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Vážení spoluobčané!
Rok 2010 je za námi. Pro 

někoho to byl rok úspěšný a ra- 
dostný, někomu naopak přinesl 
hodně starostí a někdy i zkla-
mání. Nastávající období vyhlíží 
každý s jinými pocity a máme 
různá očekávání. Všichni si 
uvědomujeme, že naše společ- 
nost žije v době nejisté, nejasné  
a mnohdy až absurdní. Od loň-
ského roku jsme očekávali  
vyjasnění politické a ekonomic-
ké situace naší země. Opak je 
pravdou. Země se zmítá v růz-
ných půtkách, ve vzájemném 
osočování jednotlivých skupin 
a nejasných zákonných opat-
řeních. Útěchou nám může být 
jedině skutečnost, že takto poli-
ticky rozhoupaná je téměř celá 
Evropa, možná i státy za jejími 
hranicemi. Tzv. „velká politi-
ka“ nemá čas na problémy obcí 
a měst. Zákony jsou přijímány 
chaoticky a bez velkého rozmys-
lu. Odpovědnost za věci veřejné 
je přesouvána ze státu na obce a 
města bez potřebných finančních 

Rozpočet
V měsíci prosinci byl schválen 

městský rozpočet na rok 2011, a to 
jako vyrovnaný, jehož příjmy dosáh-
nou bezmála 270 miliónů korun. Nej-
vyšší částku tvoří sociální dávky ve 
výši 80 miliónů korun, což je ovšem 
částka průtočná, kterou náš úřad pou-
ze přerozděluje. Pro město nejviditel-
nější je financování investičních akcí. 
Abychom zachovali rozpočet vyrov-
naný, musely být zvoleny priority. 
První prioritou je dofinancování akcí, 
jejichž realizace započala v roce 2009 
a byla jim přiznána dotace – zateplení 
víceúčelové budovy (hasičská zbrojni-
ce s knihovnou), zateplení MŠ Korál-
ky a Pohádka – celkem 9 mil. Kč, 
revitalizace městské zeleně – celkem 
20 mil. Kč, dokončení zpřístupnění 
hradu Zubštejna – 9 mil. Kč. Druhým 
pilířem rozpočtu je finanční rezerva na 
spolufinancování akcí, na které jsme 
žádali dotaci nebo žádost připravu-
jeme a rozhodnutí o přidělení dotace 
bude známé až v roce 2011. Jedná se 
o dotace na zateplení a výměnu oken 
na MŠ Čtyřlístek – celkové náklady 
2 mil. Kč, cyklostezku od Lužánek 
do Domanínka – náklady 8 mil. Kč, 
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denní stacionář - 15 mil. Kč, rekon-
strukce kanalizace v Domanínku  
a zejména Centrum zelených vědo-
mostí – cca 140 mil. Kč. V rozpočtu je 
na spolufinancování dotací rezervová-
no 10 miliónů korun. Třetí prioritou je 
údržba bytového fondu. Na letošní rok 
je připraveno 22 miliónů korun, když 
podstatnou část tvoří výměna oken  
a zateplení na čtyřech panelových 
bytových domech na sídlišti I, rekon-
strukce výtahů a další nutné práce.

 
Stěhování městského úřadu
V minulém roce proběhlo na 

základě dotace zateplení a výměna 
oken úřadu na ulici Příční. Jednalo se 
o první krok, který směřuje ke kom-
pletnímu přestěhování všech úřední-
ků do budovy na ulici Příční. 

V současné době jsou úředníci 
„roztroušeni“ v šesti domech (čtyři 
na náměstí, budova na Příční a odbor 
bytového hospodářství v budově hote-
lovky), což je jednak neekonomické 
a zejména také ne příliš praktické 
pro občany. V současné době probí-
há výběrové řízení na stavební firmu,  

(Pokračování na str. 2)
(Pokračování na str. 2)

BYSTŘICE NECHYBĚLA NA REGIONTOURU
těži EDEN i z grantových programů 
„Vysočinou za zdravím a poznáním“, 
„Návštěvnické centrum a informační 

systém cestovního ru-
chu Bystřicko“ a „Za 
poznáním Zubří země“. 

Pracovníci turistic-
kého informačního cen- 
tra tak ve dnech  
13. až 16. ledna 2011 
prezentovali jak samot-
né město, tak i mikro-

region Bystřicko, VOŠ a SOŠ a někte-
ré podnikatelské subjekty Bystřicka  
v rámci stánku Kraj Vysočina.

Největšímu zájmu se těšily osvěd-
čené brožury „Výlety autem, na kole 
i pěšky“, „Průvodce městem Bystřice 
nad Pernštejnem“ a „Sedm divů Bys-
třicka“ i pohlednice nového náměstí  
a okolních hradů. 

Letošní účast na veletrhu sponzor-
sky podpořil Areál sportu s.r.o. 

-HJ-

Foto: H. Jurman

Foto: R. Špatka

Na snímku zleva doprava: Michal Šmarda – Nové Město n. M.,  
Ing. Dagmar  Zvěřinová – Žďár  n. S., Ing. Karel Pačiska – Bystřice n. P., 
Ing. Milan Vlček – Velká Bíteš, Ing. Radovan Necid – Velké Meziříčí

Město Bystřice n. P. nechybělo na 
19. ročníku mezinárodního veletrhu 
turistických možností REGIOTOU-

Ru, kde představilo letáky, pohledni-
ce, mapy a další propagační materiály 
pořízené z odměny za primát v sou-
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INZERCE

Úvodním refrénem písně „Vánoce jsou tady“ přivítaly děti v neděli 12. pro-
since 2010 všechny diváky vánoční besídky v Kulturním domě v Domaníně. Na 
naaranžované návsi, které vévodil usměvavý sněhulák, všichni účinkující chtěli 
připomenout blížící se Vánoce a navodit svým vystoupením tu pravou vánoční 
atmosféru. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy a vánoční písně. Děti si 
ve svých vystoupeních připravily básničky, zazpívaly písničky a zahrály koledy 
a vánoční skladby na hudební nástroje, jako je například flétnička, trubka, klá-
vesy, klarinet, příčná flétna či harmonika. Zazněly od dětí i hádanky s vánoční 
tématikou. A jaké by to byly Vánoce bez pohádky? A tak jsme viděli Malou 
pohádku o velké řepě od těch nejmenších a pak ještě pohádku O Koblížkovi. 
Na úplný závěr ještě vystoupila děvčata s tancem s deštníky na známé melodie 
z filmu Rebelové. Všechny účinkující děti našly pod našim nazdobeným stro-
mečkem vánoční dárek, který jim byl malou odměnou za předvedené výkony.

Na závěr jsme si popřáli „ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE“
V týdnu před Silvestrem proběhl již tradiční zájezd do Nedvědice na bruslení na 

umělý led. Zúčastnilo se ho přes 25 dětí a dospělých.
Nová tradiční akce byla možná zahájena předposlední den v roce. Na čtyřech 

stolech tu za účasti 56 soutěžících proběhl turnaj ve stolním tenisu. Vítězi v jednot-
livých kategoriích se stali Pavel Navrátil, Michaela Maruštíková a Hana Juklová.

Aleš Sitař

Vánoce v Domaníně MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Masarykovo nám. 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

vyhlašuje 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pracovního místa na MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

elektrikář odboru bytového hospodářství 

 Požadavky:
• výuční list v oboru elektro, zkouška dle § 14 vyhl. č. 50/1978 Sb.
• praxe v oboru minimálně 3 roky
• odbornost nebo způsobilost pro další údržbářské profese vítána
• ŘP skup. B
• morální bezúhonnost
• nástup 1. čtvrtletí 2011, případně duben 2011
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31. ledna 2011:
- písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 

57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
- faxem: 566590347
- e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz
- v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, datum a místo narození, 

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a tele-
fonní spojení

- k přihlášce připojte životopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu  
o nejvyšším dosaženém vzdělání

- před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpi-
su z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do 
výběrového řízení.

OBEC PÍSEčNÉ vyhlašuje kONkURZNÍ ŘÍZENÍ 

na funkci ředitele-ky Základní školy a Mateřské školy Písečné s 
nástupem do funkce od 1. dubna 2011. Bližší informace zájemci získají 
na obecním úřadě Písečné na tel. č. 737 149 285 nebo na webu města 
Bystřice n. P. v sekci Podniky a služby/volná pracovní místa.

prostředků a korupční aféry ještě 
zvyšují nedůvěru veřejnosti v celou 
politickou elitu. 

My ale žijeme v konkrétním městě 
náš obyčejný život. Musíme se v celé 
situaci orientovat a hlavně živit rodi-
ny. Rok 2011 nebude lehký snad pro 
nikoho z nás. Proto bychom vás chtě-
li vyzvat k uvážlivosti při financová-
ní běžného života. Nesplacená půjč-
ka mění rodinné soužití od základů  
a věřte, vyjednávání jsou velmi tvr-
dá. Každý by si měl stanovit priority  
a cíle kvality života dle svých 
možností a schopností. Reklama 
a nabídka levných lákadel na nás 
útočí na každém rohu. Základní 
potřebou člověka je od pradáv-
na bydlení a potrava. Nenechte se 
vmanévrovat různými dealery do 
nesmyslných nákupů. Pokud se 
bude vaše situace zhoršovat a stávat 
se nezvladatelnou, jednejte rychle  
a věcně. Oddalování problému není 
řešením. Mění se řada zaběhnutých 

Vážení spoluobčané
(Pokračování ze str. 1)

Tříkrálová sbírka letošního roku dnešním dnem skončila. Všech 370 kasi-
ček je v současné době postupně rozpečeťováno a za dohledu představitelů 
jednotlivých měst a obcí jsou výtěžky předávány na centrální účet Charity 
Česká republika, kde budou následně rozděleny dle variabilních symbo-
lů příslušným charitám. Z toho důvodu není ještě v současné době známa 
celková částka, kterou zhruba 1 400 koledníků na území žďárského okresu 
vykoledovalo.

Aktuální stav výtěžku je však možné sledovat na www.zdar.caritas.cz.
Výtěžek Tříkrálové sbírky, kterou už po jedenácté pořádá Charita Česká 

republika, je určen především na pomoc nemocným, lidem s postižením, 
seniorům, matkám  
s dětmi v tísni a dal-
ším jinak sociálně 
znevýhodněným sku-
pinám, a to zejména 
v regionech, kde se 
sbírka koná. Přibliž-
ně desetina výnosu 
sbírky je určena na 
humanitární a roz-
vojovou pomoc do 
zahraničí. 

Lenka Šustrová

Sbírka Třech králů skončila

která úpravy provede. Celé sestěhová-
ní úřadu by mělo proběhnout do konce 
letošního června.

Rekonstrukce kanalizací, vodo-
vodů a komunikací

I v letošním rozpočtu je nemalá 
částka na opravu komunikací a chod-
níků – konkrétně 8 miliónů Kč. Nej-
větší akcí bude druhá etapa výstavby 
parkoviště na ulici Okružní ve výši 
2,4 mil. Kč. Také ulice Na Skřipci 
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(Pokračování ze str. 1)

pravidel (sociální dávky, zdravotní 
péče, financování v nezaměstnanos-
ti, zdražování energií nebo daňo-
vé úpravy). Těmito změnami vše 
nekončí, protože stále není systémo-
vě vyřešeno dlouhodobé financová-
ní státu. Na řadu přijdou ještě další 
opatření, která se dotknou každého 
z nás.

Radnice v Bystřici nad Pernštej-
nem je tu pro občana. Pokud to bude 
v našich silách, budeme se snažit 
najít potřebné řešení zvláště v obtíž-
ných životních situacích. Neváhejte 
a přijďte se poradit.

Věříme, že se situace v zemi 
postupně stabilizuje a vše se koneč-
ně dostane do normálu. Tím jsme 
zároveň vyslovili to, co přejeme nám 
všem do nového roku 2011. Pevné 
zdraví podpořené optimizmem, štěs-
tí a vzájemnou podporu.

Na další setkávání se těší
Karel Pačiska - starosta,

Josef Vojta - místostarosta, 
Eva Špatková - tajemnice

bude kompletně zrekonstruována,  
a to včetně kanalizace, vodovodu, elek-
trického a telefonního vedení a nebude 
chybět ani nové veřejné osvětlení. Na 
této ulici bude položen nový asfaltový 
povrch, který nahradí nevhodné, hrbo-
laté a už i při dešti klouzající kamen-
né kostky. K rekonstrukci kanalizace 
nebo vodovodu a tím pádem i novému 
povrchu komunikace dojde na ulici 
Suchý kopec, či ulicích Lipová, Jívová 
a Topolová.

Josef Vojta, místostarosta

Do Tříkrálové sbírky se zapojili i pracovníci městského úřadu. 



LISTOPAD 2010
  1.11.  Nicolas Philip Spěvák
  6.11.  Josef Toman
24.11.  Klára Kašubová
25.11.  Jakub Novotný
26.11.  Adéla Havlíčková 

ÚNOR 2011
Marie Krytinářová   91 let
Josef Křenek  90 let
Jaroslav Kašpar   88 let
Jan Kletečka Ing.   86 let
Františka Kalinová   85 let
Miroslav Smetana    80 let
Josef Krbůšek  75 let
Magdalena Kaštánková  75 let
Zdeňka Svobodová   75 let
Marie Štefanovičová  70 let
Milan Jakubíček Ing.  70 let
Květa Macháčková   70 let
Marie Fleková   70 let
Antonín Vala   70 let
Květoslava Fialová   70 let

LISTOPAD 2010
  2.11.  Miroslav Fendrych
10.11. František Láznička
26.11. Miroslav Veselý
PROSINEC 2010
  8.12.  Josef Hanulík
  8.12.  Miroslav Nunvář
14.12. Stanislav Halva
20.12. František Klukan
25.12. Anna Vávrová

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

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

SPOLEčENSkÁ 
kRONIkA

Jubilanti

Narození

kULTURNÍ A SPORTOVNÍ AkCE
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Integrovaný dopravní systém (dále 
jen „IDS“) znamená sjednocení 
všech druhů dopravy, tedy vlakové, 
autobusové a městských hromad-
ných doprav, do jednoho funkčního 
systému včetně vytvoření zónových 
tarifů a jízdenkového systému. Ta-
kový princip už několik let, a nutno 
podotknout, že úspěšně a ke spoko-
jenosti občanů, funguje v Jihomorav-
ském kraji (dále jen „JmK“). Město 
Bystřice n. P. mělo velký zájem na 
vzniku integrovaného dopravního 
systému v kraji Vysočina, který musí 
samozřejmě navazovat na tyto systé-
my sousedních krajů. Bohužel kraj-
ské zastupitelstvo na svém zasedání 
v červnu minulého roku odmítlo pří-
pravu vlastního IDS na území kraje 
Vysočina. Město Bystřice nad Pern-

Integrovaný dopravní systém
štejnem jako korektní partner kraje 
Vysočina čekalo na toto rozhodnutí, 
které nás vůbec nepotěšilo. Závěr 
vedení města byl takový, že jestliže 
kraj Vysočina nemá zájem komplex-
ně řešit dopravní systém, musí město 
samo řešit náš regionální problém a 
pokusit se vyjednat možnost napojení 
na IDS JmK, tzn. zjednodušeně řeče-
no, umožnit na jednu jízdenku cesto-
vat bystřickou městskou hromadnou 
dopravou z Domanína, následně 
vlakem do Brna a zde využít služeb 
brněnské MHD nebo pokračovat tře-
ba do Břeclavi. Město Bystřice nad 
Pernštejnem iniciovalo jednání s po-
litickou reprezentací JmK a firmou 
Kordis, která pro JmK koordinaci 
IDS zajišťuje. Odezva byla kladná, 
vstřícná a byl nastíněn další možný 

harmonogram – tedy napojení Bys-
třicka na IDS JmK nejprve vlakovým 
spojením se zapojením naší MHD 
(od 1. 1. 2011) a příprava na možnost 
napojení autobusových spojů. V sou-
běhu probíhala jednání o možnosti 
napojení Bystřicka na IDS JmK se 
zástupci kraje Vysočina. Právě sou-
hlas kraje Vysočina byl pro úspěšné 
završení záměru klíčový, protože 
právě ten je objednatelem regionál-
ních vlakových spojů.  Bohužel jeho 
pověření zástupci se zatím nevyjádřili 
kladně, respektive nebyl dán potřeb-
ný souhlas a nastíněný harmonogram 
tedy nemohl být realizován. 

Vedení města je rozhodnuto pokra-
čovat i nadále ve vyjednávání ve 
spolupráci s obcemi Věžná, Rožná 
a Rozsochy, neboť napojení na IDS 

JmK, popřípadě propojení v součas-
nosti zavrhnuté možnosti zřízení IDS 
kraje Vysočina na IDS JmK, považu-
je za jednu z priorit. Hlavními důvo-
dy jsou usnadnění cestování našich 
obyvatel zejména za zaměstnáním 
do aglomerace Brna a také snažší 
dojíždění stávajících i potenciálních 
studentů do našich středních škol  
z Jihomoravského kraje. Tento krok 
povede dle našeho názoru ke snížení 
nezaměstnanosti v regionu z důvodu 
snažší dopravní dostupnosti a dále 
podpoří vyšší naplněnost bystřic-
kých středních škol. Myslíme si, že 
tyto nastíněné priority by měly být 
nejen v zájmu města Bystřice nad 
Pernštejnem a přilehlého regionu, ale 
i v zájmu kraje Vysočina.

Josef Vojta, místostarosta

JOSEF kŠICA DOMA
Všestranný hudebník, varhaník, 

cembalista a třeba i ředitel kůru kated-
rály sv. Víta v Praze Josef Kšica ml. 
zavítal v polovině ledna 2011 do měs-
ta svého mládí, do Bystřice nad Pern-
štejnem. Navštívil při té příležitosti 
turistické informační centrum.

Do zdejší kroniky mimo jiné zapsal: 
„Byl jsem velmi potěšen přijetím na 
informačním centru... Rád se sem vra-
cím a děkuji tomu, kdo se o tento kus 
Vysočiny stará a propaguje jej.“

Je milé, když se osobnosti vracejí 
ke kořenům... -HJ-

konec ledna a zaátek února 2011 
Datum Název akce Místo Organizátor 

26. 1. 2011 Divadlo: Jak se krotí princezna; 8.30 a 10.00 hod. velký sál KD KD Bystice n.P. 
28. 1. 2011 II. Stavební ples; 20.00 hod. KD Vchnov STAVOFLOS s.r.o. 
29. 1. 2011 Ples Msta Bystice nad Pernštejnem velký sál KD Msto Bystice n.P. 
29. 1. 2011 Turnaj ve florbalu - dorost sportovní hala ASK Bystice n.P. 
29. 1. 2011 Soutž o nejlepší pálenku Slovácká chalupa  Slovácká chalupa v Rožné 
29. 1. 2011 Pyžamový turnaj ve volejbalu smíšených družstev sportovní hala Sokol Bystice n.P. 
30. 1. 2011 Turnaj ve florbalu sportovní hala Orel Nové Msto n.M. 

3. 2. 2011 Setkání sluchov postižených; 13.00 hod. DPS Sídlišt 2 Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v R 

5. 2. 2011 57. Zemdlský ples velký sál KD VOŠ a SOŠ Bystice 
5. 2. 2011 Beseda: IRÁN – putování za šírázskou rží; 19.00 hod. Hostinec Habí Hostinec Habí 

3. - 6. 2. 2011 Soustední mužské reprezentace FbU  sportovní hala FbU 
9. 2. 2011 Ferda mravenec v cizích službách; 10.00 hod. velký sál KD KD Bystice n.P.
8. 2. 2011 Setkání kesanských senior; 14.00 hod. orlovna SKS a Orel Bystice n. P. 

10. - 13. 2. 2011 Soustední fotbalist FC Miroslav sportovní hala FC Miroslav 
11. 2. 2011 Hasiský ples; od 20.00 hod., hraje Jásalka KD Bolešín SDH Bolešín 
12. 2. 2011 Ples místního pohostinství KD Vchnov Pohostinství Vchnov 
12. 2. 2011 Oldies party  Slovácká chalupa  Slovácká chalupa v Rožné 

12. 2. 2011 Spoleenský ples MEGA a.s. a MEGA_TEC s.r.o. velký sál KD MEGA a.s.  
MEGA_TEC s.r.o. 

12. - 13. 2. 2011 Celostátní turnaj v tenisu - dorost sportovní hala TK Bystice n.P. 

13. 2. 2011 Missy Brevis – Jií Pavlica; od 16.00 hod. kostel sv. 
Vavince  

ímskokatolická farnost 
Bystice n.P. 

14. - 17. 2. 2011 Bysticko te dtem  ve Štpánov n. Svratkou ZŠ a MŠ 
Štpánov n.Svr. 

Mikroregion Bysticko, 
ZŠ a MŠ Štpánov, 

Obec Štpánov  
15. - 19. 2. 2011 Soustední fotbalist Velké Bílovice  sportovní hala Velké Bílovice 

16. 2. 2011 Div. pedstavení: Benátky pod snhem; 19.30 hod. velký sál KD KD Bystice n.P.
17. 2. 2011 Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. velký sál KD KD Bystice n.P.
17. 2. 2011 Koncert KPH: Duo latin; 19.30 hod. velký sál KD KD Bystice n.P.
18. 2. 2011 Koncert: Dechový orchestr ZUŠ; 18.00 hod. velký sál KD ZUŠ Bystice n.P. 

18. 2. 2011 Ples; od 20.00 hod., hraje Jásalka KD Štpánov 
nad Svratkou FK Železárny Štpánov 

18. - 20. 2. 2011 Zvinové hody Slovácká chalupa  Slovácká chalupa v Rožné 
19. 2. 2011 Tradiní ples; od 20.00 hod. KD Rožná eský svaz žen v Rožné 
19. 2. 2011 Bublinková diskotéka Hotel Angela Hotel Angela 

19. 2. 2011 Myslivecký ples; od 20.00 hod. KD Vchnov Myslivecké sdružení 
Vchnov 

19. 2. 2011 Turnaj ve florbalu   sportovní hala Zho
20. 2. 2011 Dtský karneval; 15.00 – 17.00 hod.  velký sál KD KD Bystice n.P.
20. 2. 2011 Turnaj ve volejbalu smíšených družstev sportovní hala Miroslav Felcman 

24. - 26. 2.2011 Soustední fotbalist Námš nad Oslavou sportovní hala Námš n.Osl. 
26. 2. 2011 Dtský karneval KD Rodkov SDH Rodkov 
26. 2. 2011 Otevené mistrovství v páce Slovácká chalupa  Slovácká chalupa v Rožné 
26. 2. 2011 Turnaj ve fotbalu   sportovní hala Josef Mach + OFS 
26. 2. 2011 Beseda: INDONÉSIE – kráska rovníku Hostinec Habí Hostinec Habí 
27. 2. 2011 Turnaj ve fotbalu  sportovní hala Josef Mach + OFS 

Úmrtí
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Když 17. září odjížděl náš autobus od budovy gymnázia, všichni jsme se 
už těšili, že strávíme několik dní ve Velké Británii. 17 studentů naší školy a 
26 studentů pražské obchodní akademie však ještě na hranicích s Německem 
netušilo, s kolika neobyčejnými zážitky se budou vracet.

Napřed nás čekala Anglie a její dvě velké chlouby: Universitní centrum 
Cambridge a York se svojí majestátní katedrálou. Obě města překypovala 
odlišnou atmosférou. Cambridge s přísně vypadajícími pány v oblecích a mla-
dými lidmi v uniformách vyvolává respekt, ale když potkáte studenta ve sla-
měném kloboučku, který si přivydělává tím, že se vás snaží zvábit k projížďce 
loďkou po říčce Cam, svět kolem vás už nevyhlíží tak přísně. Naproti tomu při 
procházce v Yorku měl člověk pocit, jako by se na okamžik přenesl do jiného 
století. Úzké uličky dlážděné kočičími hlavami jsou lemovány starobylými 
domky a malebnými obchůdky, kterým odolá jen málokdo.

Naše cesta dále vedla do Skotska, kde jsme prožili tři nezapomenutelné dny, 
ubytováni u rodin ve městě Sterling.  Jako správní studenti jsme ani na zájezdu 
nezaháleli a každé ráno věnovali tři hodiny výuce v místní škole. Zde jsme si 
nejen zdokonalili naši angličtinu, ale dokonce se přiučili i tradičním skotským 
tancům.

Samozřejmě jsme také náš čas věnovali cestování po památkách. Velký 
dojem na nás udělalo hlavní město Edinburgh se svým hradem, který nabí-
zel, mimo jiné, i možnost vidět korunovační klenoty skotských králů. Po jeho 
prohlídce se někteří z nás dokonce odhodlali k výstupu na vyhaslou sopku 
Artur Seat, na jejímž vrcholku má být pohřben samotný král Artuš.

Tato země si nás získala hlavně svou přírodou, jejíž krásu jsme naplno 
poznali, když jsme se ocitli uprostřed slavného Údolí obrů.  Při pohledu na 
majestátní velikány vás na chvíli zprvu může přepadnout úzkost z vlastní 
malosti, ta je ale vzápětí přemožena pocitem absolutní svobody. Trochu pří-
zračně potemnělé nebe, vítr, který čechrá vlasy, vůně svěžího vzduchu, kam 
oko dohlédne zelené kopce - to vše nás ve chvilce přeneslo do úplně jiného 
světa. Tady, kde civilizaci připomíná pouze náš autobus, nic není nemož-
né. Vždyť vydáme-li se ještě kousek dál, můžeme objevit velké tajemství. 
Každou chvíli se jistě nad jedním z vrcholů objeví drak, fénix či jiný tvor, 
známý jen z pohádek a bájí.  A právě svoboda, s kterou je zde naše fantazie 
naplno vypuštěna, učiní tuto krajinu důvěrně známou i tím, jak neuvěřitelně 
působí.

Není proto divu, že opustit Skotsko bylo trochu jako probouzet se ze snu. 
Ale ani Londýnu, který se stal poslední zastávkou na naší cestě po Velké Bri-

Naše cesta po Skotsku a Anglii

V sobotu dne 4. 12. 2010 se 
v naší škole uskutečnil 1. ročník 
ADVENTNÍ DÍLNY. Reprezenta-
tivní prostory auly dostaly předvá-
noční nádech, ke kterému přispěli 
prodejci květinových vazeb, per-
níků, keramiky, proutěného zboží  
a bižuterie. Studenti se ochotně 
věnovali návštěvníkům a umožnili 
jim vyrobit si drobné dárky – vánoč-
ní vystřihovánky, ozdoby na stro-
meček, novoroční přání. Adventní 
atmosféru zpříjemňovaly i vánoční 
melodie a v neposlední řadě také 
pohled z oken školy na romantickou 
zasněženou krajinu.

„Možná přijde i Mikuláš….“  
Skupina studentů současné oktávy 

tánii, nechybělo osobité kouzlo. V muzeu Madame Tussauds jsme se setkali 
s mnoha známými osobnostmi, od spisovatele Oscara Wilde až po nejpopu-
lárnějšího zlobra současnosti Shreka. Nenechali jsme si ani ujít příležitost 
vidět na vlastní oči sídlo královny, Buckinghamský palác. Jednou z nejob-
divuhodnějších vlastností hlavního města je to, jak se zde staré snoubí s no-
vým. V jednu chvíli obdivujete Tower Bridge, který svým „marcipánovým“ 
vzhledem působí neobyčejně romanticky, a když se otočíte, uvědomíte si, že 
stojíte kousek od známé „Okurky“, jedné z nejmodernějších zdejších budov. 
A koneckonců, odkud se návštěvníkovi naskytne lepší pohled na londýnské 
památky než z největšího ruského kola na světě „London Eye“?

Zvláštní na cestování je fakt, že opravdovou hodnotu všech zážitků, které 
vás potkaly, si pomalu začnete uvědomovat až při zpáteční cestě. A tak se asi 
většina z nás odmítá vzdát naděje, že se do míst, která poprvé navštívili, ještě 
jednou vrátí. Jsou věci, které vidět jednou nestačí!

Lucie Macová, sexta Gymnázium Bystřice n.P.

Vzpomínka na advent 2010 aneb předvánoční akce na Gymnáziu Bystřice n. P.
a 4. A. v pátek  
3. 12. 2010, jako 
již pravidelně kaž- 
dý rok, navštívila 
místní mateřské 
školky a samo-
zřejmě i ostatní 
ročníky nižšího 
i vyššího gym-
názia – patřičně 
postrašila a po 
zásluze odměnila 
jak ty hodné, tak 
i zlobivé. Další 
skupina studentů 
sexty se ve dnech 

6. 12. a 7. 12. zase stala nedílnou 
součástí „Mikulášských hodin“ dětí 
z kurzů angličtiny Helen Doron. 
Ty byly zaměřeny na slovní zásobu 
vážící se k těmto, hlavně pro děti, 
významným postavám adventu i na 
slovíčka neodlučně patřící k období 
Vánoc. Naši studenti zhlédli, co se 
už takto malé děti naučily a odměnili 
je koláčky, popř. i uhlím.

Studenti primy a sekundy se 
v úterý 7. 12. 2010 zúčastnili před-
vánoční výtvarné exkurze. První 
zastavení bylo v Třebechovicích p. 
O., kde jsme obdivovali um českých 
řezbářů – Proboštův mechanický  
betlém. Do pohádkového světa jsme 
se přenesli v muzeu loutek v Chru-

dimi a naše putování  východními 
Čechami ukončili ve skanzenu 
Veselý Kopec. Vánočně vyzdobe-
né útulné chaloupky na nás dýchly 
minulostí a naladily nás na to pravé 
předvánoční těšení.

Divadelní představení „The 
tailor of Swaffham“ /Krejčí ze 
Swaffhamu/ (anglicko-české diva-
dlo) v podání studentů tercie se na 
našem gymnáziu uskutečnilo 14.12. 
(v dopoledních hodinách) předsta-
vení bylo určené ZŠ a MŠ z blíz-
kého okolí a 16.12. a 17.12., 18.12. 
2010 (v odpoledních hodinách) pro 
veřejnost. Díky zdvojeným rolím 
(anglicko-české herecké obsazení) 
měl možnost zhlédnout toto před-
stavení každý. Žáci tercie si před-
stavení uvedli, vyrobili si kulisy, 
zpracovali hudbu a ztvárnili jed-
notlivé role této původem anglické 
pohádky. Dále jste si s nimi mohli 
zazpívat anglické koledy a na závěr 
si i zatancovat.  

Dne 18.12. 2010 proběhla v aule 
gymnázia od 15:30 h. „Christmas 
party 2010“, na které se podíleli 
studenti tercie, oktávy a 1.A. Připra-
ven byl velice pestrý program: Pís-
ničkové pásmo jednotlivých kurzů 
angličtiny Helen Doron, Anglicko-
české divadlo: „The Tailor of Swaff-
ham“, Christmas Carols (vánoční 

anglické koledy), seznamovací hry, 
soutěže, hry s hudbou, taneční hry, 
karaoke,..., „Večerní bojovka gym-
náziem“ a nechyběla ani diskotéka 
a nocování ve škole. Věříme, že 
dětem a rodičům se tato akce líbila 
a hodnotí ji kladně, stejně tak jako 
studenti tercie: „Christmas party se 
nám velice líbila a chtěli bychom ji 
zopakovat. Jsme rádi, že to pro nás 
p. profesorka zorganizovala a věří-
me, že příště bude určitě ještě lepší!“ 
/G. Pišínová, tercie/

Vánoční besídka celého gym-
názia (22.1. 2010, od 10 do 12 h.) 
probíhala, jako již tradičně, v dopo-
ledních hodinách a organizovali ji 
studenti 4.A v duchu filmu „Pelíš-
ky“. Se svým programem (divadlo, 
dramatizace, taneční, hudební před-
stavení,…) se představily téměř 
všechny třídy gymnázia a celou 
besídku zakončil koledami pěvecký 
sbor gymnázia pod vedením Mgr. 
Marty Kočíkové. 

Fotogalerie k jednotlivým akcím 
můžete nalézt na webových strán-
kách gymnázia: www.gybnp.cz. 

Chtěli bychom Vám tímto podě-
kovat za Vaši účast a doufáme, že se 
z ní budeme moci těšit i v následu-
jícím roce. 

Za Gymnázium Bystřice n. P.
H. Borková, M. Tučková
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V letošním školním roce bychom 
měli obhájit již třetí mezinárodní 
titul Ekoškola. V rámci tohoto pro-
jektu jsme uskutečnili „Den činu“ 
zaměřený na zlepšení životního 
prostředí, a proto jsme zopakovali 
akci ve sběru papíru ve spolupráci 
s TS města Bystřice n. P. 

Proč?
Dobře víme, kolik odpadů denně 

vyhazujeme a jak je těžké odpad 
likvidovat.

Jak akce probíhala?
Od 12.00 do 15.30 hod. jsme 

vážili papír před hlavním vchodem 
naší školy a nakládali do přistave-
ného auta technických služeb. Za 
každých 10 kg papíru žáci získali 
jeden los do soutěže o věcné ceny. 

Začátek nového roku většinou vybízí k předsevzetím a zamyšlením. Je to také 
období, kdy rodiče zvažují a vybírají školu pro své děti. Jednou z možností je 
naše škola.

Jistě se ptáte, proč přijít právě k nám?
Někteří z vás již měli příležitost sami zjistit, že naše škola už dávno není 

jen učení, ale především hra a radost ze hry. Děti si svou hravost a fantazii 
přinášejí z mateřské školy. Není tedy nic jednoduššího, než ji využít v jejich 
prospěch. Odměnou, nám dospělým, bude jejich upřímná radost a spokoje-
nost z toho, že se snadno a rychle naučily něco nového.

Proto se naše škola na prvním stupni zaměřuje na:
- činnostní učení ve všech ročnících - jedná se o metodu, při které jsou ve 

vyučovací hodině zapojeny všechny děti, pracují s názornými pomůckami, 
postupují krok po kroku a je respektováno jejich individuální tempo

- analyticko-syntetickou metodu čtení
- řečovou prevenci pod vedením kvalifikovaného logopedického asistenta
- výuku anglického jazyka od 1. třídy hravou formou, s anglickým jazykem se 

žáci seznamují průběžně i v jiných předmětech.
- interaktivní výuku, při které mají možnost využít interaktivní tabule již od 

první třídy
- individuální přístup k dětem s poruchami učení i k dětem nadaným
- výuku informatiky
- kurzy plavání a dopravní výchovy
K dispozici je také  školní družina, ráno od 6,15 hod. a odpoledne do 16,00 

hod. Všechny děti mají možnost se zapojit do různých aktivit, programů  
a projektů včetně mezinárodních. Podrobnější informace naleznete na  
www.zsbystrice.cz

Závěrem chceme rodičům popřát dobrou volbu při rozhodování a budoucím 
prvňáčkům hodně úspěchů, radosti a spokojenosti v prvním školním roce.

A. Gabrielová,
ředitelka ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Ten vánoční čas… Ano, ano, ani jsme se nenadáli a už je tu zas. Celý 
prosinec je vlastně tak trochu zvláštní. Zdánlivě delší, tajuplný, plný oče-
kávání. Žáci Základní školy Nádražní se přece jen dočkali posledního 
předprázdninového dne. Byl naplněn třídní besídkou, při které si děti ve 
třídách vyměnily u stromečků dárky, popřály pěkných svátečných dnů  
a užily si to se svými třídními učiteli. Poté se všichni přesunuli do tělo-
cvičny školy, kde bylo pro ně připraveno Vánoční rozjímání. Letošní 
deváťáci přáli svým spolužákům poněkud netradičně. Formou scének jim 
přiblížili adventní čas až po Štědrý večer. Opravdovou vánoční atmosféru 
navodil pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Pavlačkové. Jeho písně 
byly rovněž méně známé a velmi tklivé. Jen velmi nerady se naše děti 
loučily a odcházely na vánoční prázdniny.

Marie Homolková, ZŠ Bystřice n.P, Nádražní 615

Náprava vad výslovnosti je nej-
vhodnější a také nejdůležitější v před-
školním věku, neboť dítě by mělo 
nastoupit do první třídy bez větších 
výslovnostních problémů. Praxe však 
ukazuje, že na začátku školní do-
cházky trpí poruchou komunikačních 
schopností, tj vadami řeči neustále 
vzrůstající procento dětí. Mají vadnou 
výslovnost jedné, ale i více hlásek. 
Proto také v souladu doporučením 
Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy o zabezpečení logopedické 
péče ve školství, nabízíme těmto dě-
tem program řečové prevence, zná-
mý pod dříve používaným názvem 
logopedie. Řečovou prevenci na naší 
škole zajišťuje logopedická asistentka 
Jitka  Vičarová ve spolupráci s kraj-

Základní škola Bystice n.P., Nádražní 615 
zve budoucí prváky a jejich rodie 

  

k   zápisu do prvních tíd.

Zápis se koná dne 3. února 2011 od 13 do 17 hodin v hlavní budov
školy. Rodie s sebou pinesou obanský prkaz a rodný list dítte.

Prosíme rodie, aby pípadnou neúast dítte ohlásili na telefonu 566550401. Dkujeme. 
Náhradní termín zápisu je stanoven na pondlí 14. února 2011. 

Sběr papíru na ZŠ Nádražní 615
Ti, kteří měli více jak 20 kg papíru, 
získali pastelky. 

Překvapil nás velký počet účast-
níků, kdy kromě žáků školy se 
akce zúčastnily často i celé rodiny. 
Závěrem akce proběhlo losování o 
věcné ceny, které finančně podpo-
řily TS města Bystřice n. P., kterým 
děkujeme.

Jaké množství papíru se nám 
podařilo nasbírat?

7,9 tuny a ušetřili jsme tím 158 stro-
mů. (50 kg sběrného papíru - 1 strom)

Děkujeme všem účastníkům 
akce, kteří nám pomohli zachránit 
tyto stromy a také členům Ekotýmu 
s organizací.

učitelé EV
 D. Pivková, H. Kopecká

Vánoční čas

Řečová prevence na ZŠ

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 rodičům

skou logopedkou Mgr. Vladanou 
Jančíkovou.Ta také provádí kontrolní 
vyšetření dítěte, u kterého mohou být 
přítomni rodiče. Zpráva z vyšetření 
poskytuje rodičům zpětnou vazbu o 
vývoji a pokroku ve výslovnosti je-
jich dítěte.

Hodina individuální řečové pre-
vence má charakter radostné práce. 
Její součástí je nacvičování jedno-
duchých a posléze složitějších slov 
(fixace), případně slovních vazeb 
a vět. Konečným cílem je automa-
tizace nacvičených slov. Tato péče 
rozvíjí i myšlení, které je v úzké 
souvislosti s řečí. 

Jitka Vičarová, 
logopedická asistenkta

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pra-
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRazOvá NemOcNice – PONávka 6, BudOva kOliště 4, 

tel.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

LEDEN
29.1. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 533 618 060
30.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
ÚNOR 
  5.2. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
  6.2. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S.,  566 621 000
12.2. MUDr. Jiřina Foltanová,  U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
13.2. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
19.2. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 124
20.2. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 553 222
26.2. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
27.2. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129

Zubní pohotovost leden - únor 2011














  




 
















  




 



Ve skutečnosti tam v tuto dobu 
odpočívají hned kostry dvě. Po 
podrobnějším prozkoumání ostat-
ků byla jedna datována do roku 
1969 a dostala pracovní název 
Žaneta. Druhá, poněkud drobnější 
kostra, pochází dokonce z 50. let 
minulého století. Okolo obou kos-
ter byly nalezeny i další ostatky, 
které původně tvořily dva samo-
statné funkční celky. Nyní se tým 
specialistů složený z žáků 2. stup-
ně bude snažit najít příčiny smrti. 
Ale nelekejte se. Po loňské reno-
vaci Marie, vojenského motocyklu 
ČZ 250 ccm z roku 1974, jsme 
opět otevřeli Technický kroužek. 
Členská základna se k mé radosti  
i starosti poněkud rozrostla, a proto 
jsme hledali náplň adekvátní počtu 

Dne 15. listopadu 2010 proběhl na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem 
Den otevřených dveří.

Během prohlídky budovy školy mohli hosté nahlédnout do učeben, 
laboratoří, zapojit se do procesu výuky. Žáci 2. ročníku si pro zájemce 
připravili 6 stanovišť s tématikou „Schola ludus – škola hrou“. Na každém 
stanovišti  byly připraveny jednoduché úkoly, kvízy, hádanky a rébusy 
v předmětech vyučovaných na našem gymnáziu. Každý měl možnost se 
zapojit a zasoutěžit si. 

Na základě vyplněných dotazníků jsme zjistili pro nás velmi zajímavé 
informace. V tento den nás navštívilo 55 starších žáků (pravděpodobní 
zájemci o  čtyřleté studium) a 36 mladších žáků ( pravděpodobní zájemci 
o osmileté studium) v doprovodu 16 dospělých osob (učitelé základních 
škol, rodiče).

Děti základní školou povinné mají velmi rozličné zájmy. Na prvním mís-
tě je sport, následuje hudba, počítače, objevuje se i historie, kreslení, šachy, 
tanec a aerobik. Malá část dětí hraje na nějaký hudební nástroj.

Učí se cizí jazyky, převažuje anglický jazyk (41x), následuje němec-
ký jazyk (22x), jazyk francouzský a ruský. Na základě našeho předběž-
ného průzkumu projevují zájem o následné studium jazyka  anglické-
ho, německého, francouzského, zájem mají i o ruštinu, latinu, italštinu  
a například i o španělštinu.

Tyto zjištěné informace jsou pro nás velmi podnětné, na jejich základě 
se můžeme přiblížit představám mládeže, pochopit naše žáky a pokusit se 
jim vyhovět v jejich přáních.

V souvislosti s naším zájmem o budoucí studenty nabízíme všem 
zájemcům 3. února 2011 přípravu k přijímacím zkouškám.

28. února 2011 se  koná druhý Den otevřených dveří. Pokud máte 
zájem nás navštívit, rádi Vás přivítáme.                           

Pavla Filipová – Gymnázium Bystřice n. P.

„Paní učitelko, pojedeme zase někdy hrát babičkám a dědečkům na Mit-
rov?“ překvapili mě nečekaným dotazem malí žáčkové. Najednou jsem si 
uvědomila, jak ten čas letí. Od našeho prvního vystoupení uběhly už dva 
roky. Otázka a zájem dětí dal podnět k přípravě malého koncertíku. Po 
nezbytných domluvách, telefonátech a několika zkouškách jsme dvěma 
auty vyjeli z Dalečína ve čtvrtek 18. listopadu 2010  odpoledne směrem 
k Mitrovu. Zázemí nám poskytla zámecká kaple. Po krátkém uvítání jsme 
potěšili místní obyvatele  pěknými písněmi a skladbičkami. Někteří s námi 
zpívali a při zpěvu zavzpomínali, jak se zamlada scházeli s harmonikou na 
návsi pod lipami. Děti byly odměněny nejen dlouhým potleskem a pochva-
lou, ale i malým dárkem, ručně šitým polštářkem jako od babičky a  vánoč-
ní svíčkou. Ještě malé občerstvení, rozloučení a cesta zpět. A víte co? Děti 
na té zpáteční cestě začaly plánovat příští vystoupení.....
 Dana Makovská

Ve sklepení ZŠ T.G.M. nalezena kostra !!!
rukou, které chtějí pracovat. Zprvu 
mě napadla Praga V3S, ale neby-
la kde parkovat, troufli bychom si 
i na nějaké zajímavé auto, ale ani 
to do školní dílny nedostaneme.  
A tak dva chlapci po dohodě s ro- 
diči - mecenáši, poskytli staré 
nefunkční, napůl rozebrané moto-
cykly. Jde o Jawu 555, známou 
jako Pařez a potom ČZ 175 ccm 
určenou na vývoz do Anglie.

První schůzku jsme navštívili 
Malé muzeum malých motocyklů 
Františka Proseckého, abychom 
získali motivaci, inspiraci a respekt 
ke starým motocyklům a technice 
vůbec, s cílem nespěchat a praco-
vat s rozmyslem. Během schůzky 
druhé chlapci kompletně rozebra-
li Pařízka i Žanetu. S bídou jsem 

nafotil alespoň elek-
triku a nejdůležitější 
součástky. Jde jim to 
moc rychle. V součas-
né době se na Žanetě 
vše čistí voňavými 
chemikáliemi a Pařízka 
kluci brousí pro nástřik 
základovou barvou. 

Klukům přeji, aby 
je práce i nadále bavila  
a vydrželi až do konce.

Michal Neterda
ZŠ TGM Bystřice n. P.

Naše dveře jsou pro Vás otevřeny

Hráli jsme na Mitrově
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16. prosince 2010 se v odpoled-
ních hodinách třída 9. B proměni-
la v kouzelné představení řečníků. 
Žáci 2. stupně se zapojili do škol-
ního kola řečnické soutěže Mladý 
Demosthenes. 

Před svými spolužáky a porotou, 
kterou tvořili čtyři učitelé, předved-
li soutěžící monolog na libovolné 
téma. Přítomní se dozvěděli, „Jaké je 
to být synem učitelů“, co znamená 
„Nekonečno“, jak těžký je „Život“, 
smutný a tíživý „Hlad“ i „Prkna, co 

Naše škola se v letošním školním roce rozhodla pro netradiční stráve-
ní předvánočního času - uspořádat karneval pro žáky II. stupně. Návrh 
podala žákovská rada, která se podílela i na jeho organizaci.

Pro karneval byl vybrán předposlední den před vánočními prázdninami. 
Přípravy začaly už koncem listopadu. Bylo zapotřebí vyrobit pozvánky do 
tříd, hlášení do školního rozhlasu, diplomy, o které se postaraly žákyně  
4. třídy (D. Kuncová, M. Vránová). Dále bylo nutné se postarat o výzdobu 
tělocvičny, ale také o hudbu. Tu si měli možnost žáci vybrat sami.

Jak čas předvánočně plynul, kvapem se blížil 21. prosinec - očekávaný 
den D, kdy mělo vypuknout karnevalové veselí. Žáci vymysleli řadu sou-
těží jako je židličkovaná, tanec s balónkem přivázaným na noze.... Nechy-
bělo ani tradiční vyhlašování nejlepší masky. Celým programem nás pro-
vázeli skvělí moderátoři (Ivo Solař 6.A, Renata Jarošová 9.B), kteří se 
postarali o příjemnou 
atmosféru. Velice nás 
překvapilo a zároveň 
i potěšilo, že vyuču-
jící přišli v maskách  
a neváhali se zapojit 
do soutěží.

Tento den se velice 
vydařil. Proto dou-
fám, že si takto spo-
lečně strávené chvíle 
všichni jaksepatří uži-
li. Za žákovskou radu      

B. Štěpánek,
 žák 9.B

Sváteční vánoční doba pomalu odeznívá, lidé se vracejí ke každodenní 
práci, radostem i starostem. Co však každým rokem zůstává, je ona kouzel-
ná atmosféra Vánoc se všemi zvyky, obyčeji, koledami, společně sdíleným 
pocitem, že jsme součástí této pěkné tradice.

V základní škole T. G. Masaryka patří, mezi jiným, už mnoho let k závěru 
roku školní vánoční akademie. Program sice nebývá čistě vánoční, ale i tak 
naladí všechny zúčastněné  slavnostně.

Očekávání aktérů bylo opět veliké, soustředění maximální, tréma jak  
u koho. Ale povedlo se a stálo to za to. Nebylo malých ani velkých rolí, 
lepších, nebo horších čísel. Bylo jen krásné téměř dvouhodinové souznění 
vystupujících s diváky, bezprostřednost, snaha udělat radost druhým. A tako-
vé dárky potěší vždy... Jaroslav Sláma

Ke konci roku 2010 měli žáci  
4. tříd Základní školy T. G. Masa-
ryka možnost získat nové poznatky 
z oblasti dopravní výchovy. Během 
dvouhodinové besedy si žáci při-
pomněli důležité dopravní značky, 
současně se seznámili s možnost-
mi dopravních situací na křižovat-
kách, které mohli prakticky řešit 
pomocí modelových pomůcek. 
Dalšími zajímavými činnostmi si 
oživili pravidla chování při pohybu 

Dne 25. 11. 2010 se děti třetích 
tříd obou bystřických škol zúčastni-
ly velmi pěkné a poutavé besedy se 
spisovatelkou pro děti, s paní Mar-
tinou Drijverovou. Beseda proběhla 
v dětském oddělení bystřické Měst-
ské knihovny. Paní Martina Drijve-
rová je spisovatelkou knih pro děti, 
autorkou několika rozhlasových  
a televizních pohádek, překladatel-
kou. Píše poutavé a čtivé příběhy  
o dětech a pro děti, o jejich trápeních 
a snech, trampotách i úspěších. 

Paní spisovatelka dětem v zaplně-
né a ztichlé knihovně téměř hodinu 
vyprávěla o tom, jak vzniká kniha, 
co je třeba, aby se kniha dostala až do 
našich rukou, jak vznikají ilustrace 
k jednotlivým příběhům, odkud bere 
nápady apod. Později dětem přečetla 
tři velmi poutavé a úsměvné příběhy 
z knihy Zlobilky. Je to kniha o zlo-
bivých holčičkách  a jejich tram-
potách. Děti očima doslova visely na 
rtech paní spisovatelky, aby zjistily, 

Mladý Demosthenes

Tradiční Vánoční akademie ZŠ TGM Žáci ZŠ TGM na setkání se známou spisovatelkou

krůček k řidičskému průkazu

Letos trochu jinak

jestli zlobivou a protivnou holčič-
ku skousla šála navždy, nebo jestli 
holčička z dalšího příběhu zůstane 
navždy orangutaní holčičkou. A aby 
to nebylo klukům i holkám líto, že 
kniha je jen o zlobivých holčičkách, 
slíbila paní spisovatelka, že už brzy 
vznikne nová kniha o nezbedných 
klucích – už se těšíme .

Paní spisovatelka si udělala i 
čas na dětské otázky a zodpovídala 
jejich dotazy s úsměvem a vtipem. 
Na závěr příjemného dopoledne 
si děti mohly zakoupit a nechat si 
podepsat některé její knihy a také 
nechat si podepsat tuto úspěšnou 
českou autorku do památníčku. 

Věřím, že povídání se spisovatel-
kou přitáhne některé naše žáky opět 
ke knihám a doufám, že i rodiče si 
najdou chvilku na to, aby se spo-
lečně s dětmi dozvěděli – i zasmáli 
– jak to všechno dopadne.

Eva Poláchová, Pavlína Uhlířová
vyučující 3. roč. ZŠ TGM

znamenají svět“. Již názvy zvole-
ných témat napovídají, že rozhodo-
vání poroty nebylo snadné. 

Do okresního kola nakonec po- 
stupuje z kategorie starších žáků 
Kateřina Vašová z 9.A a z katego-
rie mladších žáků Ivo Solař ze 6.A. 

Vítězům patří naše gratulace  
a všem zúčastněným děkujeme. Kéž 
by těchto nevšedních a příjemně 
strávených odpolední bylo více.

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

na silnici v roli chodce a cyklisty, 
aniž by ohrozili sebe nebo ostat-
ní účastníky silničního provozu. 
Věříme, že nové informace a zku-
šenosti budou žákům  v každoden-
ním životě prospěšné a využijí je 
i k získání řidičského průkazu pro 
cyklisty při jarní návštěvě doprav-
ního hřiště ve Žďáře nad Sázavou.

Marcela Černá a Jana Jílková, 
učitelky 4. tříd, 

ZŠ T. G. Masaryka                                                                                                                    
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Městská knihovna informuje

V úterý 7. prosince 2010 se ve velkém sále kulturního domu konal 
v rámci koncertů Kruhu přátel hudby mimořádný koncert. Do Bystřice n. 
P. zavítal Komorní orchestr Bohuslava Martinů. Spolu se sólisty Irenou 
Svačinovou - Vítkovou a Vítězslavem Kuzníkem poskytl tento renomova-
ný soubor posluchačům výjimečný umělecký zážitek. Nadlouho zůstane 
v naší paměti. Ovšem i předešlý koncert Pocta Fryderyku Chopinovi se 
sólistou Martinem Vojtíškem byl událostí vysoce převyšující úroveň, kte-
rou by zasvěcený člověk očekával v malém městě. A další příklady by 
mohly následovat.

Náš Kruh přátel hudby se zkrátka činí. Sluší se podotknout, že sama 
skutečnost, že hájí svou existenci už po 29 let a na půdě okresu funguje 
jako jediný (nepočítáme-li velkobítešský půlkruh), svědčí o jeho života-
schopnosti. Na místě je otázka, kdo je „hybatelem?“ této vysoce zásluž-
né aktivity. Samozřejmě je tu tlak publika, které se za poslední dvacetiletí 
nejen zmnožilo, omladilo, ale především stabilizovalo, jak dokazuje počet 
permanentek, ale v neposlední řadě a v nejlepším slova smyslu také zkva-

V průběhu roku 2010 naše knihovna zaevidovala celkem 1.320 
nových knih. Z prosincových novinek našim čtenářům nabízíme ten-
to malý výběr.

knihy pro dospělé:
Adorján Johanna  Vyjímečná láska
Allilujeva Svetlana Paměti Stalinovy dcery
Balogh Mary  Svedený anděl
Beranová Magdalena Dějina zemědělství v Čechách a na Moravě
Čermák Petr  Simona Stašová
Desenský Rudolf  Psi
Erskine Barbara  Dědictví minulosti
Ešner Miloš  Útěk z Malé pevnosti Terezín
Grohmann Joseph Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě
Jurman Hynek  Na bystré vodě
Kandert Josef  Náboženské systémy
Kiedroňová Eva  Rozvíjej se děťátko—
Kmenta Jaroslav  Svědek na zabití
Kovářová Daniela Můj flirt s politikou, aneb, Příručka pro   

    ministryně
Lipšanský Jan  Deník Václava II.
Pawlowská Halina Ještě že nejsem papež
Plaidy Jean  Slunce v plné slávě
Polách Antonín  Cti otce svého, ale miluj ženu svou
Suchý Ondřej  Tři životy Lídy Baarové
Sýs Karel  Záhady 17.listopadu
Tatarov Boris  Novodobí Husité

knihy pro mládež:
Blobel Brigitte  Zvířecí pohotovost
Bobák Jindřich  Příběhy z dávných dějin země moravské
Drijverová Martina Čeští panovníci byli taky jenom lidi
Hutrová Veronika Prázdniny u babičky
Morkes Petr  Komisař Vrťapka & prokletí zubu moudrosti
Nosov Igor Petrovič Neználek v Kamenném městě
Obrová Anna  Medvědí Babi a její kouzelná rodina
Švandrlík Miloslav Přátelé z pravěku

Městská knihovna v roce  2010 – několik čísel ze statistiky.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010 byl 41.324 knihovních jednotek.  
Za jeden půjčovní den přišlo do knihovny v průměru 95 čtenářů, kteří 
si zapůjčili denně asi 875 knih. Proběhlo celkem 68 vzdělávacích akcí, 
besed a scénických čtení pro žáky a studenty bystřických škol i nejširší 
veřejnost, kterých se zúčastnilo 1.991 návštěvníků.

Děkujeme všem čtenářům i ostatním uživatelům, kteří nás pravidelně 
navštěvují a doufáme, že stejnou přízeň nám zachovají i v letošním roce.

Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376,   mobil: 723 521 892, 

e-mail: knihovna@bystricenp.cz,   www.knihovna.bystricenp.cz

komu vděčíme za kulturu v Bystřici n.P.?

Pozvánka na I. Ples města
Vedení města Vás zve na 1. ročník Plesu města Bystřice nad Pernštejnem. 

Tato akce plynule navazuje na tradiční Ples sportovců. Základní změnou je 
termín, kterým se tento ples posouvá z konce února na konec ledna. Atrakti-
vitu akce by měla zajistit změna programové skladby.

V letošním roce jsme oslovili zpěvačku Annu k., která zazpívá naživo 
s kytarovým doprovodem. Celým večerem nás pak bude provázet známý 
diskžokej a prezident fotbalového klubu osobností Amfora Petr Salava, kte-
rý bude mít za úkol nás provést zábavnou formou půlhodinkou vyhlašování 
sportovců města za rok 2010. Věříme, že se mu to podaří, neboť tuto roli 
již několikrát zvládl jako moderátor při vyhlašování Fotbalisty roku či Miss 
aerobic. 

Hudební část pak bude zajišťovat Mejdan band pianisty a rodáka z Bys-
třice nad Pernštejnem Radima Linharta. Radim má kmenově dvě hudební 
tělesa. Jazzový Linhart Swingers, který spolupracuje či spolupracoval s řadou 
předních osobností populární hudby: Bohušem Matušem, Evou Pilarovou, 
Karlem Černochem, Milanem Drobným, Marií Rotrovou. Pro potřebu ple-
sů je však příhodnější pozvat Radimův Mejdan Band. Kapela má ve svém 
repertoáru více jak 500 hitů předních světových i tuzemských interpretů, 
evergreeny, hudbu ve stylu country, swing, jazz, ale také lidovky a melodie 
Staré Prahy či nejznámější moravské písničky. Orchestr nabízí dokonalou 
live show. 

V pozdějších hodinách pak Mejdan band vystřídá velmi zdařilá Oldies 
party Mirka koudelky. Mirek má za sebou mnoho diskoték a kromě světo-
vých hitů si pro vás připravil světelnou a laserovou show.

V malém sále na vás pak čeká zpestření v podobě tvrdší muziky bystřic-
kých kapel. Jako první vystoupí skupina Rabies. Kapela chystá malé překva-
pení v podobě hostů, zejména dechové sekce ze zrušené kapely bystřických 
gymnazistů Parantampareil. 

Dalším vystupujícím pak bude rocková kapela bystřických matadorů 
kroky. Většina zasvěcených přesně ví, o co jde, neboť kapela je pravidel-
ným hostem Pelíšek festu. 

Po celý večer si pak hosté mohou nechat připravit míchaný nápoj „na míru“ 
a posléze obdivovat barmanské umění na podiu při barmanské ohnivé show. 

Neoddiskutovatelnou součástí každého plesu je i bohatá tombola. Mezi 
hlavní výhry budou zařazeny např. notebook ASUS s MS Windows 7, LCD 
televizor s digitálním tunerem a DVD přehrávačem.

Všechny zájemce o vstupenky potěšíme přehledným rezervačním systé-
mem. Stačí navštívit webové stránky města www.bystricenp.cz a kliknout na 
menu „Kultura a volný čas“ nebo zavolat na Turistické informační centrum 
(tel.: 566 590 388) nebo se sem přímo stavit a vyřídit vše okamžitě a na 
místě. 

Srdečně Vás zve vedení města.

Generálním partnerem plesu je Wera Werk s.r.o. a TBG PkS a.s.

litnilo. Dokazuje to důstojná atmosféra koncertů, kultivované reakce, ale i 
rozjasněné obličeje a živé debaty o přestávkách, či při rozcházení, zkrátka 
správná společenská pohoda.

Neměli bychom zapomínat na ty, kdo nám tyto příjemné zážitky připra-
vují. Samozřejmě umělce, kteří k nám vesměs rádi i opakovaně přicházejí. 
K realizaci koncertu je ovšem nutno vydat hodně energie na manažerskou 
práci, kterou z naší strany odvádí vedení KD. Je na místě jim veřejně podě-
kovat za úsilí, dobré nápady a velmi kompetentní organizaci i reprezentaci. 
Kultura to nemá lehké a Bystřice n. P. si díky svému kulturnímu domu stojí 
velmi dobře. Nebylo by dobré opomenout ani ty, kdo stojí až příliš skrom-
ně v pozadí. Nám běžným uživatelům možná uniká důležitost finanční 
podpory, kterou poskytuje dlouhodobě firma Rathgeber k.s. 

Vy všichni, kteří se staráte o kulturu i hodnotnou zábavu v našem městě 
přijměte poděkování od občanů, kteří si vaší práce váží.

Noemi Robotková



Turnaje se letos zúčastnilo rekordních 20 družstev. Poprvé dorazilo i zahra-
niční družstvo ze Slovenska. Po bojích ve čtyřech základních skupinách 
postoupili první dva celky z každé skupiny do předfinálové skupiny, kde se  
v  K.O. systému vytvořila vlastní finálová skupina o 1. až 4. místo a skupina  
o 5. až 8. místo. Třetí družstva ze skupin se utkala o celkové 9. až 12. místo.

Turnaj měl již tradičně velmi dobrou úroveň a opět se potvrdilo, že již má 
stálé místo v bystřickém sportovním roce, o čemž svědčí množství diváků 
v průběhu celého turnaje.

Celkové pořadí turnaje :

  1. Monte Buu /Dočkal Jakub, Pospíšil Jakub, Zach Zdeněk/
  2. Bubliny /kreisek Pavel, Gric Luboš, Maringer Martin/
  3. Nenapravitelní /Špaček Petr, Novotný Lukáš, Müller Martin/
  4.Vrakuňa /Farkaš, Slezák, kovasich, Ferenčák/
  5. Dolní Loučky /Borek, Srba, Hron/
  6. Exitus  /Jelínek, Šolc, Benda/
  7. Dalečín 1 /Gloser, Gloser, Horváth/ 
  8. Netiš  /Bednář, Juránek, Maloň/
  9. Já nevím /Havránek, Lukáš, konupka/
10. Zoufalci  /Dess, Novotný, kepák/
11. Transformers /Nos, Veselský, Zeman/
12. Sokol Bystřice I. /Joska, Mach, Tomášek, Ondra/
13. – 16.  Štěpánov, Dalečín 2, Dalečín 3, Smrček
17. – 20.  Rozsochy 1, Rozsochy 2, Sokol Bystřice II., Modřice
Pořadatelé děkují těmto sponzorům za poskytnuté věcné ceny:

WERA  WERK, s.r.o., Peugeot Automotive, Beton SPH s.r.o., Cormen 
s.r.o., MEGA-TEC s.r.o., Statek Habří, Město Bystřice nad Pernštejnem, 
Fonorex s.r.o., Stavebniny ZEMAN, TS města a.s., Brusírna skla Mazou-
rek, Drogerie Macháček, kovomat ROSSÍ, Oděvy - čistírna pí. Tomáš-
ková, ProSport, Stavebniny MARkO, Sedlářovo pekařství Věchnov

Za pořadatele turnaje Martin Bárta

Dne 26. 12. 2010 uspořádal oddíl nohejbalu TJ Sokol Bystřice nad Pern-
štejnem v místní sportovní hale již 18. ročník Vánočního turnaje regis-
trovaných a neregistrovaných hráčů v nohejbale.

Výsledky tradičního Vánočního 
turnaje v nohejbalu mužů

INZERCE KULTURA, SPORT
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Sobota 5. února – prostory KD – 20.00 
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
57. ZEMĚDĚLSkÝ PLES 
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ 
KAPELA
Předtančení studenti školy
Taneční vystoupení v průběhu 
večera
Bohatá tombola
Vstupné: 150, 120 Kč
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.

Středa 9. února – velký sál KD – 10.00
DĚTSkÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
FERDA MRAVENEC V CIZÍCH 
SLUŽBÁCH
Veselé příhody známé pohádkové 
postavičky podle originálních tex-
tů Ondřeje Sekory
Divadelní představení plné pře-
kvapivých hereckých a scénických 
řešení v podání členů Divadla 
DUHA POLNÁ 
Doba trvání cca 50 minut
Určeno dětem od 3 do 12 let
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 
40 Kč

Sobota 12. února – prostory KD – 19.30
Pořádá: MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
SPOLEčENSkÝ PLES MEGA 
a.s. a MEGA-TEC s.r.o. 
Uvítací přípitek
Předtančení – TK Orel Telnice
Aerobik Jitky Exlové
Host plesu: PETR REZEK s dopro-
vodem NOVUS ORIGO Polná 
– ohňová show   
Barmanská show: Roman Mik a 
Ondřej Stenberg
Večerem provází Joža Kolář, 
moderátor rádia Vysočina
Hudba - L.I.F. Olomouc  
Barmanský servis – míchané nápo-
je po celý večer ve foyer
Bohatá tombola
Vstupné: 160 Kč s místenkou  
Předprodej: kulturní dům 

Středa 16. února – velký sál KD – 19.30
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BENÁTkY POD SNĚHEM
Uvádí pražské Divadlo Kompanyje
Divadelní komedie francouzského 
autora Gillese Dyreka 
Nathalie a Jean-Luc, kteří mají 
krátce před svatbou, pozvou na 
večeři Christopha s jeho přítelkyní 
Patricií. Christophe je Jean-Lucův 
kolega ze studií a deset let se nevi-
děli. Zatímco hostitelé překypují 
vzájemnou láskou, hosté se krát-
ce před tím pohádali a Patricie 
uraženě mlčí. Jena-Luc a Natha-
lie z toho usoudí, že jim nerozu-
mí, protože není Francouzska. 
Patricie se nejprve naštve, pak se 
ale rozhodne přijmout roli chudé 
dívky z neexistující země bývalé 
Jugoslávie a přes Christophovy 
protesty (vždy ve chvíli, kdy spolu 
osamějí) přijímá charitativní dary 
pro „svou zem“. Dochází k mnoha 

bizarním situacím, během kterých 
Patricie téměř vyprázdní byt snou-
benců, učí je svůj vymyšlený jazyk 
a tančí s nimi maďarský čardáš. 
Jejich zaslepenost jde dokonce tak 
daleko, že ve chvíli, kdy se Patri-
cie podřekne a promluví plynně 
francouzsky, domnívají se, že se to 
během večera naučila ....
Osoby a obsazení:
Markéta Plánková – bystřická 
rodačka, známá ze svých seriálových 
rolí – Ordinace v růžové zahradě, 
Světla pasáže, Velmi křehké vztahy
Radim Fiala – v brněnském diva-
dle Husa na Provázku vytvořil 
během 14 let na 60 rolí. Ztvárnil 
mnoho seriálových postav, zahrál 
si ve filmech Tmavomodrý svět, 
Tobruk, Stůj nebo se netrefím
Tereza kostková – herečka, zná-
má jako moderátorská partnerka 
Marka Ebena
Jiří Ployhar – působil v Měst-
ských divadlech pražských, tele-
vizní diváci jej znají ze seriálů 
– Vyprávěj, Proč bychom se neto-
pili, Horákovi, Redakce a Ordina-
ce v růžové zahradě
Režie: Milan Schejbal
Vstupné: 200 Kč 
Předprodej: knihkupectví
 
Čtvrtek 17. února - velký sál KD – 10.00
KINO  
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 
minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Čtvrtek 17. února – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
DUO LATIN
PETR ZÁMEčNÍk - akordeon
PETR JENÍčEk - flétna
Petr Zámečník je absolventem 
Konzervatoře v Plzni. Vystupoval 
na koncertech a festivalech nejen 
v ČR, ale i v mnoha zemích střední 
a západní Evropy, Beneluxu, Bal-
kánu a Skandinávie. Jako sólis-
ta a komorní hráč spolupracoval 
s Filharmonií Brno, pořídil mno-
ho nahrávek pro naše i zahraniční 
rozhlasy. V České republice pořá-
dá odborné a popularizační před-
nášky na konzervatořích a ZUŠ na 
téma Astor Piazzola a nuevo tango 
argentino.
Petr Jeníček je absolventem Kon-
zervatoře v Brně. Působil v Posád-
kové hudbě Olomouc a hostoval 
v Moravské filharmonii Olomouc. 
V současnosti se věnuje především 
komorní hře. Je zakládajícím čle-
nem Tria Cantorum, které se zamě-
řuje na hudbu období klasicismu. 
Je také členem Tria L´ambre. 
Věnuje se pedagogické činnosti, 
kde se zaměřuje kromě klasické 
hudby na moderní populární hud-
bu, swing a jazz.
Vystoupení se uskuteční v rámci 

PROGRAM kULTURNÍHO DOMU V ÚNORU 2011

cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH  
Předprodej: kulturní dům 

Pátek 18. února – velký sál KD – 18.00
Pořádá: ZUŠ
kONCERT
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ 
Dirigent: Štěpán Husák
Vstupné: dobrovolné

Neděle 20. února – velký sál KD 
– 15.00 – 17.00  
Pořádá: DDM, KD
DĚTSkÝ kARNEVAL 
Zábavné odpoledne pro všech-
ny děti a jejich rodiče. Všechny 

zúčastněné masky se předsta-
ví v úvodní promenádě, získají 
malou pozornost a budou zařazeny 
do slosování o hlavní ceny. Dětská 
tombola !
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč

Připravujeme: 
5.3. 2011 - Vinařský ples
8.3. 2011 - Panenkovo trio – kon-
cert KPH
Prodej vstupenek: Kulturní dům, 
Luční 764, tel. i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 
16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo náměs-
tí 12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
So: 8.00 – 11.00
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Vánoční čas přinesl i do Štěpá-
nova několik příjemných setkávání 
a myslím, že měla u našich občanů 
příznivou odezvu. V prosinci to byla 
nadílka pro nejmenší od Mikuláše, 
Čerta a Anděla a příjemné pose-
zení Veselme se, radujme se v kul-
turním domě, za jejichž organizaci 
děkujeme Svazu žen. Dík patří také 
učitelům a žákům základní školy, 
kteří připravili vánoční jarmark 
s programem souborů Borověnka  
a Labyrint. Nově přišlo do naší obce 
Betlémské světlo prostřednictvím 
bystřických skautů, které reprezen-
toval pan učitel Luboš Gavel. Dobu 
vánoční zakončil koncert v kostele 
sv. Petra a Pavla, který uspořádala 
štěpánovská farnost ve spolupráci 
s Obcí Štěpánov nad Svratkou. Na 
tomto koncertě zazněla Česká mše 
vánoční J. J. Ryby v podání chrá-
mového sboru z Lelekovic u Brna  
a určitě všichni zúčastnění spoluob-
čané, kterými byl kostel zcela zapl-

něn, byli předvedením tohoto oje-
dinělého díla nadšeni. Všem, kteří 
přišli, chci poděkovat za nádhernou 
atmosféru a věřím, že si všichni 
z kostela odnesli poselství v hudbě 

vložené, které si schovali ve svém 
srdci, aby je provázelo po celý příští 
rok. Za organizaci a zprostředko-
vání této akce patří dík paní Lídě 
Chalupníkové, dále panu jáhnovi 

Kincovi a jeho pomocnicím na faře 
B. Dvořáčkové se synem Jakubem, 
M. Němcové a Z. Fafílkové, které 
připravily všem účinkujícím velmi 
chutné občerstvení. 

V novém roce se těšíme na další 
akce, které přinesou kulturní vyžití 
našim občanům.

Šárka Kunčíková, 
starostka obce

Foto: H. Jurman

Co se děje ve Štěpánově

Vítání adventního času v Rovečném
Písnička známých autorů Svě-

ráka a Uhlíře nás letos inspirovala 
k malé vánoční besídce, díky níž 
jsme se pustili do prozkoumávání 
Vánoc v různých koutech svě-
ta a zejména pak do porovnávání 
českých a anglických vánočních 
zvyklostí. Nebylo tedy na tom nic 
divného, že se před naším vánoč-
ním stromečkem objevili Eskymá-
ci s harpunou, Australané s kro-
kodýlem nebo Indiáni a zazněly 
kromě českých i anglické koledy  
a přání. Připomněli jsme si tak, 
že o Vánocích (ale i jindy) by se 
všichni měli mít rádi. Na zlobíl-
ky tu však ještě číhala celá rota 

Světové Vánoce

Výzva spoluobčanům

Od 1. února 2011 nabízí Obec 
ve Štěpánově nad Svratkou roz-
voz obědů ze základní školy pro 
občany, kteří si o tuto bezplatnou 
službu požádají na obecním úřa-
dě. Rozvoz bude dle zájmu občanů 
provozován každý pracovní den, 
kdy se bude v kuchyni ZŠ vařit.

Zájemci – hlaste se telefonicky 
na číslech 566560532, 566560016 
nebo osobně na OÚ ve Štěpánově.

Dne 28. listopadu, v den první adventní neděle, přivítaly děti vánoční čas.
V odpoledních hodinách se místní občané i přátelé z okolních vesnic sešli  

na náměstí v Rovečném, aby si s dětmi předškolního a školního věku připo-
mněli blížící se svátky.  Maminky s dětmi připravily pásmo vánočních koled 
a básniček, napekly tradiční vánoční perníčky, jež děti s nadšením ozdobily.

Příjemnou mrazivou atmosféru zkrášlily adventní věnce a vánoční deko-
race určené k prodeji. Všechny zahřál čaj s citrónem, punč nebo svařené 
víno, které ochotně připravila rodina Dvořákova.

Na závěr našeho slavnostního setkání ozdobily děti svými ručně vyrobe-
nými ozdobami vánoční strom v parku a v setmělém  podvečeru jsme se 
mohli potěšit jeho rozsvícením.

Děkujeme všem, kteří se do příprav i vlastní realizace programu jakkoliv 
zapojili, neboť nebýt aktivních a obětavých lidí, těžko bychom náš záměr 
uskutečnili. Doufáme, že se v tak hojném počtu sejdeme i v příštím roce. 
Všem občanům přejeme příjemně strávené vánoční svátky a hlavně mnoho 
zdraví a radosti v novém roce 2011.

P.F. a maminky dětí  obce Rovečné

čertíků a čertic ze školky, která 
předvedla roztomilé „Čertoviny“. 
Vyvrcholil tak čas adventu, kte-
rý jsme věnovali výrobě dárků, 
vánočních dekorací, ubrusů, svícnů 
a přání. Po předání dárečků jsme 
se sešli u slavnostní tabule, kde 
kromě tradičního kapra se salátem 
nechyběly ani vlastnoručně vyro-
bené pochoutky. Poslední školní 
den v roce 2010 jsme tak prožili 
v příjemné vánoční atmosféře.  
Přejeme všem žáčkům, jejich rodi-
čům a zaměstnancům naší školy, 
aby jim příští rok 2011 nabídl 365 
krásných a příjemně prožitých dní.

ZŠ a MŠ Rožná 
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Letos to bude již 11 let, kdy se v naší malé obci konal první dětský 
karneval. Byl to nesmělý začátek, ale postupně získal takovou popularitu 

u občanů obce, jejich 
příbuzných a známých 
v okolních obcích, že 
v loni už kulturní dům 
praskal ve švech.

Tímto si Vás dovo-
lujeme pozvat na 12. 
ročník, který se bude 
konat dne 26. 2. 2011 
ve 14:00 v KD Rod-
kov. K tanci a poslechu 
hraje skupina SYMPA-
TIC.

Srdečně zve SDH 
Rodkov

Obec Rožná,  zveřejňuje záměr:

poskytnutí výpůjčky na nebytové prostory 
ve Zlatkově čp. 59 

(budova bývalé prodejny)
  
Nebytové prostory mohou být všestranně využity.

Žádosti podávejte písemně na OÚ Rožná do 28. 2. 2011 rozhodující 
je podací razítko zásilky.

Bližší informace získáte na OÚ Rožná telefon 566 567 227
 nebo u pana Libora Pokorného, telefon 606 703 406.

    libor Pokorný, starosta

Naše škola se i v letošním roce 
úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže 
pořádané Hasičským záchranným 
sborem ČR, jejímž námětem je čin-
nost hasičů a prevence vzniku požárů 
s názvem Dávají za nás ruku do ohně. 

DÁVAJÍ  ZA  NÁS  RUkU  DO  OHNĚ

1. Martina Novotná Vojtěch Hloušek2. Josef Chytrý

Do soutěže bylo zasláno přes dva 
tisíce výkresů a skupinových prací 
dětí z celé České republiky. Je velmi 
potěšující, že mezi třiceti oceněný-
mi dětmi byli i dva žáci ZŠ Rožná 
-  Martina Novotná a Josef Chytrý, 

kteří ve své kategorii obsadili první  
a druhé místo. Obrázek Vojty Hlouš-
ka, který zvítězil v našem školním 
kole, bohužel spadal do kategorie 11 
až 16 let, kde byla velice silná konku-
rence. Gratulujeme tímto nejen našim 

oceněným, ale také ostatním žákům 
naší školy, protože jejich práce byly 
letos opravdu zdařilé a můžete je 
dosud shlédnout v Muzeu Policie ČR 
Praha nebo vyhledat prostřednictvím 
internetu.                ZŠ a MŠ Rožná

DĚTSkÝ kARNEVAL V RODkOVĚ

Není to zase tak dávno, kdy jsme si udělali poznávací zájezd do Trenkovy 
rokle a zastavili se i u Templu, v Bukově a ve Zvoli. Mnozí tehdejší účastníci by 
rádi vyrazili opět za krásami Bystřicka. Předběžně je proto naplánována návště-
va zříceniny hradu v Dalečíně, městské památkové zóny v Jimramově (včetně 
rodných domů Mrštíků a J. Karafiáta), lidových staveb ve vesnické památkové 
zóně v Ubušínku, trasa nás dále může vést přes Sulkovec a Nyklovice do Bystré-
ho za dobrými rodáky a nakonec se přes Rovečné a Vír vrátíme do Bystřice.

Chcete jet s námi? V Turistickém informačním centru v Bystřici se 
můžete přihlásit, informovat a třeba po Vašich připomínkách pozměníme 
trasu. Možná to vezmeme přes Trhonice a Nedvězí. Nebo ještě jinak, uvidí-
me...                                                                                                       -HJ-

Chcete za krásami Bystřicka?

Na vydání nové aktuální „Zimní turistické a lyžařské mapy“ se 
kromě Nového Města podílela i Bystřice nad Pernštejnem. V měřítku  
1 : 50 000 jsou tak zachyceny běžkařské trasy Novoměstska a Bystřic-
ka, ale též stopy v okolí Žďáru, Sněžného, Svratky a Poličky. Mapu 
zakoupíte za 12,- Kč v TIC Bystřice.

-HJ-

V neděli 9.1. proběhla v salon-
ku restaurace Síť výroční valná 
hromada Sportovního klubu. 

Přítomní členové si vyslechli 
zprávu o činnosti SK, finanční 
zprávu a sportovní hodnoce-
ní jednotlivých družstev. Byla 
schválena výše členských pří-
spěvků na rok 2011 a před závě-
rečnou diskusí proběhla volba 
výkonného výboru. Výbor bude 
pracovat v následujícím složení 
(ustavující schůze výboru se 
konala v pondělí 10.1.): předse-
da Josef Soukop, místopředse-
da Ivan Buchta, jednatel Mirko 
Tomášek, pokladník Petr Sla-
bý a sportovní referent Pavel 

VALNÁ HROMADA Sk BYSTŘICE N. P.
Trávníček. Hlavním tématem 
diskuse se stal již několikaletý  
a stále se opakující problém nedo-
statku trenérů u mládeže. V sou-
časné době je nejvážnější stav  
u družstva starších žáků, kte-
ré trenér prakticky opustil již 
v rozehrané sezóně. Proto se 
i tímto obracíme na příznivce 
bystřické kopané (např. z řad 
bývalých hráčů či rodičů dětí)  
o pomoc. Kontaktovat nás můžete 
osobně přes členy výboru, na sk-
bynp@seznam.cz nebo při zase-
dáních výboru vždy v pondělí od 
18:00 na stadionu.

Za SK Bystřice n. P.  
Petr Slabý

LYŽAŘSkÉ MAPY V PRODEJI
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Záhady StaRých fOtOgRafií XV.  –   Jak vznikalo tablo starostů 1850 – 1938

Po otevření publikace Na bystré 
vodě (Jurman, 2010) jsem narazil 
na fotografii tabla starostů Bystřice 
v letech 1850 až 1938. Toto tablo jsem 
sestavil v letech 1976 – 1978 z mnou 
posbíraných fotografií jedinců pro 
potřeby publikace o městě, která vyšla 
v roce 1980 (Štarha a kol., Bystřice 
nad Pernštejnem). Do knihy ji vyda-
vatel – brněnský Blok – tehdy odmítl 
zařadit s odůvodněním tehdejšího ředi-
tele nakladatelství, že „panáky zveřej-
ňovat nebude“. Tehdy jsem všechny 
nepoužité fotografie včetně negativů 
založil do svého archivu (a bylo jich 
pár stovek). Nadbytečné pokusné 
duplikáty mi bylo líto vyhodit, a tak 
jsem je předal do muzea v Bystřici, 
i když muzeum tehdy patřilo přímo 
pod okres a ten se na vydání publikace 
nepodílel.

Uvedené tablo a těch devět foto-
grafií představuje několik let práce 
a shánění podkladů. Problém nebyl 
s Josefem Lazarem a Josefem Sýko-
rou; táta v té době pracoval na historii 
bystřické pošty a shodou náhod oba 
byli zároveň poštmistry ve městě. 
Olejomalby Josefa Lazara (*6. led-
na 1792 v Batelově – 16. září 1864) 
a jeho ženy Anežky od neznámého 
malíře objevil u jeho potomků v Brně. 
Ještě v roce 2005 jsem je barevně 
reprodukoval pro potřeby své knihy o 
poště Cestičky, cesty a mosty mezi lid-
mi. Josefa Sýkoru (*7. března 1840 –  
22. srpna 1904), jehož potomci se 
uplatnili v důležitých poštovních funk-
cích, jsme objevili u jeho vzdálených 
příbuzných v Tišnově. Taktéž paní 
Olga Staňková, dcera a vnučka obou 
starostů z rodu Fišů –  Peregrina (*27.

dubna 1827 – 8.října 1892) a Edmun-
da (*5.září 1857 – 13.srpna 1942) po 
delším hledání podobizny obou našla 
v rodinném archivu. Nezapomenu 
na dlouhé debaty s ní a její úžasnou 
fotografickou paměť, kdy dokázala 
identifikovat na fotkách pomalu sto let 
starých všechny lidi. Také tehdy ještě 
žijící synové pánů Veselého (učitel)  
a Fleka (v nemilost daný právník, 
dělající referenta zásobování na uranu) 
ochotně slíbili pomoc a fotky svých 
otců mně poskytli. Vnuk starosty Jana 
Svačiny, dnes stále čilý Honza Svači-
na, si už tehdy vedl rodinnou kroniku  
a fotku dědečka v ní měl. Takže to 
bylo sedm z devíti. 

S těmi dvěma Dědky (Josefem  
a Janem) byl však problém. Koncem 
19. století žilo v Bystřici několik větví 
Dědků, kteří odvozovali svůj původ 
od Matěje Dědka (*asi 1630 – 1710), 
otce i jedné z mých bystřických praba-
biček. Před těmi třiceti lety však Dědci 
s velkým D z města téměř vymizeli  
a zbylí na společné příbuzenské vztahy 
zapomněli. Nikde navíc nebylo uvede-
no, ve které větvi byli oba starostové. 
Nezbývalo, než sbíráním detailů sta-
rosty identifikovat.  Pátráním v rodo-
kmenu a s pomocí tehdy ještě žijících 
pamětníků se to podařilo. Josef Dědek 
(starosta 1865 – 1866) byl souke-
níkem na č.p. 264 (proti faře) a byl 
zároveň kostelníkem; narodil se 13. 
prosince 1819, zemřel neznámo kdy; 
jeho žena Františka pocházela taktéž 
z rodu Dědků. Jan Dědek (starosta 
1894 – 1899) byl mydlářem na č.p. 13, 
narodil se 7. června 1827, zemřel roku 
1914 a manželka byla Františka Svi-
tavská. Problém byl, že Josef i Jan sice 

potomky měli (Jan dokonce šest synů, 
ti se však neoženili – dva byli kně-
zi a dva učiteli, dva kupci ve Vídni), 
ale v následujícím pokolení už nebyl 
potomek žádný. Navíc starodávný  
a půvabný dům č.p. 13 na náměstí, kte-
rý při velkém požáru města roku 1841 
nevyhořel, byl v roce 1969 nemilosrd-
ně zbourán a dnes zde stojí ohyzdná 
krabice finančního úřadu. Pomohla 
neskutečná náhoda. V domě žila ještě 
v roce 1968 stará paní Laštovicová, 
která dům po rodině Dědků jako jejich 
hospodyně zdědila a protihodnotou 
dostala od  Místního národního výboru 
dům v tehdy Bratrské, dnes Cibulkově 
ulici. Paní jsem velmi dobře znal a ona 
si oba starosty z rodu Dědků pamato-
vala. Jednalo se dokonce o bratrance 
a stará paní pečlivě uchovávala jejich 

malované podobizny. Autorem byl 
zřejmě syn starosty Jana, učitel Josef 
Dědek, velice dovedný kreslíř.

Tehdy všichni z oslovených mi 
ochotně portréty bývalých starostů 
předali. Předlohy různých velikostí  
a kvalit zbývalo jen pečlivě ofotogra-
fovat, sestavit do tabla a reprodukovat 
znovu. Odvděčil  jsem se pouze příteli 
Honzovi Svačinovi. Když neprošel 
dědeček starosta, tak prošel bratr Vra-
tislav (jinak taky Vráťa), třídní nepřítel 
socialismu ve městě číslo jedna, člen 
známé protistátní skupiny Hřebík. Je 
v publikaci z roku 1980 na fotografii 
č. 48 jak předává dar partyzánskému 
veliteli I. A. Labuňskému. Byl průšvih, 
když to městští soudruzi zjistili. Už 
však pozdě, kniha byla prodána.

Petr Dvořáček

Foto: dům č.p. 13 na náměstí starosty Jana Dědka  

Fotografie z „archivu Romana Matyáška“ v publikaci Na bystré vodě.

str. 028 kresba hradu Zubštejna v roce 1824 č.f. 17
str. 043 dětské ochotnické divadlo v roce 1897  č.f. 19
str. 049 župní hasičská škola v roce 1906 č.f. 21
str. 050 příjezd první automobilové střikačky 22. dubna 1926 č.f. 22
str. 052 náměstí v roce 1880 při oslavách 300. výročí města č.f. 03
str. 059 hospoda na „Smíchově“ v roce 1904  č.f. 25
str. 087 stavba opěrné zdi pod kostelem v roce 1933 č.f. 11
str. 145 lyžařské závody    č.f. 23
str. 222 příjezd prezidenta TGM do Bystřice  č.f. 02

V publikaci byly použity i další fotografie z mého archivu:
str. 028 listina hlásící se do roku 1238
str. 142 tablo starostů 1850 – 1938 

Bystřice nad Pernštejnem, 6. ledna 2011 Petr Dvořáček

V knize Na bystré vodě je omylem uveden jako autor níže uvedených 
snímků pan Roman Matyášek. Tento spoluobčan fotografie poskytl autorovi 
knihy bez informace, že se jedná o autorský majetek ing. Petra Dvořáčka. Za 
toto nedopatření se omlouváme. Ing. Karel Pačiska

OmluVa

Ještě Jednou o knize „na bystré vodě“

Moc děkuji těm občanům, kteří od počátku podporovali moji práci na knize 
„Na bystré vodě – Bystřice nad Pernštejnem“, kteří mi naprosto nezištně, 
bez nároku na odměnu i na jmenovité zveřejnění poskytli spoustu unikátních 
fotografií, informací a podkladů. Pochopil jsem, že těmto lidem není lhostejné, 
kde žijí, mají rádi svoje město, jsou ochotni pro něj přiložit ruku k dílu a rádi 
pomohou každému, kdo se snaží o dobrou věc. Ještě jednou díky všem!

Stejně tak děkuji za podporu představitelům našeho města, kteří ke mně po 
celou dobu vzniku publikace neztratili důvěru.

Velký dík náleží paní Jance Soukopové za mimořádně zdařilé grafické 
zpracování knihy, ale i dalším spolupracovníkům.

Nejvíce mě těší desítky a desítky pozitivních ohlasů čtenářů, kteří se chodí 
osobně podělit o pěkné dojmy z četby. Písemné uznání od jednoho z nejplod-
nějších autorů Vysočiny Vladimíra Makovského těší úplně stejně jako změna 
názoru paní Pechové. Ta se nechala slyšet na křtu knihy, že už ji má zamluve-
nou v knihovně, že jí výpůjčka stačí. Ovšem po vypůjčení a přečtení si ji přišla 
přece jen zakoupit a pochválit. To potěší!

Rád si osobně poslechnu i další názory na tuto knihu, těším se na Vás.
Hynek Jurman

PODĚkOVÁNÍ  AUTORA

Kraj Vysočina vyhlásil soutěž o nejvýraznější dobrovolný skutek za rok 
2010 pro fyzické i právnické osoby. Nominovat můžete jednotlivce v kate-
goriích sociálně-zdravotní oblast, kultura a umění, volný čas dětí a mládeže 
a též poradenství, osvěta, vzdělání. Právnické osoby pak soutěží v oblastech 

SkUTEk ROkU   •   SkUTEk ROkU   •   SkUTEk ROkU   •   SkUTEk ROkU   •   SkUTEk ROkU   •   SkUTEk ROkU
sociální, ekonomické, životním prostředí a v oblasti sídel, staveb a bydlení.

Uzávěrka nominací je 15. února. Podrobnosti i nominační formuláře 
najde v Turistickém informačním centru v Bystřici.

Hynek Jurman
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JÍZDNÍ ŘÁDY, OSTATNÍ

Krajský úřad kraje Vysočina, 
odbor sociálních věcí, Místní klub 
Asociace náhradních rodin ČR Bys-
třice nad Pernštejnem a Pěstounské 
rodiny kraje Vysočina, o. s. pořádaly 
dne 10. 12. 2010 setkání pěstoun-
ských rodin kraje Vysočina. Tato 
akce se uskutečnila v místní Orlov-
ně a zúčastnili se jí představitelé kra-
je Vysočina a v hojném počtu také 
rodiče se svými dětmi.

Paní Marcela Dědová, předsedky-
ně Místního klubu ANRČR Bystřice 
n. P. a členka Školské rady Základní 
školy, Masarykovo nám. 60, Bystři-
ce n. P., celou akci organizovala a 
připravovala. Vystoupili zde i žáci 

V Nadosahu – nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež (dále jen NZDM), které spadá 
pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, byl dne  
18. listopadu 2010 v Mezinárodní nekuřácký 
den zahájen další tematický blok specifické 
prevence, ve kterém se pracovníci a uživatelé 
společně snaží bojovat právě proti kouření, 
a to hlavně u dětí a dospívajících, kterým může 
tento nešvar nevratně poškodit zdraví.

Simona Hašková

I. blok: Psychologie zdraví a mentální hygieny 
 - orientace ve svých kladech a záporech 
 - co bych ráda změnila, čeho si na sobě vážím 
 - význam sebepřijetí, zdravé sebelásky 
 - stres – osobní význam stresu, jak se naučit se stresem žít
 
II. blok: Úvod do psychologie - motivace - životopis -
 - zásady, rady a triky jak správně napsat životopis 
 - motivační dopis – čeho se vyvarovat, na co nezapomenout, syndrom  
    vyhoření 

III. blok: komunikace a jednání,
 - komunikace – důležitost neverbální komunikace 
 - komunikace v telefonu 
 - sociální percepce (vnímání) – umožňuje základní orientaci v  prostředí 
 - co je to asertivita - jak prosazovat vlastní názor

IV. blok –  Psychologie pracovního procesu
 - přijímací pohovor – průběh, možná úskalí 
 - možné otázky u přijímacího pohovoru 
 - moje schopnosti, moje image
Přednášky budou prokládány dotazníky a testy k prohloubení vědomostí na 
dané témata a k lepšímu sebepoznání.
Závěrečné shrnutí – osvědčení o účasti
Cena za celý kurz 200,- Kč včetně hlídání dětí.
Přihlašujte se nejpozději do 30. září 2011, viz. kontakt.

Termín vzdělávacího programu bude upřesněn dle zájmu, a to na  
tel. čísle 731 130 776 nebo na emailu: kopretina.bystrice@caritas.cz.

centrum pro rodiče s dětmi

Setkání pěstounských rodin kraje Vysočina

naší školy z 8. a 9. ročníku se svým 
programem. Uvedli pásmo vánoč-
ních koled, zarecitovali krátké básně 
a na závěr předvedli taneční vystou-
pení. Děti se na představení pečlivě 
připravovaly, zpívaly a tančily s chu-
tí a všichni přítomní je odměnili 
bouřlivým potleskem.

V Orlovně potom pokračoval dal-
ší program, jako např. různé soutěže 
nebo pyžamová diskotéka.  Všech-
ny děti také dostaly spoustu dárků  
a odměn. Celé odpoledne probíhalo 
v příjemné a přátelské atmosféře. 

Učitelé i žáci základní školy děku-
jí paní Dědové za sponzorské dary.

Olga  Jindrová

Dechový orchestr ve svém plném obsazení v počtu 50 muzikantů zahraje jak klasickou dechovku, 
tak i skladby pochodové a moderní. Členové souboru v loňském roce oslavili 50. výročí jeho existence, 
skvěle reprezentovali město a školu na festivalu v německém Crimitschau, přivezli z festivalu ve Vyso-
kém Mýtě Cenu diváka, Cenu za provedení skladeb a Cenu za dirigentský výkon svého vedoucího 
Štěpána Husáka. Tyto akce byly spolufinancovány městem Bystřice nad Pernštejnem. Letos na jaře je 
mimo jiné čeká týdenní zájezd s mažoretkami tanečního studia v Novém Městě na Moravě do Francie. 
Přijďte podpořit mladé muzikanty v co největším počtu! 

POZVÁNkA
Vážení rodiče, přátelé školy! 

Základní umělecká škola ve spolupráci s kulturním domem vás srdečně zve na koncert decho-
vého orchestru, který se uskuteční v pátek 18. února 2011 v 18 hodin ve velkém sále kul-
turního domu.

Nadosah vyhlásil válku proti 
kouření cigaret

Vzdělávací a motivační program pro 
ženy na rodičovské dovolené 

a rodiče pečující o dětiBystřice nad Pernštejnem



INZERCE
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ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Od 10. ledna 2011 bude studio kamila přestěhováno v přízemí Pečovatelského domu na sídlišti 2, Hornická ulice 643, Bystřice nad 
Pernštejnem. V Pečovatelském domě bude studio kamila na přechodnou dobu asi 2 měsíce, po dobu rekonstrukce budovy na Masary-
kově náměstí 59, Bystřice nad Pernštejnem.

Upozornění pro zákaznice a zákazníky studia Kamila

kosmetika, manikúra, modeláž, pedikúra, 
masáž, lynfodrenáž

Cisárová kamila      777 12 06 72
Jandová Věra           604 30 11 60
Gregorová katka     737 45 60 39             

V období od 10. ledna 2011 dostane každá zákaznice 10% slevu!
Studio Kamila se těší na Vaši návštěvu.

STUDIO KaMILaSTUDIO KaMILa

• Půjčky – 100% schválení a vyplá-
cení půjčky na zástavu nemovité  
a movité věci. Příjem a registr 
neřeším. Info: 732 565 767.

• Pronajmu garáž v Bystřici na 
Sídl. I. Volejte 731 229 883. 

• Prodám stavební pozemek v 
Pivonicích, 750 m2. Tel.: 605 
714 304.
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PROFESIONÁLNÍ OSOBNÍ TRENÉR

Josef Švestka

Aktivní spolupráce pøi budování vaší postavy
Snižování nadváhy, protahování svalù
Úprava životosprávy a jídelníèku
Získání dobrého pocitu ze cvièení
Dohled nad provádìním cvikù

PROFESIONÁLNÍ OSOBNÍ TRENÉR 











e-mail: josefsvestka@seznam.cz; tel.: 603 792 232

Tílka                     190 Kč      
Triko KR, DR   220 – 290 Kč  
Mikina       350 – 370 Kč      
Mikina zip        370 – 410 Kč
Spodky                   330 Kč       
Boxerky            140 – 160 Kč
Dětská trika        od 130 Kč       
Dětské spodky         od  120 Kč 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

VÝROBa  a  PRODEJ  TERMOPRÁDLa

HEJČÍK  a  SYN, s.r.o.

Prádlo je vhodné pro myslivce, 
rybáře, lyžaře a další sportovce
Materiál Pop, Ba/Pop, Supril, 
Climayarn
Šijeme i nadměrné a dětské velikosti.

Prodejna:  Nedvědice 44

Prodejní doba: Po – Čt:  8 – 14 hod.
                                     Pá:  8 – 16 hod.

více na:  www.hejca.cz     e-mail: vyroba.odevu@seznam.cz         
tel: 511 119 818, 607 690 858

nabízí
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tloušťka vnějších 
stěn 3 mm, třída A

okapnice
zabraňující zatékání 
vody do těsnění

podkladní pro�l
s izolační vložkou 

ve dvou komorách

Součinitel prostupu tepla celého okna:

Uw= 0,98 W.m-2.K-1

TOPLINE
PREMIUM

www.vpo.cz

výhodné
ZIMNÍ SLEVY

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

tel.: +420 566 520 855
fax: +420 566 522 368
mobil: +420 605 500 442
e-mail: bystrice@vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto in
zerátu 

BONUS

15 %

Zelená úsporám

nabízí 

tyto stavební práce

Bližší informace na tel.: 566 551 500, 
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P. 

Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu 
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
 (zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù

 

www.slovackachalupa.cz

v Rožné

Oldies párty vstup 50 Kč

Zvěřinové hody
Otevřené 
mistrovství 
v páce

12.2.
18.-20.2.

26.2.

Vás zve na akce:

     Více informací na: tel.: 777 162 300
 email: info@slovackachalupa.cz

             ,-Kč
vč. dopravy
50

ROZVOZ OBĚDŮ 
VLASTNÍ VÝROBY

Slovácká chalupa Rožná
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