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Rada očima místostarosty

Po volbách přicházejí Vánoce a nový rok 2015

V čase Vánoc a na přelomu roku 
vždy přemýšlíme, co se povedlo, kde 
bychom měli napnout své síly více 
nebo co raději nedělat vůbec.  Volby do 
zastupitelstva města ukázaly, že nastou-
pená cesta je dobrá. Začínáme společně 
již čtvrté volební období.  Mezi členy 
zastupitelstva bylo zvoleno pouze šest 
nováčků, kteří teprve musí dokázat, že 
pro město budou pracovat odpovědně a 
smysluplně. Ostatní již působili v roli 
zastupitele, případně radního a proto 
jsou velmi čitelní. Naše město prošlo 
nebývalým rozvojem a ještě  mnoho 
projektů je rozpracovaných. Ani po 
novém roce nebude práce méně. Za 
projevenou důvěru ještě jednou dě-
kujeme a velmi si jí vážíme. K vedení 
města přistupujeme s pokorou a úctou. 
Vždy nám jde o člověka, jako osobnost 
se svými radostmi, starostmi a problé-

my. Nejsme nijak významně zatíženi 
úvěry, máme stanoveny priority, a proto 
rozvoji města nic nebrání. Město musí 
postupovat dále nejen v oblasti mate-
riální, ale také duchovní. Spokojenost 
občanů a návštěvníků města  je našim 
velkým cílem. 

Vážení spoluobčané
S příchodem vánočního času  by-

chom vám rádi popřáli klid a poho-
du,  příjemné rodinné prostředí, štěstí 
a samozřejmě pevné zdraví. Společně 
budeme doufat, že situace nejen v naší 
společnosti, ale i ve světě bude pokoj-
ná, bez konfl iktů a vzájemného na-
padání. Jenom tak je možné pracovat 
a optimisticky se dívat do budoucna.

Za vedení města Bystřice nad Pern-
štejnem

Josef Vojta                                                                                                   
Karel Pačiska

V pořadí druhá schůze nově zvo-
lené rady proběhla na začátku mě-
síce prosince v době námrazové 
kalamity. Celkově bylo projednáno 
17 bodů. Mezi standardní body patří 
přidělování služebních bytů místním 
zaměstnavatelům dle nastavených 
kritérií. Další rutinní záležitostí bylo 
schválení veřejnoprávních smluv na 
projednávání přestupků mezi naším 
městem a všemi 38 obcemi správní-
ho obvodu. Tak tomu bývá vždy po 
komunálních volbách. Velmi důleži-
tým bodem bylo zřízení komisí rady 
jako poradních orgánů a jmenování 
jejich předsedů a členů. Rada dále 
projednala a schválila změnu kritérií 
pro zařazení do seznamu žadatelů o 
sociální byt, dle návrhu bytové ko-
mise. Změna spočívá ve zúžení mož-

ných žadatelů jen na ty, kteří mají 
trvalé bydliště ve městě či městských 
částech, nemají dluhy vůči městu a 
nebyla s nimi v minulosti ukončena 
nájemní smlouva z důvodu neplacení 
nájemného. Rada také projednávala 
návrh smlouvy o zapojení městské 
hromadné dopravy do integrované-
ho systému Jihomoravského kraje, 
projednala tarif a doporučila tento 
materiál ke schválení v zastupitelstvu 
města. Základní umělecká škola po-
žádala radu o schválení příspěvku ve 
výši 64 500 Kč jako 50 % spoluúčast 
na dotaci z Kraje Vysočina na poří-
zení digitálního akordeonu Roland 
FR8. Rada také projednala návrh roz-
počtu města na rok 2015 a doporučila 
ho zastupitelstvu ke schválení.

Josef Vojta

Měření tepla v bytech
Začátkem listopadu 2014 vyšla 

vyhláška, kterou se mění požadav-
ky na vybavení vnitřních tepelných 
zařízení budov přístroji regulujícími 
dodávku tepelné energie konečným 
spotřebitelům.

Podle  tohoto předpisu se dle typu 
rozvodu tepla v domě  osadí 

1/ indikátor pro rozdělování ná-
kladů na vytápění místností otop-
nými tělesy instalovaný na každém 
otopném tělese  nebo

2/pracovní měřidlo určené k mě-
ření tepla podle zákona o metrologii 
nebo se využije

3/ přístroj se snímačem teploty 
vnitřního vzduchu ve vytápěném 

prostoru a teploty venkovního vzdu-
chu

Město Bystřice nad Pernštej-
nem  vlastní  1850 nájemních bytů 
v celkem 52 domech, do kterých 
se dodává centrálně teplo a je zde 
prováděno rozúčtování tepla. Vzhle-
dem k velkému počtu bytů je nutno 
oslovit výrobce a dodavatele výše 
uvedených zařízení a vybrat nej-
vhodnější systém měření tepla. 

 Při takto velké investici je na 
základě zákona o zadávání veřej-
ných zakázek povinností Města 
Bystřice n. P. vypsat veřejnou sou-
těž na dodavatele systému měření. 

 
 

                          

(Pokračování na str. 4)
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Sňatky
Datum Název akce  Místo Organizátor 

2014    

1. 10. – 31. 12. Myšlenkové záznamy, kresba, akvarel Muzeum Muzeum BnP 
29. 11. 2014 – 

9. 1. 2015 Váno ní výstava – betlémy, váno ní výzdoba,... Výstavní sí  Muzeum BnP 

16. 12. 2014 Kino – animované pohádky;10.00 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

16. 12. Koncert KPH – Slovácké tance;19.30 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

17. 12. Akademie ZŠ TGM; 9.00 hod. Velký sál KD ZŠ TGM 

17. 12.  Pásmo koled s názvem „P jdem spolu do Betléma…“;  
15.30 hod. 

Dolní Rožínka – budova  
1. stupn  na sídlišti 

Žáci 1. stupn  ZŠ v D. Rožínce a dechové 
odd lení ZUŠ 

18. 12. Váno ní odpoledne v Prosetín ; 15.00 – 18.00 hod. Prosetín – budova školy ZŠ a MŠ Prosetín 

18. 12. Akademie ZŠ TGM; 9.00 hod. a 17.00 hod. Velký sál KD ZŠ TGM 

19. 12.  Váno ní koncert – dechová hudba Koroužanka;18.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

20. 12.  Váno ní jarmark s prodejem kapr ; 12.00 – 15.00 hod. Mitrov – Mitrovský dv r Mitrovský dv r, a.s. 

21. 12. Adventní koncert; 17.00 hod. Rove né – evangelický kostel eskobratrská církev evangelická Rove né 

21. 12. Loutkové d ev né divadlo – „Váno ní p íb h aneb cesta do 
Betléma“;10.30 hod. 

Kavárna Franqueza 
Masarykovo nám. 60 Kavárna Franqueza 

25. 12. Váno ní tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

25. 12.  Vystoupení d tí - koledy Rozsochy – kostel sv. 
Bartolom je ímskokatolická farnost Rozsochy 

26. 12.  Koledování u strome ku; 18.00 hod. Rozsochy – náves 
Kundratice SDH Kundratice 

26. 12. Váno ní koncert ZUŠ; 18.00 hod. Kostel sv. Vav ince ZUŠ 

26. 12. Koledování u strome ku; 18.00 hod. Rozsochy – náves Kundratice SDH Kundratice 

30. 12. P edsilvestrovský tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

31. 12.  Sousedské silvestrovské posezení; 19.00 hod. Dale ín - KD Obec Dale ín 

31. 12. Silvestr na nám stí; 23.00 hod. Amfiteátr na nám stí M sto Byst ice n. P. 

2015    

2. 1.  
Váno ní koncerty - Orchestru N. Kyjovského a Komorního 
sboruAlter ego ve spolupráci se smíšeným sborem 
Svatopluk ze Ž áru n. S.; 18.00 hod. 

Kostel sv. Václava ve 
Zvoli ímskokatolická farnost Zvole 

8. 1.  Novoro ní kocert s p ípitkem starosty m sta Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

10.1. Turnaj ve fotbalu Sportovní hala OFS 

11.1. Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n.M. 

11. 1. Hudební pohádka „Šílen  smutná princezna“; 17.00 hod. Velký sál KD Divadlo Beze Jména, KD 

13.1. „Setkání k es anských senior “; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

16. 1. Ples m sta Byst ice n.P.;  20.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

16. 1.  Hasi ský ples v Blažkov ; 20.00 hod. Blažkov SDH Blažkov 

17.1. Turnaj ve fotbalu Sportovní hala SK Byst ice n.P. 

17.1. Národní liga muž  ve florbalu – FbC BD STAV Frýdek-Místek Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

18.1. Liga Vyso iny st.žák  ve florbalu – Ž ár n.S., Sv tlá n.S. Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

18.1. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala Areál sportu a kultury s.r.o. 

19. - 23. 1. Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovka Brno U19 Sportovní hala FC Zbrojovka Brno 

21. 1. Klavírní koncert žák  t ídy Mgr. Michaely Uhlí ové; 18.00 hod. Malý sál KD ZUŠ, KD 

23. 1.  Myslivecký ples; 19.30 hod. Zvole - KD Myslivecká jednota Zvole 

24.1. Turnaj ve fotbalu Sportovní hala OFS 

24.1. Pyžamový turnaj ve volejbalu smíšených družstev Sportovní hala Sokol Byst ice n.P 

25.1. Turnaj ve fotbalu – žáci 2003-4 Sportovní hala BŠ Petra Kouby 

26. 1. - 30. 1. Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovka Brno U16,17 Sportovní hala FC Zbrojovka Brno 

28. 1. Kino – animované pohádky; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

29. 1. 51. ochutnávka vín;19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

31. 1.  Hasi ský ples v Sulkovci Sulkovec SDH Sulkovec 

1. 2.  Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n.M. 

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PROSINEC 2014  LEDEN 2015PROSINEC 2014  LEDEN 2015

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Úmrtí

Narození

BYSTŘIČÁCI, 
DOSTALI JSME, 

„CO JSME CHTĚLI“?
Doufala jsem, že někdo, komu 

bylo před bystřickým referendem 
telefonováno a důrazně připomíná-
no, jak má volit, bude veřejně s tím-
to postupem „Spolku Bystřičáci“ 
nesouhlasit. Nestalo se tak... Asi 
jiní ještě hodně dlouho nebudeme!

A co říkáte vy, pane Samku Jo-
sefe - lídře kandidátky „Otevřená 
radnice“ a Novotný Víte na od-
stranění pana Trnky z funkce řádně 
zvoleného zastupitele? Důvod jeho 
složení mandátu (byl přečten na 
ustavujícím zastupitelstvu) je jen 
VÝMLUVA! Že bude přejímat fi r-
mu po zemřelém otci, věděl dosta-
tečně dlouho před volbami – kdyby 
byl férový, mohl odstoupit z kandi-
dátky!

Pro mě je to důvod být velice 
obezřetná k nově vzniklým účelo-
vým uskupením před volbami.

Kladně hodnotím postoj staro-
nového starosty pana Pačisky na 
ustanovujícím zastupitelstvu – za-
pomeňme na předvolební tahanice 
a pojďme společně pracovat pro 
naši Bystřici!

Doufám, že můj povolební po-
střeh bude uveřejněn. Děkuji.

Libuše Pechová

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

  
 


 

Závěr roku vždy naši mysl vede 
k zamyšlení a vzpomínání na uply-
nulý rok. Tento čas nastal a my vzpo-
mínáme na rok 2014, na všechno, co 
jsme v Domaníně společně prožili. 
Ať už to byl veselý Masopust, Čaro-
dějnický rej, Olympijský karneval, 
Pohádkový les, Pátrání s lampióny, 
dobrodružné spaní na Borovince, 
společné opékání čuníka, fotbalový 
turnaj, úspěch našich dětí na taneč-
ní soutěži Kostitřas, Halloweenský 
karneval – byla spousta společných 
zážitků a doufáme, že všechny při-

stromku u kapličky. Letos k němu 
poprvé přibyla i zvonička, kde si 
děti i dospělí mohou zkusit navodit 
vánoční atmosféru a něco si přát.

Přejeme krásné Vánoce a šťastný 
nový rok plný zdraví a lásky.
Lenka Pečinková a Laďka Sitařová

spěly k tomu, že máme v Domaníně 
k sobě blíž. Touto cestou bychom 
chtěly poděkovat všem za účast na 
našich akcích a také všem, kdo nám 
pomáhají tyto akce uskutečnit.

V neděli 30. listopadu se za ne 
příliš příznivého a vánočního počasí 
konalo zdobení obecního vánočního 

Samospráva Domanína děkuje spoluobčanům 

za spolupráci v roce 2014 a přeje jim pevné 

zdraví a hodně osobní spokojenosti 

v nadcházejícím roce 2015.

6.12. Magda Peňázová
 Jakub Uhlíř

30.7. Jonathan Alfano
  4.8. Martin Dvořáček 
25.8. Magdalena Malasková
26.8. Simona Hlaváčková
28.8. Barbora Osvaldová
  2.9. Adéla Szenczi
12.9. Simona Slezáková
14.9. Izabela Šumšálová 

LEDEN 2015
Štěpán Ďuroška 94 let
Milada Hesová 90 let
Blanka Killerová 85 let
Eduard Popelka   85 let
Marie Koukalová   85 let
Jitka Brázdová   80 let
Jaroslav Novák  80 let
Emilie Syrová  80 let
Milada Součková   75 let
Vladimír Gregor   70 let
Antonín Bernovský   70 let
Jaroslava Macháčková   70 let

Úmrtí
LISTOPAD 2014
25.11. Antonín Maša   89 let
26.11. Jiřina Moučková 68 let



4. strana              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA 

Komise mládeže a sportu
Předseda:  Alois Bouček 
Tajemník:  Blanka Svobodová
Členové: Pavel Trávníček 
 Miroslav Novák
 Jana Zítková
 Martin Bárta
 Jiří Dufek
 Zdeněk Mašík
Komise kultury
Předseda:  Vlasta Moncmanová
Tajemník:  Radek Vojta
Členové: Miroslav Špaček
 Martina Žílová
 Jitka Čechová
 Iveta Šiborová
 Rostislav Kolář
 Oľga  Kőnigová
Komise výstavby
Předseda:  Josef Vojta
Tajemník:  Ivan Buchta
Členové: Pavel Koscielniak
 Ivo Šikula
 Václav Mičín ml.
 Pavel Klusák
 Petr Horáček
 František Špatka
 Karel Humplík
 Hicham Nemrah
 Tomáš Straka
Komise životního prostředí
Předseda:  Emil Ondra
Tajemník:  Václav Mičín
Členové: Pavel Janík
 Pavel Šurý
 Karel Smejkal
 Jaroslav Rudoš
 Olga Mišagová
 Dagmar Pivková
Sbor pro občanské záležitosti
Předseda:  Hanička Pečinková
Tajemník:  Lenka Martincová
Členové: Marie Šiborová
 Ludmila Kotlánová
 Anežka Mazourková
 Eva Lacmanová
 Ludmila Navrátilová
 Eva Bagarová
 Marie Houdková

PORADNÍ ORGÁNY 
STAROSTY

Fond rozvoje bydlení
Předseda:  Miroslav Novák
Tajemník:  Jana Jurošová
Členové: Aleš Sitař
 Ivan Buchta
 Tomáš Straka
Komise prevence kriminality
Předseda:  Karel Pačiska
Tajemník:  Drahomíra Lukšová  
 (vedoucí odboru sociál. věcí)
Členové: Blanka Svobodová   
 (vedoucí oddělení školství)
 David Pecina 
 (vedoucí OOP ČR BnP)
 Vlastimil Kurfürst 
 (velitel stanice HZS BnP)
 (vedoucí NADOSAH Bnp)
 (zástupce LARN Bnp)
 (zástupce ZZS)

Zpráva velitele o činnosti sboru a výjezdové jednotky SDH 
města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2014

Geoportál na internetových stránkách města

Od prosince jsme rozšířili na-
bídku informací pro veřejnost, a to 
formou umožnění přístupu na geo-
portál  Bystřice nad Pernštejnem. 
Na domovské stránce města na-
leznete odkaz na vlastní geoportál, 
který je veřejně přístupnou aplikaci, 
kterou si můžete zdarma prohlížet 
z libovolného místa s internetovým 
připojením. Aplikace vám umožní 
zobrazit letecké snímky celé oblasti 
rozšířené působnosti našeho města 
včetně snímků historických. To vše 

si můžete proložit zobrazením ka-
tastrálních map s možností měření 
délek a ploch. Dále můžete nahlížet 
do 25 digitalizovaných územních 
plánů obcí v našem ORP včetně 
územně analytických podkladů. 
Nabídka geoportálu bude postup-
ně rozšiřována o další praktické 
informace. Vedle již funkčních od-
kazů na webové kamery, by to měl 
být povodňový plán s hladinoměry 
a srážkoměry, stožáry veřejného 
osvětlení, turistické zajímavosti atd. 

Neveřejná část geoportálu je 
využívána pro práci státní správy 
i samosprávy. Využíváme možnosti 
nahlížení na trasy inženýrských sítí, 
online vstupů do katastru nemo-
vitostí. Nově budované pasporty 
zvýší efektivitu práce s  majetkem 
města.

O dalších novinkách na strán-
kách geoportálu vás budeme prů-
běžně informovat.

Miloš Šibor
Odbor správy majetku a investic

KOMISE 
RADY

MĚSTA

V současné době jsou dostupné 
různé systémy registrující a re-
gulující dodávku tepelné energie, 
počínaje jednoduchým zařízením, 
kdy je nutné zajistit přístup do ka-

ždého bytu až po přístroje s mož-
ností dálkového odečtu.

Z dlouhodobého hlediska je nut-
né vybrat efektivní způsob  měře-
ní, a to s ohledem k velikosti byto-

vého fondu a výši investice.
Obyvatelé nájemních bytů bu-

dou včas informováni o případné 
instalaci měřičů v bytech.

Měření tepla...

Výjezdová jednotka SDH města 
Bystřice n. P. má celkem 16 členů. 
Jednotka vyjížděla ke dni 30. 11. 
2014 k 8 požárům, 1 námětovému 
cvičení, 2 prověřovacím cvičením 
a 1 planému poplachu. Podstatné 
je, že ani u jednoho zásahu nedo-
šlo ke zranění ani usmrcení zasa-
hujících členů jednotky. Při práci 
jsou používány ochranné pomůcky 
a dodržována bezpečnost práce. 
Na výjezdy je připraveno vozidlo 
CAS 15 Renault Midlum. Jako 
druhé vozidlo je stavěna na výjezd 
Avia A30. Také jsme se zúčastnili 
největšího srazu požární techniky, 
který se konal na přibyslavském 
letišti ve dnech 29. – 31. 8. 2014. 
Náš sbor reprezentovala Praga 

RN r.v. 1951 a Renault Midlum 
r.v.2008, které jsou chloubou naše-
ho města. Naši mladí hasiči se zú-
častňovali pravidelně soutěží Ha-
sičské ligy a družstvo mužů okr-
skové soutěže v požárním sportu. 
Letošní rok probíhaly přípravy na 
oslavy 140. výročí založení našeho 
sboru, které proběhnou 4. 7. 2015. 
U příležitosti oslav bych 
chtěl oslovit spoluobčany 
o dobrovolný příspěvek 
na opravu našeho histo-
rického praporu, který 
je umístěn v městském 
muzeu.

Chtěl bych tímto podě-
kovat všem členům sboru 
a členům zásahové jed-

notky, kteří se na výjezdech podí-
leli a úspěšně zasahovali.

Do nového roku přeji všem spo-
luobčanům města a členům pevné-
ho zdraví, šťastný návrat od zásahů 
a plné cisterny.

ROMAN Josef
Velitel výjezdové jednotky a SDH 

Bystřice n. P.

(Pokračování ze str. 1)
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OZNÁMENÍ
Městský úřad Bystřice 

nad Pernštejnem sděluje 
občanům, že 

dne 31. prosince 2014 
bude  celý městský úřad 

uzavřen.

Tajemnice MěÚ: Eva Špatková

Pohádková alej 
dokončena

vás bude čekat zasloužený odpočinek 
v areálu EDEN.

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět 
více informací o Pohádkové aleji, je 
na úvodní tabuli a betonových pod-

stavcích u jednotlivých soch umístěn 
QR kód. Po jeho načtení se na vašem 
zařízení zobrazí informace k Pohád-
kové aleji a pohádkovým bytostem. 

-dj-

Přijďte do Lužánek a vstupte do svě-
ta pohádek! Fantazii se meze nekladou. 
Úvodní tabule bude po celou dobu va-
ším průvodcem Pohádkovou alejí, kde 
potkáte nejen spoustu pohádkových 
bytostí, ale budete překonávat i spoustu 
překážek. Hned na začátku cesty se se-
tkáte s Čertem, Bílou paní a Hejkalem. 
Překonáte vyvrácené stromy, přejdete 
rozbitý a lanový most, který vás dove-
de k Princezně a Hloupému Honzovi. 
Po náročném zdolání bažiny na vás 
bude čekat Hastrman s Čarodějnicí. 
Po průchodu kouzelným zrcadlem, 
přejdete schody z kamenů, ale pozor 
na Polednici! Pokud se dostanete i přes 
schody ze špalků spatříte Permoníka i 
Smrtku. Projdete-li druhým kouzel-
ným zrcadlem, vydáte se po stopách 
zvěře, přes šupiny vodní příšery až ke 
třetímu kouzelnému zrcadlu. Pak na 

Bílý kruh bezpečí 
spolek pro pomoc obětem a svědkům trestných činů

Co nabízíme: bezplatné právní a psychosociální poradenství 
Kde:  Žižkova 13, Jihlava
Kdy:  úterý  17:00 – 20:00 (bez předchozího objednání)
 čtvrtek 17:00 – 20:00 (pouze pro objednané)
Tel.:  606 631 551
E-mail: bkb.jihlava@bkb.cz

Kriminalitu zastavit nedokážeme, pomáhat jejím obětem 
však umíme.

Dnešní svět je plný krádeží, podvodů, vydírání…
Den co den jsme svědky domácího násilí, 

týrání, vražd…
Pokud jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých 

ocitli v podobné tíživé situaci, 
navštivte naši poradnu.

Bystřické pivo

Zahájení adventu na Dvořištích
První adventní neděle, jinak také 

železná neděle, zahajuje dobu, kterou 
každý prožívá jinak. Někdo rozjímá 
a nasává slavnostní atmosféru, která 
plyne všude kolem, další vymýšlí a 
shání ty nej dárky, jiný peče cukro-
ví a zdobí si svoje domovy. Ať tak či 
tak, všichni víme, že advent je tu! Na 
Dvořištích jsme jej započali společně 
s dětmi, které nejprve vytvořily nád-
herné barevné, někdy velmi originální, 
ozdoby na vánoční strom. Společně 
s rodiči strom děti ozdobily a zároveň 
se dověděly něco málo o adventních 
a vánočních tradicích z doby dřívější 
i současné. Jakmile se setmělo, děti 
s rozzářenými úsměvy i prskavkami 
hleděly s úžasem na rozsvícený vá-

noční strom. Součástí našeho advent-
ního odpoledne byla i soutěž „O nej… 
vánočku Dvořišť“. A stejně jako Bys-
třice, tak i Dvořiště mají již tu nej vá-
nočku. K závěrečnému souboji se se-
šlo 7 vánoček, za což patří dík a obdiv 
všem zúčastněným. Po ochutnávání a 
hodnocení celkového vzhledu váno-
ček veřejnost hlasováním rozhodla o 
vítězi. Za zvuku koled jsme dopili vá-
noční čaj či punč a svátečně naladěni 
jsme odcházeli ke svým domovům.

Děkujeme všem za účast i pomoc 
s přípravami vánočního stromu a ad-
ventního odpoledne a těšíme se, že za 
rok tuto vydařenou akci zopakujeme 
minimálně se stejným úspěchem!

Finanční úřad 
pro Kraj Vysočina 

oznamuje
Dne 31. 12. 2014 bude pro-
vozní doba všech fi nančních 
úřadů  a jejich územních 
pracovišť ukončena ve 
14,00 hodin. 
Dne 2. 1. 2015 bude již 
provozní doba úřadů 
standardní.

Dne 20. 9. 2014 byla ukončena 
soutěž o název nového bystřické-
ho piva, které bude vyrábět pivovar 
EDEN a které budete moci ochutnat 
v rámci návštěvy centra, případně si 
je odnést jako suvenýr.  Do soutěže 
poslali lidé z celé České republiky 
přes 70 návrhů.  Rozhodování poro-
ty proto nebylo lehké. Jako vítězný 
byl vyhodnocen název "Mitrowský".

Porota zde ocenila snahu navrho-
vatele připomenout rodinu majitelů 
bývalého velkostatku Panský dvůr, 
který je nyní přestavován na cent-
rum Eden. Tímto gratulujeme panu 
Janowskému, který se může těšit na 
workshop vaření piva. Ostatní bu-
dou moci pivo poprvé ochutnat při 
slavnostním otevření centra Eden na 
první jarní den roku 2015, tedy 21. 
března.

Michal Burian
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TAJEMNÍK  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  BYSTŘICE  NAD  PERNŠTEJNEM
Příční 405

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE 
dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem 
zařazeného do odboru životního prostředí 

 Požadavky:
• VŠ vzdělání se zaměřením na přírodní vědy a ochranu přírody a krajiny
• znalost zákonů v oboru a ve státní správě zejména
• zák. čís. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• zák. čís. 128/2000 Sb., o obcích 
• zák. čís. 500/2004 Sb., správní řád 
• praxe v oboru výhodou, zkouška ZOZ v oboru výhodou
• splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zák. čís. 312/2002 Sb. v platném znění
• velmi dobrá znalost a dovednost  práce na PC
• komunikativní dovednost
• ŘP skup. B
• morální bezúhonnost

nástup :  1. dubna 2015
Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve ve-

řejných službách a správě v platném znění a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o  katalogu prací ve  veřejných  službách  a  správě, v platném 
znění, platové zařazení  –  10. platová třída

ZÁJEMCI  SE  MOHOU  PŘIHLÁSIT  DO  9.  ledna 2015:
písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, k rukám tajemnice
e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz
datová schránka: b3mbs36
v přihlášce musí být uvedeno : jméno, příjmení, titul,  datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského prů-
kazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum, podpis zájemce a telefonní spojení
k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

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



ŘÁDKOVÁ INZERCE
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ hotovostních půjček. Stačí SMS nebo prozvo-

nit na tel. 722 498 291.
 

• KOUPÍM starší chalupu k rekonstrukci – okolí 20 km. Tel. 732 381 285 

• PRODÁM řadový RD v Nedvědici 5+1, zahr., garáž. Více info a 
foto na http://rdn.wz.cz. Cena 1,5 mil. Kč. Tel.: 602 835 819

• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici nebo okolí do 
30 km. Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 722 624 829

• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici nebo okolí do 
20 km. Tel.: 722 624 829 

• NABÍZÍM hlínu ornici za odvoz. Tel.: 774 820 098
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VODOMIL 2014 BYL VYLOSOVÁN

Zubní pohotovost PROSINEC 2014 - LEDEN 2015Zubní pohotovost PROSINEC 2014 - LEDEN 2015

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)

PROSINEC 2014
20.12. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
21.12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
24.12. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S., 604 334 823
25.12. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
26.12. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí
27.12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
28.12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232

LEDEN 2015 
  1.1. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Vel. Bíteš, 607 785 326
  3.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
  4.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
10.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
11.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
17.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
18.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
24.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
25.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
31.1. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Vel. Mez., 566 522 442

PF 2015 Z DÍLNY ROSSÍ

BYST ICKÁ 
ZRCADLENÍ

2015

Po loňském úspěchu vydává 
na rok 2015 Město Bystřice opět 
stolní kalendář. Podobně jako 
loni obsahuje přes 50 úspěšných 
a nevšedních fotografi í ze soutěže 
Zrcadlení 2014. Každý týden je 
zpracován klasicky na jedné strán-
ce, v závěru navíc najdete pláno-

OPĚT STOLNÍ KALENDÁŘ

C e l k e m 
bylo odevzdá-
no 167 legiti-
mací a všech-
ny splňovaly 
p o ž a d ave k 
devíti správně 
vyplněných 
rubrik. Jejich 

majitelé, tedy všichni účastníci, zís-
kávají jednu volnou vstupenku do 
Městského muzea v Bystřici pro rok 
2015 i do Westernového městečka 
Šiklův mlýn v sezóně 2015. 

Bezvadných všech 10 rubrik ode-
vzdalo neskutečných 152 účastní-
ků, kteří postoupili do slosování o 
hlavní výhry. Účastníky jsme měli 
letos třeba ze Slaného, Loun, Přero-
va nad Labem, Lysé nad Labem či 
Hustopečí. Tentokrát však měli štěstí 
občané z Bystřice a blízkého okolí. 
Během Vánočního koledování 29. 
listopadu 2014 bylo místostarostou 
J. Vojtou i některými výherci vylo-
sováno těchto 12 šťastlivců:

Vítězové hlavních cen
1. Petra Romanová, Bystřice - jízdní 

kolo v hodnotě 7 000.- Kč
2. Pavel Dostál ml., Bystřice - dárko-

vý poukaz pro 2 osoby na jízdu 
BVP (tankem) + vstup do Wes-
ternového městečka Šiklův mlýn  
v hodnotě 932 Kč (platnost na 
sezónu 2015)

3. Jáchym Čech, Bystřice - roman-
tická večeře pro dvě osoby v ho-
telu Skalský Dvůr

4. Ilona Košináková, Tišnov - ro-
mantická večeře pro dvě osoby v 
Penzionu Hodůnka ve Štěpánově 

5. Marek Líbal, Třebíč - romantická 
večeře pro dvě osoby v restauraci 
Club Bystřice

6. Marie Černická, Vír - romantická 
večeře pro dvě osoby v restauraci 
Borovinka

7. Barbora Lipovská, Černvír - Areál 
sportu a kultury – 10x vstup do 
bazénu/posilovny

8. Věra Menoušková, Bystřice 
- 2 vstupenky na divadelní před-
stavení v Kulturním domě Byst-
řice n. P.

9. Kateřina Novohradská, Bystřice 
– kniha H. Jurmana „Na bystré 
vodě“

10. Lucie Novohradská, Bystřice – 
kniha „Bystřicko na starých po-
hlednicích I.“

11. Václav Mach, Morašice u Lito-
myšle - kniha H. Jurmana „Pern-
štejnský tis“

12. Jitka Boháčová, Žďár n. S. - 
Vlastivědný sborník Bystřicka 

Všichni výherci, tedy i účastní-
ci, kteří získávají volný vstup do 
muzea a do westernového měs-
tečka, už byli pracovníky TIC 
osloveni a na výhru upozorněni. 
Všem úspěšným účastníkům gra-
tulujeme a všechny vás zveme na 
9. ročník putování S Vodomilem 
Zubří zemí, který začne zase 1. květ-
na 2015.

-HJ- 

Osmý ročník soutěže „S Vodomilem Zubří zemí“ probíhal od 1. 5. do 
31. 10. 2014 po zajímavých místech Bystřicka a nabídl i zajímavé příběhy.

Město Bystřice už řadu let 
chystá pro své občany hodnot-
né novoroční přání od výtvarní-
ků z blízkého okolí. Mohli jsme 
se těšit z dílek Eduarda Vald-
hanse, Boženky Rossí, Jiřího 
Štourače, Karla Rossí, Václava 
Macha-Koláčného a Františka 
Tržila.

Letos vytvořila PF členka 
výtvarného rodu Rossí, dcera 
Karla a Boženky. Požádali jsme 
mladou akademickou malířku o 
krátké představení sebe i vlast-
ního přání.

„Jmenuji se Karolína Rossí a pocházím z Bystřice nad Pernštej-
nem. V roce 2012 jsem dokončila studia na Akademii výtvarných 
umění v Praze v ateliéru grafi ky u prof. V. Kokolii. Během studií 
jsem absolvovala stáž ve Francii: Ecole superieure des beaux arts, 
Aix.en.Provence. Teprve zde jsem objevila krásu malby krajiny. 
Zprvu se jednalo o realistická vyobrazení, nyní s krajinou pracuji 
v již pozměněné abstraktnější formě. Příroda je mým silným inspi-
račním zdrojem. Během studií jsem si vyzkoušela různé malířské 
i grafi cké techniky. Díky tomu jsem zjistila, že mi nejvíce vyhovu-
je práce s akvarelovými a akrylovými barvami.

Obraz pro PF jsem pojala tradičně. Vytvořila jsem vánoční 
hvězdu, která zároveň může byt chápana jako ozdoba, či slavnostní 
vzpomínka na tento čas.“

-HJ-

vací kalendář 2015, kalendářík na 
rok 2016, splatnost poplatků 2015, 
státní svátky a významné dny ČR. 
V grafi cké úpravě Janky Souko-
pové kalendář vytiskl UNIPRESS 
s.r.o. a za 90.- Kč jej zakoupíte 
v TIC Bystřice n. P.

-HJ-
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Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) v Bystřici
Dne 1. 1. 2015 bude naše linka 

MHD Bystřice nad Pernštejnem za-
hrnuta do integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje (IDS 
JMK) jako linka 370 (zóna 370).

Co to pro Vás znamená?
Myslím si, že toto zapojení do IDS 

JMK bude pro Vás velmi příznivé, 
zvláště v jednoduchosti nákupu jízde-
nek, neboť Vám bude stačit jedna jíz-
denka např. zakoupena v lince MHD 
370, na kterou můžete dojet do Brna 
a ještě do vypršení časového intervalu 
jezdit v tramvajích, trolejbusech či au-
tobuse MHD Brno. Jak to? Dle mapy 

zón je každá zóna jinak barevně zobra-
zena, aby došlo k lepšímu rozlišení, ale 
hlavně aby došlo ke spočítání zón, které 
chcete projet do cílové stanice. Jak jsem 
již výše napsal, naše zóna Bystřice nad 
Pernštejnem je zóna 370 (zóna 380 – 
Rozsochy, Rovné-Divišov), Brno má 
zónu očíslovanou 100. Co to znamená?

Mám zájem jet do Brna na hlavní 
nádraží. Zkrácené formě řečeno mohu 
nastoupit do MHD Bystřice nad Pern-
štejnem, kde si zakoupím jízdenku, kte-
rá bude 9 zónová, neboť jak je z mapy 
patrné musíte projet 9 zón. Tuto jízden-
ku od řidiče MHD dostanete za 71,- Kč, 

kterou ihned označíte v označovači jíz-
denek. MHD Vás vysadí na vlakovém 
nádraží ČD Bystřice nad Pernštejnem, 
již nemusíte do čekárny ČD si zakoupit 
jízdenku (samozřejmě nic Vám nebrání 
jít do čekárny jen kvůli ohřátí a čekání 
na vlakový spoj). Přijede Váš motoro-
vý vlakový spoj ve směru do Brna a 
vy jen nasednete a jedete ve směru do 
přestupní stanice Tišnov, kde ve většině 
případů musíte přestoupit do elektrifi -
kovaného vlakového spoje ve směru 
do Brna a jedete na hlavní nádraží ČD 
Brno, kde následně vystoupíte a pokud 
Váš časový interval vaší jízdenky (jak 

je patrné z ceníku jízdenek IDS JMK 9 
zónová jízdenka má určený časový in-
terval 180 minut od označení jízdenky) 
neuplynul, máte možnost ještě využít 
vozidla MHD v zóně 100. Mimo jiné 
pokud se nechcete nutit počítáním zón 
je možno si zakoupit jízdenku na libo-
volný počet zón, nicméně tato jízdenka 
je časově omezena na 180 minut od 
označení v označovači jízdenek, tato 
jízdenka se dá zakoupit za 86,- Kč.

Příklady možného spojení:
Bystřice nad Pernštejnem 
– Modřice, Olympia

370 Bystřice nad Pernštejnem 
v 07.25 hod. „odjezd v 07.30 hod.“ 
(zakoupení 10 zónové jízdenky na 
stanici ČD nebo MHD za 78,- Kč) 
– vlak linka S31 ve směru Tišnov/ 
přestup na vlak linka S3 ve směru 
Brno – Brno hl. n. příjezd 09.07 
hod. – vlak linka S3 odjezd v 09.10 
hod. ve směru Břeclav – cílová za-
stávka Modřice ČD v 09.18 hod. 
– nastoupení na autobusovou linku 
510 v 09.32 hod. Modřice, želez-
niční stanice – cílová autobusová 
zastávka Modřice, Olympia příjezd 
09.40 hod.  -  takže celkově cca 2 
hodiny a 15 minut (v zásobě mate 
časový interval cca 45 min.).  – a dle 
časového jízdního řádu zpět pomo-
cí stejných linek. 

Alternativa dopravy do cílové za-
stávky Modřice, Olympia:

Vystoupit na hlavním nádra-
ží v Brně sejít pěšky podchodem 
směr k OD Tesco (tzv. Myší díra) 
a z boku OD Tesco, ul. Úzká jezdí 
bezplatná linka Modřice, Olympia 
dle jízdního řádu.   

Bystřice nad Pernštejnem – 
Znojmo, autobusové nádraží 

370 Bystřice nad Pernštejnem 
v 07.25 hod. „odjezd v 07.30 
hod.“ (zakoupení 9 zónové jíz-
denky na stanici ČD nebo MHD 
za 71,- Kč) – vlak linka S31 ve 
směru Tišnov/ přestup na vlak 
linka S3 ve směru Brno – Brno 
hl. n. příjezd 09.07 hod. – vystou-
pení z vlaku linka S3 a dojít pěšky 
po pěší zóně přes rampu na auto-
busové nádraží Zvonařka – na-
stoupit na autobusovou linku 108 
(zakoupení 9 zónové jízdenky na 
stanici ČD nebo MHD za 71,- 
Kč) odjezd v 09.30 hod. ve směru 
Znojmo – cílová zastávka zóna 
800 Znojmo, autobusové nádraží 
v 10.42 hod. - takže celkově cca 3 
hodiny a 17 minut (po zakoupení 
jízdenky v autobusové lince 108 
budete mít ještě časový interval 
cca 1 hodinu a 48 min. Tedy po-
kud si stihnete něco bezodkladně 
zařídit, máte ještě dostatek času se 
ze Znojma dostat do Brna nebo 
jezdit v zóně 800 Znojmo do 
vypršení časového intervalu). – a 
dle časového jízdního řádu zpět 
pomocí stejných linek.

Odbor dopravy a SH   
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Žáci naší školy se už 
druhým rokem zapoju-
jí do soutěže pořádané 
Mensou České republiky 
s názvem Logická olym-
piáda. Soutěž je založená 
na logických úlohách, 
jejichž řešení vyžaduje 
samostatný a kreativní 
přístup. Po absolvování 
nominačního kola v ka-
tegorii B postoupil Adam 
Šikula z 9. B do krajské-
ho kola, které se konalo v Havlíčkově Brodě. Adam v konkurenci padesáti 
soutěžících obsadil pěkné 21. místo.

Dana Kuncová, ZŠ TGM
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Základní škola T. G. Masaryka 
Tyršova 409, 593 01 Byst ice nad Pernštejnem 

Vážení rodi e budoucích prv á k , 
zveme Vás a Vaše d ti na 

DNY OTEV ENÝCH DVE Í 
v 1. t ídách a celé škole 

 

ve st edu 10. prosince 2014, 
ve tvrtek 15. ledna 2015 
a v úterý 20. ledna 2015 

 
vždy od 8.00 do 16.30 hodin 

Atletický oddíl SK Bystřice nad Pernštejnem zve všechny 
žáky základních škol, kte-
ří mají zájem seznámit se 
s „královnou sportu“. 

Běhat, skákat, házet a pře-
konávat nejrůznější překáž-
ky – to vše patří k základní 
výbavě každého dítěte od 
nejútlejšího věku. 

Staň se i ty novým Tomášem Dvořákem nebo 
Bárou Špotákovou!

Hledáme nové atlety Hledáme nové atlety 

Tréninky budou probíhat každý 
pátek v odpoledních hodinách už 
od ledna 2015.

Bližší informace podá Mgr. Jan 
Illek na tel. č. 606 563 587

Těšíme se na vás!

Exkurze do planetária

P ij  s mámou nebo tátou k nám do školy.

Kdy?  V úterý  13.1. 2015 v 15 hodin.

Pro ?  Poznáš budoucí spolužáky a paní  
u itelky. 
Spole n  si pohrajete a vyzkoušíte své        
znalosti ve t ídách.
(Vezmi si p ez vky a dobrou náladu. )

Pro rodi e:
Beseda s psycholožkou na téma školní zralost a
p echod z mate ské školy do 1. t ídy.

T ší se na Tebe  u itelky 1. stupn . 
ZŠ Byst ice n. P., Nádražní 615

P edškolá ku, zveme T  
na setkání budoucích prv á k .

Logická olympiáda

První listopadový pátek letošního 
školního roku jsme se  společně se 
spolužáky z třídy 5.B vypravili na 
exkurzi do Hvězdárny a planetária 
Brno. Zde jsme se zúčastnili dvou 
představení.

Nejprve jsme byli pozváni do sálu 
digitária s přístrojem planetárium.  
Tento přístroj nám nejprve promítl 
letní hvězdnou oblohu. Na ní jsme 
se pomocí Severky zorientovali 
a ukázali si známá souhvězdí se-
verní polokoule. Poté nám přístroj 
zobrazil i zimní oblohu se známými 
souhvězdími právě v tomto ročním 
období. Také jsme zhlédli jiná tělesa 
naší Sluneční soustavy.

Po skončení prohlídky hvězdné 
oblohy jsme pomyslně nastoupili 
do letadla a vypravili se na leteckou 
prohlídku nejvyššího evropského 
pohoří.  Poté jsme přesedli do rake-
toplánu, opustili planetu Zemi a vy-
dali se na průzkum vesmíru, nahlédli 
do těla astronauta, čekal nás nácvik 
stavu beztíže, rychlá centrifuga a ne-
příjemné přetížení.

Po návštěvě digitária jsme využi-
li volný čas k nákupu suvenýrů, ob-
čerstvení a prohlídce vystavených 
fotografi í.

Následně jsme sešli do explorato-
ria, kde nám pan průvodce povídal 
o Sluneční soustavě, jejích planetách 
a tělesech ve vesmírném prostoru. 
Při tomto představení jsme si pod 
vedením pana průvodce vyzkoušeli 
různé pokusy, pomocí nichž jsme 
se přesvědčili, že Země je kulatá 
a póly má zploštělé. Také jsme si 
prohlédli meteorit. Mnozí z nás se 
zvážili a daný přístroj nám automa-
ticky vypočítal naši hmotnost na ji-
ných tělesech vesmírného prostoru. 
Dále jsme pomocí dalekohledů sle-
dovali povrchy planet Sluneční sou-
stavy a Měsíce. Snad všichni zatočili 
klikou, aby si vyzkoušeli a sledovali 
princip vodního víru s topícím se 
předmětem.

Tato exkurze byla krásnou tečkou 
za učivem o vesmíru, o kterém jsme 
si povídali v hodinách přírodovědy.

žáci 5. A,  ZŠ Nádražní 615

Tradiční pěvecká soutěž školní 
družiny Tralala show se letos usku-
tečnila ve čtvrtek 13.11.2014. Soutě-
žící byli rozděleni do kategorií podle 
ročníků a každý zazpíval jednu pís-
ničku. Všichni se moc snažili a zpíva-
li, jak nejlépe uměli. Po celou dobu 

soutěže panovala příjemná atmosfé-
ra. Odpoledne jsme si pěkně užili 
a po vyhodnocení jsme se s úsměvem 
na tváři rozešli do svých družinek. 
Teď nám nezbývá, než se těšit na dal-
ší akce, na ty pohádkově zimní.

Zita Moučková, ŠD ZŠ TGM
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Dům dětí a mládeže zahajuje další běh

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI
pod vedením Mgr. Evy Holemé 

(výuka a nácvik různých plaveckých stylů, 
vhodné i pro neplavce). 

Kurz bude zahájen v pondělí 5. 1. 2015 v 17:00 
v Areálu sportu. Cena za 10 lekcí je 650 Kč. 

Přihlášku a další informace získáte v kanceláři DDM.

Propagace VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem na veletrzích vzdělávání

Těsně před koncem kalendářní-
ho roku se pravidelně velká většina 
středních škol připravuje na největší 
náborové akce v regionu, ale i mimo 
něj. Nejinak je tomu i na Vyšší od-
borné a Střední odborné škole ze-
mědělsko-technické v Bystřici nad 
Pernštejnem. Oslovení budoucích 
studentů s nabídkou školy je nezbyt-
nou podmínkou pro úspěšný násle-
dující školní rok.

Již tradičně je bystřická odborná 
škola jednou z mnoha škol, které se 
účastní žďárského Festivalu vzdělá-
vání. Pravidelně máme jeden z nej-
větších stánků. Ale velikost stánku 
není to hlavní. Každoročně přine-
seme pro účastníky nějakou zajíma-
vost charakterizující naši vzdělávací 
činnost. Letos se tohoto úkolu velice 
kvalitně zhostili kolegové z partner-
ské bystřické fi rmy WERA se svým 
soutěžním šroubovacím trenažerem. 
Studenti druhého ročníku oboru 
Mechanik opravář – svářeč předsta-
vili náš virtuální svářečský trenažer, 
na kterém umožnili každému z ne-
spočtu zájemců praktický trénink 
sváření koutového sváru. 

Vzhledem k tomu, že pro příští 
rok připravuje střední odborná škola 
novinku do svého portfolia vzdělá-
vacích oborů, přivezli jsme s sebou 
do Žďáru i naše „koňařky“ s jejich 
čtyřnohými miláčky. Kolem živých 
koní bylo před kulturním domem 

v centru okresního města po celý 
den živo. Věříme tedy, že nabízená 
specializace oboru Agropodnikání 
– Chov koní najde dostatečný počet 
zájemců a bude úspěšně otevřena.

Se stejnou nabídkou jsme se vy-
pravili také na veletrh středních škol 
do Havlíčkova Brodu. I zde jsme 
mnoha zájemcům představili svoji 
nabídku oborů vzdělávání na střední 
odborné škole. 

S velkým očekáváním se vrcho-
lem našeho letošního náboru stala 
účast na Veletrhu středních škol 
v Brně. Mezi 90 nabízenými škola-
mi jsme se opět neztratili a i v Brně 
jsme měli možnost podat informace 
o bystřické škole a nabízených obo-
rech poměrně velkému počtu zájem-
ců. 

Věřme tedy, že odborné školství 
i nadále bude v centru zájmu no-
vých středoškoláků. Poptávka po 
odborných zaměstnancích z učňov-
ských a čtyřletých maturitních oborů 
z nabídky bystřické střední odborné 
školy zatím stále trvá. A podle do-
stupných informací tato poptávka 
i v budoucnu poroste. 

Abychom neprezentovali školu 
jen prostřednictvím letáků a ústních 
informací, zveme Vás všechny na 
náš Den otevřených dveří, který se 
uskuteční 15. ledna 2015.  Buďte sr-
dečně zváni!

Mateřská školka Korálky uspořádala 5. listopadu pro děti rozloučení 
s podzimem. Na Podzimníčku nechyběly lampiony, zábava, ohňostroj, ale 
ani  něco dobrého k pití a jídlu. Tímto bych jménem dětí a rodičů chtěla 
poděkovat všem oraganizátorkám.

ímskokatolická farnost  
a ZUŠ Byst ice nad Pernštejnem

srde n  zvou na tradi ní 

ú inkují: DPS Studánka  
Orchestr N. Kyjovského 
žáci, pedagogové a hosté ZUŠ 

pátek 26. 12. 2014, 18:00  
kostel sv. Vav ince Byst ice n. P. 

Rozloučení s podzimem
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům 
malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce listopadu.

Knihy pro dospělé:
Apala Vita  Boty, botky, botičky
Bosák Jaromír  Brazilský deník
Coelho Paulo  Nevěra
Červený Ondřej  Osvobození Žďárska
Dvořák Otomar  Kamenné otazníky české historie
Fejtková Drahomíra  Korálkování a sutaškování
Feldstein Petr  Utečenci
Harris Robin  Nezlomná
Janáčková Laura  Muži chtějí milenky
Juřík Pavel  Encyklopedie šlechtických rodů
Kalina Aleš  Partnerský manuál
King Stephen  Lunapark
Liebscher Petr  Rybníky České republiky
Plešinger Vladimír  Amazonie a řeky příběhů
Řezník Jiří  Kdy opravdu zemřel Jan Masaryk
Skoupá Lenka  Začínáme s chovem ovcí a koz
Vašíček Arnošt  Mexické záhady
Vejmělková Eva  Růžové moře
Zídek Petr  Hana Benešová
Žantovský Michael  Havel

Knihy pro mládež:
   Válečná technika
Goldfl am Arnošt  O nepotřebných věcech a lidech
Kořínek Milan  Zajímavosti a rekordy ze světa zvířat
Lebeda Jan  Z Medovníčkova lesa
Meres Jonathan  Svět podle Norma
Mould Chris  Děsivé příběhy. Pašerácký důl
Primusová Hana  Andulka a Andulka
Russell Rachel  Deník Mimoňky. Příběhy nešťastné lásky

Život v sousedství Sahary
Ve čtvrtek 27.listopadu 2014 proběhla v městské knihovně další velmi pou-
tavá přednáška manželů Lenky a Václava Špillarových, kteří nás tentokrát 
svým vyprávěním, doplněným stovkami nádherných fotografi í. zavedli do 
Maroka. 

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376

Mobil: 723 521 892         
e-mail: knihovna@bystricenp.cz

www.knihovna.bystricenp.cz

Soutěž o nejlepší bystřickou vánočku roku 2014

Otvírací doba o Vánocích
ZAVŘENO  24. - 26. 12. 2014, 1. 1. 2015

VÁNOČNÍ VÝSTAVA     

29. 11. 2014 - 9. 1. 2015
Výstavní síň A. Bočka 

Městské muzeum Bystřice n. P.
PO - PÁ   8.00-11.30; 12.30-16.00

Vánoce v Muzeu Bystřice nad PernštejnemMUZEUM y j

Stalo se již příjemnou tradicí, 
že součástí Vánočního koledová-
ní v Bystřici nad Pernštejnem 
je soutěž o nejlepší bystřickou vá-
nočku. V letošním roce se konal již 
pátý ročník této soutěže a přilákal 
rekordní počet soutěžících. Každý 
ze šestnácti výrobků byl jako vždy 
originální svým tvarem i recepturou. 
Po náročném hodnocení dospěla od-
borná porota k výsledku. Vítěznou 
vánočkou se stal výrobek číslo 
8 od paní Jaroslavy Mazourko-
vé z Bystřice nad Pernštejnem. 
Všichni návštěvníci výtvarných 
dílniček na půdě městského muzea 
i výstavy vánočních betlémů měli 
možnost ochutnat všech nádherně 

vypracovaných soutěžních výrobků 
a rozhodnout o vítězi. Nejvíce bodů 
této laické poroty získala vánočka 
s číslem 7 od paní Dagmar Dufko-
vé z Nyklovic. Všem účastníkům le-
tošní soutěže děkujeme za snahu, se 
kterou k pečení vánoček přistupova-
li a doufáme, že nám zachovají svo-
ji přízeň a zúčastní se také soutěže 
„O nejlepší bystřickou vánočku 
roku 2015“.

Soutěžícím i návštěvníkům přeje-
me poklidné prožití Vánoc a hodně 
zdraví, štěstí a pohody v nastávají-
cím roce.

Za organizátory soutěže 
Jitka Cisárová
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VELKÁ VÁLKA A NAŠI KRAJANÉ - 2

František Dobiáš odjel z Jihlavy 
na náročný výcvik do Vídeňského 
Nového Města. Odtud byl ode-
slán 30. srpna 1916 do Aspang, ale 
4. září se vrátil, aby nasedl do rychlí-
ku na italskou frontu. Graz, Maribor, 
Lublaň, Opčina u Terstu. Odtud již 
na bojiště, kde hloubili záložní záko-
py pro případ ústupu. Těžko logicky 
chápat přemisťování jednotek, ale 
tahle byla vzápětí poslána na rumun-
skou frontu. Vyhládlí koně nemohli 
ani utáhnout děla. Na Štěpána vr-
cholily útoky rakouské, ale i bulhar-
ské a turecké armády. V lednu byla 
odražena ruská ofenziva, po zbytek 
zimy se převážně bojovalo, na jaře 
nastal klid. V červnu bylo rozhod-
nuto stáhnout jednotku do zázemí. 
Dobiáš dostal bronzovou medaili 
a s ní i dovolenou. Přijel do Jimra-
mova na šest týdnů a hned začal 
matce pomáhat s dobýváním pařezů. 
Ale už čtvrtý den přišel telegram, 
aby se vrátil do Aspangu. 

František Kubík si těžko zvykal. 
Bláto, zima, vši, průjmy a jiné ne-
moci, k tomu střelba. Patroly, stěho-
vání a ležení. Některé dny proleží, 
pak se zase zakopávají. „Náhle se 
rozevřelo peklo. Oheň a kamení tan-
čí mezi námi.“

Poté je stáhnou do týlu a po něko-
lika dnech je zase ženou do zákopů! 
„Noci jsou plné zápletek a nedůvěry. 
Střílí se pro nic za nic.“ Na Štědrý 
den 1917 fasují po třech dnech zase 
chleba, čtvrt veky. Delší čas byli ve 
vesnici Solka, nyní je čekají Černo-
vice. Zde si mohou před Novým ro-
kem všechno koupit. I další dědina 
má český název, Oslavice. Přejdou 
celou Bukovinu od Rumunska po 
Halič, a pak jsou 6. února 1918 po-
sláni do Itálie! „Ubohá Halič, vykra-
dená, ale lidé dobří. Dělili se s vojá-
kem o své poslední sousto.“

František Dobiáš se po zkrácené 

dovolené dostal k dělostřelcům do 
Komárna a 5. srpna vyrazili napříč 
Rakouskem do jižního Tyrolska, kde 
v městě Levico prodělali výcvik s 
minomety. V říjnu se vydali k frontě 
na říčce Soči, lanovkou vytáhli mi-
nomety do hor, ale na jejich úseku 
byl klid. Po minometné palbě Italové 
zákopy vyklidili. Jednotka pak byla 
stažena a přezimovala v Althofenu. 
Až 19. února 1918 vyjeli do Triden-
tu a v březnu se dostali do koneč-
ných pozic na hoře Monte Cimone. 
Dobiáš popisuje každodenní těžký 
život v horách. I když třeba celé 
týdny nebojovali, spali pod širým 
nebem unavení, hladoví, nachlaze-
ní. On však mohl odjet 18. dubna 
zase na dovolenou a na cestu dostal 
stříbrnou medaili. „Odevzdal jsem 
výstroj, vyfasoval stravu na cestu a 
spolu s dalšími šťastlivci jsme se vy-
dali pěšky na padesátikilometrovou 
cestu do Tridentu.“

V rozkazech se sice četlo, jak se 
mají zajatci v Rusku zle, ale když 
byl 23. 11. 1914 vyhlášen boj na 
bodáky, rozhodli se Josef Novotný, 
klempíř Pavlů z Boskovic a desátník 
Macků z Brna utéct k Rusům. Jen-
že se nakonec na zteč nešlo. Ale už 
v noci 24. listopadu se naskytla pří-
ležitost, a tak jmenovaní táhli úvo-
zem k Rusům. Ze tmy se najednou 
ozvalo: „Kuda, kuda?“ Desátník se 
ale s Rusy domluvil a jako zajatci 
byli dovedeni do vesnice Maršovitz. 
Ráno zajatce, bylo jich už 16, odved-
li kamsi do dvora, kde si vařili čaj. 
Tam už bylo soustředěno asi 1 500 
zajatců, které odsud odvedli. Přespa-
li pak v cihelně, denně ušli 40 verst a 
jídlo měli jednou za dva dny. Větši-
nou to byla kaše.

Novotný 29. 11. zaznamenal: 
„Ležíme na hnoji, ale jak je to milé 
odpočinutí, dnes jsme ušli 43 verst.“

S dalšími zajatci v Rusku dlouho 
pochodoval, až 3. 12. sedli na vlak 
a jeli do Lublina. A dále cestova-
li střídavě pěšky i vlakem, čekal je 
Volsk-Vysk, Kmunsk, Smolensk, 
Spask-Demonsk, Tolstoj, Rjazova-
ja, Penza, Samara, Petropavlosk, 
Omsk. Některá z těchto míst je dnes 
přejmenovaná, některá mohl autor 
zkomolit, vše necháváme v původní 
podobě. Často si cestou vybírali vši. 
V Omsku už byl mráz - 40 °C. Do-
jeli ještě do Tjumenu a šli za město 
do lágru. Na Silvestra 1914 vyjeli 
vlakem z Tjumenu a dostali na dva 
dny 56 kopejek na jídlo.

Na Nový rok 1915 dorazili do 
zastávky Nazivajská, kde si je mu-
žici rozebrali na práci. Novotný byl 
v trojici s obchodníkem Odehnalem 
z Vídně a jedním Valachem. Odvezli 
je do vesnice Spaskoje Selo, ubyto-
vali se a šli do parní lázně. Umyli 
se a následovala večeře – polévka, 
hrách, chleba a čaj. Čaj si sladili jako 
doma, což vesničané nechápali, ti 
pili i 12 čížek, ale bez cukru. Učili se 
rusky číst a psát. Dostávali 23 kopě-

jek denně, ale jen 3 byly pro ně a 20 
pro sedláka na živobytí.

Když kopali Dvořákovi od 14. 
pluku 27. ledna hrob, země byla 1,5 
metru zmrzlá. Další kolega zemřel 
4. února. Mužici si 24. dubna 1915 
stěžovali, chtěli, aby zajatci více 
pracovali. Ti to odmítali, neboť platí 
těch 20 kopějek. Byli tedy odebrá-
ni z vesnice a dáni o 17 verst dále 
do Dunajovky. Novotný tam dělal 
3 měsíce u jednoho Ukrajince, pak 
šel za 15 rublů pomáhat kovářovi. 
Tam se měl dobře, ale za 3,5 měsíce 
byli odvedeni do Omsku do pevnos-
ti. A 2. 11. 1915 je dovezli do Semi-
palatinska, kde už bylo tepleji. Tam 
bylo v 6 barácích 12 000 zajatců! 
Denně jich umíralo 8 až 10 na tyf! 
Byl tam též vojenský lékař Fiša z 
Bystřice n. P., který ještě s ruským 
doktorem prováděl dezinfekci.

František Kubík se stěhoval na 
italskou frontu. Moravu projeli bez 
zastávky, přesto někteří zběhli. Ví-
deň se zdála Kubíkovi podle pokřiků 
více česká než německá a 15. února 
už byli v horách. V lázeňském měs-
tečku Levico, známe je už z putová-
ní Dobiášova, se mohli vykoupat a 
v nedaleké vesnici Barko začala 
údajně „veselá vojna“. Byl to vlastně 
tělocvik zaměřený na osobní obra-
nu, ale chodili též do kina a zpívali 
písně Hašlera, i Hej Slované a Kde 
domov můj. Pak putovali dále hora-

mi, nebyli sice na frontě, ale stále pr-
šelo a někteří vzpomínali v dobrém 
na ruskou frontu. Dobiáš nosil pla-
menomet s patnácti výfuky. Domá-
cí obyvatelstvo vojáky nenávidělo, 
protože někteří rabují a znásilňují, 
a tak často na menší skupinky útočí 
třeba i klacky. Taliáni je navíc ostře-
lují a menáž nedoráží k jednotce.

„Fronta hučí, štěká, světélkuje,“ 
a Kubík se s kamarádem Nedělou 
vzájemně zranili a vypravili na ob-
vaziště, odkud je odvezli do nemoc-
nice ve Feltre. Neděla má rozbitou 
hlavu kamenem, Kubík nožem pro-
píchnutou nohu, což vypadá jako 
rána od střepiny granátu. 

„Je 7. června 1918. Už rok jsem 
nespal na strožoku.“

Josefa Koláře čekal zajatecký tá-
bor u Palmanové, kdo tu chtěl mít 
něco vařeného, uvařil si čaj! A 21. 
8. 1916 odešli mnozí přes několik 
vesnic na nádraží u Štrasolda a jeli 
přes Itálii („Netálii“), před Římem 
uhnuli a dojeli do zajateckého tábora 
u stanice Paduly. Každý dostal čis-
tou postel, proto: „Takové pohodlí 
jako zde, neměl jsem za celý čas vál-
ky.“ Později přešli do tábora Santa 
Maria Capna Vetere, což byl kartuzi-
ánský klášter. Jídla bylo dosti, takže 
je mnozí ani nesnědli, až před Váno-
cemi se začaly příděly horšit. 

(pokračování příště)
Hynek Jurman

JOSEF NOVOTNÝ

FRANTIŠEK DOBIÁŠ s kamarády v zákopech
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Zástupce generálního partnera - Skupiny ČEZ - pan Daniel Novák (vpra-
vo) předává fi nanční výhru vítězi tematického okruhu CYKLUS FOTO-
GRAFIÍ fotografovi Martinu Součkovi.

Finálový večer ozdobilo vystoupení Jany Musilové, zpěvačky a herečky Měst-
ského divadla. Brno.

Vernisáž výstavy fi nálových fotografi í ZRCADLENÍ 2014 zahájila Den 
s fotografi í.

Profesor Jindřich Štreit předává ocenění Marii Hanusové, jejíž fotografi e 
byla nejlepším snímkem Bystřicka 2014.

Předposlední listopadový víkend 
se v prostorách Gymnázia Bystřice 
n. P. setkali fotografové nejen z naše-
ho regionu, ale z celé republiky. Naše 
město se již počtvrté stalo městem 
fotografi e a fotografů a soutěž Zr-
cadlení již dávno překročila hranice 
našeho regionu. Den s fotografi í byl 
příležitostí pro setkání fotografů – 
soutěžících autorů, porotců, přízniv-
ců a obdivovatelů dobré fotografi e. 
Pro všechny byl připraven odpolední 
program, ve kterém nechyběla ver-
nisáž výstavy fi nálových fotografi í, 
tvůrčí dílny, výstavy a medailonky 
vítězů loňského ročníku, přednášky 
renomovaných českých a morav-
ských fotografů spojené s ukázkami 
jejich aktuální tvorby.

Celkem bylo letos do soutěže 
přihlášeno neuvěřitelných 777 fo-
tografi í od 78 tvůrců. Obě témata 
- regionální „(Ne)Všední den na 
Bystřicku“ i téma celostátní „Rok 
české hudby ve fotografi i“ měla 
velký ohlas. Kromě aktivních 
tvůrců byla soutěž a její webové 
stránky i veřejnou on-line galerií 
pro návštěvníky a diváky z celé 
republiky. Těch bylo letos víc jak 
20.000. 

Jako každoročně byli vítězové 

FOTOSOUTĚŽ  ZRCADLENÍ 2014 PŘINESLA STOVKY KVALITNÍCH FOTOGRAFIÍ

jednotlivých kategorií odměněni 
hodnotnými věcnými a fi nanční-
mi cenami v hodnotě téměř 70.000 
Kč. Práce fotografů, kteří se sou-
těže zúčastnili, se staly základem 
pro kalendář Zrcadlení 2015, který 
již tradičně vydává Město Bystřice 
nad Pernštejnem. Výstava fi nálo-
vých prací bude putovat stejně jako 
loni po mnoha místech naší repub-
liky, zhlédnout ji bude možné také 
v Městském muzeu Bystřice n. P., 
a to v únoru a březnu 2015. V minu-
losti tato výstava mimo jiné, navští-
vila i prostory Senátu ČR, výstavní 
prostory tišnovské galerie Na scho-
dech nebo Informačního centra Ja-
derné elektrárny Dukovany. 

Fotosoutěž Zrcadlení, webová fo-
togalerie a Den fotografi í jsou reali-
zované díky podpoře Kraje Vysoči-
na, Města Bystřice nad Pernštejnem 
a sponzorů, kteří akci podporují, 
letos především generálního partne-
ra akce – Skupiny ČEZ. Všem, kteří 
soutěž podpořili, patří velký dík za 
pochopení a podporu. 

S vámi všemi, které těší fotogra-
fování, se setkáme v červnu 2015, 
kdy bude zahájený již pátý ročník 
Zrcadlení. 
  KUMŠT, o. s. 

Jak dopadlo Zrcadlení 2014?

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

(NE)VŠEDNÍ DEN NA BYSTŘICKU 
1. místo – nebylo uděleno
2. místo – Marie Hanusová - Kapka víry
3. místo – Jiří Hřebíček - Odpočinek u rybníka
4. místo – Pavel Pečinka - Vítr
5. místo – František Hanus - Sousedé

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 VE FOTOGRAFII
1. místo – Jan Pavelka - Lidověnka
2. místo – Ivan Rusek - Ještě šlapu s muziků
3. místo – Vít Valečka - Tady
4. místo – Břetislav Šťasta - Veronika Hložková - NIL
5. místo – Vojtěch Šafránek - Božská melodie

CYKLUS FOTOGRAFIÍ 
1. místo – Martin Souček - Varhaník
2. místo – Josef Buček - Fragmenty Vírské přehrady
3. místo – Jan Pavelka - Adventní koncert
4. místo – Jiří Hřebíček - Strakapoudí rodinka
5. místo – Lubomír Lanský - Hudba v ulicích

CENA STAROSTY MĚSTA
Stanislav Martinek -  Zmrzlí poutníci

CENA VEŘEJNOSTI
ROK ČESKÉ HUDBY 2014 VE FOTOGRAFII
Filip Salhab - Ztracen v čase melodie

(NE)VŠEDNÍ DEN NA BYSTŘICKU
Jindřich Marinč - Chmurný den

Fotografi e lze prohlížet na www.fotosoutez-bystricko.cz 
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Cena starosty / autor  Stanislav Martinek – Zmrzlí poutníci /
sousoší sv. Cyrila a Metoděje na náměstí BnP

1. místo / autor Jan Pavelka – Lidověnka / téma: Rok české hudby 
2014

Nejlepší snímek tématu (Ne)Všední den na Bystřicku / autorka Ma-
rie Hanusová – Kapka víry / kostel sv. Michaela ve Vítochově

Cena veřejnosti / autor Filip Salhab – Ztracen v čase melodie / 
téma: Rok české hudby 2014

Info na tel.: 

Montáže a seřizování LPG pohonu
Lubomír KosLubomír KosLubomír Kos

 

     
C
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Kulatá výročí v Bystřici nad Pernštejnem končící na 5.
V roce 2015 se dostáváme již 

k sedmému pokračování seriálu Ku-
latá výročí, která se dotýkají života 
našeho města od jeho počátků.  Letos 
to budou události v letech, končících 
pětkou. Jak vidět z přehledu, není jich 
málo a bude obtížné vybrat tu nejvý-
znamnější nebo nejdůležitější.  

V návaznosti na otevření skanzenu 

historických řemesel v areálu No-
vých Dvorů bude největší pozornost 
během celého roku 2015 věnována 
vzniku nejdůležitějších bystřických 
řemesel středověku a ranného novo-
věku – soukenictví a tkalcovství, kte-
rá ovlivnila život města na několik set 
let. Soukenický cech vznikl 23. ledna 
1555 (460 let), tkalcovský cech 12. 

května 1585 (430 let).
Těch zajímavých výročí je v roce 

2015 celá řada: stavba horního koste-
la Nejsvětější Trojice, stavba budovy 
fary, založení čtenářsko – pěveckého 
spolku Věnava, založení Sboru dob-
rovolných hasičů, nebo zprovoznění 
železniční trati Tišnov – Žďár. 

1465 první zmínka o městském špitálu 

1495 sbírka na zvony – bystřický kostel měl pravděpodobně již věž

1555 je jmenována ulice pikartská (bratrská) podle českých bratří, kteří zde měli modlitebnu

1555 23. ledna vznikl nejvýznamnější bystřický cech – soukenický 

1585 16. září velký požár města

1585 12. května vznikl cech tkalců

1615 postaven evangelický kostel a fara (nyní hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice)

1665 25. září město bylo prodáno Anně Marii Roháčkové z Alderskornu 

1735 postavena nová budova fary (není totožná s dnešní)

1795 kolem tohoto roku postavena současná fara

1825 přes Bystřici postavena první silnice

1845 na náměstí obnovena provizorní zděná kašna

1865 28. ledna ustaven vlastenecký čtenářsko – pěvecký spolek Věnava

1875 26. srpna založen Sbor dobrovolných hasičů

1905 23. června zahájen provoz na železniční trati Tišnov – Žďár 

1925 založena organizace komunistické strany ve městě

1925 20. prosince pravidelně se začaly promítat němé fi lmy v hotelu Záložna 

1945 10. května v ranních hodinách přijeli do Bystřice první oddíly  Rudé armády

1965 1. května odhalena deska obětem II. světové války

srpen 2014 – Generál Laudon 
jede přes Bystřici. 

Mylně jsem předpokládal, že 
v ústní tradici se vzpomínka na 
Laudona nedochovala. Není tomu 
tak. Jak mi sdělil o něco mlad-
ší vrstevník, tak když jako děti si 
zpívaly Generála Laudona, tak jim 
jejich babička tvrdila, že generál 
v Bystřici byl. Odpovídá to teorii, 
že dříve, kdy si lidé předávali in-
formace téměř pouze ústně, se tyto 
přenášely přes šest generací.

září 2014 – Bohuš Schwarzer.
Byl jsem upozorněn, že jsem 

v životopisu pana Bohuše Schwar-
zera opomněl jednu jeho důležitou 
činnost, a to funkci farního kroni-
káře. Ověřil jsem si, že jmenovaný 
psal tuto kroniku od roku 1999, 
když doplnil chybějící zápisy mezi 
roky 1992 a 1999, až do své smrti. 
Farní kronika, dříve pod názvem 
Domácí protokoly bystřické fary, 
založená v roce 1802 farářem Ja-
nem Nedopilem, je důležitým pra-
menem dějin města. Obsahuje totiž 
opisy dnes již neexistujících doku-
mentů do doby před třicetiletou vál-
kou, tedy do 16. století. Původně je 
psána latinsky a německy, od druhé 
poloviny 19. století česky. 

říjen 2014 – Jak se pokládaly ky-
tice k TGM v padesátých letech.

Pouze nepochopením tohoto tex-
tu se objevilo v nekrologu za pana 
Jana Svačinu, že oba stateční spo-
luobčané kladli kytice k TGM spo-
lečně. Oba se ovšem svým věkovým 
rozdílem více než čtyřiceti let v této 

činnosti minuli. Pan Domanský ve 
svých vzpomínkách píše, že kytice 
kladl v padesátých letech a odstra-
něním sochy v roce 1961 skončil. 
Od pana Svačiny dlouhá léta vím, že 
kytice pokládal v době normalizace, 
tedy po smrti pana Domanského. 

Petr Dvořáček

Poslední bystřický tkadlec Adolf Dvořáček st. (litografi e, Karel Tondl, 1945; 
originál Národní galerie Praha)

Několik poznámek ke starším článkům v Bystřicku:

HOTEL VÍR HLEDÁ 
pracovníky 
na pozice:

KUCHAŘ/KA
Požadujeme: 
• Vyučení a praxi v oboru
• Znalost české kuchyně a 
moderní gastronomie
• Znalost tvorby kalkulací
• Zkušenosti se 
samostatným vedením 
kuchyně
• Flexibilita, odolnost vůči 
stresu
• Zodpovědnost, pečlivost

POMOCNÝ KUCHAŘ/KA
Požadujeme:
• Vyučení v oboru
• Samostatnost, spolehlivost
• Flexibilita, odolnost vůči 
stresu
• Zodpovědnost, pečlivost
ČÍŠNÍK / SERVÍRKA

Požadujeme:
• Vyučení v oboru
• Znalost minimálně jednoho 
cizího jazyka
• Reprezentativní 
vystupování
• Flexibilita

RECEPČNÍ
Požadujeme:
• Znalost dvou cizích jazyků
• Znalosti práce s počítačem
• Reprezentativní 
vystupování
• Výborné komunikační 
schopnosti

OBSLUHA BISTRA
Požadujeme:
• Znalosti práce s počítačem
• Reprezentativní 
vystupování
• Výborné komunikační 
schopnosti

Své životopisy zasílejte na: 
info@hotelvir.cz

Další informace  na: 
777 420 777

Adresa: Vír 110, 592 66 Vír

SBÍRKA NA 
PAMĚTNÍ DESKU

Známý bystřický ma-
líř Ing. Jan Kletečka, ro-
dák ze Strážku, by se 
7. února 2015 dožil 90 let. Na 
jeho rodném domku bude ve 
výroční den odhalena pamětní 
deska. Protože se ji ještě ne-
podařilo celou uhradit, mohou 
příznivci Jana Kletečky přispět 
drobnou částkou. 

Kontaktní osoby: Petr 
Brychta, tel.: 605 569 028, 
e-mail: Brychta40@seznam.
cz nebo Hynek Jurman, re-
dakce Bystřicka.
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LEDEN 2015LEDEN 2015
Čtvrtek 8. ledna – malý sál KD – 19.30 
hodin
KONCERT KPH
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍ-
PITKEM STAROSTY MĚSTA 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A 
HOSTÉ
MIKI ISOCHI – Japonsko (mezzo-
soprán)
PAVEL KATSIUSHYN – Bělorusko 
(baryton)
Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková 
– klavír, Miroslav Zicha - violoncello
Moravské klavírní trio ve spolupráci 
s operními sólisty představí svátečně 
laděný program zaměřený také na 
slavné árie a dueta z oper a operet 
světového repertoáru. 
Program: W. A. Mozart, G. Verdi, B. 
Bizet a další 
Miki Isochi vystudovala zpěv na Státní 
vysoké umělecké škole v Tokiu, po ab-
solutoriu si doplnila vzdělání postgra-
duálním studiem na Vysoké hudební 
škole F. Liszta ve Výmaru. Podílela se 
na operních projektech jako sólistka 
souboru tokijské Nikikai opery. Je drži-
telkou 1. ceny pěvecké soutěže v Chi-
bě a 2. cen z mezinárodních soutěží 
„Banrino-cyojyohai“ a „La splender 
Gesangwettbewerb“.
Pavel Katsiushyn je absolventem 
hudební akademie v Minsku a JAMU 
v Brně. V průběhu studií se zúčastnil 
množství interpretačních kurzů u osob-
ností jako je G. Beňačková, P. Dvorský, 
A. Nonat, C. Mihailescu aj. Z jeho 
jevištních rolí nejvíce zaujal Evžen 
Oněgin ze stejnojmenné Čajkovského 
opery či Morales z Bizetovy Carmen. 
Na jeho operní úspěchy navazuje i 
koncertní činnost v České republice, 
Slovensku,  Bělorusku, Itálii.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu 
koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner: Rathgeber, k.s.
Partner: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč   Předprodej: KD 
Platí permanentky KPH  

Neděle 11. ledna – velký sál KD – 
17.00 hodin
Pořádá: ZUŠ ve spolupráci s KD
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Hraje: Divadlo Beze Jména při ZUŠ 
v Bystřici n. P.
Po úspěšných pohádkách Mrazík, 
Lotrando a Zubejda, Ať žijí duchové, 
si připravilo Divadlo Beze Jména kla-
sickou hudební pohádku Šíleně smut-
ná princezna. Je to příběh prince a 
princezny ze sousedních spřátelených 
zemí, kteří mají uzavřít sňatek, o čemž 
rozhodli jejich moudří otcové se svý-
mi rádci. Královské děti však o svém 
osudu chtějí rozhodnout samy a samy 
si také touží vybrat životního partnera, 
který se bude líbit jim, a ne takového, 
kterého určí státní důvody…. 
V roli princezny se představí Alena 
Vorlová, prince Jiří Pavlačka, králů 
Daniel Hrůza a Matyáš Exl, rádců On-
dřej a Lukáš Kunovští. Hudební do-
provod Orchestr Divadla Beze Jména.
Režie: Martina Olivová

Vstupné: dobrovolné 
Reprízy divadelního představení jsou 
v pondělí 12. ledna a v úterý 13. ledna 
vždy v 8.30 a 10.00 hodin

Pátek 16. ledna – prostory KD – 20.00 
hodin  
Pořádá: Město Bystřice n. P.
PLES MĚSTA BYSTŘICE NAD 
PERNŠTEJNEM
Velký sál: 
Hudba: Helan Band Pavla Helana
19.30 – 20.00 hodin - Uvítací přípitek 
(sekt) s cimbálovou muzikou Sylván 
ve foyer
20.00 hodin - Zahájení plesu – moderá-
tor večera PETR SALAVA
20.45 – 21.00 hodin - PETR JABLON-
SKÝ – vystoupení známého imitátora 
21.30 – 21.45 hodin - Vyhlášení spor-
tovců roku 2014 + Vyhlášení osobnosti 
města roku 2014
22.15 – 22.30 hodin - PETR JABLON-
SKÝ – vystoupení známého imitátora 
23.00 – 23.30 hodin - ILONA CSÁ-
KOVÁ
24.00 – 00.15 hodin - Tombola
00.15 – 03.00 hodin - Helan Band
Salonek restaurace Club:
Cimbálová muzika Sylván s ochutnáv-
kou vín
Vstupné: 180 Kč s místenkou 
Předprodej: TIC Bystřice n. P.

Středa 21. ledna – malý sál KD – 
18.00 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
třídy Mgr. Michaely Uhlířové
Vstupné: dobrovolné

Středa 28. ledna – velký sál KD – 10.00 
hodin
KINO - ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti 
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Čtvrtek 29. ledna – malý sál KD – 
19.30 hodin
51. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace „Vinařství Malánik-Osička 
s.r.o.“, Mikulčice, vinařská oblast Mo-
rava, podooblast Slovácko.
Vinařství je malou rodinnou fi rmou, 
která obhospodařuje 6 ha vinic. V roce 
1960 Štěpán Malánik ukončil studia 
na Vinařské škole ve Valticích a v roce 
1967 vysadil první vinice. Ty byly 
postupně rozšiřovány za pomoci syna 
Jana Malánika, zetě Vladimíra Osičky 
a rodinných příslušníků. Půda, na kte-
ré jsou vinice vysázeny, je předurčena 
pro pěstování nejkvalitnějších odrůd, 
jako je Ryzlink rýnský, Chardonnay, 
Aurelius, Rulandské modré a další. Vi-
nařství zpracovává hrozny pouze vlast-
ní produkce. Důraz klade na kvalitu 
vypěstovaných a zpracovaných hroznů. 
Respektuje redukovanou sklizeň a eko-
logické požadavky. Menší hektarové 
výnosy umožňují vyrábět vína vysoké 
jakosti s výrazným čistým odrůdovým 
charakterem. K tomu patři i velký podíl 
ruční práce. Vinařství Malánik-Osička 
s.r.o. je členem sdružení Collegium 
Vinitorum, jehož členové musí dodr-

žovat stanovené zásady, jako je použí-
vání nejlepšího klonového materiálu, 
usměrněný řez na jeden kmínek a jeden 
tažeň, hnojení organickým nebo zele-
ným hnojivem atd.
Kvalita práce a produktů se odrá-
ží v řadě získaných ocenění. Jenom 
v roce 2014 získalo vínařství doposud 
7 zlatých, 10 stříbrných a 3 bronzové 
medaile na různých mezinárodních vý-
stavách vín. Vinařství představí a o víně 
bude hovořit Vladimír Osička.
Hraje: Cimbálová muzika Hudci z Ky-
jova
Aleš Smutný - primáš, Zdeněk Frolec 
- kontrabas, Jiří Frolec - viola, Antonín 
Horehleď - cimbál
Hlavní reklamní partner: MEGA-
-TEC s.r.o.
Vstupné: 100 Kč          Předprodej: KD

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU 2015: 
7. 2. Zemědělský ples
14. 2. Ples gymnázia 
17. 2. J. Hošek a D. Hošková – koncert 
KPH,
22. 2. Dětský karneval,
28. 2. Ples Mega a.s. a MEGA-TEC s.r.o. 

Prodej vstupenek:
/pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, 
Bystřice n. P., tel. 566 552 626, 
e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.
kdbystricenp.cz  
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kance-
lář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před 
každým představením. 

Změna programu vyhrazena!

ŠÍLENÉ SMUTNÁ PRINCEZNA –  divadlo
I v následujícím roce 2015 vás 

Divadlo Beze Jména potěší několika 
projekty. Prvním z nich je hudební 
pohádka Šíleně smutná princezna po-
dle stejnojmenné fi lmové předlohy, 
na jejíž premiéru se můžete těšit hned 
v úvodu roku, a to 11. ledna 2015 
v 17 hodin ve velkém sále Kulturní-
ho domu v Bystřici nad Pernštejnem. 
Reprízy proběhnou 12. a 13. ledna 
v 8.30 a v 10.00 v KD BnP.  Opět se 

vám představí členové DBJ společně 
s Orchestrem DBJ. V hlavních rolích: 
Princezna - Alena Vorlová, Princ - Jiří 
Pavlačka, Rádcové - Ondřej a Lukáš 
Kunovští, Králové - Daniel Hrůza 
a Matyáš Exl a další členové divadel-
ního souboru. Hudebního aranžmá se 
ujal Ondřej Kunovský. Režie Marti-
na Olivová. Vstupné je dobrovolné.  
Srdečně Vás zveme.

Za DBJ MOL
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Senzační výsledky sokolských šermířů
2. 11. 2014 žebříčkový turnaj Opav-
ský listopad
Kadeti: 1. m. Robert König, 2. m. 
Marek Totušek, 8. m. Radek Šibor, 
21. m. Ivo Mička, družstva 3. místo
Žáci: 1. m. Robert König, 2. m. 
Marek Totušek. Družstvo posílené 
Martinem Ondruškem ze Zlína vy-
bojovalo 1. místo
Kadetky: 8. m. Eliška Malíčková
Žačky: 2. m. Isabela Sedláková, 
3. m. Eliška Malíčková
8. 11. 2014 žebříčkový turnaj Me-
moriál Roberta Rybáře
Mnž. děvčata: 1. m. Michala Ille-
ková, 9. m. Daniela Prokešová
Mnž. chlapci: 9.m. Vojtěch Holemý

8. 11. 2014 ECC (Evropský pohár 
kadetů) Mödling
151. m. Robert König, 170. m. Ma-
rek Totušek, 219. m. Radek Šibor
22. - 23. 11. 2014 žebříčkový turnaj 
Ještědský kalíšek
Žáci: 1. m. Marek Totušek (Robert 
König nemocen)
Mlž. 1. m. Marek Totušek
Žačky: 2. m. Isabela Sedláková, 
3. m. Eliška Malíčková
Mlž: 1. m. Eliška Malíčková, 2. m. 
Isabela Sedláková
29.11.2014 ECC Halle
184. m. Robert König, 151. m. Ma-
rek Totušek, 178. m. Radek Šibor

Gratuluji VK

Patříme ke světové špičce ve výrobě utahovacího 
nářadí pro profesionální použití. V České republice 
působíme již 20 let a jsme součástí německého 
koncernu Wera. Jsme certifi kováni dle norem ISO 
9001 a 14001. V současné době zaměstnáváme 550 pracovníků. 
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo 
pracovnice na tyto pozice:

www.werawerk.cz

 TECHNOLOG MONTÁŽE A BALENÍ
Náplň práce:

 zavádění nových technologií do 
výroby
 spolupráce při vývoji nových 

výrobků s německou mateřskou 
společností
 řešení samostatných úkolů 

v oblasti optimalizace práce 
a pracovních postupů
 řešení technických a 

technologických problémů 
v dané oblasti
 denní komunikace s německou 

mateřskou společností
 výpočty strojních časů, vytváření 

norem práce 

Požadujeme: 
 SŠ/VŠ vzdělání technického 

směru nebo praxi na podobné 
pozici

 znalost německého jazyka na 
komunikativní úrovni

 zkušenosti s uspořádáním 
pracoviště v oblasti montáže 
a balení výrobků

 komunikativní a organizační 
schopnosti, schopnost 
samostatné i týmové práce

Uvítáme: 
 praxi v oboru 
 zkušenosti ze strojírenské výroby

MISTR MONTÁŽE A BALENÍ
Náplň práce:

 vedení týmu cca. 50 pracovníků 
a řízení výroby v daném týmu 
(řídící, organizační a personální 
činnosti a kompetence)

 optimalizace práce a pracovních 
postupů ve svěřené oblasti

 spolupráce při zavádění nových 
výrobků, technologií nebo 
jiných procesů do výroby

 samostatné řešení úkolů a 
problémů v dané oblasti

Požadujeme: 
 SŠ nejlépe technického směru
 zkušenosti s vedením týmu 

pracovníků v oblasti montáže 
nebo výroby

 zkušenosti s uspořádáním 
pracoviště, s prací v úkolových 
normách

 schopnost řídit kolektiv pracovníků
 komunikativní a organizační 

schopnosti, schopnost týmové 
práce

Uvítáme: 
 zkušenosti ze strojírenské 

výroby

Pro tyto pozice nabízíme:
 po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání 
 zajímavou práci, možnost osobního růstu
 benefi ty (týden dovolené navíc, možnost školení, výuky cizích jazyků, 

provozování sportovních aktivit; po zapracování příspěvek na životní 
nebo penzijní připojištění)

 zázemí mezinárodní společnosti
 mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

Oslovila Vás naše nabídka? Pak zašlete písemnou žádost spolu 
s životopisem na adresu: Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem, resp.  e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823. 

 TECHNOLOG MONTÁŽE A BALENÍ TECHNOLOG MONTÁŽE A BALENÍ

MISTR MONTÁŽE A BALENÍMISTR MONTÁŽE A BALENÍ

 alespoň základní znalost 
německého jazyka 

Nevěříte?! Tak si to vezměme 
pěkně popořádku… 

V lednu sbor dobrovolných ha-
sičů pořádal „Janovický bál“, který 
nebyl jenom o tancování a společen-
ské únavě. Hosté si mohli vyzkoušet 
v degustační soutěži, jací jsou znalci 
piva a poté mohli prověřit znalosti 
o Velkých Janovicích. No a pak už se 
jen pilo, zpívalo a tančilo.

Únor bílý - pole sílí a my měli 
mnoho práce s přípravami na březno-
vé události. V době jarních prázdnin 
se v budově bývalé školy uskutečnilo 
již tradiční čtení dětem. Děti a rodiče 
se seznámili s příhodami Broučků od 
Jana Karafi áta, které nám přečetla 
paní Marie Zítková. Poté nás navštívil 
s loutkovým divadlem pan Hrubec, 
a na konec se děti díky paní Kulkové 
dostaly až do Svaté země. Prázdni-
nové veselí bylo zakončeno karne-
valem, kterým provázel Dj Ferda 
Mravenec a jeho tanečnice Berušky.

Vypadá to u nás jako v pohádce, 
že? A znáte i tu o té malé hubaté holce 
a chlupáčovi se zubisky jako břitva? 
Děti ve Velkých Janovicích ji znají 
moc dobře, protože si ji důkladně 
nacvičily, aby ji potom mohly pře-
hrát na Dni matek celému publiku. 
Kromě toho taky nacvičily v sou-
vislosti s blížícím se Mistrovstvím 
světa ve fotbale i taneční vystoupení 
s krásnými brazilskými tanečnicemi 
a drsným fotbalovým mačem. Ale 
nebojte se, po takovém drasťáku 
jsme sem vnesli i trochu něhy, lásky 
a děti přednesly básničky a naše pě-

vecké duo zazpívalo nádherné písně.
S celým představením děti vy-

stoupily ještě jednou, a to o týden 
později v Domově na zámku Bystré, 
kde vždy panuje výborná atmosféra, 
a my tímto děkujeme za vřelé přijetí.

Prvního června je den všech dětí 
a i těch, kteří již aktovku pověsily na 
hřebík a jsou jim malé školní lavice. 
Někteří rodiče (i ti budoucí) si pro 
naše ratolesti připravili stezku, kde na 
ně čekaly různě obtížné úkoly. Protože 
cesta vedla přes komunikaci, tak jsme 
nejprve museli zjistit, jak jsou na tom 
se znalostmi značek a řízením vozidla 
bez kol. Poté si jejich dušičky chtěl 
nechat vodník z malého rybníčka. 
Zlobivých strašidel se však ještě zda-
leka nezbavily. O kus dál na ně čekala 
v perníkové chaloupce ježibaba, kte-
rou naštěstí všichni lstí přemohli. A i 
když kolem sebe měli kupu dobrot, 
tak jim přece docela vyhládlo, a tak je 
myslivec se slečnou myslivcovou nau-
čili střílet čuníka na papíře.

O kus dál si je odchytly lesní víly 
a učily je poznávat místní květenu, 
pak na ně čekali francouzští provazo-
chodci a než se dostaly k posledním 
stanovištím, musely rozluštit indián-
ský vzkaz, který jim ukázal správnou 
cestu. Z posledních sil došly k včelce 
Máji a ta je pak už posílala k loupež-
níkům, kteří před nimi ukryli poklad. 
Ale děti se nevzdaly – poklad našly 
a hezky se o něj podělily……. 

pokračování v příštím čísle
Dana Groulíková

Ve Velkých Janovicích by chtěl žít každý… (1. část)
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Ze střeleckého klubu
V sobotu 22. 11. 2014 jsme uspořá-

dali v kulturním domě jako již tradičně 
závod Vc Bystřice nad Pernštejnem ze 
vzduchových zbraní.   

Střílely kategorie: mládež do 12let 
a do 14let 30 ran v leže, VzPu a VzPi 
60 muži, junioři /VzPu a VzPi 40 ženy, 
juniorky, dorostenci, dorostenky.

Všechny kategorie byly bohatě 
obsazeny. Celkem se sjelo 68 střelců 
z Kraje Vysočina, Jihomoravského 
a Pardubického.

Za Bystřici v kategorii dorostenců 
VzPu 40 Jiří Brablec na 11. místě, 
František Raučina na 12. místě.

Oba zmínění stříleli tuto kategorii  
poprvé. V kategorii VzPu 60 muži 
skončil Jiří Zach na 7. místě a Jaro-
slav Nečas na 9. místě. A nakonec 
jeden zástupce pistolářů Luboš Kor-
bička na 8. místě.

Závod se po organizační stránce 
vydařil díky obětavým členům našeho 
klubu.

Na závěr chci poděkovat zaměst-
nancům kulturního domu za vstřícný 
přístup k nám a našemu závodu.

Dále potom patří dík všem sponzo-
rům, kteří nám poskytli ceny.

za SSK Oto Musil

Fotbalové soutěže jsou v polovině

Výkonný výbor Sportovního klubu Bystřice n. P. děkuje 
Městu Bystřice n. P. a všem svým sponzorům z řad fi rem (SPH stav-

by s.r.o., O.S.A. s.r.o., ČEZ Energo s.r.o., WERA WERK s.r.o., TS 
města a.s., MEGA-TEC s.r.o., E.mont s.r.o., Stavebniny Zeman s.r.o. 
Bystřicko a.s., SAGRAS a.s.) za fi nanční podporu, všem kteří zajišťují 
chod klubu (trenéři, asistenti, vedoucí družstev, maséři, správci hřišť, 
pořadatelé, řidič autobusu, rodiče hráčů mládeže, …) za obětavou práci 
ve prospěch klubu, fanouškům za podporu a hráčům všech věkových 
kategorií za předvedené výkony a vzornou reprezentaci klubu i města 
v roce 2014.

Také bychom chtěli popřát všem příjemné prožití Vánoc a do nového 
roku pevné zdraví, štěstí a radost ze života. 

Za VV SK BnP Petr Slabý - sekretář klubu

Předposlední listopadovou ne-
děli se v Brně konala kulturistická 
soutěž Smartlabs cup 2014, které se 
účastnilo 118 závodníků z celé re-
publiky v sedmi kategoriích. Mezi 
dorostenci se dařilo Patrikovi No-
votnému. 

„Byla to moje první soutěž a jsem 
rád, že se mi podařilo rozhodčí zau-
jmout a že oni ocenili můj výkon.” 

Příprava na soutěž probíhala zhru-
ba půl roku, během té doby jsem 
musel nabrat objem svalové hmoty, 

KULTURISTICKÉ SOUTĚŽI 
SMARTLABS CUP 2014

1. místo Vladimír Žižka, 2. Patrik Novotný, 3. Zdeněk Galuška
Foto: ronnie. cz

Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem přijme 

správce. Informace na telefonu: 

605 258 059, 603 944 748 
vyrýsovat svaly, zhubnout přeby-
tečný tuk a nakonec i odvodnit tělo. 
Samozřejmě jsem musel pravidelně 
posilovat. „Chtěl bych poděkovat 
trenérům, Miroslavu Korbičkovi 
a Pavlu Koukalovi, bez kterých bych 
takového výsledku napoprvé těžko 
dosáhl,” přiblížil přípravu na listopa-
dovou soutěž Patrik Novotný. 

Už nyní plánuje účast v jarních 
soutěžích, přes které by se rád no-
minoval na Mistrovství ČR 2015 ve 
Frenštátu pod Radhoštem.

ONDŘEJ KULKA OBHÁJIL 
TŘETÍ MÍSTO!

Dne 1. 12. 2014 byl zakončen 
závod mistrovství republiky Cross-
racingcup, závody čtyřkolek, MX 
a side. Mávnutí šachovnicové-
ho praporku v posledním závodu 
v Březové nad Svitavou,uťalo napí-
navé boje o cenné body do celko-
vého hodnocení seriálu v sezoně 
2014, ve všech třídách. Vyhlášení 
nejlepších jezdců všech kategorií 
proběhlo v krásné slavnostní at-
mosféře v zámku v Boskovicích. 
V tomto podniku v kategorii závodů 
čtyřkolek Junior II. (do 14 let) ob-
hájil náš domácí závodník Ondřej 

Kulka (Bukov) pěkné třetí místo,za 
druhým Kacperem Mieszkovskim 
(Polsko) a prvním Adamem Crma-
nem (Slovensko). V dalším seriálu 
-  Mezinárodní Mistrovství České 
Republiky v závodu čtyřkolek kte-
rého se zůčastňují také převážně 
závodníci ze Slovenska, Polska 
a Česka,pak vybojoval čtvrté místo.
Tímto Ondřejovi gratulujeme a pře-
jeme mu mnoho dalších úspěchů 
v sezoně 2015 a v nadcházejících 
bojích o cenné umístění v tomto 
velmi náročném sportu.

-pk-

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Výkonný výbor SK Bystřice n. P. zve své členy na 

valnou hromadu, která se koná 

v neděli 25. 1. 2015 
v 10.00 hod. 

v salonku restaurace "Na sí  ".

 Mládežnické kategorie skončily 
krajské soutěže o víkendu 25. a 26. 
10. Obě družstva mužů pokračovala 
o něco déle.V sobotu 15. 11. skon-
čila podzimní část fotbalové sezóny 
pro divizní A-tým a o týden dříve 
8.11. hrálo poslední utkání družstvo 
B-týmu v I.B třídě. Muži B končili 
na domácí půdě proti týmu Radostí-
na n.O. se kterým vyhráli 5:4, muži 
A hráli důležitý zápas v Uh. Brodě, 
kde zvítězili 0:2.

A týmu se na podzim dařilo 
a v tabulce je po podzimní části na 
4. místě. V jarní části, na rozdíl od 
loňské sezóny, mohou hráči hrát 
v relativním klidu. Tým mužů B se 
po výrazném omlazení kádru tro-
chu hledal, ale s koncem podzimní 
části přišly lepší výkony a i body. 
V dorostu letos odešel silný ročník 
do kategorie mužů a na výkonech 
i výsledcích je to znát. Zatím nám 
v Krajském přeboru patří nelicho-

tivá poslední příčka. Poslední dva 
zápasy a dvě výhry mohou signali-
zovat zlepšení pro jarní část. Záchra-
na v soutěži by měla být cílem jak 
pro realizační tým a hráče, tak i pro 
výbor SK. Starší žáci střídali během 
podzimu lepší výsledky s horšími, 
mladší žáci svoji skupinu s přehle-
dem vedou. Hráči starších i mladších 
přípravek se snaží držet krok s ostat-
ními družstvy v Krajském přeboru 
Vysočiny.   

Pokračovat v soutěžích se bude 
až na jaře (začátek divizní i krajské 
soutěže se plánuje na víkend 21. 
a 22. 3. 2015), takže hráči si  mohou 
užít zasloužené soutěžní přestávky. 
Tréninky zatím pokračují na UT ZŠ 
Nádražní a Domanín, ve sportovní 
hale a v tělocvičnách bystřických 
škol. Po Novém roce nás čeká valná 
hromada. Účast na ní by měla být 
pro členy SK samozřejmostí.

Přehled umístění jednotlivých družstev:

Muži A (Divize)   4.místo skóre 30:22 28 bodů
Muži B (I.B tř.)   8.místo skóre 25:27 20 bodů  
Dorost (KP) 12.místo skóre 17:30   9 bodů 
Žáci st. (I.tř.)   5.místo skóre 15:25 10 bodů 
Žáci ml.(I.tř.)   1.místo skóre 56:10 20 bodů
Přípravka (KP) 12.místo skóre 109:255   19 bodů

Za SK Bystřice Petr Slabý



20. strana              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MIKROREGIONMIKROREGION BYSTŘICKOBYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342

Sobotní odpoledne 29. 11. jsme se 
sešli v kulturním domě s jedním spo-
lečným cílem, ozdobit jeden ze dvou 
stromů, které zde již řadu let rostou.

Děti měly na programu výrobu oz-
dob, které byly posléze pověšeny na 
strom. Materiál na výrobu byl různo-
rodý a fantazii se meze nekladly. Míst-
ní ženy vydatně pomáhaly nejmenším 
a samy si taky pěkně „vyhrály“.

Mezi tím, než byly dodělány oz-
doby, se na strom instaloval světelný 
řetěz. Jakmile děti skončily s prací, 
rychle si vzaly svoje ozdoby a běžely 
ven do fronty před plošinu. Na jejich 
očích bylo vidět tu radost, že si můžou 
vlastním výrobkem ozdobit strom, 

který každý den vidí při cestě do školy.
Přesně v 17.00 hod. se za účasti 

místních občanů strom v celé své krá-
se rozzářil. Zazněly také koledy, které 
nám všem připomněly, že Vánoce jsou 
za dveřmi.

Tak jsme v Rodkově zahájili ad-
ventní čas. Strom nám zde bude ka-
ždý den svítit a připomínat ty hezké 
chvíle, které jsme při společné práci 
zažili.

Chci poděkovat za práci na plošině 
při zdobení a všem, kteří se na této 
akci podíleli.

Všem přeji veselé Vánoce a šťastný 
nový rok 2015.

Oto Musil, starosta

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V RODKOVĚ

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka oznamuje, že 
zápis dětí do 1. třídy na školní rok 2015-2016 se bude konat ve středu 12. 
února 2015 od 13.00 do 16.00 hodin v budově 1. stupně na sídlišti.

Vašim dětem můžeme nabídnout:

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

• malé třídní kolektivy, v nichž je 
možno respektovat individuální po-
třeby každého dítěte a budovat tak 
prostředí, v němž se děti budou cítit 
bezpečně,

• výuku vašich dětí zkušenými peda-
gogy,

• moderní vzdělávací metody a výuko-
vé postupy (projektové dny, dalton-
ské vyučovací bloky, kooperativní 
vyučování, metody kritického my-
šlení apod.),

• výuku čtení genetickou metodou,
• moderní výuku matematiky podle 

učebnic profesora Hejného,
• klub Krteček pro předškoláky,
• hromadné objednávky školních po-

můcek (sešitů, výkresů, výtvarných 
potřeb apod.) s využitím množstev-
ních slev; naší snahou je, aby výdaje 
spojené s nástupem dítěte do školy 
byly co nejnižší,

• zavádění prvků zážitkové pedago-
giky,

• estetické a útulné prostředí učeben 
vybavených moderní technikou,

• možnost využití počítačové pracov-
ny už pro žáky 1. třídy,

• umístění učeben pro nejmladší žáky 
(1. - 3. tř.) v samostatné budově 
společně s mateřskou školou, a tedy 
snadnější adaptaci žáků 1. třídy na 
školní prostředí, minimalizaci ne-
bezpečí šikany, 

• bohatou zájmovou činnost (národo-
pisný soubor, kroužek angličtiny, 
taneční, výtvarný),

• podrobné informování o dění ve 
škole i zadávání domácích úkolů a 
materiálů k domácímu procvičování 
učiva na přehledných, denně aktua-
lizovaných internetových stránkách,

• moderně vybavenou školní družinu,
• detašované pracoviště ZUŠ.

Více informací můžete získat u ředitele školy, případně můžete školu 
navštívit, prohlédnout si ji a pohovořit s budoucí třídní učitelkou.

Budeme také rádi, když navštívíte naše internetové stránky www.zsdr.cz 
a seznámíte se s aktivitami naší školy.

Pěvecký sbor Labyrint zazpíval v Praze
Středa 3. prosince. Den, na který 

se těšili snad všichni zpěváci z dět-
ského pěveckého sboru Labyrint, 
protože se už nemohli dočkat, až 
zazpívají na velkém pódiu na Sta-
roměstském náměstí v Praze. Den, 
kdy celou Českou republiku a Prahu 
svírala ledovková kalamita, která za-
stavila téměř celou dopravu.

Od úterního odpoledne do pozd-
ních večerních hodin probíhala prak-
ticky nepřetržitá  komunikace mezi 
vedením sboru, rodiči a všemi většími 
vlakovými stanicemi na trase Nedvě-
dice –  Žďár nad Sázavou - Praha.

Dostat se ve středu do hlavního 
města se zdálo nereálné. Nakonec 
padlo rozhodnutí odjet z nedvědic-
kého nádraží prvním ranním vlakem 
v 6 hodin (o dvě hodiny dříve než bylo 
plánováno). Vlak přijel na čas, tak-
že se zdálo, že se doprava stabilizuje 
a my vše bez problémů zvládneme. 
V Bystřici nad Pernštejnem však při-
šla první komplikace. Byli jsme nuce-
ni přesednout na náhradní autobuso-
vou dopravu, protože na koleje spadl 
strom. Do Žďáru jsme tak dorazili 

s mírným zpožděním. Pak už naštěstí 
probíhalo vše dle stanoveného plánu 
a my v 13:15 vystoupili na Masaryko-
vě nádraží v Praze (cesta trvala jednou 
tak déle a místo jednoho přestupu jsme 
jich absolvovali šest).

Odměnou za naši odvahu a odhod-
lání bylo zcela zaplněné Staroměstské 
náměstí a velký potlesk, když jsme do-
zpívali poslední koledu.

Kromě vícehlasých koled zazněly 
i české lidové a populární písně, sboro-
vý zpěv byl střídán komorním zpěvem 
a sólisty.

Naprosto vyčerpáni, ale maximálně 
spokojeni a plni dojmů jsme odešli do 
našeho hotelu a druhý den nás čekala 
prohlídka historické části Prahy.

Děkuji zúčastněným, protože odo-
lali všem nástrahám matky přírody 
i velkoměsta, paní učitelce Kroupové, 
rodičům  a vedení ZŠ Štěpánov nad 
Svratkou za to, že jsme mohli tuto vel-
kolepou akci realizovat.

Příští rok na shledanou, Praho!
Eva Čepičková, 

sbormistr DPS Labyrint
ZŠ Štěpánov nad Svratkou
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SULKOVEC SE HLÁSÍ

Z Rožné do Vídně za císařovnou Alžbětou a císařem Františkem Josefem  
ZŠ a MŠ Rožná a ČSŽ Rožná jely do Vídně

Dne 7. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva 
obce Sulkovec. Do komunálních voleb v naší obci kandidovalo 9 kandidátů, 
nové zastupitelstvo má 7 členů.
Starosta:  Ing. Petr Tomášek
Místostarosta:  Miloš Kuda
Finanční výbor: František Mareček, František Nykodým (předseda),  
 Mgr. Jana Smolíková
Kontrolní výbor: Jaroslav Krčil, Martin Krčil, Mgr. Jana Smolíková (předseda)

Poděkování patří všem voličům za projevenou důvěru i všem, kteří přijali 
kandidaturu v těchto volbách.

Novému zastupitelstvu přeji mnoho trpělivosti a pracovního nasazení při 
další práci na rozvoji naší obce.

Pozvánka na plánované akce v naší obci:
20. 12. 2014 Vánoční setkání u betléma na návsi v Sulkovci
28. 12. 2014 Na cestě s Ježíškem – divadelní představení v kostele sv. Havla 

                             v Sulkovci
31. 1. 2015 Hasičský ples v Sulkovci
  7. 2. 2015 Karneval v Sulkovci
V březnu se opět zapojíme do projektu „Bystřicko čte dětem“, kdy účast 

přislíbili Zdeněk Junák z Městského divadla v Brně a Honza Hrubec se svým 
loutkovým divadlem z Nového Města na Moravě.

Na všechny akce jste srdečně zváni a těšíme se na společná setkání.

Do hlavního města Rakouska 
jsme dojeli 17. listopadu v 11 hodin 
dopoledne. Zde jsme nejdříve pro-
šli významné památky – orloj, Ste-
phansdom, Hofburk, park, divadlo, 
radnici, kde již probíhaly tradiční 
vánoční trhy, a pak jsme se vrátili do 
Hofburku. Naším cílem bylo muze-
um Sisy a obytné komnaty Františka 
Josefa.

Výborné bylo to, že jsme si kaž-

dý mohl jít vlastním tempem, neboť 
jsme dostali nahrávky v češtině, je-
jichž četnost i množství jsme si kaž-
dý řídil sám. V muzeu Sisy jsme se 
v šesti místnostech vydali po stopách 
této neobyčejné císařovny. Její svět 
se nám otevřel prostřednictvím jejích 
básní, které umožňují bezprostřední 
pohled na její osobnost: její odpor 
vůči dvorním ceremoniím a únik 
do kultu krásy, posedlosti štíhlou li-

nií, špičkových sportovních výkonů 
jako i do melancholické poezie. Na 
útěku sama před sebou v přibývající 
míře cestuje tato neklidná císařovna 
v doprovodu až do roku 1898, kdy 
byla zavražděna v Ženevě. K nejvý-
znamnějším exponátům patří mimo 
četných Alžbětiných věcí i kopie je-
jích šatů, nejznámější portréty jako i 
šperky. Vystaveny jsou jak slunečník, 
vějíře, posmrtná maska, ale i pilník, 

kterým byla zavražděna.
Hofburk byl coby rezidence dy-

nastie rodu Habsburků přes 600 let. 
A tak, když jsme po skvostném cí-
sařském schodišti stoupali, všem se 
nám tajil dech. Vstoupili jsme do 
19 úředních a obytných komnat cí-
saře Františka Josefa a císařovny 
Alžběty. Komnaty, které byly v po-
sledních letech zrestaurovány a vy-
baveny historicko-autentickým způ-
sobem zprostředkovávají soukromou 
atmosféru bydlení císařského páru. 
K zhlédnutí je mimo jiné pracovna 
i ložnice císaře. Prošli jsme císařovni-
no apartmá, ložnici, viděli jsme i toa-
letu, cvičebnu, koupelnu, obdivovali 
jsme Habsburský servis – stolní oz-
doby o délce až 30 m, proslulý servis 
Grand Vermeil aj.

Ohromeni tím vším, i životem 
Sisy, jsme po dvou hodinách vy-
šli z Hofburku a vydali se pomalu 
k autobusu. Přitom jsme ještě obdi-
vovali budovy historické části Vídně. 
Závěrečná okružní jízda vídeňským 
„ringem“ zakončila v podvečer naši 
návštěvu Vídně.

Jana Romanová

Vánoce přišly i do Rožné

Jako už tradičně, tak i letos za-
čaly oslavy nejkrásnějších svátků 
v roce Vánoční výstavou v míst-
ním kulturním domě. V pátek 28. 
11. se již od ranních hodin sjížděli 
vystavovatelé se svými výrobky 
a vzápětí také první návštěvníci. 
Mohli si vybírat z ještě větší na-
bídky zboží než v předchozích 
letech. Nechyběly vánoční ozdoby 
a vazby, keramika, vizovické pe-
čivo, svíčky, šperky, bižuterie, mi-
nerály, výrobky z pedigu, knihy, 
dřevěné hračky, perníčky a mno-
ho dalších výrobků. Pro děti byly 
nachystány tvořivé dílničky, kde 
se jim celý den věnovaly členky 
místního Svazu žen. Když pak ke 

sváteční náladě přispěli svým vá-
nočním vystoupením i žáci místní 
ZŠ, byla atmosféra dokonalá.

V podvečer 30. 11. se pak 
místní i přespolní občané sešli 
u obecního úřadu na další, již tra-
diční akci – rozsvěcení vánoční 
stromu. Všichni přítomní se moh-
li zahřát punčem nebo svařeným 
vínem, ochutnat cukroví a různé 
další pochutiny. Co asi ale každé-
ho dojalo, byl krásný zpěv koled 
v podání dětí pod osvíceným vá-
nočním stromem. Když si pak naši 
nejmenší zapálili prskavky, ani se 
nikomu nechtělo domů.

Vánoce již prostě přišly i k nám. 
  Libor Pokorný

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků, 

v roce 2015 pevné zdraví, 
mnoho osobních 

i pracovních úspěchů 
a spoustu krásných dnů

                  všem přeje 

Mikroregion Bystřicko



RŮZNÉ

22. strana              Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Díky Fondu Vysočina přibyl v Charitní pečovatelské službě automobil

Osobní asistence funguje v Bystřici nad Pernštejnem již druhým rokem

Zhruba dvacet čtyři měsíců po-
skytují na území Bystřice nad Pern-
štejnem a jejím okolí své služby pra-
covníci Osobní asistence. Jedná se o 
službu, která prvotně vznikla v roce 
2010 na území Velkého Meziříčí a 

pro velký zájem se postupně rozší-
řila do dalších částí bývalého okresu 
Žďár nad Sázavou.  

V Bystřici nad Pernštejnem posky-
tují v tuto chvíli péči dva pracovníci. 
Starají se o čtyři uživatele. Díky da-
rům z Tříkrálové sbírky byl nyní za-
koupen i velmi potřebný automobil, 
který umožní poskytovat službu v te-
rénu mnohem pružněji.

A jaké činnosti osobní asistenti 
zajišťují? Je to pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití, při oblékání, 
při přesunech, dále je možné zajistit 
pomoc s osobní hygienou. Asisten-
ti pomáhají s údržbou domácnosti, 
vyřizují běžné pochůzky, pomáhají 
rodině v péči o dítě a doprovází uži-
vatele k lékaři, na různorodé aktivity. 
Neméně důležitá je i komunikace ve-
doucí k rozvoji verbální komunikace, 
a tím i k posílení schopnosti vyjádřit 
svou vlastní vůli. 

Osobní asistence je určena zejmé-
na pro osoby nesoběstačné, které jsou 

závislé na pomoci druhých, tzn. na 
pomoci rodiny, blízkých či pracovní-
ků žďárské charity. 

Osobní asistent nevykonává čin-
nosti za uživatele, ale s ním. Tyto 
činnosti by mohl uživatel vykonávat 
samostatně, kdyby neměl zdravotní 
postižení nebo onemocnění. 

Služba Osobní asistence patří dle 
zákona 108/2006 Sb. mezi služby so-
ciální péče. Služba je to terénní, tedy 
je poskytována v přirozeném prostředí 
uživatele, tzn. že asistent dojíždí domů 
k uživateli (služba probíhá v jeho 
domě, bytě apod.) 

„Četnost využití služby je u našich 
uživatelů různorodá. Některým je služ-
ba poskytována denně, některým jed-
nou týdně či jednou za 14 dní, popř. 
několik dní v týdnu. To vše je závislé na 
možnosti rodiny a blízkých, kteří se o 
uživatele starají po dobu, kdy není pří-
tomen náš pracovník. Časově se délky 
asistencí také velice různí. S nárůstem 
uživatelů souvisí i nutný nárůst pracov-

níků,“ objasňuje provozní záležitosti 
asistence vedoucí Jaroslava Pavlíčková. 

Služba Osobní asistence je urče-
na osobám se zdravotním postiže-
ním a dlouhodobým onemocněním, 
seniorům a dětem od 3 let věku. Její 
provoz je nepřetržitý, to znamená, že 
může být poskytována během celého 
dne, v noci i o víkendech; vždy záleží 
na konkrétních požadavcích uživate-
lů a na momentální kapacitě služby. 
Osobní asistence je služba hrazená 
uživatelem. Neznamená to však, že 
uživatel hradí veškeré náklady na 
provoz a zajištění služby. Ve skuteč-
nosti je příspěvek uživatele zhruba 
třetina veškerých nákladů. Zbytek 
nákladů je hrazen z dotací, příspěvků 
měst a obcí, darů či z jiných zdrojů.

Kontakt na vedoucí služby: 
Mgr. Jaroslava Pavlíčková, vedoucí 

Osobní asistence, 
mob.: 733 755 870, tel.: 566 531 158, 
email: oa.velmez@zdar.charita.cz

Tým pracovníků Osobní asistence

telské služby v Bystřici n. P.
Rozšířením vozového parku Cha-

ritní pečovatelské služby v Bystřici 
nad Pernštejnem se zlepší možnost 
poskytování služby nejen přímo ve 
městě, ale i v místních částech a v 
okolních obcích. 

Pobočka Charitní pečovatelské 

služby v Bystřici nad Pernštejnem 
měla v polovině roku 2014 145 uži-
vatelů. Z toho žilo 56 v Domě s pe-
čovatelskou službou, 62 v domác-
nostech v Bystřici nad Pernštejnem 
a 27 v bystřických místních částech 
a okolních obcích. 

Posláním charitní pečovatelské 

služby je pomáhat lidem, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení a jsou 
odkázáni na pomoc druhých při 
péči o sebe a o svoji domácnost, aby 
mohli zůstat co nejdéle ve svém do-
mácím prostředí.

Mezi cílovou skupinu poskytova-
ných služeb patří senioři se sníženou 
soběstačností, osoby, které jsou od-
kázány na pomoc druhých při péči o 
sebe a svoji domácnost a osoby po 
úrazech, které jsou odkázány na po-
moc druhých při péči o sebe a svoji 
domácnost.

Případní zájemci o službu mohou 
kontaktovat Miroslava Prudkého na 
mobilním čísle 777 155 374.

Lenka Šustrová, 
asistentka pro oblast propagace

Poptávka po službách Charitní 
pečovatelské služby, která spadá pod 
Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, 
průběžně roste. Přibývají i zájemci 
o službu, kteří žijí v obcích v okolí 
Bystřice nad Pernštejnem. Doposud 
měli pracovníci pečovatelské služby 
k dispozici pouze tři automobily, což 
bylo pro vzrůstající počet uživatelů ne-
dostačující. Aby mohlo dojít k pokrytí 
poptávky po pečovatelských úkonech, 
rozhodlo se vedení žďárské charity 
požádat o dotaci z Fondu Vysočina 
na zakoupení dalšího automobilu. 

„Výsledek nás velmi potěšil, uspě-
li jsme. Díky fi nancím z kraje jsme 
mohli pořídit další automobil a po-
krýt tak péči o naše nové uživatele, 
kteří službu potřebují a my je nechce-
me odmítnout,“ vysvětluje Miroslav 
Prudký, vedoucí Charitní pečova-
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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)

u

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

ZVEME VÁS NA PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
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PLES MĚSTA 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

Generální partneři plesu

Prodej vstupenek: TIC
Tel. 566 590 388 Vstupné: 180,- Kč

Velký sál:

Hudba: kapela James Band
19.30 - 20.00  Uvítací přípitek (sekt) 
    s cimbálovkou Sylván ve foyer     
20.00   Zahájení plesu – moderátor večera
    PETR SALAVA 
20.45 - 21.00 PETR JABLONSKÝ 
    - vystoupení známého imitátora
21.30 - 21.45 Vyhlášení sportovců 2014
    Vyhlášení osobnosti města roku 2014
22.15 - 22.30 Petr Jablonský - vystoupení známého imitátora
23.00 - 23.30 ILONA CSÁKOVÁ
00.15 - 00.30 Tombola
00.30 - 03.00 James Band

Salonek restaurace Club:

Cimbálová kapela SYLVÁN
Foyer:
Ochutnávka vín - Sedlecká vína

Náhled na rezervace vstupenek na www.bystricenp.cz


