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Desetikoruna 
natropila rozruch

Co nás čeká v letošním roce

Nešťastná desetikoruna 
zvedla před Vánocemi hladinu 
adrenalinu mnohým obyvate-
lům bystřických bytů. Nicméně 
musím konstatovat, že problém 
neuklizených společných pro-
stor v domech existuje. Jistě 
jsou nájemníci, kteří po sobě 
všechno uklízí a proto čest jim. 
Na druhé straně existují lidé, 
kterým je všechno jedno. My-
slím, že každý z nás by doká-
zal někoho jmenovat. V tom je 
však ten zakopaný pes. Pokud 
se dlouhodobě povalují věci po 
chodbách, kočárkárnách nebo 
prádelnách, zjistí se, že niko-
ho nejsou. Myslím, že všichni 
ze vchodu vědí, kdo tyto věci 
pohodil a neuklidil. Potom na-
stupují Technické služby a mu-
sí nikomu nepatřící nábytek, 
staré pneumatiky apod. ukli-
dit za peníze města na skládku 
Bukov. Jsem přesvědčen, že 
všichni pochybujeme o správ-
nosti tohoto řešení. Soukromý 
majitel by to neudělal nikdy. 
V Brně se na tuto službu vybí-
rá v soukromých objektech až 
50,- Kč na osobu. Ber a nebo 
neber. Naše desetikoruna je 
zúčtovatelná záloha, která by 
měla působit hlavně preven-
tivně. Pokud v průběhu roku 
nebude třeba žádné povalující 
se věci řešit, bude desetikoruna 
vrácena. Není to však poplatek 
za běžný úklid, který by měl 
být zajišťován automaticky.

Desetikoruna je ošidná věc 
a já jsem si vědom, že nedosta-
tečně vysvětlená natropí pro-
blémy. Všem se za to omlou-
vám, příště musíme naložit 
s osvětou lépe a pečlivěji. Přeji 
všem příjemné dny v novém 
roce 2014.

Karel Pačiska

Od října minulého roku již na-
plno vypukly stavební práce na 
Centru zelených vědomostí EDEN 
u vlakového nádraží. Nezimní po-
časí přeje výkopovým pracem, pro-
to mohla být zrealizována kanaliza-
ce, základy skanzenu, bourací práce 
a dále probíhá stavební činnost 
i uvnitř budov, zejména v kravíně.    

V současné době probíhá výběro-
vé řízení na vybudování kanalizace 
v Domaníně. Jestliže vše půjde hladce 
a fi rmy akceptují výsledky výběro-
vého řízení, stavební práce nasta-
nou v jarních měsících. Obyvatelé 
Domanína budou včas informováni 
o časovém harmonogramu.

Zimní stadion je stavebně povolen, 
nyní se dopracovává dokumenta-
ce pro realizaci stavby a také tady 
by měly vypuknout stavební práce 

v jarních měsících, aby budova byla 
dokončena do podzimu.

V letošním roce budeme po-
kračovat v rekonstrukci bytových 
domů, tedy ve výměně oken a opra-
vě fasád konkrétně na těchto pěti 
domech: ul. Dr. Veselého 856-857, 
ul. Příční 854-855, ul. Tyršova 856-
860, ul. Luční 509 a dům na ul. No-
voměstská 930-932. Právě probíhá 
výběrové řízení na dodavatele.

Kompletní rekonstrukcí projde 
ul. Bratrská, dojde zde k výmě-
ně elektrického vedení, veřejné-
ho osvětlení, částečně kanalizace 
a nové budou i povrchy. Hlavní změ-
nou bude výstavba nového chodníku 
a také nastane změna dopravního 
systému, neboť se ulice zjednosměr-
ní směrem k budově policie.

Také ulice Luční se v úseku od 

šťastnnná deeesetikorr

ulice Hornická až ke kulturnímu 
domu dočká nového povrchu a pře-
ložky elektrického vedení.

Josef Vojta
místostrosta

Malý Zdeněk Kolář dorostl!!!

V PŘEROVĚ VYHRÁL MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Zdeněk Kolář (1996, TK Bystřice 

nad Pernštejnem) vyhrál silně obsa-
zený mezinárodní turnaj ITF Grade 
1 do 18-ti let v Přerově. V českém 
fi nále porazil Davida Poljaka (1996, 
TK Agrofert Prostějov) 6:4, 6:2. 

Tolik stručná zpráva z internetu. 
Už léta píšeme v našem týdeníku 
o malém Zdendovi Kolářovi, který 
je tenisovým talentem odmalička. 
Zdenda za ta léta vyrostl a je už vel-

kým tenistou. V půli ledna vyhrál 
mezinárodní mistrovství republi-
ky v tenise juniorů. Pochválil jej 
i nehrající kapitán daviscupového 
týmu Jaroslav Navrátil. Zdenda se 
stává chlapem! Třeba mu za pár let 
budeme fandit právě v Davisově 
poháru. Třeba nám dorůstá nový 
Tomáš Berdych. Tak ať se mu dále 
daří!

-HJ-
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Dne 10. 12. 2013 se před Váno-
cemiuskutečnilo karasínské tvoře-
níčko malých dárků všech věko-
vých kategorií pod vedením paní 
L. Buchtové.

Krásná interpretace vánočních 
koled na trumpety v podání pana 
M. Broicha a juniora od Svobodů 
Karasín 16 byla příjemným zpestře-
ním Štědrého večera v obci Karasín.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
O druhé adventní neděli si sku-

pina rodičů a dětí ozdobila vánoční 
stromek na návsi. Došlo i na vánoční 
vytrubování, zpěv koled a teplý čajík 
(a jiné…).

Pravou vánoční náladu se pokusi-
ly děti navodit v třetí adventní neděli 
v kulturním domě svým vystoupe-
ním. Děti zazpívaly vánoční písně, 
přednesly básně, zatančily tance 
a pro zpestření předvedly i malou 
módní přehlídku.  Po skončení pro-
gramu byla pro 
děti připravena 
vánoční dílnič-
ka, kde si děti 
vyrobily svícny, 
vánoční ozdoby, 
andělíčky a na-
zdobily perníčky. 
A v malé kavár-
ničce všichni pří-
tomní ochutnali 
vánoční cukroví 
i pravý vánoční 
punč.  Všechny 
děti, kterých bylo 

přes 35, jako odměnu za své krásné 
vystoupení, které na nás dýchlo pra-
vou vánoční atmosférou, našly pod 
stromečkem dárek. 

Den před Štědrým dnem se jelo na 
bruslení. Tentokrát na zimní stadion 
do Žďáru a zájem byl opravdu veliký 
– autobus byl plně obsazen.

Předsilvestrovský turnaj ve stol-
ním tenisu byl poprvé připomínkou 
nedávno zemřelého Václava Kaňky, 
který byl pro mnoho generací doma-

Karasínské tvoření

nínské mládeže vzorem a propagáto-
rem tohoto sportu. I letos se hrálo ve 
třech kategoriích, mezi muži zvítězil 
Pavel Navrátil st., mezi ženami Ga-
briela Vítková a v kategorii mládeže 
Marek Polák. Celkem hrálo 44 stol-
ních tenistů.

O Silvestru se pohybovým akti-
vitám věnovaly jak místní ženy, tak 
i muži. Skupina žen vystoupila v rám-
ci Silvestrovské oslavy na Skalském 
Dvoře s dvěma tanci, zatímco muži 

všeho věku možná zahájili novou 
tradici  – tradici silvestrovského fot-
balového zápasu ženatí vs. svobodní. 
Ženatí domaňáci jistě nenechají nic 
náhodě a budou chtít svým svobod-
nějším a mladším spoluobčanům za 
rok vrátit letošní prohru 2:1.

A nakonec ještě pozvánka  na akci 
nadcházející: srdečně zveme všech-
ny děti i s rodiči na náš domanínský 
dětský karneval do kulturního domu, 
a to v sobotu 8. února 2014.

Prosinec byl v Domaníně na kulturní události velmi bohatý

Borovinka vám slouží už 10 let
Uprostřed ledna 2004 zaskřípěly 

pneumatiky vozů a podrážky bot na 
čerstvém domanínském sněhu a do 
dveří právě dokončené budovy no-
vého sportovního a rekreačního are-
álu nad rybníkem Horňákem vstupo-
vali první hosté. Pak prošlo 10 let. 
Uprostřed ledna 2014 berou za kliku 
dveří znovu noví i staronoví hosté 
a Borovinka znovu a znovu ráda vítá 
pohostinným prostředím každého 
příchozího. I když si za onu dobu 
prožila Borovinka své lepší i horší 
chvíle, areál se proměnil, vyrostly 
z malých velké stromy i nové stavby, 
přibyla sportoviště i herní  koutky 
a změnily se tváře personálu vítající-
ho hosty, zůstává, či doufáme, že se 
stále více stává místem, kde ...zažije-
te odpočinek! 

V duchu rekapitulace, zhodnocení 
zkušeností uplynulých let i „nabrání 
dechu“ pro dynamičtější rozjezd do 
budoucnosti, jsme tak zahájili 11. 
rok služby hostům a regionu Bystřic-
ka. Po loňské změně provozovatele 
upevňujeme nyní náš tým, a tak se na 
Borovince setkáte od ledna se sym-
patickou tváří paní Hany Homol-
kové, která vyměnila poštovní uni-
formu za židli provozní a  s novým 
elánem pomůže přetvářet Borovinku 
v ještě pestřejší a příjemnější místo. 
V tomto duchu chceme jak provoz, 
tak samotný areál obohacovat o další 
nové akce a prvky, aby byla Boro-
vinka atraktivním turistickým a ná-
vštěvnickým cílem ve vznikající síti 
bystřického regionu Zubří země. Jak 
bude nějaká novinka takříkajíc „na 
spadnutí“, určitě o tom dáme vědět. 

Nejbližší akcí, na kterou bychom 
rádi na Borovinku pozvali domácí 
i přespolní, bude v sobotu 15. února 
2014 Valentýnský ples. Masopust se 
nám letos protáhl až do března, pro-

to si ukrátíme dlouhé čekání na jaro 
už v polovině února touto společen-
skou událostí. Za doprovodu novo-
městské hudební skupiny Petrkyt se 
můžete protančit k bohaté tombole, 
připomenout si se svým partnerem 
či partnerkou valentýnsky zamilo-
vané chvíle a nebo si je hezky čer-
stvě prožít, či dočkat v kole třeba 
až příchod nedělního rána. Infor-
mace vyvěsíme na web i nástěnku 
IC. Vstupenky je možné zakoupit 
o víkendech na Borovince nebo si je 
telefonicky zarezervovat na 566 551 
828 nebo 739 073 806. 

Vyznavače dobrého jídla a GUR-
MÁNSKÝCH ZÁŽITKŮ zase 
potěší, že se v roce 2014 kuchyně 
Borovinky zaměří během svých 
gurmánských víkendů na přiblíže-
ní evropských kuchyní. V únoru 
o Valentýnském víkendu 14. – 16. 2. 
2014 tak bude možné ochutnat spe-
ciality slovenské kuchyně. Zkrátka 
nepřijdete ani v březnu, kdy se vrá-
tíme o víkendu 14. - 16. 3. 2014 
k vyhledávaným rybím specialitám 
ze sladkovodních ryb v rámci podu-
najské kuchyně. Zkrátka jako v loň-
ském roce bude vždy jeden víkend 
v měsíci v restauraci na Borovince 
určen pro mlsné jazýčky a gastro-
nomii.  

Borovinka ani v zimě nezavírá, 
naopak nabízí celý rok vždy volné 
kapacity ubytování, prostory re-
staurace a sálu pro rodinné i fi rem-
ní akce a o každém víkendu během 
celého roku zde najdete otevřenou 
restauraci v sobotu a neděli od 11 
do 20 h.  

Na Borovince totiž budete jako 
loni i po celý právě zahájený rok 
vždy vítáni. 

Všichni z Borovinky



Datum Název akce  Místo Organizátor 

28. 1. Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD KD 

29. 1. Otev ení denního stacioná e Pod Horou 91 Oblastní charita Ž ár n. S. 

30. 1. Ekumenická bohoslužba Sborový d m CE ímskokatol. spole enství a 
eskobratrská církev evangelická 

31. 1. Divadelní p edstavení: Sv táci; 19.00 hod. KD V žná Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

31. 1. Školní ples; hraje Akcent; 20.00 hod. KD Strážek Sdružení rodi  p i ZŠ a MŠ Strážek 

31. 1. - 2. 2. Soust ed ní reprezentace FbU Sportovní hala FbU 

únor Byst icko te d tem 2014 (Blažkov, Byst ice n.P., Lísek, 
Píse né, Rove né, Št pánov n. S., Vír, Zvole) 

Obce mikroregionu 
Byst icko Mikroregion Byst icko 

1. 2. Divadelní p edstavení: Sv táci; 18.00 hod. KD Strachujov Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

1. 2. 60. zem d lský ples; 20.00 hod. Prostory KD VOŠ a SOŠ Byst ice n.P.

1. 2. III. Obecní ples; hraje VIP Zub í; 20.00 hod. KD Píse né Obec Píse né 

3. 2. P ijíma ky nane isto; 14.00 hod. GY Byst ice n. P. GY Byst ice n. P. 

3. 2. Zápis do 1. t ídy; 12.00 – 16.00 hod. ZŠ Strážek ZŠ a MŠ Strážek 

8. 2. Blažkov te d tem s Markétou Vydrovou; 15.00 hod KD Blažkov Obec Blažkov, Mikroregion 
Byst icko 

8. 2. Hasi ský bál; hraje Jásalka; 20.00 hod. KD Lísek SDH Lísek 

8. 2. Maškarní ples obecního zastupitelstva; hrají Bosorky; 
20.00 hod. KD Vír Obec Vír 

8. 2. XXXIV. Maturitní ples gymnázia; 20.00 hod. Prostory KD Gymnázium Byst ice n. P. 

8. 2. Den otev ených dve í  U ovské dílny na ulici 
Kulturní VOŠ a SOŠ 

8. 2.  D tský olympijský karneval;14.00 hod KD Domanín Obec Domanín 

11. 2. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

11. 2.  Kino – Animované pásmo pohádek Velký sál KD KD Byst ice nad Pernštejnem 

13. 2. Koncert KPH – ARTEMIS TRIO a Valerie Zavadská; 
19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice nad Pernštejnem 

14. 2. Divadelní p edstavení: Sv táci; 19.00 hod. Orlovna Rozsochy Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

14. 2. Rybá ský ples; hraje Zuberská šestka; 20.00 hod. KD Dolní Rožínka MRS MO Dolní Rožínka 

14. 2. Fotbalový ples, hrají Pikardi; 20.00 hod. KD V chnov TJ V chnov 

14. 2. Valentýnská Crazy neon party; hraje DJ Lud k Ptá ek; 
21.00 hod. KD Vír Radoslav Jašek 

15. 2. Turnaj v badmintonu pro d ti a mládež; 9.00 hod. KD V žná Obec V žná 

15. 2. Divadelní p edstavení: Sv táci; 18.00 hod. KD Št pánov n. S. Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

15. 2. Valentýnský bál; 20.00 hod. Borovinka Borovinka 

15. 2. Maškarní bál SK VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ SK VOŠ a SOŠ 

15. 2. IV. ro ník Mariášového turnaje; prezentace 13.00 – 
13.30 hod. Pohostinství V chnov Pohostinství V chnov 

16. 2. Maškarní karneval pro d ti; 14.00 hod. KD V chnov TJ V chnov 

16. 2. D tský karneval;15.00 – 17.00 hod. Velký sál KD DDM, KD Byst ice n. P. 

21. 2. Hasi ský ples - hraje Jásalka; 20.00 hod. KD Bolešín SDH Bolešín 

22. 2. Divadelní p edstavení: Sv táci; 18.00 hod. KD Uj ov Ochotnický divadelní soubor 
Ví ina z Víru 

22. 2. Spole enský ples Mega a.s. a Mega-TEC s.r.o. Prostory KD MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.  

26. 2. Výchovný koncert – Folkové návraty; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice nad Pernštejnem 

28. 2. D tské divadelní p edstavení: O dvanácti m sí kách; 
8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice nad Pernštejnem 

28. 2. Divadelní p edstavení – Sv táci;19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice nad Pernštejnem 
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LEDEN  ÚNOR 2014LEDEN  ÚNOR 2014

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Narození

Úmrtí

LISTOPAD 2013
   1.11. Samuel Murzyn
10.11. Klaudie Havířová
11.11. Viktorie Lukšová
13.11. Linda Novotná
14.11. Miloslav Ungr

ÚNOR 2014
Marie Krytinářová 94 let
Jan Kletečka Ing. 89 let
Marie Valkovičová 87 let
Josefa Hoffmannová 86 let
Marie Legátová 85 let
Vlasta Kolářová 85 let
Vlasta Zámečníková 80 let
Vasil Chomčo 80 let
Marie Taschová 80 let
Marie Kincová 75 let
Vlasta Hovorková 70 let
Milada Tulisová  70 let
Milan Sejbal Ing. 70 let
Josef Vávra 70 let
Jaroslava Bobková 70 let
Marie Romová 70 let
Jarmila Smejkalová 70 let
Josef Koubek 70 let
Miroslav Štěpánek 70 let
Eva Hubayová 70 let

PROSINEC 2013
17.12. Josef Jinek

PROPAGACE 
CENTRA ZELENÝCH 
VĚDOMOSTÍ EDEN
Na jaře letošního roku bude pro-

střednictvím nového marketingového 
projektu zahájena propagace Centra ze-
lených vědomostí Eden, které se budu-
je na území Bystřice nad Pernštejnem. 

Propagace a marketing jsou nedíl-
nou součástí stavby Centra a základem 
pro dosažení jeho plánované návštěv-
nosti. Příprava propagace bude vychá-
zet mimo jiné i z literárně-historického 
průzkumu, od něhož se očekává nale-
zení autentických a atraktivních reálií 
s vazbou na rod Mitrovských. Důleži-
tou roli bude hrát i jednotná grafi cká 
podoba všech propagačních materiálů. 
V rámci projektu vzniknou  videokli-
py, rozhlasové spoty, tištěné propa-
gační materiály, proběhne samotná 
kampaň v jednotlivých médiích, na-
vigace do Bystřice, budou uspořádá-
ny propagační akce pro veřejnost atd.  

Dlouhodobým cílem projektu je 
vytvoření mediální a marketingové 
podoby Centra zelených vědomostí 
Eden a založení komunity vracejících 
se návštěvníků s využitím všech do-
stupných možností včetně sociálních 
sítí a dalších nových médií. Věříme, že 
propagace pomůže nejenom k úspěchu 
celého projektu centra Eden, ale přispěje 
k celkovému zviditelnění Bystřice nad 
Pernštejnem na turistické mapě České 
republiky. Marketingový projekt bude 
realizovat městská společnost Eden 
Centre, s.r.o., náklady se budou pohybo-
vat na úrovni 4 mil. Kč, 90% z této část-
ky přispěje EU prostřednictvím ROP JV.  

Pavel Pichler, 
Eden centre s.r.o.

Děkuji všem přáte-
lům, známým a pracov-
nicím všech MŠ pod 
vedením Mgr. Vlasty 
Moncmanové za vel-
kou podporu a sou-
strast na pohřbu mého 
muže Josefa Pindjaka.

Zuzana Pindjaková

PODĚKOVÁNÍ

FRANTIŠKA PAVLÍKOVÁ 
90 let.

Dcera Antonie s rodinou
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ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ

Rozhovor s ředitelkou ZŠ Tyršova 106 Mgr. Ivetou Ostrýžovou

ZAJÍMÁM SE O MEDICÍNU, TAJEMNO, JÓGU...

Jak dlouho jste ve funkci ředitel-
ky a jakým zálibám se věnujete?

Ve funkci ředitelky jsem teprve od 
1. srpna 2012. Nastoupila jsem po 
stávajícím panu řediteli Josefu Buch-
tovi. Ten byl při vyhlášení konkurzu 
na tuto pozici v důchodovém věku a 
o další setrvání ve funkci neuvažoval. 
Po úspěšném absolvování konkurzu 
jsem byla jmenována samotným hejt-
manem Kraje Vysočina panem Jiřím 
Běhounkem přímo v prostorách naší 
školy. Přiznávám, že jsem se mož-
nosti „vést naši školu“ příliš nebránila. 
Baví mě „papírování“ a toho je v této 
funkci opravdu dost. Velkou výhodou 
byl při rozhodování i fakt, že školu a 
podmínky v ní dobře znám, učím zde 
už od roku 1985. Vysokou školu jsem 
vystudovala při zaměstnání. Tehdejší 
paní ředitelka Drahomíra Valdhanso-
vá mi vycházela maximálně vstříc. 
Dodnes na svoje začátky ve škole ráda 
vzpomínám.

Mimo práci, která je také mým 
koníčkem, se zajímám o alternativní 
medicínu, tajemno, jógu. Doma mám 
velké množství knih, které bych si 
ráda přečetla, ale vzhledem k tomu, 
že většinu pracovní doby „koukám 
do papírů,“ už moc chuti na další čte-
ní nemívám. Přiznávám ale, že dost 
času strávím u televizoru – mám ráda 
soutěžní pořady, kvalitní, nejlépe čes-
ké fi lmy a staré černobílé detektivky. 
Nejvíce mě asi nabíjí volejbal. Ten ale 
hraji především pro radost!

Manžela s dcerou podporuji v jejich 
mysliveckých aktivitách. Pobyt v pří-
rodě je výborný relax nejen po nároč-
né duševní práci.

Můžete nám představit vaši školu 
a její zaměření?

Naše škola je určena pro vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami. To znamená, že ji navštěvují 
žáci se zdravotním postižením nebo 
zdravotním znevýhodněním. Počát-
ky školy sahají do roku 1961. Název 
školy se během let několikrát změ-
nil. Z původního zvláštní škola přes 
speciální škola až po současný název 
základní škola. Tento název je možná 
trochu matoucí, ale důvod je ten, že 
naši absolventi dostávají na závěreč-
ném vysvědčení doložku o získání 
základního vzdělání stejně jako žáci 
běžných základních škol. To dříve ne-
bylo. V současné době vzděláváme 35 
žáků ve 4 třídách. Ve 2 třídách základ-
ní školy praktické se učí žáci s lehkým 
mentálním postižením nebo zdravot-
ním znevýhodněním.

Dvě třídy základní školy speciální 
navštěvují žáci s těžším mentálním 
nebo kombinovaným postižením. Ve 
třídách ZŠP může být 6 – 14 žáků, 
ve třídách ZŠS 4 - 6 žáků. V obou 
třídách ZŠS působí i asistentky pe-
dagoga. Práce učitelů i asistentek 
je velice náročná, protože máme 
ve třídách běžně 3 i více oddělení 
(ročníků). Naštěstí mám kolem sebe 
kvalitní, kvalifi kovaný a spolehlivý 
tým zaměstnanců. Ještě bych snad 
měla připomenout, že naši žáci mají 
stejné vyučovací předměty jako žáci 
běžných základních škol. Pouze uči-
vo je částečně zredukované a žáci 2. 
stupně jsou osvobozeni od povinné 
výuky druhého cizího jazyka. Jako 
nepovinný předmět vyučujeme ná-
boženství.

Jakou zájmovou činnost nabízí 
škola vašim žákům?

Naši žáci mohou každoročně na-
vštěvovat s malými obměnami několik 
zájmových útvarů. Letos je to hudební 
kroužek zaměřený na muzikoterapii, 
výtvarná dílna, výcvik stolního tenisu 
a práce s počítačem. 

Máte přehled o uplatnění absol-
ventů vaší školy?

Úplný přehled nemám. Naši žáci 

jsou vedeni k manuální práci, proto 
nacházejí uplatnění především jako 
zedníci, zámečníci, zahradníci, ku-
chařky, pekaři, prodavačky. Několik 
jich pracuje ve společnostech jako je 
WERA, TYCO, MEGA, Technické 
služby. Bohužel vím i o několika ab-
solventech, kteří skončili mezi bezdo-
movci, přestože byli ve škole úspěšní.

Co vás nejvíce těší na vaší práci a 
co vás rmoutí? 

Velice mě těší, když se k nám do 
školy vracejí absolventi všech věko-
vých kategorií. Přijdou se podívat, 
co se ve škole změnilo, pochlubí se 
svými úspěchy v osobním životě i v 
zaměstnání. Mám radost a pocit zado-
stiučinění, když vidím spokojené rodi-
če, jejichž děti se do školy těší, protože 
zde mají kamarády, zažívají úspěch a 
rády se učí. Vzhledem k malému po-
čtu dětí i dospělých ve škole jsme ta-
ková „jedna větší rodina.“

Rmoutí mě zkreslený obraz školy 
na veřejnosti. Rodiče se z různých 
důvodů bojí nebo stydí přihlásit svoje 
dítě k nám, mnohdy se ani do školy 
nepřijdou podívat, aby získali více 
informací o možnostech vzdělávání. 

Měli by si ale uvědomit, že na nich 
leží to důležité rozhodnutí, zda z jejich 
dítěte vyroste spokojený a sebevědo-
mý člověk. Pokud psycholog napíše 
dítěti doporučení do školy pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, pak věřte, že je to v zájmu dítěte. 
Rodiče by pak měli s dítětem do školy 
přijít, zjistit potřebné informace a pak 
se rozhodnout.

Jaké největší problémy řešíte v 
roli ředitele?

Největším problémem, který jsem 
zatím musela jako ředitelka řešit, bylo 
propouštění pedagogů. K tomu muse-
lo dojít z ekonomických důvodů. Dětí 
nám víc ubývá, než přibývá, museli 
jsme zrušit další třídu. Velmi by nám 
pomohlo, kdyby k nám přišly ty děti, 
které k nám chodit mají. Poskytneme 
jim kvalitní výuku dle vlastního škol-
ního vzdělávacího programu, případ-
ně výuku dle individuálního plánu. 
Jelikož jsem optimistka, věřím, že se 
v nejbližší době situace s počtem žáků 
zlepší, a já nebudu muset řešit rušení 
dalšího pracovního místa.

S ředitelkou ZŠ Tyršova 
rozmlouval Hynek Jurman

Ředitelka Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
zve rodiče a jejich děti se speciálními vzdělávacími potřebami

k zápisu do 1. ročníku.

Zápis se koná v budově školy 

ve čtvrtek 6. února 2014 v době od 12 do 15 hodin.

Jiný termín je možné dohodnout na telefonním čísle 566 552 032.
Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list  dítěte.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO PODNIKATELE
Dnem 17.10. 2013 nabyla účin-

nosti novela živnostenského záko-
na č. 309/2013 Sb.

Tato novela reguluje prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Podnikatelé, kteří se zabývají pro-
dejem kvasného lihu, konzumního 
lihu a lihovin v rámci oboru volné 
živnosti, nebo provozují řemesl-
nou živnost s předmětem podnikání 
„hostinská činnost“, mohou do 6-ti 
měsíců od účinnosti uvedené nove-
ly živnostenského zákona požádat 

o vydání koncesní listiny v částeč-
ném rozsahu na prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a lihovin. K získání 
této koncese není třeba splnit žádné 
kvalifi kační předpoklady. 

Smyslem úpravy je získat přehled 
o prodejcích uvedené komodity.

Podnikatelé, kteří jsou ke dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona opráv-
něni prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny, mohou v této čin-
nosti pokračovat po dobu 6-ti měsí-

ců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, tj. od 17. 10. 2013 - 16. 4. 
2014. Požádá-li podnikatel v této 
lhůtě živnostenský úřad o koncesi 
na prodej kvasného lihu, konzumní-
ho lihu nebo lihoviny, může v pro-
deji kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihoviny pokračovat do doby 
pravomocného rozhodnutí o udělení 
koncese. Marným uplynutím lhůty 
k podání žádosti o koncesi pro pro-
dej kvasného lihu, konzumního lihu 
nebo lihoviny, podnikateli právo 
prodávat kvasný líh, konzumní líh 

nebo lihoviny v rámci oboru živnosti 
volné, zaniká. 

Přijetí žádosti o koncesi nepodlé-
há správnímu poplatku.

Všechny potřebné informace 
k uvedené novele živnostenského 
zákona získáte na Obecním živnos-
tenském úřadě, Příční 405, 593 01 
Bystřice n.P. , popřípadě na telefon-
ním čísle 566 590 337, 338, 359.

Marie Hanáková
Obecní živnostenský úřad
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PEKLO V MUZEU
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V MŠ Olešínky se letos po šesti letech znovu 
obnovila tradice vánočních výstav. O třetím ad-
ventním víkendu se otevřely dveře mateřské ško-
ly vítaným návštěvníkům, kterých nebylo vskut-
ku málo. A jak naznačuje i vítězství mateřské 
školy v soutěži "O nejkrásnější a nejzajímavější 
vánoční výzdobu", výstava byla velmi zdařilá. 

Návštěvníci měli možnost načerpat inspira-
ci pro originální výzdobu svého domu, alespoň 
na chvíli se zastavit v předvánočním shonu a za 
poslechu vánočních koled, popíjení vánočního 
punče a ochutnávání vánočky si uvědomit, že 
Vánoce jsou již opravdu za dveřmi. 

Na vánoční výstavu pak bezprostředně navá-
zala vánoční besídka, na které děti vystoupily se 
svým pásmem vánočních písní, což atmosféru 
blížících se Vánoc ještě umocnilo.

kolektiv MŠ Olešínky

Vánoční výstava v Olešinkách

Podzemí muzea se 7. prosince 2013 
díky pracovníkům domu dětí a mlá-
deže a městského muzea proměnilo 
v opravdové peklo. Andělé prováděli 
skupinky dětí a jejich rodičů peklem 
s opravdovými čerty. Ti je pouštěli dál 
za splnění různých pekelných úkolů. 
Nakonec děti dostaly pekelné razítko 
od samotného Lucifera, díky které-
mu mohly zpátky na zem. Další cesta 
vedla po schodech až do nebe, které 

se rozkládalo v půdních prostorách 
muzea. Tam už čekal Mikuláš, andělé 
a také připravené soutěže a nadílka.

Naše poděkování patří všem pra-
covníkům a dobrovolníkům, kteří se 
na této akci podíleli.  Akce mohla pro-
běhnout díky fi nanční podpoře Kraje 
Vysočina, Města Bystřice n.P. a fi rem 
Wera werk, s.r.o. a Rathgeber, k.s.

Karel Krondráf
 ředitel DDM
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Dům dě   a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem
pořádá zájezd na muzikál
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V hlavní roli se představí:

Alena Antalová nebo Ivana Vaňková
V neděli 9. 2. 2014 v 18:00 hodin

Městské divadlo Brno

Cena: dospělí: 700,- Kč
      studen  : 500,- Kč 

V ceně je zahrnuta cena vstupenky a autobus. 

Vstupenky a bližší informace získáte v kanceláři DDM 
nebo na telefonu: 566552700.

Z Á P I S   D O   H U D E B N Í   Š K O L Y    Y A M A H A 

Byst ice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50 

 2. pololetí 2013/14  -  možnost zápisu v míst  školy každé úterý  
                                               v m síci lednu a únoru od 14.00 – 16.30 hod. 

- elektronická p ihláška na www.yamahaskola.cz  
- tel. 603 827 735 

P  e d š k o l n í   o b o r y : 
Robátka    od ty  do 18 m síc  dít te, spole n  s rodi i  

p sobení na smyslové a hudební vnímání 
dít te 

První kr ky k hudb od 18 m síc  do ty  let, rozvíjení hudebnosti 
       písn mi, hrou na rytm. a melod.nástroje,   

hudebn  pohybovými innostmi aj.    
Rytmické kr ky  navazující p edškolní program, rozvoj hud. 

p edstavivosti, základy hudební nauky, hra  
na flétnu, rytmické a melod. nástroje  

D a l š í   o b o r y :  
Zobcová flétna   sopránová a altová flétna                                               

pro d ti od šesti let, mládež a dosp lé 
                                            individuální a skupinová hra

         dále možnost spole né výuky d tí s rodi i 
Keyboard FKK (klávesy) propracovaná metodika hry od šesti let 
Keyboard FK   propracovaná metodika hry s možností vlastní 

tvorby, od osmi let, mládež a dosp lé  
Zp v (pop-rock zp v) intona ní istota, zp v na mikrofon,         

sólový zp v, vokální skupiny 
P íprava na hudební obory st edních a vysokých škol 
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„Pěkný hlásek“ ve školní družině ZŠ TGM Školní družina při ZŠ TGM

Žáci ZŠ TGM se učí nejen ve škole

Vánoční akademie ZŠ TGM

Na pěveckou soutěž, která proběhla 
11. 12. 2013 v naší školní družině při 
ZŠ TGM v Bystřici n. P., se naše „druži-
nové“ děti velmi těšily. Zúčastnilo se 13 
dětí z oddělení A a D. Děti si připravily 
zimní písně a vánoční koledy. V odd. A 
se na 1. místě umístil Liborek Jedlička, 
na 2. místě Janička Velenová a 3. místo 

obsadila Terezka Ptáčková. V oddělení 
D, které navštěvují děti starší věkové 
kategorie, získala 1. místo Dominika 
Nešporová, 2. místo Adam Ulbrich a 
3. místo Štěpán Bárta. Všechny děti, 
které se zapojily do soutěže, chválíme 
a blahopřejeme vítězům.

Eva Sedláčková

Velikým zájmem rodičů o umís-
tění svého dítěte ve školní družině 
při ZŠ TGM byl zahájen školní rok 
2013/ 2014. Na základě výrazně 
zvýšeného počtu žádostí o zařazení 
dětí 1. stupně do ŠD, bylo otevřeno 
4. oddělení. Žáci, kteří dochází do 
ŠD, vstoupili začátkem školního 
roku do pěkných, materiálně dobře 
vybavených tříd - s dobrou audio-
vizuální technikou, počítači, mo-
derními hračkami a společenskými 
hrami.Výraznými akcemi všech 
oddělení od září do prosince byla 
výtvarná, recitační a pěvecká soutěž. 
Příjemná setkání s rodiči a blízkými 
proběhla před Vánocemi. Děti spo-

Od letošního školního roku se na 
naší škole ZŠ T. G. Masaryka v pátém 
a šestém ročníku začal vyučovat nový 
předmět - Člověk a moderní svět. Uči-
vo je rozděleno do několika bloků – fi -
nanční gramotnost, ochrana člověka za 
mimořádných událostí, obrana státu, 
dopravní výchova, korupce a základy 
první pomoci. V rámci bloku fi nanční 
gramotnost žáci šestého ročníku navští-
vili společnost ZFP akademie v Bystři-
ci n. P., jejímž hlavním cílem je naučit 
širokou veřejnost fi nanční gramotnosti 
tak, aby dokázala efektivně nakládat 
s fi nančními prostředky. Žáci v této 
fi rmě získali mnoho zajímavých a 

cenných informací od fundovaných 
lektorů Jitky Mynářové a Petra Vázle-
ra. Děti se zaujetím poslouchaly, živě 
diskutovaly a kladly mnoho dotazů, 
což bylo důkazem, že je tato přednáška 
zaujala. Lektoři měli připravený nejen 
zajímavý výklad, ale i soutěžní otázky, 
za jejichž správné zodpovězení rozdá-
vali dětem drobné dárky.

Děkujeme Jitce Mynářové a Petru 
Vázlerovi za jejich vstřícnost a ochotu 
a těšíme se  na další  spolupráci.

Vždyť škola nemusí být jediným 
místem, kde se něco nového učíme 
a dozvídáme.

Dana Kuncová

lu s paní vychovatelkami připravily 
vánoční besídku a vánoční dílnu pro 
své nejbližší. Malé děti seznamujeme 
se základy práce na počítači, klademe 
důraz na duševní a fyzickou aktivitu. 
Bezpečnost dětí v silničním provozu 
prolíná všemi zájmovými činnostmi. 
Snažíme se vychovávat všestranně 
vzdělané děti. Pestrost činností je dů-
ležitou součástí a zárukou pro kvalitní 
práci. Děti dochází do školní družiny 
rády, těší se na další aktivity, které je 
očekávají. Za všechny děti školní dru-
žiny a paní vychovatelky přeji Vám 
všem do nového roku 2014 pevné 
zdraví, štěstí a spokojenost.

Eva Sedláčková

Z á k l a d n í   š k o l a   T. G.  M a s a r y k a 
Tyršova 409, Byst ice nad Pernštejnem

Vážení rodi e budoucích prv á k , 

dovolte, abychom Vás i Vaše d ti pozvali 

k  ZÁPISU   do  první t ídy,
který prob hne  v pátek 31. ledna 2014  

od 9.00 do 17.00 hodin.
Prosíme rodi e, aby p ípadnou od vodn nou neú ast p i zápisu oznámili  

na tel . 566 552 549 nebo elektronicky na noskova.h@zstgmbystrice.cz. 

Náhradní termín zápisu  
je stanoven na pond lí 10. února 2014 od 14.00 do 16.00 hodin. 

Rok se s rokem sešel a ve sváteč-
ním předvánočním období bylo opět 
dílo hotovo. Jaké? Ano, tušíte správ-
ně, sedmnáctá vánoční akademie naší 
školy. Přestože se může zdát stále 
obtížnější hledat a vymýšlet náplň 
nových vystoupení, podařilo se to, 
a dokonce se ani letos žádné z před-
vedených čísel neopakovalo. Do více 
než 90 minut programu se jich sou-
středilo 23 a opět se bylo na co dívat, 

bylo co poslouchat. Chlapci a děvča-
ta dokázali, že umí nejen vymyslet, 
ale také pečlivě natrénovat a předvést 
úžasné věci. Radost udělali sobě 
navzájem, svým pedagogům, ale 
nejvíce rodičům, prarodičům a všem 
dalším blízkým a známým. Každé 
ze tří vystoupení se letos jevilo lepší 
a lepší a všichni, kteří se na tom podí-
leli, zaslouží velikou pochvalu!

Jaroslav Sláma
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Divadelní představení v podání 9.A

Vlastivědná exkurze do Poličky

Prezentace expedice „Norsko 2013“

ACH, TA  ANGLIČTINA!
O znalosti jazyků toho bylo napsá-

no tolik, že by se s tím dala vytapeto-
vat celá Velká Británie. A zřejmě by 
to nebylo nic platné. Přesvědčil nás 
o tom pan Mgr. Karel Kocůrek na své 
BESEDĚ O USA, která proběhla na 
ZŠ Nádražní v prosinci 2013 a zúčast-
nili se jí všichni žáci 2. stupně.

Podle jeho slov se čeští žáci se 
znalostí angličtiny umístili na po-
sledním místě v Evropě. A jaký je 
podle něho hlavní důvod? Překva-
pivě to nejsou učitelé, ani „lenošní 
žáci“, ale nedostatek fi lmů v pů-
vodním znění s anglickými titulky. 
V mnoha zemích je zcela běžné, že 
se fi lmy vůbec nedabují a lidé se tak 
učí jazyk průběžně již od dětství.

Beseda probíhala dvojjazyčně a žáci 
si mohli vyzkoušet, nakolik rozumí 
mluvené americké angličtině. Fotogra-
fi e a videa z cesty doprovázená komen-
tářem nás přesvědčily o tom, že znalost 

jazyků nám přinese svobodu v ces-
tování, možnost využití mnoha slev 
a neplacených služeb, za které bychom 
jinak museli cestovní kanceláři zaplatit. 
O získání nových přátel ani nemluvě.

Poutavé vyprávění nás přesvědčilo 
o tom, že USA je krásná země, plná 
pozitivně naladěných lidí, a Česká 
republika, zejména naši skladatelé 
a umělci, zde mají stále dobré jméno.

A jak vnímala tuto besedu Eliška 
Tulisová, žákyně 7. ročníku? „Velmi 
se mi líbilo, jak pan Kocůrek ukazoval 
fotografi e. Hodně mě to povzbudilo 
k tomu, abych se co nejvíc učila ang-
ličtinu, moc bych chtěla, aby se tu mlu-
vilo také anglicky. Uvědomila jsem si, 
že jsme opravdu pozadu a chtěla bych, 
aby se to změnilo. Chtěla bych cestovat. 
Angličtina mě moc baví a obdivovala 
jsem, jak pán mluvil hezky anglicky.“

Jana Korbářová, Jiří Petr
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Navštívit krásnou 
zem je věc jedna, ale 
připravit o ní poutavou 
prezentaci spojenou 
s našimi pozorováními 
a video pro širokou ve-
řejnost je věcí druhou. 

Uskutečnili jsme již 
tři prezentace. První pro 
občany našeho města ve 
spolupráci s MěK Bys-
třice n. P., druhou pro 
studenty VOŠ a SOŠ 
Bystřice n. P. a třetí pro 
žáky ZŠ Bystřice n. P., 
Nádražní 615. Chtěli 

bychom poděkovat MěK a VOŠ a 
SOŠ za spolupráci a příjemné pro-
středí, ve kterých tyto prezentace 
probíhaly.

A jak se nám to podařilo?
Posoudili jiní v naší školní kroni-

ce: „Chtěla bych všem účastníkům 
expedice Norsko 2013 poděkovat 
za nádherné prožitky při sledová-
ní jejich prezentace. Popřát jim, aby 
i nadále pokračovali v jejich usilovné a 
záslužné činnosti. Jen tak dál, jste dobří 
a šikovní, je za vámi vidět kus práce.“ 

„Děkujeme za krásný zážitek – za 
prezentaci a moc rádi bychom zažili 
něco podobného.“

„Za celý internát bych chtěla moc 
poděkovat za krásnou prezentaci 
s neuvěřitelnou atmosférou.“

„Děkujeme za možnost vidět 
krásnou podívanou. Šikovné a tvo-
řivé děti. Přejeme mnoho úspěchů 
v této záslužné práci.“….

Děkujeme za kladné hodnocení 
a ocenění naší práce. Poděkování 
patří také městu 

Bystřice n. P., která naše ekolo-
gické aktivity pravidelně podporuje 
a podniku Wera Werk s.r.o. za spon-
zorský dar.  

D. Pivková, H. Kopecká
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

V sobotu 30. 11. 2013 se Vá-
nočního koledování aneb Otevření 
adventu 2013 zúčastnilo i 16 žáků 
z naší 9.A. Nejprve Ivo Solař při 
přednesu básně Advent svým klid-
ným hlasem upozornil na to, že čas 
adventní nemá být jen doba plná 
shonu, ale naopak úklidu především 
ve vztazích mezi lidmi. Následo-
vala Královská pohádka podle scé-
náře asistentky Aleny Vavříčkové. 
I přes značnou trému účinkujících 
se netradiční pohádkou podařilo ro-
zesmát nejednoho diváka. Myslím, 

že vyzkoušet si stát na prknech, co 
znamenají svět, je pro děti zkušenost 
k nezaplacení. Všem žákům děkuji 
za reprezentaci školy a hlavně za 
to, že se předem nevzdali a svoje 
úsilí dokázali dotáhnout do konce. 
Pro všechny ostatní pár slov z již 
zmiňované básně Advent: „Nechte 
hluk světa v ulicích, ukliďte hlavně 
v duších svých, ztište se, zničte zlost. 
Potom si ruce podejte, hezky se na 
sebe usmějte, svět čeká na radost.“

Dita Kabelková
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Dne 16. 12. 2013 jsme my, žáci 
4.A a 5.A, navštívili Centrum Bohu-
slava Martinů v Poličce. 

Zde jsme měli možnost zhlédnout 
dvě výstavy. 

První výstava nás zavedla do ob-
dobí pravěku a starověku. Zde nám 
průvodce život našich předků při-
blížil nejenom slovy, ale především 
názornými replikami nalezených 
předmětů dané doby. Jelikož tato 
výstava byla dotyková, mohli jsme 
se vžít do role Keltů a vyzkoušet 
si tkaní látky na jednoduchém 
tkalcovském stavu, drtit obilí na 
kamenném žernovu či se převlék-

nout do oděvů keltských bojovníků 
a žen. Hravou a zábavnou formou 
jsme si tedy přiblížili život našich 
předků.

Druhá výstava nás zavedla do 
historie světla. Zhlédli jsme rozma-
nité historické lucerny, louče, svíčky, 
svícny i lampy z městského, venkov-
ského i církevního prostředí. Na zá-
věr exkurze jsme si vyrobili svícínek, 
jehož světlo nám přibližuje vánoční 
svátky.

Velké poděkování patří fi rmě 
CORMEN za sponzorování autobu-
sové dopravy na tuto akci.

žáci. 4.A a 5.A ZŠ Nádražní

Základní škola Byst ice n.P., Nádražní 615 
zve budoucí prv á ky a jejich rodi e 

  

k   zápisu do prvních t íd.

Zápis se koná dne 30. ledna 2014 od 13 do 17 hodin v  budov  školy. 
Rodi e s sebou p inesou ob anský pr kaz a rodný list dít te.

Prosíme rodi e, aby p ípadnou neú ast dít te ohlásili na telefonu 566550401. D kujeme. 
Náhradní termín zápisu je stanoven na pond lí 10. února 2013 od 13 do 15 hodin. 
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V tváři vášeň, v očích jiskra…….

Prima plavání

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
nabízí pomocnou ruku a zve žáky  5. + 9. tříd 

V tváři vášeň, v očích jiskra,                                                                                                                                          
rada od tanečního mistra:                                                                                                                                          

,, S kroky se moc nesoužit,                                                                                                                                        
všechno se  dá odploužit."

Basketbalisté z gymnázia míří do kraje
O historický úspěch zdejšího gym-

názia se postarali dorostenci z gym-
názia, když dokázali vyhrát okresní 
kolo středních škol v basketbalu. 
Turnaj se uskutečnil 12. prosince 
2013 ve sportovní hale Bystřice n. P. 
Z  původně přihlášených pěti střed-
ních škol nakonec dorazily pouze tři, 
nicméně papíroví favorité z okrsku 
Žďár n. S. byli přítomni. 

V prvním zápase jsme se utkali se 
žďárskou technickou školou. Úvod 
nám vyšel skvěle. Aspirant na po-
stup nás podcenil a brzy prohrával 
10:0. Po přestávce se karta obrátila 
a soupeř převzal iniciativu. Závěreč-
nému tlaku jsme nakonec odolali s 
výsledkem 17:14. Ve druhém zápase 
podlehli žďárští gymnazisté technic-
ké škole 15:21. Do posledního utkání 
jsme nastoupili velmi opatrně. Kluci 
se navzájem dobře doplňovali zejmé-

na v obrané činnosti. To nutilo sou-
peře do větší útočné aktivity, ze které 
jsme potom vyráželi do rychlých pro-
tiútoků. Zápas jsme měli celou dobu 
pod kontrolou a konečný výsledek 
27:17 určil naše vítězství v turnaji. 
Chlapci z gymnázia si tak mohli vy-
chutnat historický úspěch z postupu 
do krajského kola v Jihlavě, které se 
bude konat na konci března 2014. 

O postup se zasloužili: Radim Ka-
dlec, Jan Mrňous, Petr Vančo, David 
Jílek, Jaroslav Hubka, Jiří Opravil, 
Zdeněk Kolář, Štěpán Straka, Petr 
Mach, Vojtěch Kroupa, Artur Trefi l. 
Body: Jílek 12, Vančo 7, Opravil 7, 
Kadlec 6, Straka 4, Mrňous 4, Hubka 
2, Kolář 2. Nejlepší střelec turnaje: 
Milan Dobiáš (SŠT Žďár n. S) – 28b.

S gratulací a poděkováním za 
vzornou reprezentaci školy 

Jan Illek, učitel TV  

Stejně jako minulý školní rok jsme 
se my, studenti druhého ročníku a sex-
ty bystřického gymnázia, zúčastnili 
tanečního kurzu, který jsme absolvo-
vali v prostorách Kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem. Naší taneč-
ní mistrovou se stala paní Vlasta Bury-
anová, která nás každý čtvrtek trpělivě 
zasvěcovala do společenských tanců 
i chování.

První hodina tanečních byla bravurní 
ukázkou toho, že žádné začátky nejsou 
lehké, ale po několika dalších lekcích se 
nám kroky vryly do paměti a my jsme 
začali opravdu tančit.

Zkouška odvahy přišla s bílou pro-
dlouženou, která se uskutečnila dne 
31. 10. 2013. Většina tanečníků se 
musela kvůli nedostatku prostoru na 
parketě řídit heslem klasiků Šimka 
a Grossmana: ,,Víříme sálem jako ura-
gán, kdo neuhne, leží.” Tento citát pla-
til hlavně v době, kdy byla vyhlášena 
volenka pro garde.

Další a poslední zkouškou odvahy 
byla 5. 12. 2013 naše krásná dokon-
čená. Atmosféra tohoto večera byla 
mnohem uvolněnější a zábavnější. Na 
parketu se neobjevili pouze čerství ab-
solventi kurzu, ale bylo zde místo i pro 
širší veřejnost. Na naši dokončenou 
zavítal i Ježíšek. Každému pod strome-
ček nadělil několik tajuplných dárků. 
Ani na paní Buryanovou Ježíšek ne-

zapomněl a jako po-
děkování, že to s námi 
pár měsíců vydržela, 
jí přinesl krásnou ky-
tici růží.   

Čas plynul neú-
prosně a taneční skon-
čily. Řada z nás si na-
šla nové přátelé a řada 
z nás se naučila ,,ko-
nečně" tančit. Jsme 
moc rádi, že jsme se 
mohli zúčastnit zrov-
na těchto tanečních 
a děkujeme hlavně 
paní Buryanové. Spo-
lečně se svými taneč-
ními partnery nám ukázala, jak krásný 
může být svět z tanečního parketu.

Natálie Nedomová, 
Zuzana Stejskalová 2.A

v pondělí 3. února 2014 ve 14.00 hodin na 

„PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“„PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“
   Náš cíl: -   zbavíme vás zbytečných obav před přijímacími zkouškami
 - prostředí školy

- zkušení učitelé vás naučí pracovat s různými typy úkolů 
- budete mít možnost vyzkoušet si zadání z předchozích let
- zodpovíme veškeré dotazy ke studiu

Rodičům, kteří své dě   doprovodí, bude poskytnuto zázemí, kde 
mohou počkat na předpokládaný konec akce  v 16.00 hodin. Žáci 

budou pracovat v menších skupinách po jednotlivých předmětech. 

(5. třídy: matema  ka, český jazyk, 9. třídy:  matema  ka, český jazyk)
Těšíme se na vaši návštěvu

Kontakt: 566 552 920, www.gybnp.cz

Již tradičně je do výuky tělesné 
výchovy na Gymnáziu v Bystřici 
nad Pernštejnem zařazen zdoko-
nalovací výcvik v plavání. Výcvik 
v rozsahu 10 hodin je určen pro žáky 
primy a probíhá v bazénu Městské 
sportovní haly v Bystřici n. P. Na 
konci výcviku je uspořádán závod, 
ve kterém žáci porovnají svoje do-

vednosti v základních plaveckých 
stylech (kraul, prsa a znak). 

V letošním školním roce se v 
kategorii dívek uskutečnil závod 
17. prosince 2013. Z dívek byla nej-
rychlejší Nika Stalmachová, potom 
Ivana Koktavá a Aneta Pecinová. 
Všichni závodníci se na svůj závě-
rečný výkon poctivě připravovali 

a zaslouží velkou 
pochvalu. Chlapci 
navazují na výcvik 
v plavání počátkem 
ledna 2014. 

Na závěr je nut-
no podotknout, že 
možnost využití 
bazénu v hodinách 
TV je příjemným a 
efektivním doplně-
ním komplexní výu-
ky tohoto předmětu. 
Po velmi dobrých 
zkušenostech by-
chom chtěli v této 
praxi nadále pokra-
čovat.

Za PK TV Jan Illek 
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Projekt ENERSOL na naší škole

Projekt Enersol  je národní pro-
gram podpory odborného vzdělávání 
a talentovaných žáků středních škol. 

Základním cílem je zajímavou for-
mou zahrnout témata obnovitelných 
zdrojů energií, úspor energií a sni-
žování emisí v dopravě do školních 
vzdělávacích programů. Dále naučit 
žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit 
svůj názor na daná témata před veřej-
ností. V neposlední řadě pak vytvoře-
ní  partnerského prostředí, ve kterém 
jsou cílovými skupinami žáci a stu-
denti středních a vyšších odborných 
škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol 

a odborníci z fi rem.
Organizačně a personálně je pro-

jekt zabezpečen 14 krajskými regio-
nálními vzdělávacími centry (škola-
mi). Vzdělávací agentura Kroměříž 
zpracovává návrh pravidel pro každý 
ročník a předkládá radě partnerů (zá-
stupci regionálních vzdělávacích cen-
ter). Před každým ročníkem je projekt 
ENERSOL odborně konzultován 
s MŽP, většina krajských a zejména 
celostátních konferencí a seminářů 
je obsazena zástupci samospráv-
ných krajů, MŠMT, NÚOV a MŽP. 
Následně jsou stanovena témata pro 
příslušný ročník. Navržená pravidla 
a stanovená témata jsou vyhlášena na 
národním vzdělávacím semináři.

Také VOŠ a SOŠ Bystřice nad 

Pernštejnem je již řadu let zapojena 
do tohoto projektu.

V rámci přípravy na zpracování 
zadaných témat a přípravy na obha-
jobu vlastních prací se zúčastnili naši 
pedagogové a studenti odborného 
semináře pro studenty a pedagogy -  
koordinátory, který se konal v pátek 
6. 12. 2013 v Jihlavě.

V důstojném prostředí Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina proběhl 
vzdělávací program, který zahrnoval 
vzdělávací přednášky Mgr. Ivo So-
laře na téma „Energie dnes a zítra” 
a Ing. Jiřího Hegera, který prezen-
toval „Současné trendy v pěstování 
energetických dřevin”.  

V dalším průběhu představili 
úspěšní řešitelé minulého ročníku 

svoje prezentace prací, se kterými 
se probojovali na přední místa v ná-
rodních nebo mezinárodních kolech. 
Všichni účastníci byli seznámeni 
s pravidly a termíny letošního ročníku.

Nyní pro naše studenty nastalo 
období zpracování vlastní soutěžní 
práce projektu. Vybrali si 3. kate-
gorii soutěžní přehlídky Enersol 
a popularizace. Protože jsou oprav-
doví patrioti, jako téma si zvolili 
propagaci EDEN Centre, které je 
partnerskou organizací naší školy. 
Hlavním záměrem práce je předsta-
vení nabídky vznikajícího vzděláva-
cího zařízení. 

Věříme, že se svojí prací studenti 
uspějí alespoň v krajském kole soutě-
že. Držme jim palce.

ODEŠEL JOSIP  KLECZEK

Během návštěvy v TIC Bystřice n. P. 

Neuvěřitelné okolnosti lemovaly 
celý dlouhý plodný život Doc. RNDr. 
Josipa Kleczka DrSc., jednoho z nej-
chytřejších lidí, jací kdy na Bystřicku 
vyrůstali.

Už na svět přišel zajímavým 
způsobem. Jistá Emilka Valíková z 
Olešničky šila za 1. světové války 
uniformy a ze zvědavosti vložila do 
jedné svoji adresu. Mundůr nafasoval 
chorvatský voják Kleczek a díky to-
muto nezvyklému inzerátu vzniklo po 
válce manželství a na svět přišel malý 
Josip. Narodil se 22. 2. 1923 v dědině 
Gornja Sanica. Vyrůstal tedy v horách 
u Sarajeva, kde lidé smekali před slun-
cem. Otec však Josipovi ve čtyřech 
letech zemřel a matka se rozhodla 
vrátit domů. Zde vyrůstal hoch nejdří-
ve v Olešničce, poté ve Štěpánově na 
Tahitách, když se maminka podruhé 
provdala. 

Učarovaly mu hvězdy, které spatřil 
v jedné studánce a doma řekl, že bude 
hvězdářem a pojede do Ameriky, kde 
mají největší dalekohled na světě. Ne-
vlastní táta se mu smál: „Kluku, ne-
máš ani na autobus, do Nedvědice na 
vlak chodíš pěšky. Neumíš anglicky. 
Jak chceš do Ameriky?“ 

Hoch však sehnal učebnici a na 
pastvě u koz se anglicky naučil. Byl 

velmi nadaný, už v mládí hodně četl 
o astronomii a sám si vyráběl primitiv-
ní dalekohledy. Vystudoval v Tišnově 
gymnázium. Maturoval v roce 1943, 
ale protože se zapojil do studentské 
odbojové skupiny, byl vězněn v Kou-
ničkách. Přímo pod jeho oknem se 
popravovalo. Válku přečkal a studoval 
pak v Praze na Universitě Karlově ma-
tematiku, fyziku a astronomii. Naučil 
se i španělsky, italsky, rusky, francouz-
sky a nastoupil hned v Ondřejově. 
Objevil, že se na Slunci pohybují malé 
částice, zachycují se na siločárách těch 
skvrn (vlastně magnetů) a přitom vy-
dávají rentgenové záření. Vyšla mu 
o tom studie, ta se dostala do USA, 
Kleczek tam jel na pozvání a hned 
stanul u toho největšího dalekohledu 
světa. Tak se vyplňují přání…

Od roku 1949 pracoval na Astro-
nomickém ústavu Československé 
akademie věd v Ondřejově. Napsal 
dobrou stovku vědeckých prací 
a knih, jmenujme alespoň Nitro hvězd, 
Plazma v laboratoři a ve vesmíru, 
O čase, Naše souhvězdí, Slunce a člo-
věk, Naše slunce, Vesmír kolem nás, 
Vesmír a člověk, Velkou encyklopedii 
Vesmíru, Život se Sluncem a ve ves-

míru či Toulky Vesmírem.
Na šestijazyčném astronomickém 

slovníku „Space Sciences Dictiona-
ry“, pracoval s manželkou Helenou 34 
let, vydal i anglickou vysokoškolskou 
učebnici „THE UNIVERZE“ (To je 
vesmír) ad. 

 Docent Kleczek přednášel ast-
rofyziku na Universitě Karlově i na 
Komenského universitě v Bratislavě. 
Podnikl řadu cest do zahraničí a jeho 
přednášky znají i další země: Bulhar-
sko, Maďarsko, Německo, Polsko, 
Řecko, Turecko, Irán, Itálie, Švýcar-
sko, Rakousko, Francie, Holandsko, 
Anglie, Argentina, Paraguay, USA, 
Mexiko, atd.

Byl profesorem na řadě světových 
universit. Vykonával funkci v Me-
zinárodní astronomické unii, stal se 
i vedoucím Mezinárodní školy pro as-
tronauty při UNESCU, angažoval se 
v projektu Slunce do škol. Za rozvoj 
fyzikálních věd dostal stříbrnou plake-
tu ČSAV a také Českou sluneční cenu. 

Ve Štěpánově naposledy přednášel 
13. května 2010 o svém vztahu ke 
Štěpánovu, o putování Jižní Amerikou 
a pak i o vesmíru. „Poznal jsem celý 
svět, ale všude vzpomínal na Bystřic-

ko, kde jsem prožil své dětství,“ zapsal 
do kroniky TIC 14. 5. 2010. 

Po J. Kleczkovi je pojmenována 
planetka č. 2781. Procestoval svět, ale 
na Vysočinu a do Štěpánova se vždy 
těšil nejvíce. Víckrát už pan docent, 
„Pepík Klečků z Tahit“, jak si sám ří-
kal, nepřijede. Jeho pozemská pouť se 
uzavřela v neděli 5. ledna 2014. 

 Hynek Jurman
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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 prosince.

Knihy pro dospělé:
Fiksa Radomír  Tetování
Furnivall Kate  Stíny na Nilu
Haake Karl-Michael  Floristické techniky
Halík Tomáš  Žít s tajemstvím
Karp Harvey  Nejšťastnější batole v okolí
Karp Harvey  Nejšťastnější děťátko v okolí
Kessler Leo  Schirmerovi zabijáci
Kubát Pavel  Osm měsíců v Asii
Légl Miroslav  Vaříme bez sili
Leschinger Martin  Cyklovýlety po Česku a okolí
Matušková Olga  Waldemar a Olga
Motl Stanislav  Děti Antonína Kaliny
Novák Jan A.  Hory a kopce opředené tajemstvím
Pawlowská Halina  Pravda o mém muži
Valden Milan  Sto slavných děl klasické hudby
Whitton Hana  Královna Dagmar

Knihy pro mládež:
Blanck Ulf  Mouchy útočí
Cast P.C.   Neferetino prokletí
Kratochvíl Miloš  Modrý Poťouch
Milan Peter S.  Když přijde zima do Sněhové Lhoty
Ričlová Irena  Rohaté povídání
Stanton Andy  Pan Guma a krystaly moci
Svěrák Zdeněk  Dětem
Vokolek Václav  Lovci záhad

Expedice „Norsko 2013“

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376     Mobil: 723 521 892

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

V úterý 10. prosince 2013 jsme 
měli možnost zhlédnout další pre-
zentaci žáků a učitelů ze ZŠ Nádražní 
615. Poutavé vyprávění členů expe-
dice, doplněné množstvím fotografi í 
a fi lmem, nás tentokrát zavedlo na 

sever Evropy. Myslím, že všichni 
diváci, kteří společně s námi zhlédli 
originální prezentaci, byli spokoje-
ni a těší se na další příjemná setkání 
s bystřickými ekology vedenými paní 
učitelkou Pivkovou a Kopeckou.

MĚSTO OPĚT NA REGIONTOURU

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
INFORMUJE

Město Bystřice se už tradičně 
zúčastnilo na stánku Kraje Vyso-
čina 22. ročníku mezinárodního 
veletrhu turistických možností RE-
GIOTOUR. Přivítalo známé hosty 
od kardinála až po premiéra, ale 
především davy potencionálních 
turistů. Jim věnovalo své osvědče-
né letáky, pohlednice, mapy a další 
propagační materiály z grantových 
programů „Vysočinou za zdravím 
a poznáním“, „Návštěvnické cent-
rum a informační systém cestovního 
ruchu Bystřicko“ a „Za poznáním 
Zubří země“. 

Největšímu zájmu se těšily tradič-
ně brožury „Sedm divů Bystřicka“ 
a „Výlety autem, na kole i pěšky“. 
Zaprášilo se i po pohlednicích a tr-
hací mapě regionu a fajnšmekři se 
zajímali o soupis kulturních akcí na 
rok 2014 či o soupis ubytovatelů na 
Bystřicku a v přilehlém okolí. Vyšel 
i první leták s instrukcemi soutěže  
„S Vodomilem Zubří zemí 2014“. 
I letos se podařilo utužit vztahy se 
sousedními infocentry a oslovit 
nové budoucí zájemce o náš krásný 
region.

Hynek Jurman

 TIC HODNOCENO NA VÝBORNOU
Jsme rádi, že se našim sousedům z Vysočiny v loňském roce dařilo a že 

se mohli v regionálním tisku pochlubit úspěchem svých infocenter, která 
v komplexním hodnocení dosáhla až 95 % úspěšnosti. V tom případě se ov-
šem musí chlubit i Turistické informační centrum v Bystřici n. P., které do-
sáhlo na podzim 2013 v hodnocení tzv. mystery shopping téměř dokonalosti, 
plných 99 %!!!

Tohle hodnocení provádějí utajení pracovníci Czechtourismu, kteří se 
chovají jako běžní turisté a po ukončení návštěvy zhodnotí chování pracovní-
ků, objem a kvalitu jejich informací, vstřícnost i rychlost, s jakou byli obslou-
ženi. Hodnotí se i aktivita pracovníků, kteří by měli sami nabízet informace 
z regionu i nad objem dotazů. 

Za výborný výsledek je v celé republice považováno už 80 %, takže bys-
třických 99 % hovoří za vše. V roce 2013 navštívilo TIC v Bystřici 15 431 
návštěvníků, kteří byli v naprosté většině případů spokojeni. Mnohé kladné 
zápisy byly zaznamenány v kronice TIC. Z nich zatím citovat nebudeme, aby 
pracovníci nezpychli... -HJ-

NOVÁ TURISTICKÁ RAZÍTKA 
Na letošním veletrhu cestovního ruchu by-

la jednou z drobných novinek tři razítka 
hradních zřícenin v okolí Bystřice. Povede-
ná razítka Zubštejnu, Pyšolce a Aueršperku
grafi cky zpracovala podle fotografi í Janka Sou-
kopová a jejich křest na brněnském výstaviš-
ti byl opravdu úspěšný. Otisky můžete získat
i vy během návštěvy v TIC Bystřice n. P. 

Podle výtvarného díla uměleckého kováře Mi-
lana Beneše vzniklo razítko Městského muzea 
v Bystřici, které obdržíte na recepci muzea.                                        

- HJ-
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UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK 
Z GRANTOVÉHO PROGRAMU MĚSTA BYSTŘICE 

NAD PERNŠTEJNEM V OBLASTI KULTURY 
Organizátoři akcí a projektů v oblasti kultury mohou v roce 2014 po-

žádat o příspěvek na fi nancování z grantového programu města KUL-
TURA 2014. Text dokumentů - Výzvy k předkládání projektů a Žá-
dosti o příspěvek naleznou zájemci ke stažení na webových stránkách 
města nebo si je lze vyžádat na podatelně Městského úřadu Bystřice 
n. P., kam je třeba vyplněné žádosti v daném termínu doručit. Uzá-
věrka pro podání žádostí je 15. 2. 2014. Informace poskytne ta-
jemnice komise kultury paní Jitka Cisárová, MěK Bystřice n. P., 
tel. 723 521 892.   Za komisi kultury Milada Krásenská

Titul „Nositel tradic Bystřicka“ bude v roce 
2014 udělen již potřetí

VELKÝ KONCERT MALÝCH SYMFONIKŮ 
Název posledního koncertu Smyč-

cového orchestru Něhoslava Kyjov-
ského zvolila jeho vedoucí Lenka 
Macháčková opravdu trefně. Velký 
koncert malých symfoniků, který se 
konal v bystřickém kulturním domě 
7. prosince 2013, totiž plně dostál 
svému pojmenování a připravil všem 
příchozím jedinečný hudební zážitek. 

Když jde člověk na koncert orches-
tru, jehož členové jsou sice nadšení, 
ale přece jen amatérští hudebníci, 
z velké části navíc děti, je připraven 
sem tam přivřít oko nad nějakou tou 
nedokonalostí. V tomto případě ale 
žádné přivírání očí nebylo potřeba. 
Velký koncert malých symfoniků se 
totiž povedl hned v několika směrech. 

V prvé řadě se velmi podařil výběr 
skladeb i sólistů. Program byl pest-
rý a zajímavý a posluchači si mohli 
vychutnat díla barokních i mladších 
skladatelů. Koncert otevřel Štěpán 
Husák, který na trubku výborně za-
hrál sonátu od P. J. Vejvanovského. 
Následovalo sesterské houslové duo 
Lenky Macháčkové a Jany Vandír-

kové, které si vybraly koncert A. Vi-
valdiho. První půlku uzavřela svou 
profesionální interpretací suity J. S. 
Bacha fl étnistka Miroslava Holá. Po 
přestávce zazněla druhá věta Mozar-
tova klavírního koncertu A dur, ve 
které se coby sólista představil Mar-
tin Ratolístka. Citlivý a vyzrálý před-
nes talentovaného klavíristy patřil 
k vrcholům večera. V orchestrálním 
provedení pak zazněly ještě skladby 
od E. H. Griega, Ch. Gounoda a na 
závěr si malí symfonikové připravili 
známý valčík Na krásném modrém 
Dunaji od J. Strausse. 

Vzhledem k tomu, že mimořádně 
povedené výkony předvedli nejen só-
listé, ale také ostatní hráči v orchest-
ru, troufnu si říct, že tento koncert pa-
třil k jejich nejlepším. Nezbývá, než 
pogratulovat všem účinkujícím, že se 
na krásném večeru podíleli a popřát 
Lence Macháčkové, aby i příště měla 
stejně šťastnou ruku při výběru skla-
deb i jejich interpretů.

Markéta Černá

ZMĚNA VSTUPNÉHO ZMĚNA VSTUPNÉHO 
DO MUZEADO MUZEA

V prosincovém čísle Bystřicka jsme 
Vás vyzvali k podání návrhů na udě-
lení titulu „Nositel tradic Bystřicka“ 
v roce 2014 a současně jsme slíbili, 
že Vás v lednu seznámíme s bližšími 
podmínkami této akce organizované 
již potřetí Městem Bystřice nad Pern-
štejnem a Mikroregionem Bystřicko. 
Plníme tedy svůj slib a těšíme se, že se 
spolu s námi stanete příznivci tradic.

Co je cílem akce? Obnovit a posílit 
sounáležitost nás všech s regionem, 
ve kterém žijeme, s jeho historií. Uvě-
domit si, co je pro náš kraj charakte-
ristické a vyzdvihnout občany, kteří 
k uchovávání těchto charakteristic-
kých rysů přispívají. Ocenit ty, kteří 
udržují a obnovují tradice Bystřicka, 
případně je vytvářejí a tím podpořit 
další obyvatele, zejména mládež k po-
znávání kořenů, k činnosti pro obce, 
pro mikroregion. A samozřejmě také 
vytvořit podmínky, aby Bystřicko 
bylo přitažlivým a zajímavým místem 
pro své návštěvníky a hosty. 
•  Kdo Vám podá případné bližší 

vysvětlení k akci? PhDr. Vladimír 
Cisár, Městské muzeum, 566 552 
180, muzeum.bystricko@tiscali.cz 
a Ing. Jarmila Zemanová, Mikrore-
gion Bystřicko,  566 590 399, mi-
kroregionbystricko@centrum.cz.

•  Do kdy je nutno podat návrhy 
a kam? Písemné návrhy jednotlivců, 
či skupin osob s uvedením tradice, 
se kterou je spojujete, zašlete či 
předejte v zalepených obálkách do 
konce února 2014 na jednu z násle-
dujících adres: 

 - Městský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem, Příční ulice č. 405, 593 15 
Bystřice nad Pernštejnem, oddělení 
školství, Ing. Blanka Svobodová 

 - Kancelář Mikroregionu Bystřicko, 
Příční ulice č. 405, 593 01 Bystřice 
n. P., Ing. Jarmila Zemanová. 

  V návrzích nezapomeňte uvést kon-
takt na sebe, abychom s Vámi mohli 
návrh podle potřeby upřesnit.

•  Co bude s návrhy dál? Vaše návrhy 
vyhodnotí odborná komise a svo-
je doporučení předá zastupitelstvu 
Města Bystřice nad Pernštejnem 
prostřednictvím jeho starosty a val-
né hromadě Mikroregionu Bystřic-
ko prostřednictvím jeho předsedy 
ke schválení. Vyhodnocené osobě 
či skupině osob bude při slavnostní 
příležitosti v příslušné obci (pokud 
jde o obyvatele Bystřicka), případně 
při některé z tradičních akcí v Bys-
třici n. P., udělen titul „Nositel tradic 
Bystřicka“, který je trvalý. Dále 
bude předána plaketa a fi nanční 
odměna (10.000 Kč pro jednotlivce 
nebo 15.000 Kč pro skupinu osob). 
K udělení titulu bude uspořádána 
výstavka na námět oceněné tradice 
a fotografi e oceněných budou umís-
těny s krátkým popisem do galerie, 
která je zřízena na Městském úřadu 
v Bystřici nad Pernštejnem.

•  Kdo je zatím „Nositelem tradic 
Bystřicka“? Je  jím pro rok 2012 
Sbor dobrovolných hasičů ve Víto-
chově, který získal titul za udržení 
tradice Vítochovské pouti. V roce 
2013 byl titul udělen Národopisným 
souborům Rožínka a Groš, které již 
30 let udržují prostřednictvím písní 
a tanců tradice našeho kraje a při-
nášejí do mnoha míst radost svými 
vystoupeními. Nositel tradic 2014 
bude mít tedy důstojné partnery.
Těšíme se na Vaše návrhy!

Eva Zamazalová

Otevírání studánek

Hasiči před kostelíkem ve Vítochově

Cena vstupného do muzea (stálá expozice + výstavy) je od 
ledna 2014 pro dospělého návštěvníka 40 Kč a pro studen-
ty, děti od 6 do 18 let a seniory 20 Kč. Děti do 6 let a držite-
lé průkazu ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM mají vstup zdarma. 

MĚSTSKÉ MUZEUM Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Otvírací doba
květen−září:  pondělí−neděle 8.00-11.30; 12.30-16.00
říjen−duben:  pondělí−pátek 8.00-11.30; 12.30-16.00
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RŮZNÉ

Vánoční koncert a Tříkrálová sbírka ve Věžné

Zachytíme i …letou vodu

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)

Zubní pohotovost ÚNOR 2014Zubní pohotovost ÚNOR 2014

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)

Únor 
  1.2. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342

  2.2. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratisl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904

  8.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777

  9.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777

15.2. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060

16.2. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060

22.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. Sáz., 566 642 545

23.2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. Sáz., 566 642 545

Vánoční prázdniny, i když byly 
letos příjemně dlouhé, utekly jako 
voda a tak nám nezbývá, než na ně 
jen vzpomínat. O jednu pěknou vzpo-
mínku bych se s Vámi ráda podělila. 

V pátek 27. prosince nás naše děti po-
zvaly do věženského kostela sv. Mar-
tina, kde si po mši připravily pásmo 
koled a vánočních písní. O šikovnosti 
věženských dětí jistě nikdo předem 
nepochyboval, přesto jsme byli mile 
překvapeni a někteří i dojati, kolik pís-
niček se děti zvládly naučit a jak pěkně 
je dokázaly zazpívat. Děkujeme všem 
zpěváčkům i paní učitelce a už se těší-
me na příští Vánoce.

A protože písničku „My tři králové“  
měly děti natrénovanou předem, byl 
již tradičně velký zájem o účast ve Tří-
králové sbírce. Ve Věžné, Jabloňově 
a Pernštejnských Janovicích chodilo 
letos na Tři krále pět skupinek koled-
níků – to znamená celkem patnáct dětí 
– a vybralo se rekordních 13.761,- Kč.

Věženští badmintonoví junioři byli opět úspěšní
Badmintonový klub Věžná, jehož 

jádro tvoří hráči do 18 let, se již dru-
hým rokem účastní Sokolské ama-
térské badmintonové ligy, kde hraje 
8 družstev dospělých z okolí Tišnova. 
V letošní sezoně je věženské družstvo 
po odehrání podzimní části na 
průběžném čtvrtém místě za 
týmy Lelekovic, Předklášteří 
a Moravských Knínic. Ze sedmi 
odehraných zápasů má pouze 
dvě prohry a pět výher.

Dalšího úspěchu dosáhli naši 
hráči na Vánočním turnaji ve 
čtyřhrách pro amatérské hráče, 
který se hrál 22. prosince v br-
něnské hale Sprint a zúčastnili 
se ho sportovci z Brna a okolí. 
Badmintonisté z Věžné obsadi-

li 1. místo ve čtyřhře žen, 1. místo ve 
čtyřhře mužů a 2. a 3. místo ve smí-
šené čtyřhře. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci obce a přejeme mnoho 
dalších úspěchů.

Jana Vrbková

Jak praví staré české přísloví „…do 
roka a do dne…“. Řečeno s mírnou 
nadsázkou, po této době se rybník na 
návsi v Písečném ode dne jeho vy-
puštění a následné revitalizaci začal 
opět plnit vodou. Po jeho odbahnění, 
o kterém jsme informovali v dří-
vějším čísle měsíčníku Bystřicko, 
následovala sanace hráze, tryskání 
a nátěr zábradlí a osazení výpustě po-
žerákem. Rekonstrukce hráze se na 
základě výběrového řízení výtečně 
zhostila hodonínská fi rma KPH sta-
vební, s.r.o., která na jeho opravu po-
užila více než sedmdesát tun speciální 
hmoty postupně ve třech vrstvách na-
nášené na poškozený beton. O kvalitě 
provedené práce i správně zvoleném 
materiálu hovoří fi rmou potvrzená ga-
rance po dobu 120 měsíců. Rybník je 
v současné době postupně napouštěn 

a je schopen kumulovat až šest tisíc 
kubíků vody.  Poděkování si zaslou-
ží místní občan pan Vladimír Kobza, 

který si vzal za své nejen vypuštění, 
ale byl přítomen a nápomocen v prů-
běhu všech prací včetně opětovného 

napouštění a regulace hladiny vody. 
Dostalo se mu tak právem přídomku 
„obecní hrázný“.                         DR

UNIKÁT JEŠTĚ NEMÁ JMÉNO!   
Největší nález za posledních sto let

Bystřické Horácko překvapuje ne-
jen nálezy vzácných hub, ale i nálezy 
zajímavých rostlin. Z řady význam-
ných nálezů loňského roku zmíním 
dva nejvýznamnější.

Mezi garážemi a kotelnou na Síd-
lišti I. je částečně opuštěná plocha, 
zarůstající postupně ruderální vege-
tací. Byla zde před časem přehrno-
vána zemina a nová vegetace ještě 
zcela nezarostla povrch země. Což 
využívají četné druhy konkurenčně 
slabých rostlin. Na tomto místě byla 
vloni sbírána řada vzácných rostlin.

Významným nálezem byl zazna-
menaný výskyt koukolu polního. 
Historicky se jedná o velmi rozšířený 
plevel obilných polí, s kterým mívali 
zemědělci velké potíže (semena jsou 
jedovatá). O hojném výskytu píše ještě 
Havelka ve své Květeně okolí Nového 
Města z konce 19. stol. Pak se poda-
řilo výskyt plevele eliminovat, pře-
devším používáním sít, kterými bylo 
možné zrno od semen koukolu oddělit 
poměrně snadno. Protože je koukol 
jednoletá bylina, snižovalo se postup-
ně množství semen, které zůstávaly na 
polích. V padesátých letech minulého 
století byl již koukol vzácný v celé 

zemi. A v posledních desetiletích ho 
najít je botanickým svátkem. V "Čer-
vené knize ohrožených rostlin" je nyní 
v kategorii kriticky ohrožených druhů. 
Na Bystřicku nebyl v přírodě nalezen 
řadu desetiletí. Nutno dodat, že ani na 
současné lokalitě se nebude vyskyto-
vat dlouhodobě.

Kromě koukolu byly na tomto 
místě nalezeny další vzácné rostli-
ny: vikev panonská (silně ohrožený 
druh), rmen barvířský a další rostliny. 
Doklady jsou uloženy v herbáři bys-
třického muzea. Případní zájemci si 
obrázky jmenovaných rostlin najdou 
na internetu.

Asi byste nevsadili na to, že v na-
šem okolí je možno nalézt nový druh 
rostliny, který ještě nebyl pro vědu 
známý, tedy popsaný. Za takovými 
novými rostlinami se jezdí do pralesů 
Bornea či do hor Altaje. No a přece 
byla nalezena rostlina, která vědě 
ještě není známá. A nebyla to nějaká 
drobná bylinka zvící pár centimetrů 
výšky. Je to přímo keř!

Je jím ostružiník, který ještě jméno 
nemá (pracovní název je Rubus per-
mutabilis), který byl nalezen na dvou 
místech: v údolí Nedvědičky u obce 

Pernštejn a na Jalovcové hoře u Ujčo-
va. Určení a popis keře provedl evrop-
sky významný batolog (specialista na 
ostružiníky) doc. Bohumil Trávníček 
z UP v Olomouci. Ten taky bude druh 
vědecky popisovat; sám v našem úze-
mí další keře našel. Toto je botanicky 

nejdůležitější nález u nás za poslední 
století. Až bude ostružiník podrobně 
prozkoumán (rozšíření, morfologie, 
genetika aj.) a až bude popsán, budu 
podrobněji informovat ve Vlastivěd-
ném sborníku Bystřicka.

Jaroslav Čáp

Před úpravou Po úpravě



ŘÁDKOVÁ ŘÁDKOVÁ INZERCEINZERCE
● STĚHOVÁNÍ a VYKLÍZENÍ, tel: 777926216.
● NABÍZÍME pronájem zařízeného bytu 2 + KK a nově 

zrekonstruované restaurace v obci Strážek, tel. 605 842 
272.

● HOTOVOSTNÍ PŮJČKA. Výhodné podmínky. Pra-
cuji pro více věřitelů. Stačí prozvonit na tel. 722498291

● Společnost SPH stavby s.r.o. se sídlem v Bystřici nad 
Pernštejnem hledá vhodného kandidáta na pozici me-
chanika - opraváře stavebních strojů, dopravní tech-
niky, drobné stavební mechanizace. Jedná se o práci 
na plný úvazek, jednosměnný provoz. Požadavky: vy-
učen v oboru, praxe, samostatnost. Bližší informace na 
tel. čísle 566 560 941.
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ÚNOR 2014PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ÚNOR 2014

Sobota 1. února – prostory KD – 
20.00 hodin
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
60. ZEMĚDĚLSKÝ PLES 
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ 
KAPELA
20.00 Zahájení plesu
20.30 Slavnostní předtančení stu-
denty 4. ročníků maturitních oborů
Choreografi e Petra Nováková
21.15 Variace na „Jihlavské hačó“, 
zatančí studenti VOŠ v horáckých kro-
jích pod vedením Ing. Evy Bačovské 
21.45  DANCE STYLE Petry No-
vákové
22.15 Vystoupení břišních tanečnic 
Cola loka campeny alias ALF- LEI-
LA- VA- LEILA
22.45 JUMPING TEAM Lucie Ko-
toučkové
23.15 Losování hlavních cen tomboly
24.00 AKVABELY a losování su-
percen tomboly
Vstupné: 160 a 130 Kč
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.

Sobota 8. února – prostory KD – 
20.00 hodin
Pořádá: Gymnázium Bystřice n.P.
XXXIV. MATURITNÍ PLES 
GYMNÁZIA
Hraje: BYSTŘICKÁ KAPELA
Program:  Gaudeamus – studentská 
hymna
Předtančení studentů
JUMPING TEAM Lucie Kotoučkové
Bříšní tance ALF-LEILA-VA-LEILA
Šerpování maturantů
Tombola
Malý sál – skupiny EcceHomo a Mo-
ribundus
Vstupné: 150 Kč s místenkou, 100 Kč 
bez místenky
ředprodej: sekretariát gymnázia

Úterý 11. února - velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO  
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč 

Čtvrtek 13. února – velký sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT KPH
ARTEMISS TRIO a VALÉRIE 
ZAWADSKÁ
PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI
Adéla Štajnochrová – housle
Alžběta Vlčková – violoncello
Jana Holmanová – klavír
Valérie Zawadská – četba
Pořad „Proč bychom se netěšili“ je 
sestaven z korespondence Bedřicha 
Smetany a hudby z jeho díla. Klavírní 
trio ArteMiss vzniklo v roce 1995 bě-
hem studií na AMU v Praze. Od roku 
1998 se soubor pravidelně účastní 
mezinárodních soutěží. V tomto roce 
získalo třetí umístění v soutěži Bo-
huslava Martinů, v roce 1996 získa-
lo třetí cenu na mezinárodní soutěži 
komorních souborů Stichting Charles 
Hennen Concours v Holandsku. V 

březnu 2004 soubor zvítězil v soutěži 
„Premio Carlo E. Soliva 2004“.  Kla-
vírní trio je často zváno na festivaly 
např. Mladá Praha, Festival Bohu-
slava Martinů, Janáčkův Máj, Mladé 
pódium aj., ze zahraničních Zeitwen-
de /St. Gallen, Švýcarsko/, Wall con-
certen /Nijmegen/, dále na festivaly v 
Německu, Slovinsku, Bulharsku aj.  
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH  
             
Neděle 16. února – velký sál KD – 
15.00 – 17.00 hodin
Pořádá: DDM, KD
DĚTSKÝ KARNEVAL 
Zábavné odpoledne pro všechny děti 
a jejich rodiče s Milanem Řezníč-
kem, moderátorem Hitrádia Vysoči-
na. Všechny zúčastněné masky budou 
zařazeny do slosování o hlavní ceny. 
Dětská tombola! 
Hlavní reklamní partner: Hračky 
Bambule
Vstupné: dospělí 45 Kč, děti 25 Kč

Sobota 22. února – prostory KD – 
19.30 hodin   
Pořádá: MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
SPOLEČENSKÝ PLES MEGA 
a.s. a MEGA-TEC s.r.o. 
Uvítací přípitek
Zahájení plesu
Moderátor večera Joža Kolář, rádio 
Vysočina
Předtančení – Nikolas Novák a Klára 
Adamová, TK Classic Hodonín
Hosté plesu: JOSEF LAUFER a EL-
VIS PRESLEY REVIVAL
Hudba – MEDIUM, Police nad Me-
tují  
Barmanský servis – míchané nápoje 
po celý večer ve foyer
Bohatá tombola
Vstupné: 180 Kč s místenkou  
Předprodej: kulturní dům

Středa 26. února – velký sál KD – 
10.00 hodin
VÝCHOVNÝ KONCERT 
FOLKOVÉ NÁVRATY
Hrají: Zdeněk Dočekal – piano, akor-
deon, zpěv; Jiří A. Válek – kontrabas, 
baskytara, kytara, zpěv; Radim Ilek 
– bicí
Úspěšný výchovně vzdělávací pro-
jekt s tradicí od roku 2006, živé vy-
stoupení bez digitálních podvodů. 
Písně autorů zvučných jmen jako 
jsou Karel Plíhal, Wabi Daněk, Vlas-
ta Rédl, Jaromír Nohavica, Marek 
Eben, Bob Dylan, John Denver, Peet 
Seeger. 
Délka: cca 45 min.
Určeno: II. St. ZŠ
Vstupné: 40 Kč

Pátek 28. února – velký sál KD – 8.30 
a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTA-
VENÍ
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Uvádí: Mladá scéna Ústí nad Labem
Pohádka „O dvanácti měsíčkách“ vy-
šla z pera Boženy Němcové a patří 
k nesmrtelným dílům našich klasiků. 
Svým ztvárněním je určena zejména 
těm nejmenším. Inscenace plná písni-
ček, kouzel, světelných a zvukových 
efektů určitě okouzlí nejen malé diváky.
Režie: Trdla
Délka představení: cca 55 min.
Určeno: MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč

Pátek 28. února – velký sál KD – 
19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SVĚTÁCI 
Hraje: Divadelní soubor Vířina z Víru
Světáci jsou přepisem známého fi lmo-
vého díla scénáristy Vratislava Blažka a 
režiséra Zdeňka Podskalského. Ústřed-
ním motivem úsměvného a současně 

trochu nostalgického příběhu tří ves-
nických fasádníků je jejich sen strávit 
alespoň jednu noc ve víru velkoměsta 
jako skuteční světáci. Tento motiv 
rozvedli autoři do zcela nezvyklé 
míry a nechali ho vyústit do gejzíru 
vtipných nápadů a situační komiky. 
Trojici světáků doplňuje trio lehkých 
slečen, ze kterých se protřelá kuplířka 
snaží udělat dámy …
Osoby a obsazení:
Gustav – Bohuslav Matuška, Tonda 
– Roman Jelínek, Honza – Aleš Čer-
mák, Trčková – Marie Viktorinová st.
Božka – Irena Matějková, Zuzana 
– Marie Viktorinová ml./Květa Ha-
mříková, Marcela – Radka Skouma-
lová/ Marcela Vázlerová, Janoušek, 
kapitán – Stanislav Čermák, Profesor 
– Jiří Čermák, Vašut – Josef Ondra, 
Vrchní, prodavač, milenec – Petr Vin-
kler, Hovorka, policista – Jiří Zby-
tovský, Martička, servírka – Aneta 
Vázlerová
Nápověda: Zdeňka Ševčíková a Ma-
rie Kučerová
Režie: Radka Skoumalová 
Vstupné: 80 Kč
Předprodej: kulturní dům
Připravujeme:
  8.3. –  Vinařský ples  
26.3. – Shadow kvartet – koncert KPH
18.3. – Zdeněk Izer a Šárka Vaňková 
„Turné 4 můstků“ 
31.3. – divadelní představení   
    „Úhlavní přátelé“
Prodej vstupenek 
/pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, 
Bystřice nad Pernštejnem
tel. 566 552 626, 
e-mail: info@kdbystricenp.cz, 
www.kdbystricenp.cz  
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 
/kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
okladna je otevřena hodinu před 
každým představením. 
Změna programu vyhrazena!

Srdečně zveme k účasti na ekumenické bohoslužbě, kte-

rou společně připravují Římskokatolická církev, Křes-

ťanské společenství a Českobratrská církev evangelická. 

Ekumenická bohoslužba se bude konat ve čtvrtek 30. 
ledna od 16:30 ve sborovém domě ČCE, Nová čtvrť 504.

POZVÁNKA
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Jsme velice rádi, že po vel-
kém ohlasu na pět ročníků mi-
kroregionální akce „Bystřicko 
čte dětem“, můžeme pokračo-
vat v této krásné akci díky štěd-
rým sponzorům.

Filozofi í této akce bylo přivést 
děti zábavnou a nenucenou for-
mou ke klasické knize. Proto se 
pořadatelé všech těchto setkání 
nad knihou v roce 2013 snažili 
udělat čtení zajímavé, přitažlivé 

Bystřicko čte dětem 2014
a poučné, zkrátka takové, aby se 
na ně děti vždy těšily. A tak bylo 
v rámci minulého doprovodné-
ho programu pro děti připraveno 
loutkové i hrané divadlo, hudební 
představení, maskoti Rodinných 
pasů, beseda o rybaření, herectví, 
autogramiády, tvořivá, výtvarná 
a cukrářská dílna, soutěže, zábavné 
luštění s hádankami, ukázky hu-
debních nástrojů atd.

Do letošního, již 7. ročníku, pro-
jektu se zapojilo celkem 19 člen-
ských obcí (Blažkov, Bystřici n. P. 
– 3 ZŠ a knihovna, Dalečín, Dolní 
Rožínka, Lísek, Nyklovice, Píseč-

né, Prosetín, Rovečné, Rozsochy, 
Rožná, Strážek, Sulkovec, Štěpá-
nov n. S., Unčín, Velké Janovice, 
Věžná, Vír, Zvole), kde proběhne 
59 čtení. Pořádající obce a ZŠ chtě-
jí zpříjemnit svým dětem dlouhé 
zimní večery a čekání na jaro. Děti 
i dospělí se zase mohou zaposlou-
chat do pohádek, pověstí, fantazií 
či vyprávění a vdechovat tajemné 
kouzlo setmělých míst, která vět-
šinou navště-
vují jen za 
dne.

Když se 
pak světla 

rozsvítí, zbylý čas se vyplní de-
batou nad přečtenou knížkou, 
hádankami, kreslením, různými 
hrami, tvořivými dílnami a dal-
šími aktivitami, které si pozvaní 
hosté pro děti připraví. 

Tento projekt fi nančně pod-
pořila společnost E.ON, Kraj 
Vysočina a samozřejmě jednotli-
vé obce, neboť bez jejich podpory 
by se tato akce nemohla uskuteč-
nit. 

Jarmila Zemanová
Mikroregion Bystřicko

Limonádový Joe na Hradisku
Poslední den loňského roku bylo již od rána uplakané větrné počasí. 

Proto se náhodně projíždějící motoristé asi velmi divili, kde se před budo-
vou Obecního úřadu v Rožné vzalo tolik lidí. Nemohli tušit, že se jedná o 
účastníky již třetího ročníku „Vysokohorského výstupu na vrch Hradisko“. 

Po nezbytném přivítání a teku-
tém očkování proti případným in-
fekcím vyrazil celý průvod vzhůru 
na památný kopec. Díky pravidel-
nému doplňování energie všich-
ni zdárně dosáhli vrcholu, kde je 
čekalo překvapení - pravý Trigger 
Whisky Saloon a v něm známé po-
stavy ze skvělé klasiky fi lmového 
žánru. To co potom předvedli zú-
častnění ryzí amatéři, vyvolávalo 
salvy smíchu všech přihlížejících. 
Je těžké vyzdvihnout jednotlivé 
herce, protože skvělí byli všichni. 

Turnaj ve stolním tenise ve Stříteži
Druhá neděle adventní ne-

byla v části střítežských rodin 
ve znamení předvánočních 
příprav, pečení a nákupní ho-
rečky. Tento den jsme strávili 
kolem ping-pongových stolů 
při dalším ročníku turnaje ve 
stolním tenise.

Soutěžící nastoupili do bo-
jů o medaile v kategoriích do-
spělí a žáci. Obrovské spor-
tovní nasazení a bojovnost 
čišely ze všech účastníků bez 
rozdílu věku a pohlaví a o kaž-
dý míček se vedl urputný sou-
boj.

Po pěti hodinách naplně-
ných napínavými ping-pongo-
vými bitvami bylo v bouřlivé 
divácké kulise rozhodnuto o 
vítězích. 

Mezi žáky zvítězila Anna 
Orgoňová před druhou Ivetou 

Štouračovou a třetím Petrem 
Hajným.

V seniorské kategorii zís-
kal zlato Bedřich Chocho-
láč, stříbrný byl Karel Orgoň 
a bronzová medaile se zalesk-
la na hrudi Ondřeje Chocholá-
če z Rožné.

Poděkování patří nejen 
soutěžícím za předvedené 
výkony v duchu fair-play, ale 
také partnerovi turnaje Skupi-
ně ČEZ, díky kterému se tato 
skvělá akce uskutečnila.

Štourač Radek

Takže poděkuji především autorce 
scénáře a představitelce „Arizon-
ské pěnice Tornado Lou“ paní Len-
ce Novotné. 

I když diváci ani účinkující ne-
dbali rad Winnifred a Limonádové-
ho Joa a místo limonády si připí-
jeli svařeným vínem, ještě dlouho 
znělo ze všech stran ono klasické: 
„Chceš-li pistolníkem býti, musíš 
kolaloku píti“. Uvidíme, jak dlou-
ho nám to vydrží.

Libor Pokorný, 
starosta obce Rožná



ZŠ a MŠ Strážek nabízí své 
služby v moderním komplexu 
budov, které prošly v posledních 
letech postupnou rekonstrukcí. 
Jsme úplnou základní školou s de-
víti ročníky. Výhodná poloha 
u autobusové zastávky umožňuje 
bezpečný přesun dětí do budovy. 
Vybavení školy odpovídá součas-
ným požadavkům a umožňuje uči-
telům i žákům pracovat s moderní 
technikou.  Základní vzdělávání 
navazuje na program předškolního 
vzdělávání. Nabízíme například 
kroužek angličtiny ve školce, vý-
uku anglického jazyka zařazujeme 
již od prvního ročníku. Rodiče 
předškoláků mohou využít nabíd-
ku edukačně stimulačního progra-
mu, který probíhá formou setká-
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KONCERT VE ŠTĚPÁNOVĚ

Na ukončení vánoční doby se uskutečnil pozoruhodný koncert 
ve farních chrámu sv. Petra a Pavla ve Štěpánově v neděli 12. ledna 
2014. Zaplněný kostel vyslechl nejdříve koledy v podání národopis-
ného souboru Borověnka ze ZŠ Štěpánov (vedoucí Mgr. B. Blechová) 
a poté Českou pastorální mši A dur od J. E. Kypta v podání Chrámo-
vého sboru MAGNIFIKAT z Lelekovic, který dirigovala Mgr. Inka 
Pospíšilová.                                                                       -HJ-

Prosinec v naší škole

Začátek prosince přivedl do naší 
školy vzácnou návštěvu – Mikuláše 
a čerta, kteří odměnili hodné děti ba-
líčkem něčeho dobrého na zub.

Během dalšího týdne jsme vyrá-
běli vánoční ozdoby a drobné dáreč-
ky a pilně jsme trénovali vystoupení 
na vánoční besídku, která proběhla 
v neděli 15. 12. Obecenstvo před-
stavení ocenilo velkým potleskem. 
Také po výrobcích ze školní družiny 
se jen zaprášilo.

V posledním týdnu, jako již tra-
dičně, jsme nadělili také lesním 

zvířátkům. V pracovních činnostech 
jsme vyrobili nepečené cukroví, 
které jsme pak smlsli u stromečku. 
Poslední školní den před prázdnina-
mi jsme si s paní učitelkou povídali 
o vánočních tradicích u nás a v An-
glii, vyráběli jsme svícny, lili vosk, 
pouštěli jsme lodičky z oříšků, zpí-
vali koledy a rozdali jsme si drobné 
dárečky. V příjemné vánoční náladě 
jsme se rozešli domů.

Do nového roku 2014 pevné zdra-
ví, trošku štěstí a kopec radosti přejí 
děti ze ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín.

Ich komme aus Tschechien. Ich bin 
hier auf einem Ausfl ug.

Takto jazykově vybaveni jsme 
v pátek 6. prosince vyrazili na exkur-
zi do hlavního města Rakouska. Hned 
ráno jsme všichni tušili, že počasí 
bude mrazivé, ale ani pocit chladu 
nám neubral na chuti vyrazit za po-
znáním a užít si atmosféru vánočně 
vyzdobené rakouské metropole.

Během cesty luxusním autobusem 
nás paní průvodkyně vyčerpávajícím 
způsobem seznámila s historií Vídně 
i celé země. Neopomenula připome-
nout životní strasti nejvýznamněj-
ších Habsburků, kteří nás zdravili ze 
svých žulových podstavců téměř na 
každém kroku.

Na místě jsme se vydali po stopách 
bývalé habsburské monarchie. Při pro-
cházce historickým centrem jsme si 
prohlédli Hofburg, centrum někdejší 
obrovské říše. Lesk a slávu bývalých 
císařů umocňoval architektonický 
skvost gotiky, chrám sv. Štěpána, Špa-
nělská jízdárna či císařská hrobka.

Jednou z nejkrásnějších staveb ve 

vídeňské ulici Ringstraße je přírodo-
vědecké muzeum s jednou z největ-
ších sbírek přírodnin na celém světě. 
Rozmanitost a krásu přírody jsme 
mohli pozorovat na výstavní ploše 
o velikosti více než 8000 metrů čtve-
rečních. Hned v oddělení minerálů 
a drahokamů jsme objevili vitrínu, kde 
na nás svítil růžový rubelit se štítkem 
„naleziště Rožná“. Pozoruhodná byla 
sbírka meteoritů, sál ještěrů, vzácné 
preparáty zvířat či prehistorické od-
dělení s pravěkým nálezem jako je 
25 000 let stará Willendorfská Venuše.

Na závěr jsme plnými doušky na-
sávali vánoční atmosféru na světo-
známých trzích u vídeňské radnice. 
Zářivé vánoční osvětlení, koledy, vůně 
vanilky, skořice, pečených kaštanů 
a punče v nás zanechaly hřejivý pocit. 
Unaveni, ale plni nových dojmů a zá-
žitků, jsme vyrazili na zpáteční cestu.

A už v autobusu jsme zaslechli 
otázku: Tak kam pojedeme příště? – 
Kdo ví …

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka,
Radka Janečková

VÍDEŇ S KOUZLEM VÁNOC

vání rodičů, dětí a pedagoga před 
zápisem k plnění povinné školní 
docházky. Vypracovaný systém 
školních vzdělávacích programů 
na naší škole je určen nejen pro zá-
kladní, ale i pro speciální vzdělá-
vání. Vzhledem k menšímu počtu 
žáků ve třídách mají učitelé více 
prostoru pro individuální práci 
s žáky. Nabízíme zájmové aktivity 
v odpoledních hodinách, doučová-
ní, školní družinu a výuku hry na 
hudební nástroje ve spolupráci se 
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem. 

Rádi se s vámi kdykoliv setká-
me, aktuální nabídku pořádaných 
akcí můžete sledovat na školním 
webu www.zs-msstrazek.cz . 

Anna Knofl íčková

ZŠ a MŠ Strážek
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Jaroslava Pavlíčková: Osobní asistence stále 
zaznamenává nárůst uživatelů

Jaroslavo, vaše služba Osobní asistence je v re-
gionu poměrně mladá. Zkuste ji představit  těm, 
kteří o vás mnoho nevědí?

Naše služba je určena lidem, kteří se z důvodu své-
ho onemocnění nebo postižení nezvládnou postarat 
o sebe sami. Buď nemají nikoho blízkého nebo je 
tato péče nad jejich síly a možnosti. Působíme po 
celém bývalém okrese Žďár nad Sázavou.

Osobní asistence bývá často spojována s pečovatelskou či ošetřovatel-
skou službou. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Osobní asistence a pečovatelská služba jsou služby sociální, tedy není 
třeba doporučení lékaře a sám uživatel se na ní musí fi nančně podílet. 
U ošetřovatelské služby jde o zdravotní péči, kterou potvrzuje lékař. Hrazena 
je ze zdravotního pojištění. Všechny tyto tři služby mohou u jednoho uživate-
le působit současně a mohou se doplňovat. Pečovatelská služba je vymezena 
jednotlivými úkony na rozdíl od asistence, která je na místě, když člověk 
potřebuje obsáhlejší a komplexnější péči.

Kdo vás nejčastěji oslovuje se žádostí o péči?
Naší cílovou skupinou jsou děti od 3 let, dospělí a senioři ze zdravotním 

postižením nebo dlouhodobým onemocněním. V současné době jsou našimi 
uživateli nejčastěji senioři s dlouhodobým onemocněním.

Změní se člověku, který se stane příjemcem služby, nějakým způso-
bem jeho každodenní styl života?

To je hodně individuální. Někdy naše služba navazuje na péči někoho jiné-
ho, ať již rodiny nebo jiné služby, takže přibíráme péči a spíše ji rozšiřujeme 
a hledáme možnosti, jak pečovat ještě lépe. Jindy nastupuje nečekaná situace 
– úraz, zhoršení zdravotního stavu. To vše přináší velkou změnu jak pro naše 
uživatele, tak i pro jejich blízké. Proto se snažíme pomoci umožnit žít co 
nejvíce běžným způsobem života. 

A co na vaši službu rodina? Naruší přítomnost osobního asistenta 
společný rodinný život?

Přítomnost asistenta může být pro některé rodiny velmi náročná a velká 
změna,  ale pokud rodina nezvládá péči sama, je třeba dělat nějaké kompro-
misy. Vždy je důležitá komunikace, vyjasnit si, co je v kompetenci asistenta 
a co ne, jak má asistent v domácnosti pracovat a také se ozvat, když něco 
nefunguje a dát šanci k nápravě a změně.

Jakou částkou přispívá uživatel na provoz vaší služby?
Asistence se platí podle hodin a z celkových nákladů na službu je to asi 

jedna čtvrtina. Ceny se liší s ohledem na to, zda je služba poskytována v pra-
covní dny či o víkendu a svátcích. Cenu ovlivńuje i délka doby poskytnuté 
asistence, průměrná částka na hodinu je 80,- Kč.

V jakých lokalitách působíte? Zaznamenáváte v současné době ná-
růst nebo pokles zájmu o vaši péči?

Jak jsem již zmínila, naše služba funguje po celém bývalém okrese Žďár 
nad Sázavou.Původně jsme začali službu poskytovat na Velkomeziříčsku. Poté 
jsme pro kvalitnější a dostupnější péči otevřeli pobočku ve Žďáře nad Sázavou 
a v Bystřici nad Pernštejnem. V tomto roce zaznamenáváme stále nárůst uži-
vatelů. Určitou roli hraje také to, že osobní asistence je v regionu zatím třetím 
rokem, tedy ji můžeme považovat stále za novou a rozrůstající se. 

Blíží se vánoční svátky a nový rok. Máte nějaké přání pro vaše uži-
vatele?

Jedno mám. Asi to bude znít banálně, ale přáli bych si, aby lidé naše služ-
by potřebovali co nejméně.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová 19. 12. 2013

Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. 
Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb 
v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

Výsledky tradičního Vánočního 
turnaje v nohejbalu mužů

Turnaje se letos zúčastnilo 10 
družstev. Po bojích ve dvou základ-
ních skupinách postoupilo nejlepších 
5 týmů do fi nálové skupiny a zbytek 
účastníků sehrál zápasy o celkové 
6. – 10. místo.

Semifi nálová a fi nálová utkání 
vysoké úrovně byla sehrána na centr 
kurtu.

Turnaj měl již tradičně velmi dob-
rou úroveň a opět se potvrdilo, že již 
má stálé místo v bystřickém sportov-
ním roce, o čemž svědčí množství di-
váků v průběhu celého turnaje.

Fotodokumentaci z turnaje nalez-
nete zde: 

http://modrice.galerie.cz/6225157-
-bystrice-nad-pernstejnem#page1
Celkové pořadí turnaje :
  1. Nenapravitelní /Novotný, 

Müller, Vopelka/
  2. Eskadra Smrti /Krátký, Paul, Zach/

  3. Křtiny /Pospíšil, Malinger, Golda/
  4. Fitness 13 /Pelikán, Illáš, Gulda/
  5. V 8.20 půlnoc                                 
  6. Holubice                                              
  7. Ujčov All Stars                                                          
  8. Sokol Bystřice B                                                             
  9. Sokol Bystřice A   

     
10. Smrček

Pořadatelé děkují těmto sponzo-
rům za dlouhodobou podporu a po-
skytnuté věcné ceny:

CORMEN, WERA  WERK, Peu-
geot Automotive, Město Bystřice nad 
Pernštejnem, Brusírna skla Mazourek, 
SPH Stavby, MEGA-TEC, ADOZ, 
TS města Bystřice n. P.,  Jokar Sport, 
Fonorex s.r.o., Sedlářovo pekařství 
Věchnov, Stavebniny Zeman

Za pořadatele turnaje:
Martin Bárta

Dne 26. 12. 2013 uspořádal oddíl nohejbalu TJ Sokol Bys-
třice nad Pernštejnem v místní sportovní hale již 21. ročník 
Vánočního turnaje registrovaných a neregistrovaných hráčů 
v nohejbale.
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Žádná sportovní sezóna se neobejde bez řádného ukončení a ta naše jistě ne-
byla výjimkou. Pro naše děti jsou důležité zkušenosti, které získají právě na zá-
vodech. Díky Všeobecné zdravotní pojišťovně a mnoha dalších sponzorů (Wera, 
Studio Šarm, Restaurace U Radnice, Pekařství Koudelka, Nábytek Harmonie, 
Papírnictví Dvořák, TS města Bystřice, město Bystřice n.P., Fonorex s.r.o., Cor-
men,..), kterým patří velké poděkování, se nám podařilo opět uskutečnit závody 
přímo zde, v Bystřici nad Pernštejnem. Celý den byl opravdu nabitý. Dorazilo 
přes 200 dětí s rodiči z celé České republiky. Přivítali jsme například sportovce 
z Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Jindřichova Hradce, Hradce 
Králové, Jihlavy, Hlinska, Ostrovačic, Blanska, Ráječka, Rájce Jestřebí. Rodinní 
příslušníci podporovali dívky a vytvořili dokonalou atmosféru pro tuto velkou 
akci. Naše děvčata byla velice šikovná, většina z nich se dostala až do fi nále. 
Zlatou medaili si odvážela Nikola Nachtigalová a stříbro tentokrát náleželo Nele 
Fendrychové. Tímto bychom chtěli moc pogratulovat všem našim sportovkyním 
a popřát spoustu dalších úspěchů v letošním roce. Jitka a Michaela Exlovy

Šachový silvestrovský turnaj v Rovečném

SOKOLŠTÍ ŠERMÍŘI BODUJÍ

Ukončení sportovní sezóny

Koncem loňského roku se v přísálí 
hospody "Na růžku" uskutečnil již po 
čtrnácté Silvestrovský šachový turnaj. 
Turnaje se zúčastnili šachisté nejenom 
ze  šachového oddílu Rovečné a Oleš-
nice, ale  i  z Kunštátu, Bystřice a  okolí.

Šachy mají v Rovečném dlouho-
letou tradici, vždyť již ve třicátých 
létech minulého století jezdíval 
k Jílkům na letní byt  tehdejší česko-
slovenský reprezentant velmistr J.A. 

Pokorný, který zde sehrál simultánku 
s místními šachisty. 

V turnaji, který byl štědře spon-
zorován fi rmami "REEHAP" pana 
L.Řehůřka, fi rmou WERA WERK, 
fi rmou CACEK, fi rmou Stavebniny 
DEK  TRADE   a Obecním úřadem 
Rovečné, zvítězila dobrá nálada 
a spokojenost všech účastníků.
Za šachový oddíl TJ Sokol Rovečné                                                                            

M. Čermák

1. 12. 2013 Magistrátní turnaj Praha 
Vršovice

mlž. chlapci: 1. Marek Totušek TJ 
Sokol Bystřice n. P., 2. Šimon Chren 
Bohemians Praha, 3. Michal Hokeš S. 
Vršovice a David Kvapil z S. Šternberk

mlž. děvčata: 1. Ragina Dursová 
STU Bratislava, 2. Michala Hluchá 
šerm Zlín, 3. Eliška Malíčková TJ So-
kol Bystřice n. P. a Adéla Kocourová 
S. Brno, 7. Isabela Sedláková TJ Sokol 
Bystřice n.P.   

V kategorii mnž naši šermíři vy-
bojovali ve společnou soutěží děvčat 
a chlapců tato pořadí:

1. Isabela Sedláková, 2. Micha-
la Illeková a 5. Andrea Nečasová,  
V chlapcích skončil Vojta Holemý na 
5. místě.

2. 12. 2013 Londýn Světový pohár 
seniorů 

Jiří Kurfürst zahájil famózně, po 
skupinách byl 7. Velkou smůlou bylo, 
že jej los navedl na francouzského šer-
míře Seeriho, který je světovou špičkou 

a duel prohrál. Celkově tedy 66 místo, 
Jan Kurfürst 102 místo. Celkově 180 
šermířů.

21. 12. 2013 mezinárodní -Vánoční  
turnaj Bratislava

mlž. chlapci:
1. Sármány Zoltán (SVK-KŠ Šamorín)
2. Totušek Marek (CZE-Sokol Byst-
řice nad Pernštejnem)
3. Lelkes Márton (SVK-KŠ Šamorín) 
3. Chren Šimon (CZE-Bohemians 
Praha)

mlž. děvčata:
1. Cantucci Gaia (ITA)
2. Káliková Veronika (SVK-STU 
Batislava)
3. Boda Barbara (SVK-KŠ Šamorín)
3. Bursová Regina (SVK-STU Brati-
slava)
5. Malíčková Eliška(CZE-Sokol 
Bystřice nad Pernštejnem)
6. Sedláková Isabela (CZE-Sokol 
Bystřice nad Pernštejnem)

ž. chlapci:
1. EGYENES PORSOK Henrik KS 

Obec Věžná 
 

 

 
 
 
 
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do evropských oblastí 

pořádá  
 

turnaj v badmintonu pro děti a mládež 

soutěží se v kategoriích: 
děti od 5 – 10 let – 9,00 hod. 

děti od 10 – 15 let – 12,00 hod. 
mládež nad 15 let – 15,00 hod. 

 
Pro všechny je připraveno malé občerstvení a věcné ceny,  

pro vítěze poháry. 

v sobotu 15. února 2014 od 9,00 hod 
v Kulturním domě ve Věžné 

Přihlášky zasílejte na adresu: obecvezna@seznam.cz  
nebo volejte na: 723 217 746, do 9. 2.2014 

SAMORI SVK 1999
2. ONDRUŠEK Radek SK ZLIN 
CZE 1999
3. KÖNIG Robert SOKOL BYSTŘI-
CE N. CZE 2000
3. SARMANY Zoltan KS SAMORI 
SVK 2002

6. ŠIBOR Radek SOKOL BYSTŘI-
CE N. CZE 1999
7. TOTUŠEK Marek SOKOL BYS-
TŘICE N. CZE 2002

Gratuluji Vlastimil Kurfürst

Foto  Iveta Sedláková
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ODBORNÉ
PORADENSTVÍ 

Liška Vám nabízí nejen stavební spoření, ale i 
kvalitní poradenství v oblastech: 

• Hypoteční úvěry
• Pojištění staveb a domácností
• Životní pojištění

Velice rádi Vám naši odborníci poradí, jak 
můžete na těchto produktech ušetřit.
Bližší informace, jak můžete získat výhodnější 
podmínky, Vám poradí fi nanční poradce ČMSS:

Správný krok 
ke spokojeným 
rodinným fi nancím

Pomáháme vám vytvářet domov.

Jana Strašilová
obchodní zástupce ČMSS
IČO: 873 88 391
provozovna: Bystřice nad Pernštejnem 
telefon: 724 221  684
e-mail: jana.strasilova@cmss-oz.cz

Tříkrálová sbírka probíhá i nadále „Jak vznikla tradice? 
Co znamenají symboly K†M†B†? 

Jaký význam mají křížky mezi pismeny?“ 

Přestože jsme nejvíce tříkrálo-
vých koledníků viděli v ulicích na-
šich měst a obcí o víkendu 3. – 5. 
ledna, bylo možné skupinky tří králů 
potkávat i nadále, a to až do 14. led-
na, kdy Tříkrálová sbírka končila. 

První zprávy z terénu přináší vel-
mi příznivé informace. Koledníci 
si chválili počasí i příjemný přístup 
většiny dárců. Velmi potěší i foto-
grafi e, které posílají koledníci a kte-
ré jsou k nalezení na facebookových 
stránkách Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou nebo webu www.zdar.cha-
rita.cz

Diecézní charita Brno také vyhlá-
sila soutěž pro koledníky, kdy zá-
jemci mohou zasílat přes žďárskou 
Charitu doplněné texty věty: „Přál 
bych si, aby Tříkrálová sbírka…“ 

Fantazie koledníků je bohatá. Pro 
představu snad jen tři symbolická 
přání, která ve Žďáře obdželi:

…pomohla všem, kdo potřebují a 
přinesla radost koledníkům i dárcům 
(Josef Ř., Světnov)

…pokračovala dále a aby se našli 
další dobrovolníci a rozdávali všem 

radost (Žaneta P., Černá)
…pomohla lidem, kteří to skuteč-

ně potřebuji (Eliška Š., Řečice) Vy-
losovaní koledníci budou odměněni 
drobnými cenami.

„Rádi bychom vzkázali všem li-
dem dobré vůle, kteří se nedočkali 
králů a čekali na jejich příchod, ať 
nejsou smutní. Královská pouť má 
vždy svůj začátek a konec a bohužel 
se zatím nepodaří navštívit všechny 
domácnosti. Těm, ke kterým krá-
lové nedorazili, přejeme na dálku 
hodně štěstí, zdraví a pohody v tom-
to roce,“ sděluje závěrem Veronika 
Dobrovolná, jedna z koordináto-
rek Tříkrálové sbírky.

 Michaela Kuchtová

V Bibli nalezneme krátkou 
zvěst o Třech králích v evangeliu 
svatého Matouše. Kapitola druhá 
pojednává o mudrcích z dálného 
východu, kteří vedeni hvězdou, 
došli přes Jeruzalém do Betlé-
ma, aby se poklonili právě na-
rozenému Spasiteli Ježíši Kristu. 
V evangeliu se nehovoří, jak jsme 
zvyklí z vyprávění o králích, o je-
jich počtu, ale o mudrcích z vý-
chodu, kteří přinesli zlato, kadi-
dlo a myrhu. Předpokládá se, že 
se jednalo o astrology či hvězdo-
pravce. Podle počtu darů se zača-
lo odvozovat, že králové byli tři. 

Během staletí lidé z události 
vytvořili legendu o Třech krá-
lích: Kašparovi, Melicharovi a 
Baltazarovi. Již od dávných dob 
během svátků Třech králů koled-
níci oděni v bílých převlecích a 
s  korunkami ozdobenými zlatý-
mi kříži obcházeli stavení. Osla-
va příchodu Ježíše v lidových 
zvycích byla pojímána různým 
způsobem, ale z různých zdrojů 
se dá nalézt několik shodných 
prvků. Koledníci vykuřovali 
kadidlem místnosti proti ne-
čistým silám, kropili svěcenou 
vodou obydlí, zpívali koledy o 
Třech králích.Zároveň všem přá-

li do nového roku a zapisovali 
daný rok společně se symboly 
K†M†B† nad dveře domu. Po 
koledě pak děti dostaly za odmě-
nu od hospodáře sladkosti, jídlo 
či peníze. 

Traduje se, že symboly ozna-
čují počáteční písmena jmen 
"Třech králů". Ale není tomu 
tak! Jsou zkratkou latinského 
"Christus mansionem benedi-
cat": "Kristus žehnej tomuto 
domu." Tři křížky pak symboli-
zují Nejsvětější Trojici, tj. Otce 
(Bůh), Syna (Ježíš Kristus) a 
Ducha Svatého.

Od roku 2000 Charita Česká 
republika dala tradičnímu pojetí 
oslavy Tří králů další rozměry, 
a to v podobě Tříkrálové sbírky. 
V období svátku se snaží při je-
jím organizování získat fi nanční 
prostředky na zajištění vlastní 
činnosti a mezinárodní pomoci, 
podpořit tříkrálovou tradici a 
dobrovolnictví a formovat ve-
řejné mínění ve prospěch soli-
darity s těmi nejpotřebnějšími. 
A tak koledníci mohou nejen 
šířit dávnou tradici, získat drob-
nou dobrotu, ale i vykoledovat 
dar určený pro podporu projektů 
Charity Česká republika. 
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
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TOVÁ OKNA A D
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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

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

Brněnská 1739   Tišnov
tel.: 549 213 937
mobil: 605 185 393
e-mail: tisnov@vpo.cz  Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin
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nabízí 

tyto stavební práce
• Stavby rodinných domů a jejich kompletní rekonstrukce
• Kompletní zateplení fasád včetně výměny oken 
 (zateplujeme zateplovacími systémy Baumit, 
 Mamut - Therm a Terranova)                             
• Veškeré zednické práce (zdění, omítání, štukování, 
 obkládání)
• Sádrokartonářské práce
• Pokládka zámkové dlažby včetně podkladů
• Rekonstrukci bytových jader a koupelen

• Veškeré bourací a demoliční práce

www.ts-bystrice.cz

Bližší informace na tel. 566 551 500, případně v sídle fi rmy – K Ochozi 666, 593 01  Bystřice n. P.
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TECHNOLOG / PROJEKTOVÝ INŽENÝR

PRO OBLAST VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ 

Nápl  práce:
ešení samostatných úkol  v oblasti optimalizace postup
ešení technických a technologických problém  v dané oblasti

komunikace s n meckou mate skou spole ností
projektová innost (nap . ve spolupráci s výrobci vst ikovacích 
forem)
výpo ty strojních as , vytvá ení norem práce 

Požadujeme: 
SŠ/VŠ vzd lání technického sm ru (zam ení na zpracování plas-
t  výhodou)
aktivní znalost n meckého jazyka 
zkušenosti s technologií zpracování plast  (vst ikování plast , 
montáž plastových díl )
zkušenosti s uspo ádáním pracovišt  v oblasti montáže plastových 
díl
zkušenosti z oblasti projektování vst ikovacích forem a konstruk-
ce vst ikovacích díl
zkušenosti se vst ikováním díl  na zakázku
komunikativní a organiza ní schopnosti, schopnost samostatné i 
týmové práce

Uvítáme: 
znalost CAD 
minimáln  t íletou praxi v oboru 

 SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ/SOUSTRUŽNÍK 
Požadujeme: 

SŠ nebo SOU s technickým zam ením (nejlépe zam ení strojírenství)  
Uvítáme: 

praxi  na CNC strojích  nebo v oblasti soustružení 
vhodné i pro absolventy st edních technických škol – obor mechanik 
se izova  CNC stroj

Jsme dce inou spole ností n mecké skupiny Wera  a ve strojírenském oboru pat íme ke sv tové špi ce. V eské 
republice p sobíme od roku 1995,  zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího ná adí pro profesionální 
použití. Jsme certi  kováni dle norem ady ISO 9000. V sou asné dob  zam stnáváme 500 pracovník . 

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo pracovnice na tyto pozice:

SENIOR KONSTRUKTÉR
Nápl  práce:

zpracování konstruk ní dokumentace pro výrobu
zodpov dnost za návrh konstruk ních ešení
vývoj nových výrobk  – konstrukce nového výrobku nebo p ípravku 
dle zadání
podpora výroby p i uvád ní do provozu nových p ípravk , výrobk , 
stroj  a za ízení
optimalizace stávajících ešení
provád ní konstruk ního dozoru p i montáži p ípravk , stroj  a za ízení
ešení technických problém  p ípravk , stroj  a za ízení ve výrob  

nebo u dodavatel
komunikace s ostatními výrobními úseky a technology
koordinace prací v konstrukci
tvorba technologických postup  ve výrobním systému

Požadujeme: 
SŠ/VŠ vzd lání technického sm ru (strojní zam ení) 
znalost tvorby výrobní dokumentace
zkušenosti z konstrukce strojních sou ástí
dobrá znalost práce na PC
znalost práce s 3D software (AUTOCAD, Solid Edge)
komunikativní schopnosti
schopnost týmové spolupráce 
samostatnost, odpov dný p ístup k práci

Uvítáme: 
základní znalost n meckého jazyka výhodou ( tení technické dokumentace)
zkušenosti z konstrukce nástroj  a forem
zkušenosti s tvorbou technologických postup

JUNIOR KONSTRUKTÉR

Nápl  práce:
zpracování konstruk ní dokumentace pro výrobu
spolupráce p i vývoji nových výrobk  – konstrukce nového výrobku 
nebo p ípravku dle zadání
podpora výroby p i uvád ní do provozu nových p ípravk , výrobk , 
stroj  a za ízení
spolupráce p i optimalizace stávajících ešení
spolupráce p i ešení technických problém  p ípravk , stroj  a za ízení 
ve výrob  nebo u dodavatel
komunikace s ostatními výrobními úseky a technology
tvorba technologických postup  ve výrobním systému

Požadujeme: 
SŠ/VŠ vzd lání technického sm ru (strojní zam ení výhodou) 
znalost tvorby výrobní dokumentace
znalosti a dovednosti z oblasti konstrukce
dobrá znalost práce na PC
znalost práce s 3D software (AUTOCAD, Solid Edge)
komunikativní schopnosti
schopnost týmové spolupráce 
samostatnost, odpov dný p ístup k práci

Uvítáme: 
alespo  základní znalost n meckého/anglického jazyka ( tení technické 
dokumentace)
rovn ž absolventy technických škol odpovídajícího zam ení

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

             PRO TYTO POZICE NABÍZÍME:

po zapracování dlouhodob  perspektivní zam stnání (s výjimkou ekonomické pozice – zde jde o zástup za rodi ovskou 
dovolenou)
zázemí mezinárodní spole nosti
zajímavou práci, možnost osobního r stu, bene  ty (týden dovolené navíc, školení, p ísp vek na životní nebo penzijní 
p ipojišt ní, na stravování)
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

  EKONOM

Nápl  práce
 nan ní plánování,  nan ní controlling, reporting

provád ní souvisejících ú etních operací 
vedení evidence investi ního majetku
práce s ú etním programem

Požadujeme: 
VŠ  vzd lání ekonomického sm ru
aktivní znalost n meckého jazyka slovem i písmem
znalost podvojného ú etnictví a související da ové 
problematiky
schopnost samostatné i týmové práce 
asovou  exibilitu, spolehlivost

Uvítáme: 
podnikovou praxi 


