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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

Nádražní 1403, Bystřice n. P.

www.werawerk.cz

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

Práce na 3 směny 

Seřizovač strojů

Obsluha strojů a zařízení

Galvanizér

■

■

■

Práce na 2 směny 

■

■

Údržbář-mechanik
Skladník

Práce na 1 směnu

■ Pracovník správy
budov

Administrativní pozice

■

■

Vedoucí oddělení údržby
Technolog povrchových úprav 
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ZPRÁVY Z MĚSTA

VÁNOČNÍ STROM LETOS DORAZIL AŽ Z NEDVĚDICE
Pro letošní rok se stal ofi ciálním 
vánočním stromem stříbrný smrk, 
který vyrostl v Nedvědici. Jeho 
stáří je podle letokruhů přibližně 
25 let. Městu ho darovala rodina 
Urbánkových, na jejichž zahradě 
ho pracovníci Lesního společenství 
obcí Karasín (LSO Karasín) v pon-
dělí 22. listopadu pokáceli a také 
zajis  li jeho přepravu a instalaci na 
náměs  . Zdobení stromu si vzali na 
starost pracovníci Technický služeb 
města Bystřice nad Pernštejnem. 
Během dvou dnů jejich pracovníci 
za pomoci dvou plošin na strom po-
věsili více jak 250 metrů LED řetězu, 
80 kusů záblesků, 20 kusů bílých 
baněk, 50 ks červených baněk a no-
vinkou jsou ozdoby ve tvaru perníč-
ků, těch je na stromě 15. 

-mm-

Po půl roce, kdy se provedla kom-
pletní rekonstrukce vodovodu, 
kanalizace, elektriky, rozvodů ve-
řejného osvětlení a novostavby 
op  cké sítě, se konečně podařilo 
stavbu dokončit a všichni ji může-
me zase používat. Konec stavby 
ještě trošku zkomplikovala novo-
stavba op  cké sítě v ulici Příční. 

Doprava v okolí městského úřa-
du a okolí byla náročná. Na ulici 

Oprava ulice Tyršova v cílové rovince
Tyršova se zrušil vyvýše-
ný chodník směrem ke 
škole a vznikly zde nové 
parkovací plochy a došlo 
i k úpravě přístupové ces-
ty ke škole. Na ulici jsou 
ještě drobné nedodělky, 
které nebrání užívání a po 
Novém roce budou od-
straněny.

-ds-

Na sklonku letošních prázdnin byla 
na ulici Horní provedena oprava 
povrchu. Celá oprava byla provede-
na bez velkých zemních prací a do 
pě   pracovních dní bylo hotovo. 
Stávající povrch byl zbaven napla-
vené hlíny a nesoudržného materi-
álu. Poté bylo provedeno vyrovnání 
podkladu v čás   obalovanou asfal-
tovou směsí a v čás   recyklovaným 
přemletým asfaltem. Tato podrov-
naná vrstva byla poté sjednocena do 
jednoho povrchu a  m je tzv. „stří-
kaný asfalt“. Věřím, že tato oprava 
pomohla zlepšit dopravu všem uži-
vatelům, a to na dlouhé roky. 

-ds-

Rekonstrukce 
ulice Horní

PŘÁNÍ STAROSTY DO NOVÉHO ROKU

Vážení a milí Bystřičáci.
Se vstupem do nejkrásnějšího období roku mně nezbývá, než 
Vám popřát všechno dobré. Neměl by nás opouštět op  mismus. 
Oprostěme se od výpadů k lidem, kteří se nechovají podle našich 
nastavených představ. Doufejme, že nás neopus   štěs   a pokud 
to bude možné, těšme se z každodenních rados  , rodiny a přátel. 
Svátky by nám měly připomenout naši pospolitost a rozvinout pocit 
sounáležitos   ke všem lidským i zvířecím bytostem – k celému světu.

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2022.
Karel Pačiska - starosta 

tom jsou tu   odpovědní, kteří si 
uvědomují vážnost situace, kteří 
přijímají očkování jako východis-
ko ze vzniklé situace. Kde se bere 
ten odpor? Vždyť vakcinace pro   
různým nemocem je fenoménem 
moderní doby. V minulos   a i nyní 

neváháme při očkování pro   tetanu, 
neštovicím, černému kašli, žlouten-
ce a mnoha dalším nemocem, které 
díky vakcinaci zcela vymizely. A nová 
doba je opět připomíná svým občas-
ným výskytem u lidí, kteří vakcinaci 
odmítli. Vím, že mnohé naštvu svoji 
úvahou, ale není jiná cesta. Covid 
tu v jakési formě bude pořád a my 
bychom měli odpovědně zajis  t 
bezpečnost našeho okolí. Vážnost 
situace zvyšuje dosluhující vláda a 

neakceschopnost vlády nové. Stav 
vyžaduje akci, ale té se mnozí bojí. 
Tak jak kri  zovala opozice vládu, 
měla by přijmout opatření lepší!? 
Ono však, ale mnoho jiných řešení 
není – to vidíme v okolních zemích. 
Doufejme, že vše přečkáme bez 
úhony, omezme hlavně kontakty 
a nechme se očkovat. Je to jediná 
cesta z maléru doby. Mějme na pa-
mě  , že zkoušky přijdou další a my 
musíme být připraveni.

Vážení spoluobčané,
přicházejí další covidové Vánoce. Je 
s podivem, jak tato doba rozdělila 
společnost! Jedni jsou nemocní a 
případů vážných průběhů přibývá, 
jiní se odmítají očkovat kvůli jakési 
formě odporu pro   režimu a po-

hledá pracovnici na zástup za úklid na poliklinice 

Jedná se o zástup pro případ nemoci či střídání dovolených. 
Pracovní doba je v pracovní dny odpoledne 6 hodin denně.

V případě zájmu bližší informace získáte na: 
tel.: 566 590 372 

nebo na email.: vera.vancova@bystricenp.cz 

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEMTechnické služby koupily elektromobil
S pomocí dotace ve výši 500.000 Kč 
z národního programu Životní pro-
středí zakoupila společnost TS měs-
ta a.s. komunální elektromobil City 
II českého výrobce TPCI z Litoměřic. 
Vozidlo je kategorie N1 a bude slou-
žit především ke svozu odpadků 
z odpadkových košů města Bystřice 
nad Pernštejnem. Cílem je přispět 
ke snížení emisní zátěže z automo-
bilové dopravy a osvětě v rámci 

využívání alterna  vních pohonů 
v automobilové dopravě.                -ts-
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Rada města 2. listopadu schválila:
1. fi nancování akce Oprava pře-

jezdu Průmyslová částkou 
175.345,58 Kč, akce Garáže za 
poliklinikou částkou 5.000 Kč 
akce Lesní stezka v kopci Hora 
částkou 7.865 Kč, akce Vrt Leso-
ňovice částkou 21.538 Kč, akce 
Kanalizační přípojka a příjezd k 
ZŠ TGM částkou 1.001.000 Kč a 
akce Skautská základna částkou 
1.112.000 Kč,

2. poskytnu   kompenzace za roz-
vody a radiátory v bytě na ul. 
Luční v Bystřici n. P. společným 
nájemcům panu L. H. a K. R. ve 
výši 14  síc Kč jako slevu na ná-
jemném,

3. neinves  ční dotaci ve výši 
95.688 Kč na činnost spolku do 
31. 12. 2021 pro BK Zubři,

4. neinves  ční dotaci ve výši 
154.077 Kč na činnost spolku 
do 31. 12. 2021 pro HC ORLI,

5. pronájem bytu č. 20 v DPS panu 
J. Š.,

6. přesun částky 300.000 Kč pro-
vozního rozpočtu do kapitoly 
511 (opravy a údržba) z kapitoly 
spotřeba energie, ostatní služ-
by a DDHM na čištění a opravu 
fasády MŠ Pohádka a MŠ Korál-
ky,

7. vyhlášení záměru na uzavření 
pachtovní smlouvy na pozem-
ky parc. č. 316/10 a 316/53 k.ú. 
Rovné. Cena 3000 Kč/ha/rok,

8. vyhlášení záměru na prodej 
čás   pozemku parc. č. 657/2 
k.ú. Rovné a ZM doporučuje 
prodej K. K., zároveň doporu-
čuje ZM koupi čás   pozemku 
parc. č. 69 a st. 31 k.ú. Rovné. 
Cena 150 Kč + DPH/m2. Nutný 
GP,

9. vyhlášení záměru na prodej 
čás   pozemku parc. č. 3058/41, 
3058/87 k.ú. Bystřice n. P. a ZM 
doporučuje prodej manželům 
K., M. a Š. Cena 150 Kč + DPH/
m2. Nutný GP,

10. jednání o způsobu využi-
  objektu staré kotelny a 

pozemků parc. č. 1636/1, 
1636/2,1636/3,3247, 3248 k.ú. 
Bystřice n. P.,

11. vyhlášení záměru na prodej 
čás   pozemku parc. č. 208/1 
k.ú. Bystřice n. P. s ponecháním 
kraje 2 m od komunikace a do-
poručuje ZM prodej paní K. F. – 
cena 150 Kč + DPH/m2,

12. vyhlášení záměru na pronájem 
čás   pozemku parc. č. 1100/1 
k.ú. Bystřice n. P. panu J. P. Ná-
jemné 50 Kč/m2 /rok,

13. revokaci původního záměru na 
prodej pozemku parc. č. 633 
(včetně objektu č.p. 142), parc. 
č. 635 a 636 k.ú. Bystřice n. P. 
a dále schválila vyhlášení zámě-
ru na prodej a ZM doporučuje 
prodej těchto pozemků za cenu 
550Kč + DPH/m2 manželům K.,

Nové domovní čis  čky
Od minulého roku úspěšně fun-
guje dotační program na podporu 
čištění odpadních vod v místních 
částech Kozlov, Lesoňovice a Pivo-
nice. Cílem dotace z Programu je 
zlepšení stavu životního prostře-
dí se zaměřením na ochranu vod 
v místních částech Kozlov, Lesoňo-
vice a Pivonice, kde se podle do-
poručení Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Kraje Vysočina před-
pokládá, že vzhledem k nízkému 
počtu obyvatel budou odpadní 
vody z jednotlivých domácnos   
zneškodňovány individuálním způ-
sobem (např. domovní čis  rny 
odpadních vod, jímky na vyváže-
ní). Účelem dotačního programu 
je fi nančně podpořit a mo  vovat 
vlastníky budov určených k trva-
lému bydlení v těchto  místních 
částech při řešení zneškodňování 

splaškových odpadních vod  m, 
že postaví a budou provozovat 
vlastní čis  rnu odpadních vod a 
vyčištěné vody budou vypouštět 
v souladu s požadavky vodního 
zákona. Předmětem podpory jsou 
projekty, kterými byla provedena 
a dokončena realizace a spuštěno 
řádné provozování malých do-
movních čis  ren odpadních vod.

Celková výše dotace z Progra-
mu bude 40  síc Kč na ČOV veli-
kos   do 6 ekvivalentních obyvatel 
(EO). Pro ČOV s větší kapacitou se 
výše dotace zvyšuje o 5  síc Kč za 
každého dalšího EO. Velikost ČOV 
musí přiměřeně odpovídat počtu 
napojených obyvatel.

Za  m bylo podpořeno celkem 
14 domácnos   na pořízení domá-
cí čis  čky.

-red-

Rada města 23. listopadu schválila:
1. Smlouvu o spolupráci při tvor-

bě, aktualizaci a správě Digitální 
technické mapy Kraje Vysočina,

2. podání žádos   o dotaci v dotač-
ních  tulech Podpora obnovy 
místních komunikací, Podpora 
obnovy sportovní infrastruktu-
ry a Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov,

3. navržené odměny ředitelům 
škol a školských zařízení v Bys-
třici n. P.,

4. zřízení VB ve prospěch EG.D, 
a. s. spočívajícího v právu ulo-
žení podzemního kabelového 
vedení NN a kabelové skříně, 
jeho údržby a oprav na čás   po-
zemku p. č. 257/4 v k. ú. Kozlov 
u Lesoňovic. VB bude úplatné 
za jednorázovou úplatu ve výši 
3.000 Kč + DPH a VB bude na 
dobu neurčitou,

5. zřízení budoucí služebnos-
  spočívající v právu uložení 

podzemního komunikačního 
vedení ve prospěch společnos-
  CETIN, a.s. na čás   pozemku 

p. č. 2857/2 v k. ú. Bystřice nad 
Pernštejnem. Budoucí služeb-
nost bude úplatná za jednorá-
zovou úplatu ve výši 1.000 Kč + 
DPH a bude na dobu neurčitou,

6. ukončení nájemního vztahu s 
paní F. na pozemky p. č. 636, 
635, 633 a objektu bydlení na 
pozemku p. č. 633 k 31. 12. 2021,

7. rozpočtové opatření ve výši 
281.331 Kč na akci zatrubně-
ní kanalizace v Pivonicích LP 
0050/2021,

8. fi nancování akce Ulice Hor-
ní částkou 21.598,50 Kč a 
akce Přechod u DPS částkou 
10.800,00 Kč,

9. Prodloužení termínu dokončení 
stavby Skautská základna Byst-

řice n. P. ulice K Ochozi a pod-
pis dodatku smlouvy o dílo č. 5 
s fi rmou Jan Holý se sídlem Boč-
kova 260, 593 01 Bystřice nad 
Pernštejnem, IČ 75879361 na 
prodloužení termínu dokončení 
stavby do 31. 12. 2021,

10. provedení rozpočtových opat-
ření výdajových č. 88 - 117, pří-
jmových č. 12 - 15 a fi nancování 
č. 43 – 53,

11. uzavření dodatku č. 1 smlou-
vy - Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnu   neinves  ční do-
tace z rozpočtu města Byst-
řice nad Pernštejnem číslo: 
FIN/SML0045/2021 a upravit 
datum vyúčtování nákladů 
z 31. 12. 2021 na 31.01.2022.

Rada města neschvaluje:
12. individuální dotaci pro Bc. L. M., 

bytem Bystřice nad Pernštej-
nem, ve výši 33.000 Kč na vy-
dání knihy „Naučná publikace 
o drogové závislos   s primárně 
preven  vním účelem“.

Rada města odkládá rozhodnu  :
13. o schválení dotace ve výši 

20.000 Kč na nákup karneva-
lových masek pro spolek For 
Family.cz, z.s., Vírská 223, 593 
01 Bystřice n. P. a (ne)schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu na ná-
kup karnevalových masek pro 
For Family.cz, z.s., Vírská 223, 
593 01 Bystřice n. P. Rada po-
věřuje vedení města jednáním 
s KD a DDM o možnos   poříze-
ní městských masek s možnos-
  zápůjčky.

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

-red-

14. vyhlášení záměru na prodej po-
zemku parc. č. 372/4 k.ú. Byst-
řice n. P. Cena 2.000 Kč + DPH/
m2,

15. vyhlášení záměru na prodej po-
zemku parc. č. 372/4 k.ú. Byst-
řice n. P. Cena 2.000 Kč + DPH/
m2,

16. přidělení dotace ve výši 40.000 
Kč z programu na podporu do-
movních ČOV p. J. J., Lesoňovice,

17. zřízení služebnos   ve prospěch 
města Bystřice n. P. od man-
želů Pokorných na pozemcích 
p. č. 3/4 a p. č. 3/3 v k. ú. Le-
soňovice spočívající v právu 
uložení tělesa ostatní komuni-
kace – chodníku. Služebnost 
bude uzavřena na dobu neur-
čitou a úplatně za jednorázo-
vou úhradu ve výši 10.000 Kč,

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
na stavbu Rekonstrukce ulice 
Tyršova se společnos   SPH stav-
by s.r.o., Průmyslová 1414, 593 
01 Bystřice n. P, IČO 26230470, 
jejímž předmětem je zvýšení 
smluvní ceny o 377.614,99 Kč 
bez DPH,

19. zřízení budoucího VB spo-
čívajícího v právu uložení 
podzemního vedení NN ve 
prospěch společnos   EG.D, 
a.s. na čás   pozemků p.č. 
151/4,57/8,72/6,76/1 v k.ú. 
Domanínek. Budoucí VB bude 
úplatné za jednorázovou úpla-
tu ve výši 18.840 Kč + DPH a VB 
bude zřízeno na dobu neurči-
tou.

Rada města nedoporučuje zastu-
pitelstvu prodej:
20. pozemku parc. č. 1304 k.ú. Do-

manín,
21. pozemku parc. č. 49/1 k.ú. Pivo-

nice,
22. pozemku parc. č. 72/1 k.ú. Do-

manínek,
23. čás   pozemku parc. č. 146/1 

k.ú. Bystřice n. P.,
24. pozemku parc. č. 3096/2 k.ú. 

Bystřice n. P.,
25. pozemku parc. č. 3097/9 a 

3096/5 k.ú. Bystřice n. P.,
26. prodej čás   pozemku parc. 

3052/100 k.ú. Bystřice n. P.,
27. pozemku parc. č. 2958/28 k.ú. 

Bystřice n. P. fi rmě REAP in-
vestment s.r.o.

Rada města doporučuje zastupi-
telstvu:
28. koupi čás   pozemku parc. č. 

771 o výměře cca 1 m2 od paní 
P. K. Cena 150 Kč/m2,

29. prodej čás   pozemku parc. č. 
1478/1 k.ú. Domanín dle již vy-
hlášeného záměru na prodej 
za cenu 150 Kč/m2 manželům 
V. a U. Nutný GP.

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

-red-
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Podané žádos   o dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj vy-
hlásilo opět program na podporu 
pro obce s 3 001-10 000 obyvatel 
na obnovu místních komunikací, ob-
novu sportovní infrastruktury a re-
konstrukci veřejných budov. Město 
připravuje žádost na opravu míst-
ní komunikace ul. Ant. Štourače 
s celkovými náklady ve vši 4,6 mil. 
Kč. Jedná se o první etapu, která 
zahrnuje rekonstrukci ulice v plné 
šířce v úseku od Větrné po Voldán. 
Koncepce spočívá ve vybudování 
jednopruhové obousměrné komu-
nikace se zpevněnými parkovacími 
plochami po obou stranách, pohyb 

pěších se s ohledem na minimální 
intenzitu provozu bude realizovat 
v téže ploše jako motorová dopra-
va. Na rozdíl od jiných podobných 
kompletních rekonstrukcí v jiných 
ulicích, zde není třeba současně re-
konstruovat vodovod a kanalizaci. 

Další žádos   je oprava podlah 
v tělocvičnách ZŠ Nádražní a ZŠ 
TGM za 4,6 mil. Kč, které jsou již ve 
špatném stavu. Poslední žádos   
je rekonstrukce vzduchotechniky 
v kulturním domě v částce 5,7 mil. 
Kč. Dotace je poskytována až do 
výše 70 % skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů akce.

-red-

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA KRAJE VYSOČINA
Krajský úřad Kraje Vysočina aktuálně pracuje na pořízení Digitálně technické mapy Kraje Vysočina (DTM KV), konkrétně jde o pořízení infor-
mačního systému digitální technické mapy a pořízení dat pro její naplnění. V rámci příprav na pořízení dat je nutné zajis  t spolupráci mezi 
Krajem Vysočina a obcemi/městy.
Mezi hlavní cíle zavádění krajských 
technických map patří:
• sjedno  t, doplnit a zpřístupnit 

dosud roztříštěná, neúplná a ne-

přesná data o veškeré dopravní 
a technické infrastruktuře

• zefek  vnit koordinaci údržby a 
rozvoje technických sí   ve sna-

ze minimalizovat počet případů, 
kdy se kvůli různým účelům opa-
kované rozkopávají stejné ulice 
a chodníky

• umožnit jednoduchý a rychlý 
přehled o možnostech a limi-
tech využi   území, snáze získat 
informace o dotčených vlastní-
cích nebo správcích sí   v zájmo-
vém území (vyjádření k existenci 
sí  )

• zefek  vnit evidenci a správu 
vlastního majetku obcí (např. 
evidence a správa veřejné-
ho osvětlení, kanalizace nebo 
obecního vodovodu, majetko-
právní agenda), zjednodušit 
práci samosprávám při přípravě 
územně plánovacích podkladů a 
dokumentací, obecně je snaha 
významně přispět ke zjednodu-
šení a zrychlení přípravy, umis-
ťování a povolování staveb v ČR.

-red-

Projekt: SRDCE VE TVÉ DLANI
Město Bystřice nad Pernštejnem 
podpořilo tento projekt, který Vám 
představí autorky:

Každý z nás má v sobě uloženou 
vzpomínku na místo, které ho oslo-
vilo a kam by se chtěl z nejrůznějších 
důvodů vrá  t. Já jsem během jedno-
ho mého výletu před 5 lety takové 
místo našla na Slovensku. Určitě se 
tam chci ještě vrá  t, připomenout si 
znovu atmosféru, projít se v ulicích 
města, posedět v kavárně a potkat 
stejně báječné a srdečné lidi. 

Pro splnění přání se někde hází 
mince do kašny, ale tady jsem viděla 
místo, kam si lidé pro splnění svých 
snů připínali zámečky. 

I já jsem si ho tam tenkrát se svým 
„záměrem a touhou“ zamkla a klíček 
zahodila. Zůstane tam navěky. 

Místa s podobným záměrem 
jsem pak viděla v Praze, kam se 
zámky věšely na most na zábradlí 
nebo i jinde ve světě. A pak přišel 
nápad dát tuhle možnost i jiným 
úžasným místům u nás. 

S touto myšlenkou vznikl projekt 
Srdce ve tvé dlani. Přesně vys  huje 

to, že vše máme jen ve svých rukou.
Je jen na vás, jestli pro vás bude 
připevněný zámeček symbolizovat 
úžasně strávené chvíle v daném mís-
tě, s milovanou osobou na zpeče-
tění své lásky, nebo to bude jen tak 
pro radost, nebo že jste na výletě 
s vnoučaty. Každý by si měl najít to 
svoje a vůbec zde nezáleží na věku. 

Náš panel ve tvaru srdce vám 
dává možnost vytvořit si svoje osob-
ní místo pro vaši fantazii a vaše přá-
ní, přinášet radost a chvíle pohody 
a zároveň vás propojit s úžasnými 
místy naší země, kam se budete rádi 
vracet.

Mar  na a Jana 
MaJa – art s.r.o.

O očkování bez registrace 
je stále velký zájem

V úterý 30. listopadu se proměnila 
část Městského muzea v Bystřici 
nad Pernštejnem v mobilní očkova-
cí centrum. Zájemci starší 16 let, se 
zde mohli nechat očkovat vakcínou 
Pfi zer/BioNTech, která byla určena 
také jako tře  , posilují dávka pro 
osoby, kterým již přišla zvací SMS. 
Připravená byla také jednodávko-

vá vakcína od fi rmy Johnson, která 
je určená pouze pro zájemce starší 
18 let. Pracovníci očkovacího týmu 
od 10 do 17 hodin aplikovali téměř 
500 dávek. Jelikož je o očkování vel-
ký zájem, rozhodlo vedení města 
vyjednat další termín, který bude 
pravděpodobně začátkem ledna. 

-mm-

úterý 21. prosince 2021, 10:00  - 16:00 hodin
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SOUTĚŽE, KORUNAZPRÁVY Z MĚSTA, ZAJÍMAVOSTI

Dálkový odečet vodoměrů 
probíhá přes odečítací hlavici, 
která je instalována na me-
chanický vodoměr. Jejím pro-
střednictvím je zjištěn stav 
vodoměru včetně dalších úda-
jů.  

Tato data jsou několikrát den-
ně prostřednictvím IoT sítí 
odesílána a vyhodnocována 
provozovateli vodovodů. Tato 
data jsou zároveň ukládána 
do Vašeho zákaznického 
účtu. 

Pokud o tuto službu máte 
zájem, lze si ji objednat přes 
objednávkový formulář, který 
je umístěn na webových 
stránkách v sekci Zákazníci - 
Smart vodoměry. Na stejném 
místě naleznete i aktuální 
ceník.  

Po objednání služby se Vám 
automaticky zřizuje v zákaz-
nickém portálu náhled k této 
službě. V záložce „Smart me-
tering“ naleznete podrobná 
data z Vašeho vodoměru. 
Jedná se například o aktuální 
stav vodoměru, historii spotře-
by a přehled alarmových udá-
lostí.   

V případě dalších dotazů nás 
můžete kontaktovat na emailu 
smartvdm@vasgr.cz  

 

 

 

 

 

 

Tuto službu pro Vás dále roz-
víjíme a připravujeme pro Vás 
další novinky a zlepšení, kte-
rá Vám umožní co nejefektiv-

něji sledovat Vaši spotřebu a 
situaci ve vodovodní síti ať již 
doma, nebo ve Vaší firmě či 
obci.   

 

Zpracovala: Mgr. Iva Librová, MBA 
© VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

 
Více o  naší společnosti naleznete na: www.vodarenska.cz  

Dálkové odečty vodoměrů přinášejí řadu výhod 

Po menší pauze se 17. listopadu 
znovu otevřela pomyslná brána su-
permarketu Albert, který prošel mo-
dernizací a celkovou změnu designu. 
První den otevření vítala zákazníky 
vstupní brána tvořená z balónků, 
po jejím proji   si už stačilo vybrat 
nákupní košík a vyrazit. Prodejna 
prošla řadou změn, nyní je celá 

uzpůsobená tak, aby byla přehledná 
a aby se v ní člověk cí  l spíš jako na 
farmářském tržiš   než jako v běž-
ném supermarketu. Velkou změnou 
pro některé zákazníky bude možná 
přesunu   sekce s pečivem k masné-
mu pultu, ale jinak se dá v prodejně 
rychle zorientovat. Ovoce a zelenina 
jsou vystavené v koších a bedýn-

ALBERT NA NÁMĚSTÍ V NOVÉM KABÁTĚ

Kožní ambulance novoměstské 
nemocnice omezuje dostupnost 
služeb novým pacientům. Za plnou 
kapacitou ordinace stojí nedávné 
zrušení kožní ambulance MediCli-
nic na poliklinice v Novém Městě 
na Moravě.

„Nápor nových pacientů v kožní 
ambulanci pociťujeme už od konce 
roku 2019, kdy došlo k přechodné-
mu omezení péče v kožních am-
bulancích ve Velkém Meziříčí a v 
Bystřici n. P. Čekací doby na vstup-
ní vyšetření jsou opravdu dlouhé. 
V současné době objednáváme až 
na konec února 2022. Pacien   jsou 
tak dlouhými objednacími termí-
ny velmi nepříjemně zaskočeni,“ 
říká primářka kožního oddělení 
novoměstské nemocnice Mar  na 
Víšková. 

„Dochází k neúměrnému ná-
růstu pacientů, opravdu už bylo 
překročeno únosné za  žení naší 
ambulance. Není v našich silách 
pokrýt celou spádovou oblast. 
Pokud má někdo kožní po  že, měl 
by se primárně obracet na svého 
prak  ckého lékaře nebo na prak-
 ckého lékaře pro dě   a dorost,“ 

doporučuje primářka kožního 
oddělení novoměstské nemocni-
ce Mar  na Víšková. Dále je třeba 
preferovat vyšetření dle místa 
bydliště ve spádových kožních am-
bulancích ve Žďáře nad Sázavou, 
Bystřici n. P. a ve Velkém Meziříčí.  

Akutní případy se snaží personál 
ambulance novoměstské nemoc-
nice ošetřit mezi objednanými pa-
cienty.

S případným hledáním nového 
lékaře by měla pacientovi pomoci 
rovněž jeho zdravotní pojišťovna. 

Tamara Pecková 

Kožní ambulance 
novoměstské 

nemocnice zažívá 
extrémní nápor 

pacientů

Víte že…?  Silnice číslo 19 má docela 
bohatou historii.

Jezdíme po ní tak často, že si 
cestování bez ní nedokážeme před-
stavit, ale málokdo ví, jak pestrou 
má historii. Řeč je o silnici číslo 
19, která vede podél Bystřice nad 
Pernštejnem. „Devatenáctka“ je sil-
nice I. třídy, která propojuje kraje 
Plzeňský, Středočeský (okrajově), 
Jihočeský, Vysočinu a Jihomorav-
ský. Pokud byste jí chtěli přejet 
z jednoho konce na druhý, najedete 
223.985 km. Vede v západovýchod-
ním směru od Plzně přes Tábor 
a Pelhřimov až za Havlíčkův Brod 
a pokračuje přes Žďár nad Sázavou, 
Bystřici nad Pernštejnem a Kunštát 

až na křižovatku se silnicí I/43, kde 
končí. 

Pokud zabrouzdáme zpět do his-
torie, tak zjis  me, že její výstavba 
začala ještě před druhou světovou 
válkou, kdy měla sloužit jako stra-
tegická dopravní tepna. Tehdy se 
ještě nazývala dálkovou silnicí Plzeň 
– Moravská Ostrava. Za svou dobu 
tato silnice prošla řadou úprav a 
byla také  několikrát dostavová-
na. Původně vedla přes bystřické 
náměs   a poté se dělila na dva 
směry. Jeden vedl na Lesoňovice, 
Štěpánov nad Svratkou, Hodonín 
a u Rozseče se stáčel na Kunštát. 
Druhý směr pak vedl údolím říčky 
Bystřice, do lesů Vírské vrchoviny 
směrem k obci Vír. Směrem z Byst-
řice můžeme cestou po 1/19 nalézt 
několik čás   staré cesty. Pokud by-
chom se vrá  li ještě do roku 1941, 

tak zjis  me, že tato silnice měla být 
součás   „Hitlerovy dálnice“, ale k 
jejímu dokončení díky využi   železa 
a cementu pro vojenské účely nikdy 
nedošlo.

O projektu a výstavbě této silni-
ce by se dalo napsat mnoho, ale do 
našeho krátkého článku se bohužel 
víc nevejde. Pokud máte zájem a 

chcete se dočíst více, tak veškeré 
informace k článku jsou čerpány z 
Vlas  vědného sborníku XX Západní 
Morava. 

Doufám, že Vás poslední letošní 
„Víte že…?“ zaujalo, a že až příště 
pojedete po 1/19, tak si vzpomene-
te na její dlouhou historii. 

-mm-

kách, takže to celé připomíná vy-
rovnané bedny na farmě. Jak uvádí 
Albert na svém webu, celý koncept 
modernizace prodejen Albert je na-
vržen tak, aby směřoval k ekologii, 
udržitelnos   a neplýtvání. Nabízí vý-
běr českých mas i v biokvalitě a pro 
vegetariány jeho alterna  vy. 

-red-
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ROZHOVOR, RŮZNÉ

O LETOŠNÍM PF S JEHO AUTORKOU PETROU TATÍČKOVOU 
rozhovor s Petrou Tatíčkovou

Ing. Karel Pačiska
starosta města

Mgr. Martin Horák
místostarosta města

Příjemné prožití vánočních svátků, 
pevné zdraví, mnoho štěstí 

a spokojenosti v novém roce 2022
Vám i Vašim blízkým 

přeje 

Každým rokem v prosincovém Bystřicku vychází PF a nejinak je tomu i v letošním čísle. Redakce Bystřicka tentokrát oslovila o vytvoření novoročenky Petru 
Ta  čkovou, která kromě toho, že maluje a ilustruje knížky, také učí na základní škole a je dlouholetou starostkou obce Blažkov.  

bruslí na zamrzlém rybníku, do 
toho vyskakující rybku, zasněžené 
chaloupky, zkrátka něco takového 
veselého. Ale přeci jenom se jedná 
o městské PF, tak vyhrála téma  ka s 
Pernštejnem. 

Vzniklo pod Vašima rukama více 
přání do nového roku, nebo byla 
Bystřice jediná, kdo vás oslovil? 
Já většinou dělám PF i pro obec Blaž-
kov, protože tam starostuji. Takže 
každý rok pomáhám vymýšlet no-
voročenky a sama jsem jich několik 
nakreslila. Také si dělám své osobní 
pro své přátele a dětem do školy. 
Ale jinak ofi ciálně pro nějakou další 
obec jsem žádnou nekreslila. 

 Nemůžeme ale zůstat pouze u 
PFka, prozraďte nám, kde dál může-
me najít Vaše ilustrace. 
Momentálně nejvíc spolupracuji se 
spisovatelkou Zdeňkou Šiborovou. 
V současné době nás oslovil Frag-
ment, fungující pod společnos   
Albatros, který vydává její knížky. A 
paní Šiborová mě poprosila, abych 
ty její knížky doplnila o své kresby, 
takže jsem taková její dvorní ilustrá-
torka. Díky tomu, že jsou mé kresby 
takto vidět, dostávám další nabídky. 
Jedním z autorů, který mě oslovil, je 
také pan Petr Marek, který píše dět-
ské básničky. V letošním roce ještě 
vyšla kniha Josefa Beneše Meďan a 
Koumen, kterou jsem také ilustrova-
la a myslím si, že můžeme čtenářům 
prozradit, že se chystá pokračování. 

A dokonce se mi podařilo kontakto-
vat se s hercem Denisem Šafaříkem, 
který mě požádal, zda bych nezpra-
covala ilustrace do jeho nové knížky, 
která se jmenuje Beztvárci. 

 Kromě malování, ale také učíte 
na základní škole a jste starostkou. 
Jak se dají tyto  profese skloubit do-
hromady a hlavně všechny s  hat? 
Je to hodně náročné a já jsem tako-
vá, že se snažím dělat všechny tři za-
městnání poc  vě, jak to jen jde. Ale 
je už na čase, abych si vybrala, kte-
rou cestou chci jít a s těžkým srdcem 
budu opouštět post starostky obce. 
Byla bych velmi ráda, aby to po mně 
někdo převzal, ale také musím po-
chválit naše výborné zastupitelstvo. 
Moc ráda bych touto cestou všem 
poděkovala za spolupráci. A co se 
týká školství, tak to mě také hodně 
naplňuje a ty dě  , mě hodně inspi-
rují a pomáhají mi. Jsou to takoví 
moji rádcové.  

Ještě bychom mohli na závěr na-
šim čtenářům prozradit jedno pře-
kvapení, kde se v novém roce objeví 
Vaše obrázky. 
S městem Bystřice jsme ke konci roku 
zahájili spolupráci a dostala jsem za-
dání vymyslet něco pro dě  . A na-
konec z toho bude desková hra, kde 
bude zpracováno nejenom město, 
ale také okolí. A dě   tak budou zá-
bavnou formou poznávat Bystřicko.
Děkuji za rozhovor. 

Michal Mašek

 Popište prosím 
našim čtenářům, 
jak probíhalo vytvá-
ření letošní novoro-
čenky. 
Dali jsme si nějaké 
zadání. Vzhledem k 
tomu, že moc ráda 
kreslím Pernštejn 
a sama pocházím z 
Bystřice nad Pern-
štejnem, tak první, 
co mě napadlo, byl 
Pernštejn. Samo-
zřejmě ten první 
nápad nemusí být 
vždy žádoucí pro 
všechny, takže 
bylo pár ohlasů, že 
by tam mohlo být 
například náměs  . 
Nakonec tedy ale 
přeci jen vyhrál 
Pernštejn.  

Pracovala jste jen 
s jedním návrhem 
nebo bylo hned jas-
né, že to bude hrad 
Pernštejn?
Návrhů bylo určitě 
více. Tím, že se po-
slední dobou hodně 
věnuji ilustrování 
dětské literatury, 
což je tedy pro mě 
charakteristické, 
tak jsem chtěla 
nakreslit dě   jak 

Halloweenská párty
- karneval pro dě   2021 -

V sobotu 23. října 2021 se do do-
manínského kulturního domu přišly 
dě   tak trochu bát, ale především si 
užít veselí, hry, tanec a soutěže, vše 
v duchu halloweenu. Pro dě   byly 
připraveny veselé písničky na tan-

čení, soutěže, kde prokázaly svoji 
zručnost, postřeh i šikovnost a malá 
odměna je neminula. Pro dě   byla 
připravena i tombola z krásných 
cen, které jim udělaly radost.

-as-

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

S dalším měsícem přichází další 
soutěžní fotografi e. Poznáte mís-
to, které je na fotografi i zobraze-
no opět z netradičního pohledu? 
Správné odpovědi posílejte na 
info@bystricenp.cz pod názvem 
POZNEJ BYSTŘICKO! do 15. 12. 
2021. Koncem měsíce vylosuje-
me opět jednoho šťastlivce, který 

obdrží věcnou cenu. Výhercem 
z minulého čísla se stala paní 
V. Chrástová, která byla vyloso-
vána ze 23 správných odpovědí. 
Gratulujeme! Správná odpověď na 
soutěžní fotografi i byla fontána/
vodotrysk v amfi teátru ve spodní 
čás   bystřického náměs  . 

-red-
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MUZEUMMĚSTSKÉ MUZEUM

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

Záhady starých fotografií 9

Kdo je holčička s ky  cí?
Vůbec nemusí jít o fotografi e a je-
jich záhady z minulého nebo před-
minulého stole  . Záhady se najdou 
i na těch, které vznikly před pár de-
sítkami let.

Letošní rok je plný kulatých výro-
čí města. V květnu je tomu přesně 
20 let, co byla jedna z nejhodnot-
nějších soch pana prezidenta T. G. 
Masaryka slavnostně odhalena na 
dolním konci Václavského náměs   
v Praze. Stalo se tak při příležitos   
zahájení výstavy „Kde domov můj?“ 
O historii žádos   pořadatelů k ob-
čanům našeho města o zapůjčení 
sochy jsem se zmínil v Bystřicku č. 
V/2008 na str. 12. Výstavu s exponá-
ty po celé délce Příkopů a v paláci U 
Hybernů zahajoval prezident Václav 
Havel společně s Alexandrem Dub-
čekem. U sochy TGM vyhrávala celý 
den bystřická dětská dechovka LŠU 

a ky  ci předávala školačka z našeho 
města. Dnes už je to mladá dáma a 
předpokládám, že se na základě to-
hoto krátkého článku ozve (kontakt 
v muzeu). Víme, že 18. června 1928 
předávala ky  ci prezidentovi Tomá-
ši G. Masarykovi žákyně měšťanské 
dívčí školy Libuše Špačková (provda-
ná Vrbíková). Aktérku této pouze 
dvacet let staré událos   však nezná-
me. V parku před naší školou TGM je 
na podstavci sochy umístěna tabul-
ka, která uvádí, že bystřická socha 
TGM byla celkem 4krát instalována 
a 3krát odstraněna. Započteme-li 
postavení a odstranění sochy v Pra-
ze, je nutno obě čísla zvětšit o jed-
ničku. Na závěr je nutno zdůraznit 
obrovský úspěch bystřické dětské 
dechovky na této pražské výstavě. 
Celé odpoledne toho 4. května 1990 
ji pozorně poslouchaly stovky oby-

vatel a návštěvníků Prahy. Na žádost 
pořadatelů výstavy si dechovka ces-
tu do Prahy ještě po dva následující 

víkendy zopakovala a vždy koncerto-
vala na Příkopech. 

Petr Dvořáček – květen 2010

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ Vánoční strom republiky v Bystřici nad Pernštejnem
(Horácké listy ročník 4. 12. 1936)

Z Bystřicka... Rodičovské sdružení 
v Bystřici n. P. rozhodlo se na popud 
ředitele Jos. Pavelky letos o váno-
cích vztyčit na Masarykově náměs   
Vánoční strom republiky. Krásná a 
ušlech  lá myšlenka zapus  la tedy 
i v našem městě kořeny a jest si jen 
přá  , aby občanstvo hojnými dary 
přispělo k odpomoci bídy těch nej-
ubožejších – opuštěných dě  . Tolik 
krátká novinová zpráva. 

Zdobení stromů je prastarý zvyk 
související se symbolem zimního 
slunovratu. Vyjadřuje cestu od smr   
k znovuzrození, od tmy ke světlu. Na 
tuto dobu připadaly starořímské sa-
turnálie, severské národy měly svá-
tek Jol zasvěcený bohu slunce Fro. 
Slované pak slavili od konce prosince 
do 6. ledna boha světla Svantovíta, 
který poráží bohy temnot a přináší 

lidem štěs  . Na severu se stavěly 
malé ozdobené stromky s rozsví-
cenými svíčkami na oslavu toho, 
že strom světla začíná na obloze 
obnovovat svůj růst. Tyto stromky 
postupně přechází i do křesťanských 
oslav. Ozdobený stromek (většinou 
jehličnan) se objevuje již od čtvrtého 
stole   našeho letopočtu.  První vá-
noční strom v českých zemích se ob-
jevil o Vánocích roku 1812 v pražské 
Libni. Ředitel Stavovského divadla 
Jan Karel Leibich (rodák z bavorské 
Mohuče) ukázal svým hostům bo-
hatě ozdobenou jedličku. Nový zvyk 
se jen pozvolna začal rozšiřovat a 
to především v měšťanském pro-
středí. O rozšíření zvyku stavět na 
náměs  ch velké vánoční „stromy 
republiky“ se zasloužil spisovatel 
a novinář Rudolf Těsnohlídek. Prv-

ní strom republiky se rozsví  l 13. 
12. 1924 v Brně. Jeho dobročinné 
vánoční stromy zdobily barevné žá-
rovky a pod nimi byly pokladničky 
na milodary pro chudé a potřebné. 
Spisovatel našel jednou o Vánocích 
opuštěné dítě a od té doby se snažil 
pomáhat strádajícím. „Vzpomeňte 
chudobných dě  ! Všech těch dítek, 
které trpí a touží, aby také měla ve 
svých srdéčkách jas dobrého světla, 
aby se nemusela chvě   zimou a pla-
ka   hladem. Vzpomeňte těchto ubo-
hých dě   a ke vzpomínce připojte 
dobrý skutek lidského srdce.“ Tento 
krásný zvyk byl poprvé přenesen i 
do našeho města 20. prosince roku 
1936. V městské kronice nalezneme 
tento zápis: „20. prosince rozsví  l 
se na náměs   před radnicí u nás po 
prvé vánoční strom republiky. Místní 

Okresní péče o mládež ujala se pořa-
datelství rodičovského sdružení při 
zdejších školách. Postavení stromu, 
který byl darován z obecního lesa, 
obstaral sbor dobrovolných hasičů, 
barevné žárovky půjčila okresní zá-
ložna, instalace světla provedena 
byla zřízenci Z.K.E. Večer 20. prosince 
2 žáci obecných škol přednesli vhod-
né básně, k obecenstvu, jež se sešlo v 
hojném počtu promluvil o významu 
vánočních stromů od. uč. Jos. Kal-
voda. Říd. učitel Jos. Pavelka zahrál 
s hudebníky oknem z místnos   okr. 
Soudu staročeské koledy. Celkový vý-
těžek z pokladny s věcnými dary činil 
1.050 Kčs, a věnován byl na ošacení 
chudých dě  .“ 

Na Vánoce v roce 2021 si přejme 
co nejméně chudých dě   a úctu k 
tradicím.                               Vladimír Cisár

Ohlédnu   za rokem 2021 v parku miniatur 

Nástup letošní zimy se už nezadrži-
telně blíží, a proto byly pro letošní 
rok ukončeny stavební práce a náš 

park miniatur 
se pomalu 
chystá na za-
zimování. I v 
tomto roce 
se do našich 
životů opět 
n e g a t i v n ě 
promítl covid, 
který posunul 
všechny naše 
plány. A toto 
se nevyhnu-
lo ani nám 
při budování 

parku. Stavební práce mohly naplno 
začít až ve druhé polovině května, 
kdy nejprve skončil zákaz cestování 

mezi okresy a potom přestalo pršet.
Nejdříve byl dokončen model 

hradu Kunštát. Ten, na rozdíl od 
ostatních modelů, není zcela bílý. Je 
to dáno  m, že během omítkových 
sond na hradě Kunštát byly objeveny 
barevné omítky. A to se přeci muselo 
promítnout i do našeho modelu. 

Po dokončení Kunštátu začal mo-
delář a výtvarník Zdeněk Brachtl 
budovat další model – hrad Pyšolec. 
Po vybudování mohutných základů 
(stejně jako u každého hradu) začala 
práce na úpravě terénu a samotné 
budování modelu. Vznikl tak úchvat-
ný pohled na dnes již skoro zaniklý 
hrad. 

Velkou výzvou byl pak poslední 

hrad letošního roku – hrad Skály. Už 
samotné předsevze   modeláře, že 
Skály (Štarkov) budou stát opravdu 
na skalách, předznamenal, že samot-
né dílo bude unikátní. A skutečně se 
tomu tak stalo. Model hradu Skály 
(pro mnohé znám také jako Štarkov) 
stojí majestátně na vybudovaných 
skalách a jediné, co mu chybí k doko-
nalos  , je jeho domalování. Ale to už 
necháme na příš   rok. 

Pevně věříme, že jste si naši muzej-
ní expozici oblíbili. A na co se můžete 
příš   rok těšit? To bude velké překva-
pení!!! Jediné, co můžeme prozradit 
(a snad i naznačit), je to, že to budou 
velké věci.  

-muz-
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 RŮZNÉ 

Děkujeme za celoroční práci celému výboru SPCCH.

Krásné prožití vánočních svátků. Přejeme vše dobré. Zdraví a láska 
pod vánočním stromečkem ať je pro každého největším dárečkem. 
Přejeme, aby nový rok 2022 byl radostný a náš život takový, jaký si 
ze srdce všichni přejeme a ve zdraví ať se opět všichni sejdeme.

Za výbor SPCCH Bystřice n. P. Jana Drimlová

Město Bystřice nad Pernštejnem bude pokračovat po novém roce v projektu Bystřické Univerzity tře  ho věku, jehož cílem je vzdělávat a ak  vizovat 
seniory, podporovat pro-seniorské ak  vity, zdravý životní styl a mezigenerační solidaritu a spolupráci. Při tvorbě programu spolupracujeme se zá-
stupcem projektu MAP III – Akční plánování v ORP Bystřice nad Pernštejnem. Cílem projektu MAP III je podpořit spolupráci škol a ostatních subjektů 
ovlivňujících vzdělávání na všech úrovních tak, aby se posílila právě mezigenerační solidarita a spolupráce. 

Pro pokračující zájem ze strany seniorů jsme připravili další přednášky na 1. polole   roku 2022. Předkládáme zájemcům cyklus tzv. obecných před-
nášek, na které je volný přístup a za jejichž absolvování obdrží účastníci cer  fi kát. 

BYSTŘICKÁ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V 1. POLOLETÍ 2022

Čtvrtek 13.01.2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Jak zachránit památku (max. 10 osob)
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo náměs   1, Bystřice n. P. 
Lektorka: Mgr. Mar  na Pulkrábková, restaurátorka nábytku a dřeva

Čtvrtek 20.01.2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Jak zachránit památku (max. 10 osob)
Místo konání: Městské muzeum, Masarykovo náměs   1, Bystřice n. P.
Lektorka: Mgr. Mar  na Pulkrábková, restaurátorka nábytku a dřeva

Čtvrtek 27.01.2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Zábavná historie medicíny 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektor: Ing. Petr Šika, lektor Akademie tře  ho věku 

Čtvrtek 10.02.2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Mozkoherna 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P.,
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Mgr. Eva Fruhwirtová, trenérka pamě   III. stupně

Čtvrtek 03.03.2022 ve 13:00 hodin
Přednáška na téma: Mysl je mocný lékař 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektor: MUDr. Andrea Stalmachová 

Čtvrtek 10.03.2022 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Argen  na země neznámá 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektorka: Mgr. Hana Šindelářová 

Čtvrtek 31.03.2022 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Alterna  vní názor na projekt Dunaj-Odra-Labe 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektoři: Ing. Jaroslav Kubec, CSc., Ing. Jan Vlček 

Úterý 12.04.2022 v 9:30 hodin
Přednáška na téma: Velikonoce v Zahradním centru Strakovo – výroba 
velikonoční dekorace 
Místo konání: Městské muzeum, Bystřice n. P. – půdní galerie
Lektorka: Eva Munzarová

Čtvrtek 05.05.2022 - zájezd
Virtuální prohlídka JE Dukovany, Moravský Krumlov - Slovanská epopej
Místo konání: Infocentrum Jaderné elektrárny Dukovany, zámek 
Moravský Krumlov

Čtvrtek 19.05.2022 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Zábavná historie kriminalis  ky 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektor: Ing. Petr Šika, lektor Akademie tře  ho věku 

Čtvrtek 02.06.2022 ve 13:00 hodin 
Přednáška na téma: Krajem Karla Václava Raise 
Místo konání: Městský úřad, Příční 405, Bystřice n. P., 
zasedací místnost v 1. podlaží 
Lektoři: Mgr. Alexandra Gabrielová 

Čtvrtek 16.06.2022 - zájezd
Zájezd do Jihlavy: Exkurze na výjezdovou základnu ZZS Kraje Vysočina, 
prohlídka Staré radnice 
Lektoři: MUDr. Michal Pačiska, Ing. Soňa Moláková

Přednáška Jak zachránit památku seznámí účastníky se základními postupy 
záchrany památek a v zázemí profesionální restaurátorské dílny jim umožní 
vyzkoušet práci s různými materiály. Aby se lektorka mohla věnovat jednotli-
vým účastníkům, op  mální počet na jednu přednášku je 10 osob. Přihlásit se 
můžete do 31.12.2021 na e-mailovou adresu: eva.spatkova@bystricenp.cz. 

Základní umělecká škola připravila kurzy muzikoterapie (léčebné účinky 
hudby) a arteterapie (léčebné účinky výtvarného umění). Každý z kurzů 
bude zahrnovat 6 lekcí. Kurzovné za 1 lekci v rozsahu 90 minut činí 50,- Kč. 

Cyklus přednášek muzikoterapie: 
Přednášky muzikoterapie budou probíhat v Základní umělecké škole Ná-
dražní 1300, Bystřice nad Pernštejnem. Lektorkou přednášek je Mgr. 
Lenka Macháčková. Termíny přednášek nebyly paní lektorkou dopředu 
pevně stanoveny. Účastníci přednášek muzikoterapie, kteří navštěvovali 
tyto přednášky v předchozím období, budou o termínu a čase přednášek 
informováni paní lektorkou prostřednictvím e-mailu. Noví zájemci o tyto 
přednášky se mohou přihlásit přímo u paní lektorky na tel.: 736 540 894.

Cyklus přednášek arteterapie: 
Středa 05.01.2022 od 9:00 do 12:00 hodin 
Středa 26.01.2022 od 9:00 do 12:00 hodin 
Středa 09.02.2022 od 9:00 do 12:00 hodin 
Místo konání: Základní umělecká škola, Nádražní 1300, Bystřice n. P, pří-
zemí - velký sál 
Lektorka: Mgr. Libuše Zítková 

Celkem 6 přednášek arteterapie bude sloučeno do tří termínů, které budou 
koncipovány jako 3 „dvouhodinovky“, takže kurzy budou tříhodinové. Vzhle-
dem k tomu, že zahájení přednášek arteterapie je závislé na počtu přihláše-
ných zájemců, žádám zájemce o kurzy arteterapie, aby se závazně přihlásili 
nejpozději do 31.12.2021 na e-mailovou adresu: eva.spatkova@bystricenp.
cz. V přihlášce uveďte svoje jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště. 

Rovněž tak pro přednášku na téma velikonoční aranžmá spojenou s vý-
robou velikonoční dekorace potřebujeme znát dopředu počet účastníků, 
abychom mohli připravit materiál na výrobu velikonočních dekorací. Pro-
to i zájem o tuto přednášku nahlaste, prosím, výše uvedeným způsobem 
v termínu do 31.03.2022 a účast na oba zájezdy do 15.04.2022.
Přeji všem účastníkům a příznivcům univerzity tře  ho věku klidné a poho-
dové Vánoce a hodně zdraví a spokojenos   v roce 2022.

Eva Špatková                                                     

Děkuji panu Milanu Smolíkovi, topenáři 
a jeho spolupracovníkům za zapojení centrálního topení 

a za perfektní úklid po ukončení své práce. 
Děkuji.

Paní Dostálová

PODĚKOVÁNÍ



Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý 
výběr z nově zakoupených knih.
Knihy pro dospělé:
Duff ack J.J. Ztracené vrcholy
Syruček Milan Záhadné taje Sibiře
Cronin Marianne Sto roků Lenni a Margot
Hrubý Dan Pražské mordy
Javůrek Štěpán Nebe nad Perninkem
Sypal Jaroslav Kotrmelce jednoho herce
Gounelle Laurent Den, kdy jsem se naučil žít
Žilková Veronika Dělte dvěma
Zibura Ladislav Prázdniny v Česku
Sedláčková Jolana Po vlastní ose: Hedvábnou stezkou ....
Hacalová Eva Můj syn feťák
Ma  uš Libor Chladová terapie
Herbich Anna Dívky, které přežily holokaust
Weir Andy Spasitel
Lewis Susan Mé lži, tvé lži
Vašíček Arnošt Záhady na dosah ruky
Jong Koen de Wim Hof.  Cesta ledového muže
Viewegh Michal Dula
Chamberlain Diane Prolhané městečko
Jacobs Anne Něžný měsíc nad Usambarou
Vondruška Vlas  mil Královražda na Křivoklátě
David Petr České Švýcarsko
Grmolec Zdeněk Tajemství Černé královny
Knihy pro mládež:
Pilkey Dav Dogman. Volání kočičiny
Pospíšilová Zuzana Putování skřítka Vltavínka po Vltavě
Quis Josef Detek  v Koumes. Případy ze staré plechovky
Knauerová Marta Vánoční štěňátko
Hoš  čková Lenka Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem
Stewner Tanya Lili Větroplaška. 8. Srnečka ve sněhu
Havelka Stanislav Famózní příběhy Čtyřlístku

BASTIEN A BASTIENKA 
V BYSTŘICKÉ SOKOLOVNĚ

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

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

KULTURA

Foto Tomáš Křišťan

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 22

Před vstupem do kostela sv. Václava ve Zvoli na hranolovém podstavci stojí 
barokní plas  ka sv. Jana Nepomuckého s nápisem s chronogramem. Socha 
světce je provedena v životní velikos  , pochází z roku 1726 a světec je odě-
ný v obvyklém kanovnickém rouchu s krucifi xem v náručí.

-muz-

Socha svatého Jana Nepomuckého ve Zvoli

V sobotu 23. října – týden po žďár-
ské premiéře – se zcela zaplněný sál 
bystřické sokolovny rozezněl tóny 
rané zpěvohry Wolfganga Amadea 
Mozarta Bas  en a Bas  enka. Roz-
marné dílko napsal teprve dvanác-
 letý hudební génius v roce 1768 

na objednávku vídeňského lékaře 
a svérázného badatele v oblas   
„živočišného magne  smu“ Franze 
Antona Mesmera, z jehož léčeb-
ných metod si později tropil žerty 
v opeře Così fan tu  e. Není jisté, 
zda byla zpěvohra provedena již za 
Mozartova života, proto se za ofi ci-
ální premiéru považuje až berlínská 
inscenace z roku 1890. Němec-
ké libreto vychází z francouzské 
předlohy Les Amours de Bas  en et 
Bas  enne, jež parodovala tehdy po-
pulární pastýřské náměty, obzvláště 
operu Jeana-Jacquesa Rousseaua Le 
Devin du village. Současné nastudo-
vání vycházelo z českého překladu 
libreta od Václava Judy Novotného.

Děj, třebaže poměrně prostý, 
nepostrádá drama  cké zvraty. Bas-
 enka se trápí, neboť se bojí, že ji 

Bas  en opus  l kvůli bohaté sleč-
ně z letohrádku. Obrací se proto 
s prosbou o pomoc na kouzelníka 
Colase, jenž jí radí, aby před Bas  -
enem předs  rala veselí a nevšímala 
si ho. Zanedlouho kouzelníka na-
vš  ví Bas  en, který nechápe, proč 
ho Bas  enka přehlíží. Colas vypráví 
Bas  enovi o Bas  enčině lásce k ji-
nému chlapci. Bas  en se rozhněvá 
a rovněž žádá kouzelníka o pomoc. 
Colas prostřednictvím čar Bas  eno-
vi napraví hlavu, takže se zříká zlata 
a přepychu a znovu křísí svou lásku 
k Bas  ence. Setkání milenců však 
neprobíhá hladce, Bas  enka to  ž 
Bas  ena nadále odmítá a ten hrozí, 
že se probodne a utopí zároveň. V 
posledním okamžiku ho Bas  enka 
zadrží a oba si opět padnou do náru-
če. Na scénu se vrací Colas, který jim 
přeje vše nejlepší a vyjadřuje přání, 
aby jim už nikdy nemusel svými ča-
rami pomáhat. V závěru pak všichni 
tři oslavují kouzelníkovu sílu a moc.

Večer v režii Lady Hubáčkové 
Pokorné zahájilo drama  cké pás-
mo sestavené z velké čás   ze skla-
datelovy korespondence. V úloze 
malého Mozarta se představil Petr 
Hubáček, dospělého Mozarta ztvár-
nil Lukáš Bartoš, jako vypravěčka 
diváky pásmem provedla Vendy 
Fořtová.

V samotné zpěvohře předvedli 
skvělé pěvecké i herecké výkony 
představitelé všech tří rolí – Petra 
Kynclová jako Bas  enka (soprán), 
Fran  šek Sliž coby Bas  en (tenor) a 
Adam Born jako Colas (bas). Orche-
str složený z členů a hostů hudeb-
ního spolku Akvarteto, jež ve svých 
programech propojuje amatérské 
hráče s profesionálními muzikanty, 
dirigoval Ondřej Kunovský, kterého 
lze již dnes považovat za důstoj-
ného pokračovatele dlouhé řady 
vynikajících hudebníků spojených 
s bystřickým regionem. Choreogra-
fi i tanečních výstupů vytvořila Hana 
Chalupníková.

Nelze nezmínit výpravu celého 
představení. Minimalis  cké kos-
týmy Denisy Vodičkové a Hany Je-
línkové výborně evokovaly bezčasí 
pastýřských idyl. Posledně jmeno-
vaná je podepsaná i pod scénogra-
fi í a společně s Bárou Špačkovou 
a žáky ze ZUŠ Jana Štursy v Novém 
Městě na Moravě rovněž pod video-
mappingem, který oživil funkciona-
lis  cky přísnou budovu bystřické 
sokolovny a ve vzpomínkách diváků 
bude nepochybně jedním ze zlatých 
hřebů celého představení.

Uvedení Mozartovy zpěvohry do-
kázalo, že obyvatelé Bystřicka mají 
nejen zájem o náročnější hudební 
kusy – ještě před začátkem večera 
bylo třeba přidávat v sále židle, aby 
se dostalo na všechny zájemce – ale 
i znalos   a dovednos   k jejich na-
studování. Lze bez přehánění říci, 
že Bas  en a Bas  enka patří k tomu 
nejlepšímu, co se letos na kulturním 
poli v Bystřici odehrálo.

Jan Pulkrábek 
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S Vodomilem 
Korunou Vysočiny

Vážení spoluobčané,
Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bys-
třicko a městským muzeem hledá podklady pro připravovanou knihu 
Sborník tradic. Pokud máte doma historické fotografi e nebo jiné ma-
teriály starší než 50 let, které zachycují život na Bystřicku a můžete je 
zapůjčit (případně věnovat) pro přípravu sborníku, obraťte se, prosím, 
na pracovníky našeho muzea. 

Za realizační tým Simona Špačková

I v letošním roce vytvořilo Turis  cké informační centrum Bystřice n. P. 
stolní kalendář pro rok 2022. Hlavním námětem tohoto kalendáře se staly 
sochy v Bystřici nad Pernštejnem a v mikroregionu Bystřicko. Od prosince 
je možné kalendář zakoupit v Turis  ckém informačním centrum za 100 Kč.

-  c-

Novinky na TIC

XV. ročník vědomostní a poznáva-
cí soutěže "S Vodomilem Korunou 
Vysočiny" skončil. Pod  tulem sou-
těže se stala tajemná zákou   hradů 
a zřícenin. Celkem bylo odevzdáno 
120 legi  mací a do losování o 13 
hodnotných cen šlo 107 legi  mací. 
V žádné nebyla více než 1 chy-
ba, proto obdrží všichni účastníci 
1 volnou vstupenku do Centra 
Eden v Bystřici n. P. na sezónu 2022 
(seznam bude na pokladně u vstu-
pu) a 1 VIP vstupenku do zábavní-
ho areálu ŠIKLAND. 

Z důvodu nepříznivé epidemio-
logické situace v ČR jsme museli 
přímé losování výherců opět zru-
šit. Ze všech správných a zkontro-
lovaných legi  mací tedy vylosuje 
starosta města Bystřice n. P. 13 
výherců, které budeme samozřej-
mě kontaktovat přes e-mail a zve-
řejníme je také v lednovém vydání 
novin.

Správné odpovědi:
Studánka poblíž umělé kaple se 

nazývá V Jivině. Číslo cyklotrasy, 
která vede poblíž zříceniny Mitrov, 
je 5235. Webová adresa na infor-
mační tabuli u kostela sv. Petra a 
Pavla ve Žďárci je www.dso  snov-
sko.cz Letopočet z Haslingerova 
kříže napro   studánce Korejtko je 

1865. Na sanktusníku kostela sv. 
Stanislava je 8 okének. Poslední 
slovo z kovové tabule na Zubštej-
ně je POKOLENÍM! Na turis  ckém 
rozcestníku u zříceniny hradu Auer-
šperk je uvedena nadmořská výška 
490 m n. m. V okolí zříceniny hradu 
Pyšolec převládají bukové stromy. 
Z čelní strany budovy obecního 
úřadu v Dalečíně je 5 dřevěných 
podpěr (krakorců) a nadmořská 
výška a rozloha uvedená na infor-
mační tabuli Přírodní památka Štar-
kov je 650 - 679 m n. m./ 1,30 ha.

-bv-

S VODOMILEM 
S VODOMILEM KORUNOU VYSO INY
KORUNOU VYSO INY

S VODOMILEM KORUNOU VYSO INY

SBORNÍK TRADIC
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Tradiční podzimní přespolní běhy

10. října, přespolní běh v NMNM 
Kategorie hoši:
2014 a ml.: 1. Homolka Jáchym, 
11. Homolka Mar  n, 12. Vejpustek 
Tomáš  
2010-2011: 4. Brinda Arman, 
6. Vejpustek Zdeněk
Kategorie dívky:
2014 a ml.: 2. Malasková Magdalena  
2010-2011: 5. Malasková Anna
22. října, Běh na Kaplisko v NMNM 
Kategorie hoši:

2012-2013: 2. Kozáček Matyáš, 
5. Exl Šimon  
2010-2011: 2. Brinda Arman
2008-2009: 4. Malaska Jan, 
5. Kopřiva Tomáš
2006-2007: 1. Jílek Benedikt
Kategorie dívky:
2014 a ml.: 1. Malasková Magdalena  
2008-2009: 3. Slámová Zuzana

Podrobnější výsledky a fotogra-
fi e najdete na stránkách atle  cké-
ho oddílu.                             Jan Illek

Kaplisko 2021

Atle  cký oddíl SK Bystřice n. P. se v měsíci říjnu zúčastnil dvou přespolních 
běhů v různých věkových kategoriích. Podzimní počasí bylo celkem přija-
telné a naši závodníci tak mohli předvést svoje nejlepší výkony.   

Ragbisté ukončili letošní činnost. 
Tento rok a také ty minulé nebyly 
dobré, co se týká situace kolem 
koronaviru v České republice. 
Snad se tato situace v příš  m 
roce zlepší. Proto přejeme všem 
dobrým lidem v roce 2022 všech-
no nejlepší, hodně zdravíčka ,ro-
dinné pohody a aby se jim splnilo 
aspoň nějaké životní přání, které 
jim pomůže v těchto těžkých 
dnech. 

Pokusím se v tom roce udělat 
nábory ve všech věkových kate-
goriích, aby se tento krásný, tvrdý 
a hlavně férový sport rozšířil tady 
v Bystřici a v okolí. 

V roce 2022 nás čeká mist-
rovství světa v ragby ve Francii, 
kde se představí nejlepší světové 
týmy. Doporučuji Vám podívat se 
pak na nějaké utkání, kde bude-
te žasnout nad  m, co ragbisté 

v jednom utkání dokáží a hlavně 
vydrží!!! 

Trénovat by se začalo zřejmě 
až v únoru, a to venku v prostoru 
oválu Lužánek. Děkuji za podporu 
našeho sportu panu starostovi 
Pačiskovi a také ostatním, kteří 
nám pomáhali. Všem zájemcům, 
kteří si ještě nesáhli na tu kou-
zelnou šišku, vzkazujeme, přijďte 
a poznáte krásu tohoto sportu a 
nové kamarády!

Další zprávy budou v únorovém 
vydání, jinak pokud budete ch  t 
vědět více, tak se ozvěte na

tel.: 731 680 524, nebo na
e-mail: mitslob@seznam.cz

Všechno nejlepší Vám přeje za-
kladatel oddílů ragby v Přelouči 
- RC, v Novém Městě na M. - Ti-
tánů a také zde v Bystřici.

                  Mít Jiří

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY 
RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE

X. ročník fotosoutěže ZRCADLENÍ aneb „a přece se fo  “

MŮJ KRAJ

zde, na Bystřicku, zůstává doma. V 
jubilejním, desátém ročníku se sešlo 
celkem 750 fotografi í ve třech té-
matech (Bystřicko v době covidové, 
Voda, voděnka a téma pro junior-
ské fotografy Můj kraj). Fotografi e 
prošly dvoukolovým hodno  cím 
procesem. V čele poroty stál přední 

český fotograf prof. Mgr. Jindřich 
Štreit, dr.h.c. Porota pozorně hod-
no  la, bodovala a vybrala vítěze. 
Proběhlo vyhlášení a zároveň byl 
realizován i doprovodný program 
přednášek a výstav. Akce byla 
vzhledem ke zhoršené covidové 
situaci uspořádána jako neveřej-
ná, nicméně vše co se za „zavře-
nými dveřmi“ dálo, bylo pečlivě 
zaznamenáno, a je ve formě videí 
dostupné na internetových strán-
kách fotosoutěže Zrcadlení www.
fotosoutez-bystricko.cz

Výstava fi nalistů a vítězů Zrca-
dlení, doplněná o fotografi e členů 
Fotoklubu Bystřice n. P. a další do-
provodný program bude k vidění 
v Městském muzeu Bystřice nad 
Pernštejnem, kde také proběhne 
5. 3. 2022 veřejná vernisáž, včetně 
osobního předávání cen vítězům 
za účas   porotců a všech hostů, 
pokud to zdravotní situace dovolí.

Poděkování za podporu akce 
patří všem partnerům, především 
městu Bystřice nad Pernštejnem, 
Kraji Vysočina a Mikroregionu Bys-
třicko.  

Kumšt, z.s.

1. místo / autor: Tomáš Loukota / Rodiče

3. místo / autorka: Ludmila Pernicová / 
Chráním sebe

2. místo / autorka: Jana Kucha-
řová / Covidová pusa

Cena starosty města / autorka: 
Ludmila Pernicová / Kosím 

staré i mladé

V sobotu 13. 11. 2021 pro-
běhl slavnostní Den s foto-
grafi í a vyhlášení výsledků 
fotosoutěže Zrcadlení. Byl 
tak uzavřený již desátý roč-
ník této fotosoutěže, která 
již dávno přesáhla hranice 
našeho regionu. Přesto 

FOTOGRAF JUNIOR DO 15 LET - téma MŮJ KRAJ

1. cena
Alžběta Doubravová

Sláma

2. cena
Matyáš Doubrava

Mech v pražci

3. cena
Aneta Loupancová
Tož toto sa u nás jí

Čestné uznání I.
Emily Baloušková
Konečně žížalky

Čestné uznání II.
Anna Randýsková

Šnečí rodinka
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Když začíná ma  ka

Nabitý konec roku na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
Střední odborná škola v Bystřici nad 
Pernštejnem s  hla uskutečnit hned 
několik akcí, které například v loň-
ském roce realizovány být nemohly. 
Z posledního období jsme se napří-
klad zúčastnili několika náborových 
akcí, z nichž největší ve Žďáru nad 
Sázavou, Fes  val vzdělávání, pro 
nás byl mimořádně úspěšný. S no-
vým vzhledem stánku a novým 
výrobkem našich šikovných studen-
tů – elektrotraktorem, jsme budili 
zaslouženou pozornost. Během fes-
 valu jsme s  hli pozvat nejednoho 

ze zúčastněných na Den otevřených 
dveří, který se konal 14. 11. za účas   
našich skvělých partnerských fi rem 
přímo v našem areálu školy. Více než 
200 účastníků mělo možnost na-
hlédnout do našich školních prostor, 
ale také si prak  cky mnohé vyzkou-
šet. Je zde také potřeba poděkovat 
fi rmám, které Den otevřených dveří 
podpořily – AGRA Ždánice, PRO-
AGRO Radešínská Svratka, PAVERO 

Bystřice nad Pernštejnem, ICOM 
Transport Jihlava, EDEN Centrum, 
WERA Bystřice nad Pernštejnem, 
ŽĎAS Žďár nad Sázavou, Okresní 
hospodářská komora a další.

10 našich studentů v tomto ne-
lehkém období vycestovalo v rámci 
projektu ERASMUS+ do italského 
Milána. Absolvují tam 21 dní dlou-
hou odbornou stáž na agrofarmě s 
penzionem. Pokud se chcete o stáži 
dozvědět více informací a podívat se 
na fotky z této zahraniční akce, zve-
me Vás na stránky našeho Facebook 
profi lu, kde přinášíme každodenní 
report.

Závěrem nám dovolte popřát 
Vám klidný advent, šťastné a veselé 
svátky, co nejklidnější konec roku 
2021 a radostný vstup do roku 2022. 
Věřme, že se v něm budeme všichni 
setkávat ve zdraví a vzájemné poho-
dě!

Kolek  v zaměstnanců VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem 

JK Mansberk z.s. Sejřek: 
HUBERTOVA JÍZDA V EDENU

Rádi bychom poděkovali touto cestou Centru Eden za pozvání 
na krásnou akci, 1. Hubertovu jízdu, které jsme se zúčastnili 30. 
října. Předseda našeho JK René Prokeš přijal funkci mastra honu, 
který jízdu řídí a organizuje všechny zúčastněné na koních. René 
při této příležitos   sedlal chovnou klisnu českého teplokrevníka 
Sáru, matku mladého nadějného valacha Dantese Lordána, kte-
rého ve výcviku teprve připravuje na sportovní kariéru. Honu se 
také zúčastnila v rámci svého ak  vního regeneračního období po 
závodní sezóně reprezentantka JK Mansberk a reprezentantka 
ČR v drezuře Daniela Prokešová, a to s klisou Adrianou, sestrou 
jejího reprezentačního koně Valmonta,se kterým se letos mimo 
jiné účastnili ME v drezuře. Celá akce proběhla velmi příjemně za 
krásného počasí, trať byla výborně připravená a přivezli jsme si 
moc pěkné zážitky. Těšíme se na další ročník a další spolupráci a 
děkujeme organizátorům. Všem, kteří nám a mansberským ko-
ním fandíte, přejeme krásné a zdravé Vánoce.

Kolek  v JK Mansberk

Hubert Eden Daniela s Adrianou

Hubert Eden Renda se Sárou

Jak jde čas ve školní družině 
Tak jak podzim hýří barvami, tak i 
práce dě   ve školní družině září ba-
revnos   a nápaditos  . Rádi využí-
váme pobyt na čerstvém vzduchu. 
Teplé a slunečné počasí nás láká k vy-
cházkám, pohybovým hrám na hřiš   
nebo na školní zahradě. K naší velké 
rados   mohou dě   využívat i obě 
školní tělocvičny. Pohyb je to  ž  m 
nejlepším ak  vním odpočinkem! 
Jednotlivé tema  cké týdny se pro-
línají rekreačními, odpočinkovými, 
zájmovými činnostmi i přípravou na 
vyučování. Daná 
témata zpraco-
váváme formou 
her a příběhů. Zá-
bavnou formou 
seznamujeme 
dě   s rozmani-
tos   dětské lite-
ratury. Snahou je 
vzbudit v dětech 
touhu po knize, 
která jim může 
být kamarádem, 
učitelem, rád-
cem. Snažíme 

se rozvíjet osobnost žáka prostřed-
nictvím různorodých ak  vit. Ty 
jsou určeny i předškolním dětem, 
které se v jednotlivých družinách 
účastní Klubíčka = setkávání k roz-
voji budoucí čtenářské gramotnos  . 
Četbou krátkých pohádkových pří-
běhů se dě   učí pracovat s textem 
a poznávat blíže různé pohádko-
vé hrdiny. Zima přichází... a my se 
těšíme, co hezkého nám přinese. 

Z. Moučková, J. Čechová 
ŠD při ZŠ TGM

„Když začíná ma  ka, není žádná pa-
nika.“ Touto písní zahajují letošní prv-
ňáčci každý den hodinu matema  ky, 
která se vyučuje moderní metodou 
podle profesora Hejného. Osobnost 
dítěte se rozvíjí  m, že se podporuje 
jeho samostatné logické uvažování. 
Díky zajímavým a intui  vním pro-
středím řeší to  ž dě   v hodinách 
spoustu zábavných úkolů samy a 
samy také dochází ke správnému ře-
šení. Zažívají pocit úspěchu, radují se 
z nových objevů a získávají mo  vaci 
k odhalování tajů světa matema  ky.

Zajímalo nás, jak se matema  ka 
líbí také rodičům našich 
prvňáčků. Zvládají dě   
učivo v období nemoci? 
Mají matema  ku rády? 
Od některých rodičů jsme 
se dozvěděli, že zpočátku 
měli z dané metody mírné 
obavy. Postupně však zjis-
 li, že příklady jsou logické, 

dávají smysl, výuka je zají-
mavá a zábavná. Počítání 

probíhá hravou formou, žáci nejdří-
ve používají jednoduché čárkování, 
později přechází k složitějšímu zápisu 
číslic a matema  ckých znaků. Rodi-
če oceňují interak  vitu související 
s prostředími, např. drama  zaci při 
krokování. Zadávané úkoly v době 
nemoci hodno   jako jasné a srozu-
mitelné. Líbí se jim učebnice, které 
nabízí pestrý výběr ak  vit. Od dě   
se rodiče doma dozvídají, jak si v 
hodinách matema  ky „hrály.“ My 
ale víme, že se právě něco nového 
naučily. 
                     vyučující 1. tříd ZŠ TGM
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Brzy budu prvňáčkem
zdraví, poděkují, poprosí), dokáží 
být delší dobu bez rodičů a započa-
tou činnost dokončí. 

Uvědomujeme si, že systema  c-
ká příprava hrou na školu je pro dě   
důležitá, proto, milí budoucí prvňá-
ci, přijměte pozvání na další setká-
ní, které se uskuteční tentokrát už 
ve školních lavicích 8. února 2022.

Ludmila Chudobová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Základní škola Tyršova v Bystřici nad Pernštejnem oslavila 60 let 
Každý z Vás byl v dětství jistě školou 
povinný a na svá školní léta snad 
vzpomínáte v dobrém. Někoho by 
dokonce i zajímalo, jak škola, ve 
které se naučil psát, číst a počítat, 
vypadá dnes. Od toho se čas od 
času konají ve školách dny otevře-
ných dveří. A právě možnost navš  -
vit místo svého studia měli nejen 
bývalí žáci základní školy v ulici Tyr-
šova v Bystřici nad Pernštejnem.

V úterý 16. listopadu škola to  ž 
slavila 60 let svého fungování. Při 
této příležitos   bylo možné školu 
navš  vit, projít si všechny učebny, 
prohlédnout si vybavení jednot-
livých tříd a seznámit se tak s  m, 
jak probíhá výuka. Všechny přícho-

Kdo je připraven, není zaskočen
1. 11. 2021 se na 
naší škole usku-
tečnil projektový 
den pro 2. stupeň 
s názvem "Mimo-
řádné událos  ". 
Celé dopoledne 
probíhal zážitkový 
kurz první pomo-
ci pod vedením 
profesionálních 
záchranářů a pří-
slušníků ozbro-
jených složek 
ProgressRescue. Žáci i učitelé řešili 
modelové situace, jak se v nich mají 
zachovat. Získávali jakési "návody", 
jak fungovat pod stresem, jak si ur-
čit priority, co udělat jako první.... 
Vše vyvrcholilo nácvikem simulo-
vaného vniknu   ak  vního útočníka 
do budovy školy, zabarikádováním 
žáků i učitelů ve třídách, provádě-

ním první pomoci a následného zá-
sahu „policie“.

Považujeme za velmi důležitou 
prevenci, být připraveni na krizové 
situace a rizika, se kterými se v re-
álném světě mohou dě   i dospělí 
setkat.

Dita Kabelková, metodik prevence
ZŠ Nádražní 615, Bystřice n. P.

Probouzení pohádek
Víte, jak se probouzejí pohádky? 
Dě   z mateřské školy Pohádka to 
vědí. A proto se ve středu 20. října 
v podvečer sešly společně s rodiči a 
svými učitel-
kami na škol-
ní zahradě, 
aby nějakou 
tu pohádku 
p r o b u d i l y. 
Nejdříve dě   
musely spl-
nit tři úkoly 
(jsme přece 
v Pohádce, 
ne?), které jim připravila ježibaba 
z perníkové chaloupky. Potom na 
ně čekala pohádka O perníkové 
chaloupce, kterou si pro ně připra-
vily paní učitelky. Poté si společně 
všichni zazpívali a řekli nějakou tu 
básničku a pak přišlo úplně to nej-

víc nejkrásnější, na co se dě   těšily! 
Světýlkový průvod! Dě   s pomocí 
maminek a ta  nků rozsví  ly svoje 
lucerničky a lampiónky a vydaly se 

průvodem na 
nedaleké síd-
liště. Nako-
nec se všichni 
občerstvili na 
tajuplně osvět-
lené školní 
zahradě, dě   
dostaly za svo-
je snažení ma-
lou odměnu a 

pak už se všichni spokojeně rozešli 
domů. Tak už víte, jak se probouzejí 
pohádky? Jsou to  ž poschovávané 
všude kolem nás a čekají, až je někdo 
probudí. Tak to zkuste. Přejeme Vám 
pohádkový podzim!      

Dě   a zaměstnanci z MŠ Pohádka

PODZIMNÍČEK NA KORÁLKÁCH
Venku vládne podzim, a tak má skří-
tek Podzimníček plné ruce práce. 

Právě s ním se každý rok dě   z MŠ 
Korálky setkávají, aby mu pomohly 

s úkoly, které musí s  h-
nout, než se vlády ujme 
zima. Naplnit spižírny a 
postavit domečky zví-
řátkům bylo však letos 
nad jeho síly. Ale i přes 
větrné počasí přišlo ve 
čtvrtek 21. října po-
mocníků dostatek, a 
tak to nakonec s jejich 
pomocí všechno zvládl. 

MŠ Korálky

„Všude samá lucernička…“
Přišel podzim a s ním i čas dopro-
vodit broučky na poslední let. A 
tak právě u nás na Čtyřlístku jsme 
se opět společně s dětmi, rodiči 

a kamarády mohli sejít a uložit je 
k zimnímu spánku. 

A jaké by to bylo uspávání, kdy-
by broučkům nesví  ly lucerničky a 

dětem jejich rozzářené 
oči. Pro všechny po-
mocníky bylo připrave-
no sladké pohoštění. 

Dě   broučkům zazpí-
valy ukolébavku, uložily 
je do svých postýlek a 
popřály dobrou noc. 

Už teď se těšíme na 
příš   setkání!

Dě   a zaměstnanci 
MŠ Čtyřlístek

zí návštěvníky přivítala na úvod celé 
akce paní ředitelka Iveta Ostrýžová 
proslovem, při kterém zavzpomína-
la na svoje začátky ve škole, kdy ješ-
tě učila. Vyjmenovala také veškeré 

změny, kterými škola prošla. Na 
programu bylo i vystoupení žáků. 
Jeden z nich přečetl zajímavos   o 
škole, druhý z nich recitoval bás-
ničku a nakonec všechny přítomné 

dostala do kolen nevidomá holčič-
ka svojí hrou na klávesy. Mezi hosty 
se také objevil bývalý ředitel, který 
si pochvaloval, jak se jeho škola za 
ty roky změnila.                             -io-

První setkání předškoláků na ZŠ 
Nádražní 615 proběhlo 3. listopadu 
2021 ve velké školní tělocvičně. Dě   
bez okolků předvedly svou obrat-
nost - běhaly, skákaly, házely míči, 
válely sudy, dokonce lezly po žebři-
nách. Naučily se také sloní tanec v 
anglič  ně, cvičily s overbally a pa-
dákem. Přítomným učitelům během 
krátkého času ukázaly, že si umí hrát 
s kamarády, dodržují dohodnutá 
pravidla i pravidla společenská (po-
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Po roční koronavirové pauze jsme 
opět uspořádali „Janovické podve-
čery.“ Na první podvečer přijal po-
zvání pan Ondřej Červený, badatel, 
spisovatel, autor knih „Osvobození 
Žďárska“ a „Mnoho sirotků a vdov“.                                                                                                                        
Téma druhá světová válka, vojáci, 
partyzáni, odbojáři, povstalci. Jako 
nevyčerpatelná pokladnice infor-
mací o této době se ukázalo vyprá-
vění pana Červeného. Na veškeré 
podněty a otázky z řad obecenstva 
našel vždy odpověď a vše bylo dopl-
něno velkým množstvím dobových 
fotografi í a fi lmových záběrů. I velká 
zpětná vazba z publika byla důkazem 
toho, že vyprávění všechny vtáhlo a 
tak mnohdy nastala živá diskuse a 
vzájemné doplnění informací. Tak 
jsme znovu prožili poslední dny 
druhé světové války ve Velkých Ja-
novicích a okolí a ujis  li se v tom, 
že to nebyla lehká doba a nikdo 
z nás by ji určitě nechtěl zažít znovu.

Souzněn s přírodou, tak to je pan 
Jiří Nohel (lesník, básník, hudebník), 
náš druhý host v rámci Janovických 
podvečerů. Jak defi novat vystou-

pení pana Nohela? Vysokoškolská 
přednáška s velkým srdečným na-
sazením, nadšením, odbornos  , v  -
pem a uměním zaujmout. Klobouk 

dolů. Pan Jiří se představuje jako 
muž, který má rád břízy. Jak říká: 
„Bříza je můj nejmilejší strom nejen 
kvůli kráse, ale i  z hlediska, jakou 
má úžasnou strategii přeži  .“ Je to 
dřevina důmyslně utvořená příro-

dou, která si má poradit s nastalou 
kalamitou, a to s nejmenší fyzickou 
námahou a i za přijatelných fi nanč-
ních nákladů na obnovu lesa. Příro-

da má velkou sebeuzdravující sílu.
Pan Jiří Nohel je také vedoucí 

kapely „Listověj“, hraje na kytaru, 
zpívá, píše hudbu a texty. Kromě 
vlastních textů zhudebňuje i texty 
básníků jako jsou Bohuslav Reynek 

a Jan Zahradníček. Nedá mi než 
zakončit opět jeho slovy: „Příroda 
nám těmi kalamitami ukazuje, že si 
nenechá do věcí mluvit a že ji bude-
me muset poslouchat.  Ať budeme 
ch  t nebo nebudeme.“

No a do tře  ce všeho dobrého 
jsme 28. října uspořádali straši-
delnou stezku odvahy pro dě  , 
která se nakonec změnila ve stez-
ku strašidelně-pohádkovou. Dě   
a strašidla se vydaly se skřítky 
Podzimníčky na lampičkami osvět-
lenou cestu obcí. Asi v polovině 
cesty se ozvalo zahřmění a z hor 
k nám sestoupil sám Krakonoš. 
Dě   pozval do svého hospodář-
ství, aby pomohly popletené  Ančí 
roztřídit zvířátka. Doufáme, že si 
dě   večer užily a co nás čeká dál? 
Určitě kouzelný a soutěžní advent 
a co myslíte - přijde letos Mikuláš?

Závěrem patří poděkování všem, 
kteří se na pořádání podvečerů 
a stezky podíleli, vynikajícím hostům 
a v neposlední řadě všem, kteří přišli 
a kdo nepřišel, může jen litovat.

-bs-

JANOVICKÉ PODVEČERY JSOU ZPĚT

Nastal podzim, čas, kdy se příroda 
pomalu chystá na zimu. Stromy 
hrají všemi barvami, vítr pofukuje. 
Sluníčko ještě sví  , ale už nehřeje. 
Zvířátka si snáší zásoby na zimu do 
svých pelíšků. Také broučci si musí 
hledat místečko, kam složí svoji hla-
vičku a přečkají tak dlouhé, chladné 
období, kterou zima zanedlouho 
přinese. A tak jim dě   z naší školky 
přispěchaly na pomoc. V pondělí  
25. 10. 2021 v průběhu dopoledne 
stavěly na školní zahradě domeč-
ky, chystaly postýlky z lis  , hleda-
ly úkryt mezi větvičkami v keřích 
nebo třeba jen jamku v trávníku,  
kam svého broučka uložily.

V podvečer jsme se s dětmi za do-
provodu rodičů setkali znovu. Tento-
krát proto, abychom naše broučky a 
zvířátka vyprovodili písničkou a ně-
čím dobrým na zub.

Sví  lo nám k tomu mnoho svě-
télek, hrála hudba, vůně skořice 
z teplého čaje a upečeného perníku 
se vinula zahradou. Dě   s mamin-
kami, ta  nky, sourozenci i babič-
kami pečlivě rozdávali potravu pro 
zvířátka. Poté jsme společně po-

Jak“ věchnovské“ dě   uspávaly broučky věděli připravené říkanky, zpíva-
li ukolébavky a přáli zvířátkům i 
broučkům příjemné usínání a zimní 
odpočinek.

Po občerstvení jsme utvořili krás-
ný lampionový průvod a v hojném 
počtu se vydali na procházku vesni-
cí, abychom broučkům před spinká-
ním posví  li. Počasí nám přálo. Bylo 
chladno, ale bezvětří a jasno. Náš 
průvod skončil na dětském hřiš  . 
Zde jsme s velkým napě  m úspěš-
ně vypus  li lampion štěs   a věřím, 
že jsme všichni měli stejné přání a 
to, abychom se na jaře ve zdraví 
sešli a naše broučky probudili třeba 
veselou písničkou.

Na úplný závěr této vydařené 
akce byly pro dě   připraveny odmě-
ny a velká pochvala za dobře odve-
denou práci. Taktéž děkuji rodičům, 
kteří se do nacvičování říkanek a 
písní zapojili, zaměstnancům školy 
za přípravu, místním starším dětem, 
které přiložily ruku k dílu při zahájení 
a panu starostovi obce Josefu Pokor-
nému za ochotu pomoci, vždy když 
MŠ potřebuje.

Jana Valová, ředitelka  školy
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Voda – malující / Marek Pelán / galerie soutěže Zrcadlení

Je čas se ohlédnout
Čas rychle běží a najednou je za námi další rok. Tak si říkám, že s blí-
žícím se koncem roku a nástupem adventního období, je ta správná 
chvilka trošku zvolnit a jak s oblibou říká můj známý je čas bilancovat. 
Zkusím se tedy vrá  t, a tak trochu 
přiblížit co všechno jsme během le-
tošního roku u nás ve Věžné prožili. 
Vzhledem k tomu, v jakém období 
se teď všichni nacházíme, a prak-
 cky celé jaro jedno vládní naříze-

ní střídalo další, jsme toho myslím 
s  hli dost a dost. Proběhla řada 
tradičních akcí jak pořádaných ze 
strany obce, tak místními spolky, 
ale i místní občané dokáží připravit 
něco pro širokou veřejnost. 

Dne 31. 10. 2021 bylo ofi ciálně 
ukončeno období udržitelnos   pro-
jektu „Posilování administra  vní 
kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně také „Cen-
tra společných služeb“ (CSS), 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019
/0003017, které probíhalo v našem 
CSS Bystřicko po dobu 13 měsíců. 
V tomto období byly i nadále posky-
továny služby a informace členským 
obcím a jejich občanům, které byly 
zaměřeny na oblast veřejné správy, 
dotačního managementu, GDPR, 
obecního práva, veřejných zakázek 
malého rozsahu a další související 
agendu. 

Díky projektu CSS vznikla na Bys-
třicku od ledna 2021 také nová služ-
ba senior taxi, kterou v současné 
době provozuje pan Elčkner. Dalším 
výstupem bude také tvorba sezna-
mu subjektů zajišťujících rozvážku 
obědů na území DSO, které v sou-
časné době CSS zpracovává. Obce a 
obyvatelé tak budou mít nově pře-
hled o možnos   zajištění této služby 
v jejich blízkém okolí.  

V období udržitelnos   již sice 
nebylo možné čerpat fi nanční pro-
středky v rámci projektu, ale i tak se 
náš DSO (dobrovolný svazek obcí) 
snažil nadále zkvalitňovat a zefek  v-
ňovat výkon veřejné správy, a to již 

převážně s pomocí členských obcí, 
které ho v současné době plně fi nan-
cují. Starostové obcí jsou nakloněni 
k fungování DSO i do budoucích let, 
uvědomují si jeho důležitost a oce-
ňují pomoc při řešení různých pro-
blema  k. Právě z tohoto důvodu se 
DSO Bystřicko i po ukončení uvede-
ného období bude nadále věnovat 
výše uvedeným pracovním náplním 
a zajišťovat také tradiční akce na 
Bystřicku, mezi které patří např. Pu-
tovní letní kino, Bystřicko čte dětem, 
Hry bez hranic, Nejkrásnější vánoční 
strom a další akce. 

V budoucích letech by náš DSO 
zajisté ocenil možnost účastnit se 
v dalších projektech SMO ČR. Díky 
projektu CSS se nejen pracovníci (v 
rámci uskutečněných školení), ale 
také zástupci obcí (v rámci projektu 
ESO) mohli pravidelně vzdělávat a 
zároveň rozšiřovat další služby pro 
své obce i občany. Jedním z nejdůle-
žitějších aspektů je samozřejmě také 
fi nancování zaměstnanců DSO.

Závěrem bychom chtěli touto 
cestou poděkovat Svazu měst a obcí 
České republiky za dosavadní spolu-
práci a pevně doufáme, že se spolu 
ještě sejdeme při realizaci dalších bu-
doucích projektů. 

Mikroregion Bystřicko

Ukončení období udržitelnos   
v rámci projektu Svazu měst a obcí 

Centra společných služeb (CSS)

Pořadatelé 12. ročníku dětské umě-
lecké soutěže připomínají termín 
pro odevzdání soutěžních prací, 
kterým je 15. leden 2022 a součas-
ně přejí všem čtenářům časopisu 
pevné a trvalé zdraví.

-ez-

DĚTSKÁ UMĚLECKÁ SOUTĚŽ

Ještě těsně před prázdninami 
opět místní vodáci vyrazili se svým 
„ahoooj“ pokořit další vodu, a jestli 
si dobře vzpomínám byla to tuším 
Ohře. Málokdo asi ví, že koncem 
června u nás bývá také country fes-
 val. Nedosahuje sice velké slávy, 

jde spíš o soukromou akci, ale kdo se 
zastaví určitě nelituje a malé country 
kapely to dokážou taky pěkně rozjet. 
Prázdniny každoročně startují rybář-
ské závody „Věženský háček“ a kon-
cem srpna místní spolek žen založil 
další tradici a tou je taneční zábava 
na místním hřiš  . Bystřická kapela 
50% ve spojení s místními ženami, 
to je jistota kvality. A najednou tu 
bylo září a parta cyklistů vyrazila na 
nelehkou výzvu navš  vit Chudobín-

skou borovici. Počasí moc nepřálo, 
ale výzva splněna a nebylo to tak 
těžké, jak by se původně mohlo zdát. 
Další měsíc další akce turis  cká vy-
cházka “Po modré do Habří“. Pro-
cházka krásnou podzimní přírodou 
přes Střítež a osadu Lopaty. No a 
ten kotlíkový guláš na Habří v „Pen-
zionu u Statkářky“ nemá chybu. A 
co jsme ještě s  hli? Proběhl osmý 
ročník koštu ovocných pálenek, 
kde všem místním vítězství uloupil 

soutěžící z Rožné, nikomu to však 
nevadilo a všichni byli spokojeni. 
Nesmím zapomenout na dvě nové 
podzimní akce. Na polích nad ves-
nicí drakiáda a listopadový dýňový 
pochod s rozsvěcením dýní a večer-
ním programem pro malé i velké.

Možná jsem na něco zapomněl, 
ale na co zapomenout nechci je po-
děkovat všem Věžeňákům a všem 
ostatním, kteří nám pomohli pro-
žít krásné dny a nezapomenutelné 
zážitky. Závěrem mě také dovolte 
jménem svým a jménem celé Věž-
né popřát všem občanům našeho 
krásného Bystřicka hlavně pevné 
zdraví a úspěšný vstup do roku 
2022.

Jiří Veselý  



SRPEN
15.8.    Julie Trulíková

PROSINEC 
Anna Svobodová 86 let
Vladimír Suchánek 86 let
Zdeněk Hovorka 80 let
Věra Mazourková 75 let
Josef Zemach 75 let
Jan Juda 75 let
Jana Mar  nková 75 let
Jan Čech 70 let
Jan Krška 70 let

ŘÍJEN
   1.10.  Alena Valčevská 90 let
   7.10.  Jana Tomanová 75 let
20.10.  Lubomír Hnát 65 let
27.10.  Dušan Hoferica 42 let
28.10.  Dušan Pečinka 72 let
29.10.  Josef Šiller
30.10.  Vojtěch Žáček 73 let
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VZPOMÍNKY

▪ veškeré pohřební služby
▪ nepřetržitý odvoz zesnulých
▪ pietní výkopy hrobů
▪ zhotovení smuteční vazby

POHŘEBNÍ SLUŽBA
KAMENOSOCHAŘSTVÍ

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 86 (vedle pošty)
tel.: 603 268 576 - nonstop

Dne 4. prosince 2021 
uplynou 2 roky, kdy nás opus  l 

pan Oldřich VLASATÝ.

 S láskou vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

Narození

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 31. 12. 2021
to bude již 9 let, co nás navždy opus  l 

pan Jaromír ŠPAČEK.

 Stále vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

 Sběratel koupí motocykly značky Jawa, Čz-kompletní, 
nekompletní, vraky a náhradní díly. 777 447 434

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

ŘÁDKOVÁ  INZERCEPRODÁM GARÁŽ NA SÍDL. I
za 260.000 Kč.

V případě zájmu volejte 602 872 331.

Úmr  

Jubilan  
BŘEZEN 
  7.3.    Matyáš Smolík
  8.3.   Jakub Liška
11.3.   Nela Čížková
30.3.   Adam Dudek
DUBEN 
  1.4.   Matyáš Sís
11.4.   Miroslav Punčochář
13.4.   Tomáš Pavlíček
14.4.   Isabella Šoltysová
17.4.   Ladislav Pololáník
21.4.   Emily Janíčková
23.4.  Karolína Ondráčková
29.4.   Anthony Trnka
KVĚTEN 
21.5.   Teodor Sitař
25.5.   Vojtěch Střešňák
ČERVEN 
  2.6.    Eva Kubíková
  8.6.    Sofi e Střešňáková
14.6.   Šimon Štěpánek
18.6.   Nicolas Kurek
ČERVENEC
4.7.   Tobiáš Lupač
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NÁSTRAHY DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO
Možná se to stalo přímo Vám, mož-

ná někomu z Vašich blízkých či zná-
mých. Dlouhodobě hospitalizovaného 
příbuzného jste si chtěli vzít domů. 
Vypadá to na delší dobu ošetřování. 
Přivezete pacienta domů a… Jak vy-
řešit fi nance pro pečující/pečujícího? 
Někdo poradí dlouhodobé ošetřovné 
- to vypadá nadějně. Ale... Zpětně po 
propuštění z nemocnice o něj nelze 
požádat… Co teď? “Bohužel se nám 
občas stává, že při příjmu klienta do 
péče zjis  me, že by v jejich situaci 
připadalo v úvahu dlouhodobé ošet-
řovné, o které ale při současné právní 
úpravě nelze žádat ani jediný den po 
propuštění z nemocnice,” říká sociální 
pracovnice Domácího hospice Vyso-
čina Mgr. Blanka Netolická. Nezbývá 
než se snažit co největší množství lidí 
informovat předem, aby o nárok na 
peníze zbytečně nepřicházeli.

Dlouhodobé ošetřovné je fi nanč-
ní příspěvek. Pobírá jej osoba, která 
musí náhle po dobu minimálně 30 
dnů celodenně pečovat o svého 
blízkého po propuštění z nemocni-
ce. Zároveň poskytuje prostor pro 
následné rozhodnu   rodiny, jak se 
o svého blízkého postarat v případě, 
kdy lze očekávat, že bude nadále vy-
žadovat péči. Maximální doba čerpá-
ní ošetřovného činí 90 dnů.

Jaké jsou podmínky nároku na 
příspěvek? 

Ošetřovaná osoba musí být mini-
málně 7 po sobě jdoucích dní hospi-
talizována. Zároveň se předpokládá, 
že zdravotní stav ošetřované osoby 
po propuštění z hospitalizace do do-
mácího prostředí bude nezbytně 
vyžadovat poskytování dlouhodobé 
péče po dobu dalších alespoň 30 ka-
lendářních dnů. Při splnění podmínek 
vystaví ošetřující lékař zdravotnického 
zařízení poskytujícího lůžkovou péči 
na vyžádání rozhodnu   o potřebě 
dlouhodobé péče, a to v den propuš-
tění z hospitalizace. Později už jej vydat 
za žádných okolnos   nelze.   Naštěs   
si zákonodárci uvědomovali přísnost 
podmínek pro vznik nároku na dlou-
hodobé ošetřovné a od 1. 1. 2022 nás 
čekají změny, které jsou pro žadatele 
mnohem příznivější:

Nově pro nárok na dlouhodobé 
ošetřovné bude u těžce nemocných 
nebo zraněných lidí stačit aspoň čtyř-
denní hospitalizace v nemocnici. Po-
čítá se do ní i den přije   do lůžkového 
zařízení a den propuštění. Následující 
informace jsou nesmírně důležité pro 
klienty domácí hospicové péče:

Podle schválené novely není od 
roku 2022 nutné splnit podmínku 
hospitalizace u osob, které vyžadují 
celodenní dlouhodobou péči a byl 
u nich konstatován stav, který je nevy-
léčitelný, vysoce nepříznivý, neustále 
se zhoršující, s očekávaným úmr  m 
v krátké době, a u kterých je posky-
tována palia  vní péče a dlouhodobé 
ošetřování v domácím prostředí. 

Nově bude také možné požádat 
o vydání rozhodnu   o vzniku potře-

ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA BRNO:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 

tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

Dopoledne od 9:00 - 12:00
ZUBNÍ POHOTOVOSTZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2021 - LEDEN 2022 PROSINEC 2021 - LEDEN 2022

PROSINEC 2021
11.12. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 774
12.12. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n. P., 735 047 388
18.12. MUDr. Šejnohová Olga, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 
 566 690 125
19.12. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
24.12. MUDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, NMnM, 739 093 334
25.12. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
26.12. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, NMnM, 722 410 010
LEDEN 2022 
01.01. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 
 566 690 131

by dlouhodobé péče do osmi dnů po 
skončení hospitalizace.  

Pokud Vás problema  ka dlou-
hodobého ošetřovného zajímá víc, 
podrobnější informace naleznete na 
webových stránkách h  ps://www.
hospicvysocina.cz/dlouhodobe-ose-
trovne/. Není Vám jasné, zda máte 
na dlouhodobé ošetřovné nebo 
na jinou dávku či příspěvek při péči 
o svého blízkého nárok? Kontaktujte 
Mgr. Blanku Netolickou, která Vám 
v rámci sociálního poradenství, ať 
už osobně nebo telefonicky, poradí. 

“Za tým pracovníků Domácího 
hospice Vysočina přeji všem klidné 
a pohodové proži   Vánoc. Ať jste 
v roce 2022 obklopeni rodinou a pro-
žijete jej ve zdraví.” 

Petr Hradil, 
ředitel Domácího hospice Vysočina 
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 hledají do stálého pracovního pom ru 

mzdovou ú etní, personalistu  
Nápl  práce:  
- vedení mzdové a personální agendy 
- skladová evidence 
Požadujeme: 
-    st edoškolské vzd lání s maturitou, ekonomický sm r výhodou 
-  znalost legislativy z uvedené oblasti výhodou 
-  znalost ú etního programu WinFas výhodou 
-  znalost práce na PC 
- asovou flexibilitu a spolehlivost, firemní loajalitu 
- zodpov dný p ístup k práci, samostatnost, pe livost, komunikativnost 
Nabízíme:  
- zajímavé finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání v Byst ici n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
 Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. (ing. Kekrt), p ípadn  
zaslat stru ný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 

 

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

pracovníka pro provoz třídící linky – obsluha lisu 
 
 
Požadujeme: 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
-   vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. chráněnou dílnu, je podmínkou invalidita min.  
    1. stupně 
Nabízíme:  
- zajímavé finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání 
- pevnou pracovní dobu bez přesčasů 
Termín nástupu:  
-   ihned 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. telefonicky na tel.  
566 551 500 (ing. Kekrt), případně mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

ekonoma 

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

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

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

Termín nástupu: 
-   dohodou

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

UHELNÉ SKLADY 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM                                   

Těšíme se na Vás i v roce 2022

Tel: 566 550 473, mob.: 733 403 366
www.uhelneskladybystrice.com
e-mail: uhelneskladybystrice.com 
Nádražní  668, Bystřice nad Pernštejnem

Otevírací doba: Po, St, Pá 07:30 - 15:00 
                               nebo po telefonické dohodě

• rozvoz uhlí
• skládání pásem

• hnědé uhlí důl Bílina (Ledvice)
• brikety Rekord, UNION

OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o.

TEST  NA  PROTILÁTKY  COVID-19
pro samoplátce i fi rmy

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

hodnot pro  látek v čase.
• Vhodný interval pro opakovaná stanovení je cca 1 x 3 měsíce.
• Vyšetření se provádí v Po a Čt v laboratoři na poliklinice By n.P.
• Pacient před odběrem nemusí být na lačno.
Na vyšetření je nutné se objednat na tel.: 604 725 502. Cena testu 580 Kč.

Přejeme klidné proži   Vánoc a do nového roku hodně zdraví.
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* náborový příspěvek

* extra příplatek za odpolední a noční směny

* příspěvek na sport a stravování

www.rathgeber.cz 565 555 203

STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÝMU

zvládneš směnný provoz?
jsi technicky zaměřený?

chceš pracovat na speciálních strojích?
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 SLEVY

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

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč
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