábavnou 
a poutavou formou ke klasické knize. 
Letos pořadatelé připravili řadu zají-
mavých setkání, a to formou autor-
ských čtení, hudebních představení, 
loutkových i hraných divadel či na-
učných besed, ze kterých si děti od-
nášely na památku dětské časopisy 
a knihy od sponzorů, vlastní výtvory 
z dílniček, dárky z různých soutěží a 
v neposlední řadě určitě také krásné 
vzpomínky.

V tomto ročníku předčítali ze svých 
knih autoři jako Jiří Šandera, Lenka 
Jakešová, Josef Beneš, Jan Opatřil, 

H y n e k 
Jurman, 
Z d e ň k a 
Šiborová, 
Adolf Du-
dek nebo 
také zná-
má spi-
sovatelka 
Iva Pro-
cházková, 
která na-
psala kni-
hu Myši 
patří do 
nebe. Mezi dalšími čtenáři se obje-
vili divadelní umělec Jan Hrubec, pě-
vecký sbor Labyrint, vedoucí muzea 
Vladimír Cisár, lektorka a manažerka 
vzdělávacích aktivit Kateřina Chalup-
níková, učitelé ZUŠ a mnoho dalších. 

Chtěli bychom touto ces-
tou poděkovat všem účastní-
kům i sponzorům této akce, 
zejména pak Kraji Vysočina a 
společnosti EG.D za finanční pod-
poru, díky které můžeme tuto smy-
sluplnou akci i nadále realizovat. 

Děkujeme a těšíme se na další roční-
ky této akce!

Mikroregion Bystřicko
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VZPOMÍNKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození

Úmrtí

Jubilanti

Sňatky

Jubilanti

Ptáme se zas a znovu, 
když přicházíme k Tvému hrobu. 

Proč Tvé srdce muselo přestat bít, 
vždyť mělo ještě pro koho žít. 

Dne 22. 12. 2022 uplyne rok,
 co nás opustil milovaný manžel, 

tatínek, dědeček, tchán, bratr, švagr,
 pan Eduard MITÁŠ z Ujčova. 

S láskou vzpomínají manželka, děti Michal, 
Petra a David s rodinami. Vnuci Petr a Eduard.

V prosinci 2022 uplynou  
2 roky od úmrtí  
našich rodičů

   Boženy a Lubomíra
 MUSILOVÝCH

S láskou vzpomínají  
dcera Eva a syn Lubomír  

s rodinami.

Dne 31. 12. 2022
to bude již 10 let, co nás navždy opustil 

pan Jaromír ŠPAČEK.

 Stále vzpomíná manželka  
a dcery s rodinami.

Když zemře maminka, sluníčko zajde, 
 v srdcích se usadí smutek a chlad. 
Po celém světě ach sotva se najde, 
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 18. prosince 2022 by se dožila 90 let
paní Jarmila ROLÍNKOVÁ
 z Bystřice nad Pernštejnem. 

S láskou stále vzpomínají syn Jan s rodinou,  
dcera Mirka a vnuci Pavel a Petr s rodinami.

Dne 22. prosince 2022  
uplyne 10 let od úmrtí

pana Zdeňka Jaromíra ROLÍNKA  
z Bystřice nad Pernštejnem.

Měl jsem Vás moc rád a chtěl jsem žít,  
dotlouklo srdce, umlkl hlas  

a já musel od Vás odejít.  
S láskou stále vzpomíná manželka Ilona, 

 syn Zdeněk a Milan, sestra Mirka s rodinou  
a bratr Jan s rodinou.

Ema Čížková 10.7.
Patrik Mihók 15.7.
Lukáš Fendrych 18.7.
Vanesa Kamanová 27.7.
Matyáš Jílek 28.7.
Dominik Sedlák 31.7.

26.11. Lucie Vališová
        Jakub Bartál

PROSINEC 
Josef Bárta 85 let
Veronika Benová 80 let

Ludmila Moncmanová 80 let
MVDr. Přemysl Vrbík 80 let
Ludmila Bednářová 75 let
Eva Dvořáčková 75 let
Věra Halvová 75 let
Jiří Hanák 70 let
Oldřich Pivko 70 let

  30.9. David Vrtěna 41 let
   4.10. Václav Lapka 73 let
   5.10. Stanislav Hrabovský 75 let
   7.10. Jaroslav Bárta 72 let
   9.10. Ladislav Fiala 85 let
26.10. Miroslava Polnická 70 let
28.10. Bronislav Valdhans 67 let

Bystřice nad Pernštejnem – Růžena 
Šikulová z Bystřice nad Pernštejnem 
má otevřenou ránu na levé noze. 
Bércový vřed osmdesátileté seni-
orce jezdí sestry Domácí zdravot-
ní péče Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou ošetřovat třikrát týdně už 
dva roky. Ránu všeobecné zdravot-
ní sestry vždy zkontrolují a odborně 
převáží. „Jsem za to velice vděčná. 
Charitní sestřičky jsou milé, trpělivé 
a moc mi pomáhají,“ říká Růžena 
Šikulová. Díky pomoci žďárské Cha-
rity stačí osmdesátileté seniorce 
jen jedna návštěva v ordinaci kožní 

Růženu Šikulovou ošetřují charitní sestry přímo 
v jejím pokoji. Také díky Tříkrálové sbírce

lékařky za měsíc. „V mém věku je to 
nedocenitelná pomoc,“ váží si zdra-
votní péče přímo ve svém domově 
Růžena Šikulová.  

Tuto pomoc mohou zdravotní 
sestry Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou poskytovat Růženě Šiku-
lové a dalším desítkám pacientů i 
díky Tříkrálové sbírce. Právě z jejího 
výtěžku byl nakoupen osobní auto-
mobil, kterým se sestřičky k pacien-
tům dopravují. Automobil je totiž 
důležitým pracovním prostředkem 
všech pracovníků této terénní služ-
by Charity.

Zveme vás k návštěvě naší kavárny
a dárkového obchůdku v prostoru
bývalé kovárny v Nyklovicích.

VÁNOCE 2022
OTEVŘENO
9.00 - 20.00

16. - 21. 12. 23. - 26. 12.

Připravujeme pro vás pestrou
sezónní nabídku.

Nyklovice 21, 592 65
+420 602 538 832

3lipkynyklovice@seznam.cz
www.3lipkynyklovice.com

3lipkynyklovice

• Jambor, Emler, 
 Lukášek, Zezula a jiné
• Staré obrazové rámy
• Hutní sklo Škrdlovice, 

vázy, skleněné objekty

KOUPÍM OBRAZY MALÍŘŮ

Koudelka Luboš, Strážek
Tel.: 605 433 665
E-mail: koudelka.lubos@centrum.cz
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

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

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

vždy úterý 11:00 - 13:00

Služby mobilního pracoviště:

3.1.  I    7.2.  I    7.3.  I    4.4.  I    2.5.  I    6.6.

Bystřice 
nad Pernštejnem

Zahradní 580   I   Poliklinika, 3. Patro

» vyřízení registrace u ZP MV ČR 
» přijetí oznámení změny osobních 

údajů, adresy bydliště 
» zajištění přístupových údajů 

do elektronické komunikace
» přijetí žádosti o příspěvek 

z fondu prevence 
» informace o smluvních 

zdravotnických zařízeních 
» přijetí návrhu na lázeňskou - 

rehabilitační péči

Nové klienty rádi uvítáme do 31.3.2023,
stávajícím děkujeme za přízeň v roce 2022.

Firma  VZ mont s.r.o.

přijme
topenáře, instalatéra
kontakt: 604 252 710

e-mail:jana.zobacova@vzmont.cz

 
 

 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 
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 
 

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 
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 
 

obsluhu popelářského vozu 
 
 
Požadujeme: 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání 
- práci v Bystřici n.P. a okolí 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. telefonicky na tel.  
566 551 500 (ing. Kekrt), případně mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

zámečníka/svářeče 
 
 
Požadujeme: 
-    praxe jako zámečník/svářeč min. 2 roky 
-  svářečský průkaz, min. CO2 
- řidičský průkaz min. sk. „B“ 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- zajímavé finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
 

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

zámečníka/svářeče 
 
 
Požadujeme: 
-    praxe jako zámečník/svářeč min. 2 roky 
-  svářečský průkaz, min. CO2 
- řidičský průkaz min. sk. „B“ 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- zajímavé finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
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člen skupiny

Peter Legwood přichází do Bystřice
Inovativní, velmi pohodlná a lehká italská obuv

prevence
rizika zkracování svalů

napomáhá
správnému pohybu pánve

zlepšuje
držení těla

snižuje
zatížení svalů
dolních končetin

+

+

+

+

Vyzkoušejte si pohodlí bot u nás, nebo obdarujte dárkovým poukazem.Vyzkoušejte si pohodlí bot u nás, nebo obdarujte dárkovým poukazem.

96.5 FM | R-VYSOC

• ELEKTRIKÁŘ
• LABORATORNÍ TECHNIK 
 (KVALITA)
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 (KVALITA)
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Krásné Vánoce
a šťastný nový rok

přejí rebelové z Wery


