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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
Z rady města
Rybníky Bystřicka
Sedm osobností Bystřicka
Program kulturního domu na březen 2009
Mikroregion (Dolní Rožínka, Rozsochy, Rožná, Strážek)

CO SE STALO V ÚNORU 1919 ANEB
K ČEMU JSOU KRONIKY...

Listování ve starých kronikách má svůj půvab. Kronikáři, zejména ti prvorepublikoví, zachycují svědomitě a emotivně události, které hýbaly celou
zemí, a doplňují je výstižnými detaily ze svého okolí. Tak se jim daří plasticky
a působivě postihnout atmosféru doby.
Když si otevřeme městskou kroniku se zápisy starými 90 let, zjistíme, že:
(Pokračování na str. 4)

Závěrečná zpráva o provedené obnově
nemovité kulturní památky
Název kulturní památky: Litinový kříž před kostelem sv. Vavřince
v Bystřici nad Pernštejnem, registrační číslo USKP 26638/7-3975.
Název akce: Restaurování litinového kříže s korpusem a oplocením
před kostelem sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem.
Stručný popis realizace obnovy
kulturní památky:
Po vyřízení písemných podkladů
– závazného stanoviska, souhlasu
stavebního úřadu, uzavření smlouvy s dodavatelem prací a předáním
staveniště dne 19. 6. 2008 proběhla
demontáž kříže a oplocení odbornou
ﬁrmou MARSTON-CZ s.r.o. se sídlem v Brně.
Celá sestava byla podrobně zdokumentována, převezena do ateliéru
zhotovitele a rozebrána na elementární díly. Po celkovém posouzení jednotlivých dílů značně degradovaných
korozí (více jak 140 let působení

Město Bystřice nad Pernštejnem Vás zve v sobotu
dne 14. 3. 2009
na Slavnostní položení ZÁKLADNÍHO KAMENE
Rekonstrukce Masarykova náměstí v Bystřici nad Pernštejnem

v rámci akce "Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pernštejnem"
spolufinancované z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod

Program:

Srdečně Vás na tuto akci zveme.

10:00 v dolní části náměstí
přivítání účastníků a hostů vedením města
poklepání základního kamene
10:30 pódium před víceúčelovou budovou
tradiční zabíjačkové hody

Tento projekt
je spolufinancován
Evropskou unií

Téma měsíce:
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Začíná rekonstrukce náměstí

nepříznivých klimatických podmínek) byly jednotlivé díly otryskány,
poškozené díly vyvařeny litinovými
elektrodami, prasklé díly začepovány, chybějící části byly doplněny
novými odlitky ze šedé litiny. Celá
sestava byla ošetřena antikorozním
povrchem - metalizace zinkem,
poté opatřena dvojnásobnou povrchovou úpravou graﬁtovou černí.
Korpus včetně tabulky byl nově pozlacen plátkovým zlatem. Základní díl sestavy (plintus) vzhledem
k úplné degradaci korozí byl nově
zhotoven.
Celá sestava včetně oplocení byla
zpětně osazena dne 3. 12. 2008 na
nový betonový základ ohraničený
žulovým obrubníkem. Součástí dodávky byl předávací protokol a restaurátorská zpráva.
(Pokračování na str. 4)
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POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
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Vážení čtenáři,
v minulých dnech se dožil významného životního jubilea bystřický
občan pan Ing. Jaroslav Chlumský.
Pan Chlumský dlouhou dobu řídil
Chemickou úpravnu DIAMO Dolní
Rožínka a velkou měrou se podílel na
rozvoji uranového průmyslu v našem
regionu. Přejeme mu vše nejlepší,
hodně pevného zdraví do dalších let
a plno životního optimismu.
Za město Bystřice nad Pernštejnem
Ing. Karel Pačiska - starosta
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

Pozvánka na oslavu
Letošního 7. března připomeneme sobě i dnešní
mladé generaci, že tohoto dne uplyne již 159 let, co se
chudičké rodině Masaryků na Hodonínsku narodil syn,
kterému do vínku dali jméno Tomáš.
Město Bystřice n. P., Konfederace politických vězňů,
Svaz bojovníků za svobodu, Tělocvičná jednota Sokol,
Tělocvičná jednota Orel a Junák svaz skautů a skautek
zvou všechny občany na pátek 6. března v 10 hod. na
setkání u sochy T. G. Masaryka, kde vzpomeneme jeho
narození. Byl to náš první prezident Československé republiky. Jeho myšlenky žijí stále.
Sraz všech účastníků setkání je před radnicí na Masarykově náměstí.
-jsZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

PROSINEC 2008
1. 12.
4. 12.
5. 12.
7. 12.
8. 12.
11. 12.
12. 12.
23. 12.
31. 12.

Michal Musílek
Vendula Minářová
Klára Tučková
Vojtěch Šimeček
Isabel Krbůšková
Lukáš Straka
Anna Martincová
Štěpán Stárek
Erik Pročka
Jubilanti
BŘEZEN 2009

Růžena Kolbábková
Marta Petříková
Bohumil Samek
Josefa Mazourová
Jaroslav Kašpar
Věra Malochová
Marie Bednářová
Josef Šperlink
Jaroslava Ptáčková
Jaroslav Sáblík

94 let
94 let
88 let
87 let
86 let
86 let
86 let
80 let
75 let
70 let

Úmrtí
5. 1.
11. 1.
12. 1.
17. 1.
18. 1.
18. 1.
21. 1.

Vincenc Krejčí
Miloš Smejkal
Jaroslav Šmejkal
Pavlína Honzáková
Marie Menoušková
Stanislav Havlík
Ladislav Tesař
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ZPRÁVY Z RADNICE
CO SE STALO V ÚNORU 1919 ANEB K ČEMU JSOU KRONIKY...

(Dokončení ze str. 1)
„9. února 1919 vzdána v zasedání
obecního zastupitelstva povstáním
poslední pocta v zajetí zemřelému
odbornému učiteli Karlu Dědkovi,
rodáku zdejšímu.“
Poválečné období bylo složité,
a tak není divu, že kronikář píše:
„Vláda rakouská přesytila občany
penězi papírovými a čeho je mnoho,
to vždycky oblaciní. Peníze papírové
tak oblaciněly, že za ně nebylo možno
nic koupiti. Ministr Rašín pojal plán
odstraniti polovičku papírových peněz z oběhu, aby jich bylo méně, aby
1. Jak se zachovat v případě hrozby
nebo vzniku mimořádné události?
Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné situaci, kdy jsou ohroženy
životy, zdraví, majetek obyvatelstva
nebo i životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc.
K tomuto účelu jsou vyčleněny bezplatné telefonní linky tísňového volání:
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
Na území obce (města) můžeme
také telefonovat na číslo 156 Městská policie. Usnesením vlády ČR
č. 391/2000 byl schválen návrh způsobu zavedení jednotného evropského
čísla tísňového volání 112 v České republice. V provozu je od roku 2003.
Při mimořádných událostech není
daleko ke zmatku. Vyznat se v kritických situacích a zachovat rozvahu
a klid, často dělá problém dospělým,
natož pak dětem. Je třeba si zapamatovat, že při tísňovém volání musí být
hovor co nejstručnější a co nejvýstižnější. Proto je nutno sdělit: co se stalo,
kde se to stalo, své jméno a číslo telefonu, odkud voláte a vyčkat na zpětný
telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.
Oprávněnou otázkou často bývá,
jak se zachovat v nepřehledné situaci
a kam volat nejdříve? Každá vteřina
zaváhání může znamenat mnoho pro
vyřešení těžkostí. V takovém případě
volejte vždy na číslo 150, tj. operační
4. strana

nabyly větší ceny.“
Rok 1919 nekončí o nic lépe, než
začal:
„Velmi málo se poměry za rok
polepšily, pokud se týče mravní úrovně společenské, se za nové vlády
(tj. vlády soc. demokrata Vlastimila
Tusara – pozn. aut.) zhoršují. Všeobecně se pociťuje nechuť ku práci,
nedostatek poctivosti, který se projevuje na poštách i drahách.“
Často se kronikáři zmiňují o počasí, a tak je tomu například v zápisech
o 10 let mladších. V únoru 1929 píše
kronikář: „Po celé Evropě valí se
vlna sněhová, místy s velikými škodami. U nás je pěkná bílá zima, vítaná
na zimní sport všeho druhu. V lednu
napadlo dosti sněhu a mrazy se stupňovaly až do -24 °C. Mnohem hůře
je v únoru, kdy Evropa trpí „bílou
smrtí“. Dne 11. února zjištěno bylo
u nás v Bystřici -31,5 °C, to už je zima
neslýchaná. Ptactvo mrzne, mrzne
i zvěř, která přichází nejen do zahrad,
ale i do domů i ulic. Hajní pilně zakládají, ale mnoho zvěře hyne „bílou
smrtí“. Žactvu přespolnímu omrzají
uši i nohy. ( … ) Nedostatek uhlí je
všude. Kromě o palivo nastává velká
nouze o vodu. Mráz pronikl hluboko
až na podzemní prameny. Brambory
snad ve všech sklepech pomrzly. Pro
množství sněhu konají četníci službu
na lyžích. V tomto století je letošní
zima v Evropě nejtužší.“

O měsíc později je však již veseleji a kronikář zaznamenává:
„3. března 1929. Živo bylo v našem městě. Dopoledne první lyžařské závody, pořádané zdejším sportovním spolkem. Závodících bylo na
poprvé dosti, též několik dam. Zájem
o závody byl značný, diváků mnoho
mladých i starých. Odpoledne téhož
dne veřejná oslava narozenin presidenta republiky v sále hotelu, kterou
pořádal Okresní osvětový sbor. Večer
orelské divadlo, v hotelu kino.“
Nicméně zima toho roku byla
skutečně mimořádná, a tak 21. března 1929 znovu píše o počasí: „Od
Josefa zima, zdá se, povoluje. Jiná
léta chystají se naši zemědělci do
polí, letos ani pomyšlení. Nepracují
v polích ani u Brna, ani na Hané,
kde jiná léta se již jarní obilí zelená.
Skřivani a špačci přiletěli, doufejme,
že bude lépe. ( … ) Počátkem dubna se ztratil sníh, všude se obávali
povodní, ale nikde nebyly. Osvědčilo
se pořekadlo: „Mnoho sněhu, málo
vody.“ Po celý duben valně nezapršelo, jarní setí dělo se za sucha.“
V kronikách najdeme i zápisy
o významných meteorologických jevech, jako je například tento z roku
1938: „25. ledna 1938 večer byl
pozorován v našich krajích vzácný
přírodní úkaz – polární záře. Mezi
19. a 20. hodinou večerní upoutalo
pozornost všech zvláštní zabarvení

Ochrana obyvatelstva
středisko Hasičského záchranného
sboru ČR, neboť v rámci integrovaného záchranného systému toto operační středisko provádí koordinaci
společného zásahu při mimořádné
události. Navíc většina operačních
středisek základních složek IZS je již
propojena a důležité informace si navzájem předávají.
2. Jak se zachovat, když obdržíme
podezřelou poštovní zásilku (dopis,
balíček)?
S podezřelou zásilkou netřepejte
ani nevyprazdňujte její obsah. Uložte
obálku nebo balíček do igelitového
pytle nebo jiného vhodného kontejneru. Poté opusťte místnost, umyjte se
vodou a mýdlem a událost ohlaste na
tísňovou linku 158 nebo 150. Policie
ČR nebo HZS ČR zásilku od nás převezme a odveze ji k ověření obsahu.
Než zavoláte na tísňovou linku,
seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou
být například neočekávaná zásilka od
neznámého odesílatele s podezřelým
rukopisem či výhružným textem na
zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, při jejímž otevření zjistíme, že
obsahuje prášek nebo jakýkoliv podezřelý předmět.
3. Jak se zachovat při anonymním
oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo použití nebezpečné látky?

Anonymní oznámení o uložení
bomby, třaskaviny nebo použití nebezpečné látky je většinou směřováno
tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to
logické, většina případů takovéhoto
počínání je zaměřena na vyvolání
strachu. Víme však, že tomu tak vždy
nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda
jde např. o psychopata nebo o legraci,
musíme takovouto událost brát vážně.
V první řadě událost okamžitě nahlásíme na tísňovou linku 150 nebo
158, kde prověří, zda anonymní

a jas severní oblohy. K severozápadu
utvořila se temně růžová oblaka, která přecházela v silný světelný jas. Po
21. hodině tonul celý severozápadní obzor v rudé záři, prošlehávané
jasnějšími světelnými sloupy. ( … )
Při prvním objevení se polární záře
měli někteří pozorovatelé dojem
požáru. Byl alarmován i hasičský
sbor a po krátké objížďce sousedních
obcí vrátil se s motorovou stříkačkou
domů.“
Události toho roku ovšem nabývají
na dramatičnosti: „Mobilisace (v září 1938 – pozn. aut.) měla skvělý
průběh. Nadšení branci nastupují ke
svým vojenským tělesům. Evropští
státníci snaží se zabránit konﬂiktu
válečnému stůj co stůj.“
S bolestí dále komentuje kronikář
konec 1. republiky, je to podle něj
„doba nejpohnutější a nejtragičtější,
kterou prožil český národ a československý stát“.
Zápisy popisující toto období
a zejména situaci kolem 15. března
1939 jsou natolik zajímavé, že je
v příštím čísle ocitujeme v nezkrácené podobě.
Domnívám se, že by stálo za
úvahu, zda nevydat zápisy z let
1918 – 1938 knižně, podobně jako
vyšly ve Žďáře městské kroniky
z počátku 20. století.
PhDr. Jarmila Michálková,
kronikářka
oznámení je skutečné nebo falešné.
Pokud by bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny
v budově, ve které se nacházíme,
opusťte budovu a následujte ostatní
evakuované do předem vyhrazených
prostor nebo se vzdalte co nejdále od
tohoto místa. V žádném případě se nezdržujeme v blízkosti možného ohrožení i přesto, že naše zvědavost, co se
bude v příštích minutách dít, nás nutí
zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného
místa. Při odchodu z budovy vezměte
s sebou osobní doklady a dodržujte
pokyny bezpečnostních složek.
Pokračování v dalším vydání Bystřicka

Závěrečná zpráva o provedené obnově
nemovité kulturní památky
(Dokončení ze str. 1)
Celkové náklady na realizaci obnovy:
Rozpočtové náklady:
413 662,- Kč včetně 19 % DPH
Vícepráce (dle dodatku smlouvy):
58 000,- Kč včetně 19 % DPH
Celkové náklady:
471 662,- Kč včetně 19 % DPH
Účelový ﬁnanční příspěvek:
300 000,- Kč, tj. 63,6 %.
V Bystřici nad Pernštejnem dne
18. 1. 2009
P. Mgr. MUDr. Karel Rozehnal,
administrátor farnosti
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Návrh na řešení budovy ZUŠ
Rada města souhlasila se zadáním
architektonické studie na rekonstrukci budovy ZUŠ se zaměřením
na nadstavbu budovy a rekonstrukci
soc. zařízení v souladu s hygienickými předpisy s dalším posouzením
pavilonu mateřské školy pro využití
výtvarného a dramatického, případně tanečního oboru.
Prodloužení nájemní smlouvy s Dr. Martínkem na místnost
v DPS
Rada města schválila prodloužení
nájemní smlouvy s MUDr. Martínkem na pronájem místnosti v DPS
na provozování masáží dle stávajících podmínek na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Projednání další spolupráce
s ﬁrmou LARN
Rada města vzala na vědomí
informace vedení LARN a souhlasila s dodržením výpovědní lhůty
s tím, že do konce výpovědní lhůty se LARN pokusí zlepšit práci.
Po vypršení výpovědní lhůty rada
města vyhodnotí další spolupráci
s ﬁrmou LARN.
Žádost o mimořádné přidělení dvou bytů pro zaměstnance
ﬁrmy Rumler
Pan Ladislav Rumler si opakovaně podal žádost o mimořádné
přidělení dvou bytů o velikosti 1+1
pro stabilizaci zaměstnanců ve ﬁrmě Ladislav Rumler, kovovýroba,
Rovné 44. Jedná se o kvaliﬁkované strojírenské profese. Rada souhlasila s mimořádným přidělením
1 bytu o velikosti 1+1 pro zaměstnance ﬁrmy Rumler za smluvní
nájemné ve výši 35,- Kč/m2 na
dobu určitou jeden rok s možností
prodloužení nájemní smlouvy. Ve
smlouvě bude uvedena podmínka
odpracování doby 5 let od přidělení bytu u zaměstnavatele, ﬁrmy
Rumler.
Souhlasné prohlášení
Rada města schválila souhlasné
prohlášení mezi obcemi Bystřice
nad Pernštejnem a Věchnov, které
řeší vlastnictví podílu 1/6 k p.č.
846, 1321,1322,1323 v k.ú. Věchnov. Vlastníkem tohoto podílu je
dle souhlasného prohlášení obec
Věchnov.
Ukončení nájmu
Paní Dostálová, nájemce obchodu na Sídlišti I (ulice Jívová)
v nemovitosti města bez č. p. podala výpověď z nájmu. Výpověď
zdůvodňuje v přiložené žádosti.
Dle smlouvy je výpověď tříměsíční, ale paní Dostálová žádá
o dohodu k 31. 12. 2008. Vzhledem k aktivitám města s Jednotou
a panem Kobzou je to požadavek
oprávněný. Rada města souhlasila
s ukončením nájmu s p. Dostálo-

Z rady města
vou dohodou k 31. 12. 2008.
Schválení
veřejnoprávních
smluv na projednávání přestupků
Do konce roku 2008 projednávala obec Dolní Rožínka na základě
veřejnoprávní smlouvy přestupky
mimo jiné i pro obce Rozsochy
a Střítež. Protože na Dolní Rožínce
nemají v současné době osobu, která by splňovala kvaliﬁkační předpoklady pro projednávání přestupků
dle zák. čís. 200/1990 Sb., požádaly
tyto obce Město Bystřici nad Pernštejnem o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích
ve znění pozdějších předpisů. Rada
Města Bystřice nad Pernštejnem
schválila podle § 160 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., veřejnoprávní
smlouvy na projednávání přestupků
s obcemi Střítež a Rozsochy.
Vyřazení hasičského vozidla
M-641
Sbor dobrovolných hasičů předložil návrh na vyřazení starého hasičského vozidla M-641 z majetku
města pro jeho stáří a nemožnost
využití pro činnost SDH. Navrhli
bezúplatný převod tohoto vozidla
panu Františkovi Proseckému do
jeho muzea historických vozidel.
Rada města schválila vyřazení hasičského vozidla M-641 z majetku
města a jeho bezúplatný převod
panu Františkovi Proseckému.
Rozšíření kamerového systému – žádost o dotaci
Program prevence kriminality
kraje Vysočina – 2009
V současné době jsou ve městě
tři kamery monitorující Masarykovo
náměstí a prostor před Domem s pečovatelskou službou, ul. Hornická.
Předmětem projektu a žádosti
o dotaci z Programu prevence kriminality kraje Vysočina – 2009 je
rozšíření stávajícího kamerového
systému města o záznamové zařízení pro celý kamerový systém
a jednu kameru umístěnou na nově
budovaném záchytném parkovišti v ul. Zahradní. Cenový návrh:
229 000,- Kč bez DPH, DPH 43
500,- Kč, celkem 272 500,- Kč,
z toho podíl města 20%, tj.
54 500,- Kč. Rada města schválila
žádost o dotaci z Programu prevence kriminality kraje Vysočina
na rok 2009 a podíl ﬁnancování projektu městem ve výši 20%
z celkové částky, tj. 54 500,- Kč.
Smlouvy o spolupráci a o budoucí nájemní smlouvě se Zdeňkem Špačkem
S rekonstrukcí náměstí souvisí
i řešení stánku na noviny v ma-
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jetku pana Špačka, který má uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek pod stánkem. V místě stávajícího stánku bude zrealizována
část vodní kaskády. Proto musí
dojít k demolici stávajícího stánku
a město v rámci celkové rekonstrukce náměstí postaví stánek
nový a uzavře s panem Špačkem
dlouhodobou nájemní smlouvu.
Tuto problematiku řeší smlouva
o spolupráci a smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Rada města
schválila smlouvu o spolupráci
a smlouvu o budoucí nájemní
smlouvě se Zdeňkem Špačkem.
Fond rozvoje bydlení
Finanční odbor předložil ke
schválení Výzvu na podání žádostí
o poskytnutí půjčky z FRB.
Účet FRB ke konci roku
2008
vykazoval
zůstatek
ve výši 1 344 tis. Kč, proto
bylo navrženo možné čerpání
v roce 2009 v celkové výši 1 100
tis. Kč. Půjčky se poskytují na rekonstrukce stávajících obytných
budov a na výstavbu nových bytů
formou střešní nástavby nebo vestavby. Rada města schválila Výzvu na podávání žádostí o poskytnutí půjčky z FRB.
Souhlasné stanovisko s příjmem dotace ze státního rozpočtu obcí v souvislosti s rozšířením
pracoviště CZECHPOINTU
Dle podmínek stanovených
v „Příručce pro žadatele ﬁnanční
podpory na rozšíření pracoviště
Czech POINTU“, požádalo oddělení obecního živnostenského úřadu
radu města o souhlasné stanovisko
s přijetím této dotace, která bude činit 67.000,- Kč. Uvedené podmínky pro přijetí dotace stanovují požadavek na schválení této ﬁnanční
podpory zastupitelstvem, popřípadě
radou města. Rada města schválila
přijetí ﬁnanční podpory na rozšíření
pracoviště Czech POINT.
Termíny zasedání rady a zastupitelstva města v 1. pololetí
2009
Rada chválila tyto řádné termíny:
Rada města:
Rada č. 2/2009
27. 1. 2009 v 16.00 hodin
Rada č. 3/2009
17. 2. 2009 v 16.00 hodin
Rada č. 4/2009
10. 3. 2009 v 16.00 hodin
Rada č. 5/2009
31. 3. 2009 v 16.00 hodin
Rada č. 6/2009
28. 4. 2009 v 16.00 hodin
Rada č. 7/2009
19. 5. 2009 v 16.00 hodin
Rada č. 8/2009
9. 6. 2009 v 16.00 hodin
Rada č. 9/2009

30. 6. 2009 v 16.00 hodin
Zastupitelstvo města:
Zastupitelstvo č. 11/2009
8. 4. 2009 v 16.00 hodin – malý
sál KD/zem. škola
Zastupitelstvo č. 12/2009
24. 6. 2009 v 16.00 hodin – malý
sál KD/zem. škola
Schválení smlouvy s ﬁrmou
Charme – MYSTIKANA Brno
Firma Charme MYSTIKANA, Bratislavská 212/29, Brno
hodlá pořádat v Kulturním domě
v Bystřici nad Pernštejnem dne
19. 6. 2009 kulturněspolečenskou
akci „Miss Charme 2009“. Firma požádala město o bezúplatný
pronájem kulturního domu a poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč
na tuto akci. Tyto podmínky jsou
zahrnuty ve smlouvě o zajištění akce. Současně je ve smlouvě
zakotvena podmínka vrácení poskytnuté dotace ﬁrmou Charme –
MYSTIKANA městu nejpozději do
30. 6. 2009 v případě, že ﬁrma nezajistí konání předmětné akce. Rada
města schválila uzavření smlouvy.
Výsledky provedených výběrových řízení na stavební dodávky
1. Dne 20. 11. 2008 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby Revitalizace veřejných
prostranství v centru Bystřice
nad Pernštejnem (rekonstrukce Masarykova náměstí včetně
záchytného parkoviště a nového
průchodu na náměstí). Provedením tohoto výběrového řízení byla
pověřena ﬁrma GRANT plus s.r.o.
z Havlíčkova Brodu.
Po zveřejnění se do soutěže přihlásilo 21 uchazečů a do
17. 12. 2008, kdy se uskutečnilo
otevírání obálek, podalo nabídku
11 uchazečů. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková
cena. Komise na svém jednání
doporučila zadavateli následující
pořadí:
1. DIRS Brno s.r.o., 2. Beton SPH s.r.o., 3. COLAS CZ,
a.s. Rozhodnutí o přidělení zakázky byla rozeslána dne 18. 12.
2008 a smlouva o dílo s vysoutěženou částkou 55.362.227,Kč + DPH byla podepsána
21. 1. 2009.
2. Most M7 přes Domanínský
potok
Na tuto stavbu bylo provedeno
výběrové řízení formou jednacího
řízení bez uveřejnění. Rozpočtová
cena byla 1,6 mil. Kč.
Firma Beton SPH s.r.o. nabídla
provést zakázku za 1.287.664,- Kč.
Tato cena je pro zadavatele vyhovující a připravuje se smlouva o dílo.
Rada města schválila výběr
dodavatelů na stavby Revitalizace
veřejných prostranství v centru
Bystřice nad Pernštejnem a Most
M7 přes Domanínský potok.
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Dlouho dopředu avizovaná přestavba náměstí začíná. Realizací stavby byla na základě výběrového řízení
pověřena ﬁrma DIRS Brno. Prakticky veškeré práce by měly proběhnout
v tomto roce, na jaře příštího roku
by mělo dojít k umístění mobiliáře
a sadovým úpravám. Z tohoto důvodu bude většina kulturních a společenských akcí v tomto roce přesunuta
z náměstí do jiných prostor.
V měsíci únoru začnou práce na
parkovišti pod poliklinikou, související s rekonstrukcí inženýrských sítí
a také na průchodu z náměstí k tomuto
parkovišti. Změnou proti původnímu
projektu je průchod z náměstí budovou tržnice na parkoviště pod poliklinikou, který byl původně koncipován
přes hlavní vchod do tržnice. Odtud
se mělo sejít po schodech dolů k budoucímu parkovišti. Nová varianta

Začíná rekonstrukce náměstí
je navržena jako bezbariérová, nový
průchod bude vybudován tak, že při
pohledu z náměstí bude zrušena jedna
výkladní skříň tržnice vlevo a v tomto
místě bude průchod nový. Na něj bude
navazovat lávka dlouhá cca 50 metrů a
chodník směrem k poliklinice. Lávka
je nutná, neboť ač se to nezdá, převýšení mezi náměstím a zamýšleným
parkovištěm jsou bezmála 4 metry.
Již v měsíci únoru provede ﬁrma
výkopovou sondu přímo proti radnici,
kterou bude posouzen stav vodovodního přivaděče. Na základě posouzení
jeho stavu bude stanoven další postup
prací. Od měsíce března nastane na
náměstí už opravdový stavební ruch
spočívající v budování kanalizačních
přípojek jednotlivých domů, demoli-

ci stávajících ploch atd. Tyto stavební
práce začnou nejdříve po levé straně
náměstí (z pohledu od kostela, kdy
dělící čárou je silnice). Vše by mělo
probíhat podle harmonogramu prací
navrženého stavební ﬁrmou tak, aby
před začátkem zimy byla drtivá většina hotova.
Za město má tuto investici na starost Ing. Aleš Sitař – vedoucí odboru správy majetku a investic, který
v případě potřeby podá veškeré informace na telefonu 566 590 320.
Samozřejmě, že je možno kontaktovat starostu či místostarostu. Za
ﬁrmu DIRS jsou kontaktními osobami ing. Libor Rosenbaum – mobil
777 746 044 nebo Jaroslav Pavlíček
– mobil 777 746 034. Sídlem ﬁrmy

během stavby bude kancelář v domě
na Masarykově náměstí čp. 86, nad
prodejnou Fonorexu. Nejaktuálnější informace budou zveřejňovány
na webových stránkách města –
www.bystricenp.cz.
Rekonstrukcí náměstí bude samozřejmě velmi ovlivněn život v celém
našem městě.
Prosíme proto naše občany o trpělivost a toleranci, která bude určitě
potřeba. Všichni odpovědní pracovníci napnou všechny síly pro zdárný
úspěch celé akce.
Doufám, že v den slavnostního
otevření náměstí, tedy 29. 5. 2010,
budeme všichni spokojeni a naše
město stoupne nejen v očích návštěvníků, ale hlavně nás občanů.
Přeji nám všem hodně trpělivosti.
Josef Vojta, místostarosta

„Menší“ investiční akce ve městě
Jako každý rok, tak i pro ten letošní jsou v rozpočtu města naplánovány
„menší“ investiční akce. Slovo menší
je záměrně v uvozovkách, neboť celková částka je skoro 31 miliónů, a to
v této částce nejsou zahrnuty naše
největší městské dotační akce – rekonstrukce náměstí, atletický areál,
zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna, revitalizace lokality Rácová,
odbahnění Domanínského rybníku či
Bystřická zastavení.
Takže konkrétně a nejprve naše
obce. V Bratrušíně bude pokračovat
oprava kapličky, kulturního domu
a také dobudování sportovního hřiště.
V Divišově je připraven nákup automobilu pro místní dobrovolné hasiče
v hodnotě 200 tis. Kč. V Domaníně
bude letos největší investiční akcí rekonstrukce mostu v hodnotě 1,2 mil.
Kč. Ve Dvořištích bude dokončena
výstavba hasičské zbrojnice a dále
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zrekonstruován vodovod a silnice
v částce přes půl miliónu korun. Také
v Karasíně bude pokračovat oprava
obecního domu a dále rekonstrukce
kanalizace, rozšíření sítě vodovodů
a oprava komunikace v částce přesahující 1 mil. Kč. V Kozlově budeme
s pomocí dotace z Fondu Vysočiny
pokračovat v opravě silnice a zároveň
v budování dětského hřiště – bezmála půl miliónu. Nejdůležitější akcí
v Lesoňovicích je začátek rekonstrukce místního vodovodu – v rozpočtu je
nachystáno 500 tis. Kč. V Pivonicích
se po desetiletích podařilo městu
získat vlastnické právo k cestě pod
lesem, a proto budeme pokračovat
v její rekonstrukci (3. etapa) – 260 tis.
Kč. Obec Rovné byla v minulém roce
postižena povodní, a proto bylo zažádáno o dotaci na povodňová opatření
- v rozpočtu je připravena částka ve
výši 400 tis. Kč na spoluﬁnancování.

Také zde zrealizujeme opravu střechy
kulturního domu ve výši 240 tis. Kč.
Ve Vítochově bude pokračovat rekonstrukce výletiště v částce 400 tis. Kč.
A nyní Bystřice. Na Voldáně mezi
bytovými domy začne první etapa rekonstrukce chodníků, na ulici
Okružní dojde k obnově parkoviště
a chodníků, na ulici Jívová se uskuteční demolice objektu bývalého obchodu s potravinami, rekonstrukce
vodovodů a kanalizací a následná
výstavba parkoviště a také výstavba
obslužné komunikace v průmyslové zóně – vše za bezmála 10 mil.
Kč. Na ulici Hornické (za čp. 939 947) dojde k rekonstrukci kanalizace
a u ulice K Domanínku k rekonstrukci vodovodu. Vše jako třicetiprocentní
spoluúčast k investici Svazu vodovodů a kanalizací Ždársko. Ani školy
nepřijdou zkrátka. Na ZŠ TGM dojde k rekonstrukci WC v přístavbě, na

ZŠ Nádražní v kontextu s atletickým
stadiónem budou zbudovány šatny
pro veřejnost a také dojde k rekonstrukci šaten stávajících. Na městské
poliklinice budou generálně zrekonstruovány rozvody elektrické energie
za 1 mil. Kč.
Velmi důležité jsou také investice
do městských bytů. V letošním roce
nás čeká přestavba sklepů na Černém
vršku, rekonstrukce výtahů na čp.
956 - 958, rekonstrukce rozvodů vody
a kanalizace čp. 921 - 924, 915 - 920,
výměna rozvodů elektřiny čp. 930 938. Letos bude dokončena výměna
oken domů 879 – 887 a pokračovat
se bude domy čp. 873 – 878 – vše za
cca 11 miliónů Kč.
Tento výčet samozřejmě není úplný a částky pouze orientační, neboť
budou upřesňovány během samotných realizací.
Josef Vojta,
místostarosta
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Zprávy o činnosti komisí rady města za rok 2008
Komise sportu a mládeže
Komise sportu a mládeže stejně
jako v předchozím roce pracovala
v počtu 10 členů + tajemník komise. V průběhu roku se sešla 4x. Komise se na svých jednáních zabývá
zejména granty města, jejich rozdělením. Stále řeší co nejefektivnější
způsob přidělování ﬁnančních prostředků a také co nejspravedlivější.
Tyto návrhy poté zapracovává do
podmínek vyhlášení grantů a kritérií hodnocení.
V roce 2008 bylo vyhlášeno jedno kolo pro grant sportu s termínem pro podání žádostí 15. 2. 2008.
Komisi se sešlo 12 žádostí, ty
byly vyhodnoceny a byla na ně
rozdělena částka schválená zastupitelstvem 800.000,- Kč. V žádostech se objevily projekty v celkové
rozpočtované částce 1.922.000,Kč, z vlastních zdrojů žadatelé
pokryli 1.122.000,- Kč, 800.000,Kč připadlo na granty.
Celkem bylo uzavřeno 12 smluv
na grant sportu.
Grant mládeže byl rozdělen ve
3 kolech. V 1. kole se sešlo 7 žádostí v rozpočtované částce 263.000,Kč. Z vlastních zdrojů žadatelé zaﬁnancovali 139.000,- Kč. Komise
navrhla rozdělit 124.000,- Kč, rada
tento návrh upravila a bylo rozděleno 117.000,- Kč. Jedné žádosti
nebylo vyhověno.
V druhém kole bylo rozděleno
53.300,- Kč 4 žadatelům. Třetí kolo
proběhlo v měsíci září, sešly se 3 žádosti, jedné nebylo vyhověno, dvěma se rozdělilo 19.700,- Kč. Celkem
bylo uzavřeno také 12 smluv.
Komise dále spolupracuje s organizátory plesu sportovců. Ten se
v roce 2008 konal již posedmé.
Dle nominačních lístků jednotlivých sportovních oddílů a
škol komise na svém jednání vyhlásí nejlepší sportovce a trenéry
v daném roce – tentokrát to bylo
za rok 2007. Poprvé jsme využili
i měsíčníku Bystřicko, kde vyšly
nominační lístky tak, aby mohla
hlasovat i veřejnost. Tuto anketu
jsme vyhlásili také na konci roku
2008 pro hlasování za rok 2008. V
těchto dnech ji budeme vyhodnocovat.
Komise kultury
Na rok 2008 byl schválen pro
grant kultury objem prostředků ve
výši 200.000 Kč.
Komise obdržela v průběhu
roku 2008 celkem 20 žádostí
o ﬁnanční příspěvek z grantu rozvoje kultury ve městě v celkové
výši 298.190 Kč. Komise vyhověla
15 žádostem v celkové výši
144.200 Kč. KK nevyhověla 5 žádostem. Komise kultury 24. 6. 2008
doporučila vyčlenit z grantu kultury
15.000 Kč pro městskou knihovnu
na proplacení honoráře V. Vydro-

vi v rámci celorepublikové akce
Týden knihoven. Dne 16. 9. 2008
doporučila komise vyčlenit z grantu kultury pro městské muzeum
10.000 Kč na tisk katalogu akademického malíře Otakara Štembery
a 20.000 Kč na nákup kresebných
rekonstrukcí (Aueršperk, Zubštejn, Pyšolec, Pernštejn) od NPÚ
Brno i s autorskými právy. Zbývajících 10.800 Kč bylo ponecháno
k dispozici na pořádání Vánočních
trhů. Mimo schvalování ﬁnančních
příspěvků komise projednávala
v průběhu celého roku různé návrhy a nápady týkající se oblasti
kultury v našem městě. Komise se
v roce 2008 sešla celkem 5x.
Komise pro hospodaření s byty
Jednání komise se uskutečnilo
jedenáctkrát za rok 2008. Ve výběrových řízeních bylo přiděleno celkem 67 bytů. Byty byly přiděleny
lidem z Bystřice nad Pernštejnem
ve 44 případech, ve 23 případech
byl byt přidělen lidem z okolí. Od
nájemníků bylo za celý rok vybráno předplacené nájemné ve výši
7 576 175,- Kč, kauce se vybrala
ve výši 653 070,- Kč. Byly přiděleny 3 sociální byty a bylo schváleno
7 výměn bytů.
Komise životního prostředí
Komise měla v uplynulém roce
9 jednání, která byla členům včas
pozvánkou oznámena.
Přítomnost členů na jednání byla
vždy nad 60 %.
Hlavní témata jednání:
1. Stav zeleně v našem městě,
posuzování některých sporných
požadavků (občané, město) na
povolení kácení dřevin, vyjadřování k rekonstrukcím uliční zeleně včetně některých parkových
ploch (např. atletický stadion u ZŠ
Nádražní 615, ul. Dr. Veselého,
K Domanínku, rekonstrukce Masarykova náměstí apod.).
2. Ve spolupráci s Mikroregionem
vyhlášena a podpořena výtvarná
soutěž na návrh známky „Poštovní
známka pro Bystřicko“ pro zvýšení
propagace regionu.
3. Aktivní příprava na celorepublikové setkání a soutěž Globe
Games v Bystřici nad Pernštejnem,
účast na akci.
4. Připomínky k odvozu a třídění
odpadů, k rozmístění kontejnerových míst, umístění sběrného dvora, ke koncepci odpadového hospodářství města (POH).
5. Připomínky k umísťování odpadkových košů, (zóna Lužánky
včetně separace psích exkrementů),
umístění skateboardingové plochy.
6. Pravidelné informování členů
komise o důležitých akcích ovlivňujících životní prostředí v našem
regionu (ekologické stavby, údržba vodních děl, obnovitelné zdroje
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apod.) včetně seznámení s názory
na rozšíření větrných a slunečních
elektráren, kogenerace, energie z
biomasy - bioplynové stanice a aplikace legislativy – zákon o odpadech,
o ochraně přírody a krajiny apod.
Komise výstavby
V roce 2008 se sešla komise výstavby dle aktuálního počtu žádostí pětkrát:
- 21. 2.
8 členů
- projednáno 15 žádostí
- 15. 5.
10 členů
- projednáno 13 žádostí
- 10. 7.
10 členů
- projednáno 14 žádostí
- 18. 9.
7 členů
- projednáno 15 žádostí
- 20. 11.
8 členů
- projednáno 13 žádostí

Ve většině případů (57) byly
projednávány žádosti o prodej
pozemků z důvodu upravení majetkových vztahů dle skutečnosti
nebo k výstavbě rodinného domu.
Byly posuzovány projektové dokumentace zamýšlených staveb na
pozemcích města nebo s nimi sousedících, dále komise výstavby posuzovala připomínky ke změnám
územního plánu z řad fyzických
i právnických osob.
Komise k projednávání přestupků
Komise vyřídila za rok 2008 celkem 131 přestupků, přičemž udělila celkem 38 pokut v celkové výši
31 300 Kč.

Po předchozí obhlídce v terénu
bylo celkem projednáno 70 žádostí
týkajících se nemovitostí a pozemků v katastru Bystřice nad Pernštejnem, Karasín, Pivonice, Vítochov, Dvořiště, Domanín, Kozlov,
Divišov a Rovné. Žádosti týkající
se místních částí města byly vždy
posuzovány až po vyjádření příslušného osadního výboru.

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor se schází pravidelně jedenkrát měsíčně. Na svých schůzích
si jednotlivé členky sboru rozdělí
jubilanty, které navštíví v následujícím měsíci s gratulacemi k životním výročím s malým dárkem od
Města Bystřice nad Pernštejnem.
Členky sboru se dále účastní vítání
dětí a svateb. Celkový počet svateb
za uplynulý rok činil 44, návštěv
jubilantů bylo 132.

Česká pošta Bystřice

Hledáme fotograﬁe

Politováníhodným omylem se
objevily v nové inforočence dvě
nepřesnosti u hesla Česká pošta
(s. 21). Pro zájemce, kteří si chtějí
údaj přelepit, uvádíme správně znějící heslo a současně se občanům
i představitelům pošty omlouváme.

Pro přípravu
Bystřických
zastavení hledáme k zapůjčení staré
fotograﬁe či
pohledy z okolí říčky Bystřice. Kdo nám chce
nebo může pomoci, nechť se spojí s autorkou projektu na telefonu
543245324, kde je i záznamník,
případně podá zprávu na mailovou adresu zamazalova.eva@
razdva.cz. Je možno nechat také
krátký písemný vzkaz na TIC
v Bystřici n. P.
Děkujeme!

Česká pošta, s.p., pošta Bystřice n. P.
Masarykovo nám. 105
telefon: 566 551 010 (566 552 017)
Úřední hodiny:
Po – Pá 8:00 – 11:00 12:30 – 17:00
8:00 – 10:00
So
Pošta neprovádí zprostředkování
telefonických hovorů.

Pohyb obyvatelstva k 31. 12. 2008
V roce 2008: narozeno:
97 obyvatel
přihlášeno: 124 obyvatel
odhlášeno: 158 obyvatel
úmrtí:
75 obyvatel
Počet obyvatel v Bystřici n. P. včetně městských částí:
8 778 obyvatel
Nejčastější jména dětí
chlapecká: Jan - 5
Adam - 4
Marek, Tomáš, Jakub - 3
dívčí:

Karolína - 5
Kateřina - 3
Lucie, Sára, Eliška, Vendula - 2
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Canisterapie naživo

BABY STUDIO v Bystřici n. P.
Mateřské školy v Bystřici n. P. zvou rodiče, kteří chtějí svým dětem usnadnit nástup do mateřské školy, ke společným odpoledním hrám.
BABY STUDIO je určeno rodičům s dětmi od 2 – 4 let a uskuteční se na
všech MŠ vždy v pondělí od 14.30 – 16.00 hod. v následujících termínech:
MŠ Pohádka, Nádražní 421
- 9. 2., 9. 3., 30. 3., 4. 5. a 8. 6. 2009.
MŠ Čtyřlístek, Okružní 753
- 16. 2., 16. 3., 20. 4., 11. 5. a 8. 6. 2009.
MŠ Korálky, A. Štourače 516 - 23. 2., 23. 3., 27. 4., 18. 5., a 8. 6. 2009.
Nabízíme dětem odpoledne plné her, pracovních, výtvarných, hudebních
a pohybových činností v příjemném prostředí mat. školy pod vedením učitelek nejmladšího oddělení.
Pokud chcete poznat prostředí a zaměstnance mateřské školy ještě před
vstupem Vašeho dítěte do MŠ, máte jedinečnou příležitost.
Těšíme se na Vás.
Ředitelství MŠ Bystřice n. P.

Akce s Papírníčkem na ZŠ TGM
„Už jsou tady, už jsou tady“, neslo
se 28. 1. 2009 celou školou. Nastal tolik očekávaný den „D“, na který jsme
se všichni tolik těšili. Do naší školy
totiž zavítaly paní z Občanského sdružení Tlapka se svými černými labradorskými retrívry, aby nám předvedly
canisterapii v praxi. S nápadem přišla
maminka paní Denisa Štiglicová, která
celý projekt domluvila i sponzorovala,
za což jí patří veliké poděkování.
Bylo těžké vybrat deset dětí, zúčastnit se chtěly všechny. Po nezbytném
vzájemném představení cvičitelek
i pejsků, kteří nadšeně vrtěli ocásky,
jsme se pustili do práce. Některé děti
byly z počátku nesmělé a plné rozpaků,
ale síla kolektivu, vzájemné povzbuzování a profesionální vedení terapeutek prolomilo i ty poslední kousíčky
nedůvěry a strachu. A tak se zakrátko
„ti velcí pejsci“ stali našimi miláčky.
Děti nadšeně ukazovaly oči, uši, nos,
ocásek, tlapky, uvazovaly pejskům šátečky, překračovaly je a podlézaly jim
pod hřbetem. Největší úspěch sklidilo
podávání tlapky, česání a poslouchání
srdíčka našich čtyřnohých kamarádů.
Promenáda na vodítku a podání sladké odměny pejskům bylo jako třešnič-

ka na dortu. Velice se líbila i ukázka
z výcviku psů, kdy nejprve reagovali
na ústní povely a posléze pouze na
povely zadávané rukou. Každý si v té
chvíli asi uvědomil, kolik úsilí, lásky
a pilného cvičení stojí takového pejska
vychovat. Hodina uběhla jako voda
a my jsme naše nové kamarády vyprovodili až před školu. Pro děti bylo
velmi těžké se s nimi rozloučit, vždyť
mnohým se alespoň částečně splnil sen
mít na chvíli svého vlastního pejska.
Přemýšleli jsme, kam se nám poděly ty nesmělé děti. Že jsou neobratní,
neumí dávat najevo své city? Potvrdil
se pravý opak. Překvapilo nás, že i děti
hyperaktivní jsou schopné se zklidnit,
podřídit se kolektivu a v klidu pracovat s pejsky, kteří jsou jím svou poslušností příkladem. Pokud se chcete
o canisterapii dozvědět více, zastavte
se u nástěnky naší školy (v průchodu
u městského úřadu), kde najdete nejen fotograﬁe z této akce, ale i obecné povídání o tom, co je canisterapie,
čím se zabývá, jaký je její přínos. My
jsme ji vyzkoušeli a můžeme ji všem
doporučit.
B. Čapková, ZŠ Bystřice n. P.,
Masarykovo náměstí 60

Karneval ve Věchnově

„Papír je vzácná věc. Neplýtvejte
jím. Nezapomeňte také, že se mohou ušetřit stromy, když se znovu
zpracuje použitý papír. Proto ho
nevyhazujte, odkládejte zvlášť, aby
mohl být recyklován.“
S těmito slovy přišel na naši školu Papírníček a vzápětí dodal:
„Jémine…Sbírej se mnou, odměna tě nemine…“
Ve dnech 14. - 15. 1. 2009 proběhl
na ZŠ TGM sběr papíru, který připravili učitelé 1. stupně. Podnět k celé akci
vyšel z TS města a.s. Zapojilo se 165
žáků, kteří celkem nasbírali 8495 kg
papíru – což je 51,5 kg papíru na jednoho žáka. Přínosem byla i zkušenost
se správným tříděním sběrného papíru

na papír novinový, směsný a kartony.
Na vše pečlivě dohlížel Papírníček, aby mohl aktivitu dětí náležitě
odměnit, a to nejen sladkou pozorností. Den „D“ nastal 19. 1. 2009,
kdy proběhlo slosování v tělocvičně
naší školy za účasti všech žáků – držitelů losů získaných za každých 10
kg odevzdaného papíru. Zajímavé
ceny se mohly pořídit především díky
sponzorskému daru již zmíněných
TS města a.s. a Města Bystřice n. P.
Děkujeme všem zúčastněným žákům, kterým není lhostejná ochrana
životního prostředí.
Mgr. Marcela Černá,
Mgr. Věra Šikulová

Setkání s Kačenkou aneb
Na čaji s bratry Čapkovými

V neděli 25. 1. 2009 se kulturní dům ve Věchnově zaplnil spoustou
malých postaviček, mezi kterými člověk rozpoznal berušky, princezny,
víly, rytíře, vodníky a mnohé další pohádkové a vysněné postavy. Pro
všechny zúčastněné byly nachystány soutěže, ve kterých byla prověřena
jejich zdatnost a zručnost. Kouzelné a příjemné odpoledne bylo zakončeno vyhlášením nejlepších masek a převleků a všechny děti odcházely
s nějakým cukrlátkem v kapse.
-bv-

„Kačenko“, tak důvěrně říkali sourozenci Čapkovi svému nejmladšímu
bratru Karlovi.
V prosinci 2008 uplynulo 70 let
od smrti tohoto českého spisovatele
světového formátu. Bohužel média na
Čapkovo výročí poněkud pozapomněla, škoda. Jinak tomu ale bylo u nás
v primě bystřického gymnázia.
Sešli jsme se ve středu 16. prosince
odpoledne. Vánočně vyzdobená třída
se proměnila v útulnou čajovnu. Nad
šálkem voňavého nápoje jsme listovali
knihami, jejichž autorem je Karel, ale
i jeho bratr Josef. Přišla řeč na zajímavosti z jejich života i krutost jejich
osudů, na Karlův vztah k zahrádce,
skalničkám, cestování a samozřejmě

8. strana

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

na jeho lásku ke zvířatům.
(To, že Dášeňka byla foxteriér, ví
snad každý..) Děti ve svých rodinných
knihovnách objevily i opravdové vydavatelské skvosty, bylo co prohlížet.
Nemohli jsme nezmínit ohleduplnost,
kterou K. Čapek projevoval k ostatním, i těm nejobyčejnějším lidem.
Řeč přišla také na osobní vztah
malých čtenářů ke knihám a četbě
vůbec. Téměř dvouhodinové povídání jsme zakončili zhlédnutím ﬁlmové adaptace pohádky o Lotrandovi
a Zubejdě.
Ani se nám nechtělo domů, a tak už
plánujeme „něco zajímavého – zase
po vyučování“.
L. Císařová, Gymnázium By. n. P.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A OSTATNÍ

„Můj vysněný den“

Vzpomínka na Františka Vobra

Každý, kdo znal F. Vobra, nikdy nezapomene na jeho obětavý přístup, se kterým se věnoval svému největšímu koníčku
– sportovní střelbě. V těchto pár
řádcích bychom chtěli společně
zavzpomínat na jeho práci, úspěchy a na všechno, co pro bystřický střelecký klub udělal.
Po příchodu z rodných jižních Čech se v roce 1967 usadil
v Bystřici nad Pernštejnem. Tady
na Vysočině také začal se střeleckým sportem. Věnoval se výchově střelecké mládeže, především
v disciplíně běžící terč. Zde dosáhl svých největších úspěchů.
Jeho největším místním střeleckým objevem byl Miroslav Veselý, kterého vytrénoval do podoby
vrcholového sportovního střelce.
Ten se v disciplině běžící terč

stal dvojnásobným mistrem ČR
a díky své aktivní účasti ve státním reprezentačním týmu ČR si
z ME Brno, Varšava, Budapešť a
Helsinki rovněž přivezl několik
cenných kovů. Mimo trenérské
činnosti se vypracoval na funkci rozhodčího na mezinárodních
soutěžích. Díky jeho aktivnímu
přístupu se mohlo v Bystřici konat mimo jiných závodů i ﬁnále
Českého poháru v běžícím terči
za účasti olympijských reprezentantů. Nové talenty nacházel i ve
střeleckém kroužku, který působil pod jeho vedením. Společně
s ostatními kolegy se zasloužil
o vybudování místní střelnice a
zázemí pro celý klub. Jeho snahy
ocenilo i město Bystřice n. P. tím,
že byl vyhlášen mezi nejlepšími
trenéry. To potvrdili i jeho svěřenci, kteří uspěli v anketě nejlepšího sportovce.
K jeho památce jsme se rozhodli uspořádat střeleckou soutěž
Memoriál Františka Vobra, která se letos uskuteční 6. září. Za
celý střelecký klub chceme tímto
poděkovat za práci a píli, kterou
zde zanechal. Vždy budeme mít
na paměti, s jakým zápalem pro
věc pracoval. Byl pro nás nejen
dobrým trenérem, ale především
kamarádem, na kterého jsme se
mohli spolehnout.
Střelecký klub Bystřice n. P.

Lyžařské trasy a sjezdovky
Informace o pravidelné údržbě lyžařských tras a sjezdovek naleznete na
internetové stránce www.info.bystricenp.cz. V odkazech Lyžařské trasy
a Sjezdovky pravidelně aktualizujeme dané informace dle sněhových
a meteorologických podmínek.
-bv-

Před nedávnem se děti ze třídy
5. A Základní školy TGM zúčastnily
literární soutěže vypsané Městskou
knihovnou v Bystřici nad Pern.
Zaujalo je téma „Můj vysněný
den“. Bylo zajímavé nahlédnout do
dětských přání, prožít si den podle
svého gusta. V této soutěži v kategorii pro l. stupeň základních škol

získala 1. místo Barbora Benešová,
na 2. místě byla Viktória Königová,
jako 3. se umístil František Vařejka a Valentýna Veselá skončila na
4. místě.
Jmenovaní žáci byli odměněni
pěknými cenami, které jim předaly
pracovnice Městské knihovny.
Mgr. Jana Vojtová, ZŠ TGM

Vítěz okresního kola matematické olympiády
je ze ZŠ TGM
Pět žáků ze ZŠ TGM se ve středu 21. ledna 2009 vypravilo do Žďáru nad
Sázavou. Čekal je nelehký úkol – zkusit štěstí v okresním kole matematické
olympiády.
Na této akci se sešlo 56 žáků ze 17 škol žďárského okresu. O to větší byla radost žáků naší školy z dosažených výsledků. Na 1. místě se
umístil Petr Klanica, 2. místo získala Viktória Königová, 6. místo obsadila Tereza Dobiášová a na dalších pěkných místech skončili Jirka Opravil
a Barbora Kolářová, žáci 5. A Základní školy TGM.
Všichni zúčastnění si tak ověřili, že jejich matematické znalosti a vědomosti
v tak velké konkurenci obstály.
Mgr. Jana Vojtová, ZŠ TGM

Šachový klub DDM Bystřice n. P.
Regionální soutěž Vysočiny:
5. kolo: ŠK DDM Bystřice n. P. – Sokol Nové Veselí 4:1 (vyhráli Karel
Krondráf st., Pavel Karas, Pavel Klanica, Martin Peňáz a prohrál Jan Pelán)
6. kolo: ŠK DDM Bystřice n. P. – Spartak Velké Meziříčí B 2,5:2,5 (vyhráli Radovan Hájek, Karel Krondráf st., remizoval Pavel Karas a prohráli Jan
Pelán a Martin Peňáz)
7. kolo: Sokol Jámy – ŠK DDM Bystřice n. P. 1,5:3,5 (vyhráli Karel Krondráf ml., Pavel Klanica, Jan Pelán, remizoval Martin Peňáz a prohrál Karel
Krondráf st.)
Tabulka po 7. kole:
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Více najdete na www.sachybystrice.estranky.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Základní organizace Žďár nad Sázavou a Klub Bystřice nad Pernštejnem
Sociální poradenství je poskytováno všem zájemcům a uživatelům
služeb bez diskriminačních faktorů jako je rozsah a typ sluchového
postižení věk, pohlaví a členství
v organizacích.
SNN v ČR je neziskové občanské sdružení s právní subjektivitou
a s celorepublikovou působností.
Hlavním posláním je obhajoba
práv a zájmů občanů se sluchovým
postižením a jeho cílem je, aby
především těžce sluchově postižení lidé byli co nejlépe integrováni
do běžné společnosti, do rodiny
a za pomoci vyspělé techniky
a náhradních komunikačních forem využívali běžné systémy vzdělávání, zdravotní péče, měli dobré
možnosti zaměstnání a využití vol-

nočasových aktivit.
Sluchový handicap není vidět,
ale má silný dopad na lidskou psychiku. Komunikace s okolím přináší často náročné stresující situace a
tyto osoby stojí velké úsilí, když
je chtějí překonat. Uzákoněním
znakového jazyka jako jednacího
a mateřského jazyka neslyšících
v roce 1998 se Česká republika
zařadila mezi státy světa, které
vzaly na vědomí skupinu neslyšících. Uvádí se, že až 8 – 10% populace má větší potíže se sluchem
a u osob nad 60 let se uvádí až 30%
vážných poruch sluchu.
Úkol zní: získat nebo poskytnout
optimální informace nejvhodnějšími prostředky v potřebnou chvíli
a na správném místě.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Poskytované služby:“
Tlumočnické služby – zajišťují
odstraňování komunikačních a informačních bariér neslyšících osob,
pomoc rodičům a rodinným příslušníkům a institucím. Služba je trvalá
a kompenzuje typ postižení.
Poradenské služby – poskytují
základní orientaci v oblasti sociální, pracovní, vzdělávací a dalších.
Tyto služby jsou prováděny
v Bystřici nad Pernštejnem v DPS.
Hornická 643 na Sídlišti II. KLUB.
Každý první čtvrtek v měsíci od
12.00 – 17.00 hod.
Základní činností našeho Svazu
a ZO je drobná mravenčí práce pro
zlepšení kvality života sluchově
postiženého občana všech věkových kategorií, zachování jeho

práv a zajištění jeho potřeb.
Znáte – li někoho ve svém okolí, kdo by naše služby potřeboval
a ještě o nich neví, upozorněte ho
na tuto možnost. Máme zájem, aby
poskytované služby byly využívány co nejširší veřejností.
Josef Kinc,
předseda ZO SNN
mob.: 604 790 362,
josef.kinc@centrum.cz
Jan Kurfürst
předseda klubu SNN Bystřice n. P.
Pavel Jindra
jednatel ZO SNN
poradenství, drobné opravy
sluchadel
mob.: 736 674 168
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ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OKNO DO DUŠE
Nakolik jsme schopni kontrolou svého
vědomí ovlivnit kvalitu svého prožívání bez ohledu na vnější okolnosti? Jak málo stačí k tomu, aby
člověk měl zkažený celý den.
V dnešní hektické době, kdy se
hlavní důraz klade na výkon, jsou
opomíjeny základní lidské potřeby, pocity a emoce. Vlastně bývají brány za projev slabosti. A tak
abychom nebyli ,,slaboši“, tváříme
se za všech okolností spokojeně
nebo alespoň neutrálně. Málokdo si
dovolí být natolik sám sebou, aby
dal najevo, co si doopravdy myslí
a jak se cítí. Často se z nás stává
takový malý ,,papiňák“, který je
pod tlakem a když už to nejde dál,
bouchne. Většinou v bezpečí domova, kde ho okolí nevidí, aby nebyla
znevážena jeho ,,silná osobnost“.
Lidé nosí svoji masku a mnohdy se
stane, že zapomenou, co je jejich
pravé já. Teprve, když se důrazně

6. Relaxace a imaginace - cesta k sebepoznání

přihlásí a oni začnou prožívat negativní stavy – úzkosti, nejistotu,
vztek, neustálou tenzi, somatické
problémy, potom si uvědomí, že
není něco v pořádku.
Jak tomu předejít? Jednoduše.
Stačí, když budeme vnímat sami
sebe, poslouchat, co nám říká naše
tělo a hlavně se respektovat. Nestačí
být jen výkonný. Je potřeba naučit
se zastavit. Sladit duševní stav a také
tělesný postoj. Vždyť radost vyvolá
úsměv a úsměv naopak podnítí radost. Sebedůvěra vede ke vzpřímenému postoji a ten zase pozvedne
sebedůvěru. A právě k tomuto by
nám měla pomoci relaxace.
Relaxace neboli uvolnění, zklidnění mysli i těla. Jednoduše řečeno je to stav, kdy skrze zpomalení
dechu dojde ke snížení psychické
tenze a postupnému svalovému
uvolnění. Každý z nás tento stav
každodenně prožívá, vždy těsně
před usnutím ve stavu bdění. Mezi

Darujte život
Většině lidí se běžně honí hlavou spousta všerůzných problémů,
starostí ať už osobních či profesních. V případě, že se dostaneme
do situace, kdy je ohrožen život nám blízké osoby, naše současné
problémy se smrsknou na minimum a uvědomíme si banálnost
našich bývalých starostí. Přitom tak málo stačí, aby každý z nás –
pokud jsme zdraví – někomu pomohl a od těchto starostí značně
ulehčil.

základní relaxační techniky patří
autogenní trénink a Jacobsonova
progresivní relaxace. Při klasickém
autogenním tréninku se postupně
vyvolává pocit tíhy, tepla, klidný
tep srdce, teplo v břiše a chlad na
čele. Po vyvolání těchto představ
se člověk nachází v klidném relaxovaném stavu s uvolněnými údy
a protepleným tělem, uklidněným
dechem i tepem srdce, s chladným
čelem, nevzrušen, odolný, vyrovnaný a intenzivně odpočívající.
Tato metoda nám pomáhá dosáhnout rychlého uklidnění, uvolnění,
zintenzivnění odpočinku, snižování citlivosti k bolesti, odstraňování
nepříjemných tělesných příznaků,
zvyšování výkonnosti i odolnosti
vůči nepříznivým vlivům tempa
moderního života a také k dosažení
našich žádoucích vlastností.
Imaginace je forma psychického
soustředění, při kterém se člověku
navodí určitá situace (letní louka,

pláž, strom, horský výstup….). Volí
se podle jeho individuální potřeby: ke zklidnění, nebo k doplnění
energie, k osobnostnímu růstu,
k aktivaci mozkových buněk. Aktivní imaginace má velmi blízko
k pohádkovému vyprávění. V tomto
stavu můžeme snít o budoucnosti,
nebo se vracet do minulosti, slézat
hory, rozpustit se v moři, nebo se
stát kapkou rosy na listu…..
Imaginace patří do zážitkové psychologie, protože dokáže v člověku
vyvolat velmi příjemné (ovšem
i negativní) pocity.
Každá správná relaxace by měla
končit autosugescí – krátké, jasné,
ale hlavně pozitivně laděné věty.
Člověk by si měl sám sobě sugerovat pocit jistoty, klidu, dobré nálady
nebo i pevného zdraví.
Relaxace s imaginací nám pomůže rozšířit pohled na sebe i kolem
nás.
Mgr. Jitka Bukáčková,
psycholožka

Zubní pohotovost k únoru a březnu 2009
ÚNOR 2009
28. 2. 2009 MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 123
BŘEZEN 2009
1. 3. 2009 MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
7. 3. 2009 MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 521 203
8. 3. 2009 MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Veselí, 566 667 236

Poslední týdny hýbe světem
médií a poletuje internetem příběh
ročního Kubíka z Kuřimi, který
onemocněl akutní formou leukémie. Jeho šancí na život je najít
vhodného dárce kostní dřeně.
Kubík není ale jediným podobně
nemocným pacientem. Mezi čekateli na vhodného dárce kostní dřeně je spousta dalších nemocných
lidí. Ať už dětí, rodičů, sourozenců, kamarádů, známých...
Těmi, kdo těmto lidem mohou
pomoci, jsme právě my! Zdraví
lidé od 18 do 35 let tj. potencionální dárci kostní dřeně, kteří obětují pouhých 10 ml své krve, aby
se mohli zařadit do registrů dárců
kostní dřeně.
V českém registru dárců kostní
dřeně je pouhých 33 tisíc dobrovolníků. Vhodného dárce je obtížné najít, proto, prosím, neodkládejte svoje rozhodnutí. Třeba zrovna
Vy můžete Kubíkovi nebo jinému
nemocnému pomoci. Zvyšte šanci
těm, kteří potřebují Vaši pomoc!
Registr je anonymní a dobrovolný, nelze tedy darovat kostní dřeň
účelově jedinému člověku, takže
svým rozhodnutím dáváte šanci na
život nejen Kubíčkovi, ale i dalším
dětem, matkám, otcům...
K odběru vzorku krve se můžete
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přihlásit na tel. čísle 532 233 540,
kde vám pracovníci brněnské fakultní nemocnice poskytnou další
informace. Na internetu lze najít
také seznam transfuzních stanic
(www.darujkrev.cz). Zaregistrovat
se dá na kterékoliv z nich.
Nikdo z nás neví, kdy zrovna my
budeme čekat, jestli v registru dárců je zrovna náš zachránce. Čekání
na záchranu života našeho blízkého člověka musí být neskutečně
dlouhé. Zkusme, prosím, toto čekání těmto lidem zkrátit.
V případě, že nemůžeme pomocnou ruku podat formou zapsání se
do registrů dárců kostní dřeně,
můžeme svoji pomoc nabídnout
Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek ve Fakultní nemocnici
Brno.
Více informací jak lze pomoci
Nadačnímu fondu Krtek získáte na
tel. 545 244 411 a na internetových
stránkách nadace www.krtek-nf.
cz, email: info@krtek-nf.cz. Jakákoliv pomoc je vždy vítaná.

14. 3. 2009 MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
15. 3. 2009 MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
21. 3. 2009 MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
22. 3. 2009 MUDr. Věra Prášková, Dolní Rožínka, 566 567 115
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 pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM
K-11, TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Domov pro seniory Mitrov
příspěvková organizace
Mitrov 1, 592 53 Strážek
Tel.: 566 591 813 (811)
e-mail: reditel@domovmitrov.cz
internet: www.domovmitrov.cz

Podpořit můžeme Nadaci pro
transplantaci kostní dřeně i zasláním dárcovské SMSky ve tvaru
„DMS KOSTNIDREN“ na číslo
87777.
Lenka Trtilková
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SOUTĚŽ: RYBNÍKY BYSTŘICKA
Vážení a milí čtenáři měsíčníku
Bystřicko. Pro projekt Bystřických
zastavení, který bude Městem Bystřice n. P. realizován v letech 20092010 a pro sběrnou dokumentaci
vodních ploch vznikla řada fotografií ze zdejšího kraje. Část z nich
spolu s panoramatickými snímky
výhledů na vysočinskou krajinu
bude zveřejněna před prázdninami
na výstavě fotografií v Městském
muzeu a část z nich jsme použili
pro čtenářskou soutěž, kterou dnes
vyhlašujeme.
V tomto a následujícím čísle no-

RYBNÍKY BYSTŘICKA
vin Bystřicko zveřejníme celkem
14 fotografií rybníků a vodních nádrží. Snímky jsou voleny tak, aby
podle okolí bylo možno identifikovat místo, kde se nacházejí. Je to
vždy u frekventovaných komunikací nebo v blízkosti významných
orientačních bodů. Jen jeden snímek je přímo z terénu.
Podmínkou soutěže je určit
správně alespoň 3 lokality (obce,
místní části), kde se uvedené vodní
plochy nacházejí. Ze soutěžících,

kteří splní podmínky, bude vylosováno 6 účastníků exkurse na největší vodní plochu mikroregionu,
na nádrž Vír, která zahrne i prohlídku vnitřku hráze vodního díla.
A z těch účastníků soutěže, kteří
určí správně nejvíce lokalit, budou
vylosováni 3, kteří obdrží poukazy
na odběr kapra.
Rozluštění soutěže zašlete po
zveřejnění v obou číslech novin
Bystřicko nejpozději do 31. 4.
2009 spolu se svým jménem

a adresou na adresu redakce novin.
Názvy lokalit přiřaďte pro vyloučení záměny k číslům fotografií.
Uvítáme, uvedete-li i případné
další údaje a zajímavosti k jednotlivým lokalitám. A jen pro zpestření zkuste řešení doplnit počtem
vodních ploch, které na Bystřicku
zatím evidujeme.
Výherci budou vylosováni na
vernisáži výstavy fotografií, jejíž
termín zveřejníme v dubnovém
čísle Bystřicka.
Ing. Radomír Zamazal

Obr. č. 1: Na jedné z tras z Bystřice do Nedvědice ho nelze minout.

Obr. č. 2: Zde snad není třeba nápověda.

Obr. č. 3: Krásný „nebeský“ rybník na táhlé planině - ZJZ od Bystřice

Obr. č. 4: Tento rybník najdete poblíž Svratky

Obr. č. 5: Hledejte směrem na SZ od Bystřice

Obr. č. 6: Dříve rybník, nyní koupaliště - na samém okraji regionu u frekventované křižovatky

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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OSOBNOSTI

SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
Děkujeme za Vaše hlasy a jsme rádi, že Vás naše nová anketa zaujala. Připomínáme, že v ní může každý hlasující odevzdat každý
měsíc 1 (slovy jeden) kupón a tím tedy přidělí vždy max. 7 hlasů. Až na naprosté výjimky to všichni hned pochopili...
Na pořadí uvedených osobností nezáleží, každá dostane jeden hlas. Hlasovat můžete osobně i poštou, hlasování po internetu bylo zrušeno!
Na konci ankety bude sedm hlasujících vylosováno a odměněno zajímavými cenami.

KANDIDÁTI OSOBNOSTÍ
Hlasujete a stále navrhujete
Radost nám dělají hlasovací lístky, k nimž přidáváte důvod, proč právě tu
kterou osobnost volíte. Paní Olga Bubníková-Ryšánková dala hlasy Josefu
Kšicovi st. i ml. a k tomu nám napsala: „Přestože bydlím v Aši, na Bystřici
n. P. jsem nikdy nezapomněla. Zrovna tak jsem nikdy nezapomněla na pana
učitele Josefa Kšicu, u kterého jsem zpívala v pěveckém sboru, zpívali jsme
mimo jiné i v bývalé Jugoslávii. Je mi líto, že již není mezi námi. Vzpomínám
i na jeho rodinu...“
Ing. Josef Michal z Brna zase odůvodnil svoji nominaci následovně: „Jan
Karaﬁát a J. V. Pleva jsou spojeni s mým dětstvím. Antonín Boček je spojen
s mým nedávným bádáním kolem Bukova. Ing. Hynek Jurman je mým nenahraditelným průvodcem při mých současných toulkách Vysočinou.“
TJ Sokol Bystřice nám poslal další dva tipy na osobnost Bystřicka. Jde o dva
statečné muže, funkcionáře bystřického Sokola, kteří položili za naši svobodu
to nejcennější, co měli. Své životy...
Jmenovali se František KADLEC (1887 Borová u Poličky – 1942 Osvětim),
a Rudolf BERAN (1904 Bystřice n.P. – 1942 Brno). Podrobnosti o jejich životech přineseme v některém z dalších čísel (chronologicky podle dat narození).
Paní Růžena Hájková nám zaslala podrobnosti o dalších osobnostech regiony. Jedná se o bratry JUDr. Vladimíra CAHU, sekčního šéfa ministerstva
pošt a telegrafů a JUDr. Jaroslava CAHU, prezidenta Země moravskoslezské.
I o těchto rodácích z Rozsoch se více dozvíte v dalších číslech našich novin.
Poznávání nových osobností a zjišťování podrobností z jejich života je
tím pravým cílem naší akce. Anketa nemá za cíl zjišťovat, kdo z kandidátů
má nejsilnější příbuzné! Pokud tyhle praktiky nepřestanou, rozdělíme výsledky do více kategorií, případně vítěze nevyhlásíme. Skutečné osobnosti
jsou totiž voleny dobrovolně, bez vybízení a jsou také široké veřejnosti
známy. Pokud chce někdo organizovat hlasy pro příbuzné, může si vyhlásit soukromou rodinnou anketu.

Návrhy čtenářů
1. Vilém II. z Pernštejna (1438-1521), šlechtic, politik, nejvyšší hofmistr Království Českého, nejvyšší maršálek moravský.
2. Izaiáš Cibulka (asi 1533-1582), překladatel Bible kralické.
3. Antonín Boček (1802-1847), první moravský historiograf a archivář.
4. Karel Šmídek (1818-1878), kněz, ﬁlozof a pedagog.
5. Gustav Pﬂeger Moravský (1833-1875), spisovatel.
6. František Šťastný (1836-1908), zakladatel turistiky ve Víru a na Bystřicku
7. MUDr. František Veselý (1862-1923), lékař, vlastenec, mecenáš.
8. Ing. Hynek Jurman (1956), propagátor a spisovatel Bystřicka.
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Dále doporučujeme

9. P. František Dominik Pomezián (asi 1685-1777), bystřický děkan.
10. Ing. Osvald Životský (1832-1920), stavitel železniční tratě Tišnov-Žďár.
11. Jan Karaﬁát (1846-1929), publicista, spisovatel slavných Broučků.
12. Alois Mrštík (1861-1925), spisovatel.
13. Vilém Mrštík (1863-1912), spisovatel.
14. Petr Jokl (1865-1950), propagátor Vysočiny, hostinský, lidový vypravěč.
15. ThDr. František Žilka (1871-1944), ev. kazatel, profesor, redaktor.
16. Václav Jícha (1874-1950), učitel, malíř samouk, vynikající akvarelista.
17. Josef Uher (1880-1908) nejtalentovanější moravský autor poč. 20. stol.
18. Oldřich Blažíček (1887-1953), akademický malíř.
19. J. V. Pleva (1899-1985), spisovatel, autor Malého Bobše.
20. Vincenc Koutník (1911-2007), odbojář proti totalitám, hrdina.
21. Alois Lukášek (1911-1984), pedagog, akademický malíř.
22. Josef Kšica (1926-2001), hudební pedagog, skladatel, sbormistr.
23. Miroslav Ištván (1928-1990), hudební skladatel, pedagog, docent JAMU
24. Eduard Valdhans (1928), pedagog a malíř.
25. Ludvík Ducháček (1950), zpěvák, hudební znalec, mineralog.
26. Josef Kšica ml. (1952), hudebník a skladatel, varhaník od sv. Víta v Praze
27. Karel Rossí (1955), akademický malíř.
28. Tomáš Rossí (1955), akademický malíř.
29. Božena Rossí (1957), akademická malířka.
30. Jiří Štourač (1960), akademický malíř.

Tomáš Juren (1750-1827), pastor, Josef Lazar (1792-1864), první volený
bystřický starosta, Edmund Fiša (1857-1942), starosta Bystřice 1899-1927,
funkcionář mnoha spolků, Josef Koněrza (1858-1948), pedagogický spisovatel, Ladislav Vondruška (1860-1931), učitel, zakladatel bystřického
muzea, ing. Schwarzer Eduard (1872-1932), projektant, JUDr. Vladimír Caha (1879-1933), ředitel pošt, ministerský úředník, JUDr. Jaroslav
Caha (1883-1941), prezident Země moravskoslezské, Ing. Josef Jílek
(1885-1966), člen Čs. olympijského výboru, zakladatel Zlaté lyže, Vladimír Kříž (1885-1966), učitel, publicista, Ing. Silvestr Bláha (1887-1946),
divizní generál, přednosta vojenské kanceláře prezidenta republiky, František Kadlec (1887–1942), sokolský funkcionář a odbojář, Antonín Štrourač (1888-1944), komunistický poslanec, Otto Eisler (1893-1968), český
architekt, RNDr. Jaroslav Císař (1894-1983), astronom, matematik a jazykovědec, Leopold Mazáč (1902-1997), řídící učitel, publicista, Rudolf
Beran (1904 –1942), sokolský funkcionář a odbojář, RNDr. Adolf Polák (1909-1982), geolog a mineralog, autor odborných knih i populárních
článků, Josef Eduard Vašica (1909-1975), hudební skladatel a pedagog,
František Dvořáček (1910 – 1975), badatel, hudebník, amatérský malíř,
Josef Pavelka (1912-1992), vlastivědný autor, sběratel pověstí a vyprávění, pábitel, Stanislav Bělík (1919), malíř, Bohuš Schwarzer (1921-2004),
znalec místní historie, autor cenných rukopisů i hádanek, doc. RNDr. Josip
Kleczek, DrSc. (1923), astronom, autor stovky vědeckých prací i řady populárních knih, PhDr. Vítězslav Gardavský (1923-1978), ﬁlozof a spisovatel, Jan Kletečka (1925), malíř Bystřicka, Procházka Jaromír (1926),
pedagog, správce muzea, autor historických a politických spisů, Teplý Jaroslav (1927), pedagog, historik, autor historických článků a studií, PhDr.
Josef Válka, CSc. (1929), docent MU Brno, historik, autor Dějin Moravy, PhDr. Štarha (1935), ředitel Moravského zemského archivu, autor
a spoluautor četných historických knih, Zdeněk Nečesánek (1937-2002),
houslový virtuos, koncertní mistr, Anna Poustová (1940), vynikající ﬁgurální malířka, Jiří Krytinář (1947), herec, Radim Linhart (1963), hudebník,
skladatel, aranžér, Ing. František Faktor, ochranář přírody a organizátor, publicista, Jiří Exl (1955), ligový hokejista, Libor Šikl (1963), podnikatel, zakladatel a majitel westernového městečka Šiklův mlýn, Richard Jukl (1968), ligový fotbalista, Jiří Šenkýř (1971) a Jiří Šebek (1976), ligoví basketbalisté...
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Návrhy redakce

OSOBNOSTI

SEDM OSOBNOSTÍ BYSTŘICKA
9. František Dominik Pomezián (kolem 1685 v Budkově u Mor.
Budějovic – 1777 Olomouc) pocházel snad ze šlechtického rodu, byl
kaplanem v Prostějově, farářem ve
Střílkách, farářem v Biskupicích a od
1. 12. 1755 do podzimu 1776 farářem
a děkanem v Bystřici. Zde měl neustále problémy s vrchností, ale získal
si úctu prostých farníků. Přes 20 let
pracoval pro blaho farnosti a nelitoval vlastních prostředků. Když byl
z Bystřice násilně odvezen, měl město proklít. Od té doby prý se Pomeziánova kletba Bystřice drží.

10. Ing. Osvald Životský (1832
Doubravník – 1921 Luhačovice),
stavitel železničních tratí, vlastenec
a mecenáš. V roce 1855 absolvoval
brněnskou techniku a do roku 1881
pracoval jako vrchní inženýr na železničních stavbách fy bří Kleinů. V roce
1885 založil vlastní ﬁrmu a vystavěl
např. i dráhu „Posázavský paciﬁk“
(1896-1903), jednu z nejnáročnějších
železničních staveb u nás.V letech
1903-1905 buduje v rodném kraji tzv.
Horku, trať z Tišnova do Žďáru. Stavěl
pak i v Rakousku a v roce 1910 svou
ﬁrmu pro vysoký věk ruší.

11. Jan Karaﬁát (1846 Jimramov
- 1929 Praha), autor Broučků, nejčtenější dětské knížky.
Studoval evangelickou školu v rodišti, gymnázium v Litomyšli, později
teologii postupně v Berlíně, Bonnu
a ve Vídni. Působil jako učitel a vychovatel v Kolíně nad Rýnem, pak byl
výpomocným kazatelem v Roudnici,
stipendistou ve skotském Edinburgu,
učil na evangelickém učitelském ústavu v Čáslavi a byl farářem na Valašsku
v Hrubé Lhotě (1874-1894). Odpočinek poté trávil v Praze. Napsal řadu
náboženských knih a studií (Mistr
Jan Hus, Reformovaný katechismus,
Rozbor kralického Nového zákona

Medailonky dalších kandidátů
ad.) a vydával Reformované listy
(1896-1905).
Nezapomenutelným
se stal díky svým Broučkům (1876).
Z Karaﬁátovy tvorby dále vyšlo:
Broučkova pozůstalost (1900), Karaﬁátova čítanka (1924) a Z dopisů spisovatele Broučků (1934).

12. Alois Mrštík (1861 Jimramov
- 1925 Brno), spisovatel, zakladatel
venkovského dramatu, syn jimramovského obuvníka, jehož rodina
se v r. 1869 stěhovala do Ostrovačic.
Alois vystudoval v Brně reálku a učitelský ústav. Učil na Brněnsku
a Hustopečsku v Lískovci, Rakvicích, Hrušovanech, Těšanech a od
r. 1889 je správcem školy v Divákách, kde žije až do smrti.
Alois pracoval s bratrem na Maryši a s jeho menší pomocí napsal Rok
na vsi (1902 - 1903, deﬁnitivní verze
1920, od Vilémovy smrti vychází pod
jmény obou bratří). Samostatně vydal
novely Dobré duše (1893), cestopis
Hore Váhom (1919) a vzpomínky
Stříbrná nit (1926).

13. Vilém Mrštík (1863 Jimramov
– 1912 Diváky), spisovatel, zakladatel venkovského dramatu. Aloisův
mladší bratr Vilém studoval v Brně
gymnázium, z existenčních důvodů
nemohl studovat výtvarnou Akademii a práva už nedokončil. Přestěhoval se pak za bratrem do Diváků
a zde se věnoval literatuře. Kromě
povídek vydal i romány: Pohádka
Máje (1892, přeprac. 1897), Santa
Lucia (1893), Zumři (1912) a dramata: Paní Urbanová (1889), Maryša
(1894). Působil i jako kritik a překladatel. Sebrané spisy obou bratří vyšly
ve 14 svazcích (1914-1926).
14. Petr Jokl (1865 Písečné –
1950 Cikháj) vystudoval reálné gym-
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názium a věnoval
se zemědělství
a chovatelství koní. V roce 1894 se
přiženil do rodiny
cikhájského hostinského Peschla.
Sám se stal hospodským, hospodařil na 16 hektarech
půdy, choval tři státní hřebce. Stal
se oblíbeným lidovým vypravěčem
a písmákem, jezdili za ním nejen četní
turisté a chovatelé, ale i vysokoškolští
profesoři a spisovatelé. Arne Novák
ho přivedl až do brněnského rozhlasu, Jan Karník mu věnoval báseň.
Jokl byl v Cikháji zvolen starostou
a velitelem hasičů, za jeho přispění se
v roce 1904 postavila obecní budova
s hasičskou zbrojnicí, kapličkou, kanceláří a místností pro bezdomovce.
Petr Jokl po sobě zanechal útlý strojopisný soupis veselých historek, které buď zažil, nebo ještě častěji někde
vyslechl. Většinou se odehrávají na
Bystřicku
15. ThDr. František Žilka (1871
Dolní Rozsíčka – 1944 Praha), evangelický kazatel, profesor, redaktor
časopisů Český bratr a Kalich, autor
náboženských děl (Jan Hus, 1899,
Jan Kalvín 1909, Dějiny světového náboženství 1924, Člověk a Bůh
1926, překlad Nového zákona 1935
ad.). Vynikající kazatel působil
v Čáslavi, Táboře a Mělníku, pak byl
profesorem novozákonní vědy na
Husově bohoslovecké fakultě v Praze. Představitel liberální protestantské teologie a ﬁlozoﬁe.

16. Václav Jícha (1874 Bystřice
nad Pernštejnem – 1950 Fryšava),
syn učitele vystudoval měšťanku
v Novém Městě a učitelský ústav
v Brně, kde si pod vedením Leoše Janáčka prohloubil svou lásku k hudbě.
Odmalička rád maloval a rád se věnoval hudbě. Jako mladý učitel začínal
v Tvarožné, dále učil ve Strážnici,
Jemnici a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Odtud se vrátil do Strážnice,
kde se stal později i ředitelem školy.
Právě tady začal intenzivně kreslit
a malovat, stal se zde i členem známého sdružení SVUM. Používal tužku,
tuš, pastely, ale nejvíce proslul svými
akvarely. Václav Jícha vystavoval svá
díla od roku 1902 a v roce 1910 zau-

jal výstavou 80 akvarelů v Topičově
salónu v Praze. V květnu 1913 se
účastnil výstavy horáckých umělců
v Novém Městě. „Byl život, který
kráse svého kraje věrně a stále, láskyplně sloužil,“ můžete si přečíst na
jeho náhrobku ve Fryšavě.
17. Josef Uher (1880 Podolí u Borače – 1908 Brno), autor realistických
povídek a črt o lidech z okraje společnosti byl kritikou označen za nejtalentovanějšího moravského autora,
zemřel však příliš mlád na tuberkulózu. Vychodil měšťanku v Tišnově
(1893-1896) a v Brně absolvoval
učitelský ústav (1896-1900). To už
píše verše, hraje po restauracích na
housle, předvádí kuplety a chce být
hercem. Jako učitel působí v Židenicích, Babicích u Rosic, Ostrovačicích
a Vranově. Vyšly mu tři sbírky povídek a črt plné drsné reality: Kapitoly
o litech kočovných a jiná próza
(1906), Má cesta (1907) a Dětství
a jiné povídky (1909). Pozornost si
jistě zaslouží Literární pozůstalost
J.Uhra I. a II. (1910, 1913), Básně
Josefa Uhra (1941), nové Hýskovo
vydání Uhrova díla (1954) i některé
biblioﬁlie. Většinu námětů pro své
povídky načerpal v okolí Borače
a Podolí, byl ovlivněn chudým a sociálně nespravedlivým prostředím,
v němž vyrůstal.

18. Oldřich Blažíček (1887 Slavkovice – 1953 Praha), jeden z nejznámějších malířů Vysočiny, jehož
rodina žila od podzimu 1893 ve
Dvořištích a za rok se stěhovala přímo do Rožné. Do měšťanky chodil
malý Oldřich pěšky do Bystřice, už
tehdy velmi pěkně kreslil a s bratrem
maloval ochotníkům kulisy a vyřezával betlémy. V Rožné žil Blažíček
do svých čtrnácti let a pak se odešel
učit malířem pokojů. Později studoval malbu a kresbu, absolvoval AVU
v roce 1912 a maloval ﬁgury, zátiší,
ale především se stal uznávaným
tvůrcem chrámových interiérů. Do
Rožné se od roku 1920 každoročně
vracel. Maloval zde (Zima v Rožné,
U mlýna v Rožné, První jarní den
v Rožné, Tání, Konec zimy v Rožné, Jarní Rožná, Doba velikonoční)
i v blízkém okolí (Dvořiště, Zlatkov,
Pernštejn). Vydal vzpomínky Rožná
a Mládí na Vysočině.
Hynek Jurman
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KNIHOVNA A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

POZVÁNKA

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce ledna.
Knihy pro dospělé:
Boučková Tereza
Rok kohouta
Dvořáček Petr
101 nejkrásnějších míst České republiky
Fišer Rudolf
Třebíč. Město a čas
Grossman Vasilij
Život a osud
Janouch Katerina
Horká stopa
Kabátová Zita
Můj recept na dlouhověkost
Kropáček Luboš
Duchovní cesty islámu
Kuklík Jan
Vývoj československého
práva 1945 – 1989
Murakami Haruki
Konec světa & Hard – boiled
Wonderland
Nálepková Táňa
Ráj na dosah
Plháková Alena
Učebnice obecné psychologie
Schott Hanna
Máma Masajů
Vondruška Vlastimil
Letopisy královské komory.
Trpké víno. Klášterní kostnice
Watson Rosie
Manikúra a pedikúra
Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376 Mobil: 723 521 892 Fax: 566 551 590
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

"Týden ètení 2009"
V týdnu od 9. do 15. bøezna 2009
probìhne
- ètenáøská amnestie
(prominutí poplatkù za upomínky)
- registrace nových ètenáøù zdarma
- pro všechny uživatele internetu 30 minut zdarma

Jako první akci v měsíci březnu připravila orelská organizace pro děti a mládež v pořadí již
třetí turnaj v badmintonu, a to v sobotu 7. března 2009. Prezence proběhne od 9.30 hod.
v Orlovně, začátek turnaje je stanoven na 10. hodinu. Turnaj je otevřený pro veřejnost, hráči nemusí být členy Orla a je určen pro chlapce a dívky věkové kategorie do 15 let. S pravidly hry
budou hráči seznámeni před začátkem turnaje, rakety a košíčky ke hře budou hráčům zapůjčeny.
Druhé kolo otevřeného župního turnaje ve stolním tenisu pro mládež do 16 let
se bude konat v úterý 17. března 2009 v 15.30 hod. v Orlovně. Prezence hráčů je od
15.00 hod. Turnaj je určen rovněž pro širokou veřejnost, hráči nemusí být členy Orla
a zúčastnit se mohou jak chlapci, tak i děvčata. Pravidla budou oznámena před zahájením turnaje v závislosti na počtu přihlášených hráčů. Vítězové obou turnajů budou odměněni diplomy
a věcnými cenami.
Členové orelského turistického oddílu se chystají zahájit letošní turistickou sezónu první
vycházkou, a to v sobotu 28. března 2009. Trasa je prozatím tajemstvím a uskutečnění turistického výletu bude záviset na povětrnostních podmínkách. Orelští turisté zvou ke společným
vycházkám i letos milovníky přírody také z řad veřejnosti. Konání akce bude včas oznámeno
hlášením městského rozhlasu a plakátky ve vývěskách.
Kučerová M.

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá
Maškarní rej
Jestliže máte rádi dobrou
zábavu, tanec a soutěže,
přijďte k nám.
Kdy? v pátek 6. 3. 2009
v 15:00 hodin
Kam? na sál DDM
VSTUPNÉ:
masky: zdarma
ostatní návštěvníci: 20,- Kč
Moc se na vás všechny těšíme,
takže Ahoj na domečku.
Nezapomeňte si s sebou
přezůvky!!!

STEPMÁNIA
aneb
Dance Dance Revolution
přijďte to rozjet s kamarády
na tanečních podložkách
v rytmu oblíbených hitů
v pátek 20. 3. 2009 ve 14:30
Soutěžní kategorie:
I. kategorie 1. a 2. třída
II. kategorie 3. a 4. třída
III. kategorie 5. a 6. třída
IV. ostatní
Na všechny tanečníky čeká
sladká odměna
a pro vítěze …, nechte se
překvapit!

VŠEUMĚL
– před velikonoční
- sobotní odpoledne
s tvořivou činností
pro děti a dospělé
v sobotu 28. 3. 2009
ve 14:00 hodin na DDM
Přijďte si za námi vyzkoušet
Terra barvy a vyrobit si
velikonoční květináč.
Cena za materiál: 60,- Kč
Těšíme se na vás na Domečku!

Projekt Mikroregionu Bystøicko "Bystøicko ète dìtem"
Mìstská knihovna v Bystøici n. P.
zve všechny velké i menší ètenáøe
na první setkání v letošním roce
v rámci celorepublikové akce

"Týden ètení 2009"
s názvem

"Ètení na dvou kolech"
Úryvek ze své oblíbené knihy,
tentokrát s cestovatelskou tématikou,
nám pøeète nìkolik našich ètenáøù
a náš host, autor nìkolika knih
cestovatel a dobrodruh

Jan Tomšíèek.
Spoleèné ètení bude pokraèovat
poutavým vyprávìním
doprovázeným promítáním diapozitivù.
Naše již druhé setkání s tímto autorem
bude vìnováno další knize z cestování po Africe

K Viktoriiným vodopádùm
na kole
Akce se uskuteèní v dìtském oddìlení mìstské knihovny

v úterý 10. bøezna 2009 v 17.00 hodin.
Po besedì bude následovat autogramiáda
s možností zakoupení knih Jana Tomšíèka.
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KULTURNÍ DŮM

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA BŘEZEN 2009
Středa 4. března – velký sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT
JAKUB SMOLÍK a F. K. BAND
Devatenáct vydaných alb, stejný
počet Zlatých desek, nadstandardně prodané sály a romantické písně
o životě – to je Jakub Smolík. Jeho
hudební dráha, jež mu přinesla řadu
hitů – Až se ti jednou bude zdát, Víš,
Blázen žárlí, Ave Maria a další, vykazuje až neuvěřitelnou oblibu zpěváka u veřejnosti. Pokud jste příznivci
nostalgických zamilovaných písniček
a country balad pro všední dny, pak si
určitě nenecháte ujít příležitost a přijdete na koncert, který vás nezklame.
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: knihkupectví od 11. 2. 2009
Čtvrtek 5. března - 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 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Sobota 7. března – velký sál KD
– 20.00 hodin
V. VINAŘSKÝ PLES
Hraje MALÁ KAPELA Jožky
Šmukaře a cimbálová muzika OLINA s primášem Petrem Maradou
Zpívá Jožka Šmukař a Zdenka
Grufíková. Uvítací přípitek, slosovatelná tombola. Prezentace vín: Vinařství Marada, Mikulčice a Vinařství
Šmukař, Starovičky. Generální partner plesu MEGA–TEC s.r.o., partneři
Mr. MAGIC s.r.o. a ﬁrma Novohradský.
Vstupné: 120 Kč s místenkou
Předprodej: KD od 9. 2. 2009
Středa 11. března – velký sál KD
– 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD
HRÁTKY S ČEŠTINOU
Zpívá a pořadem provází: Jana
Rychterová. Zábavně výchovný hudební pořad s písničkami o vyjmenovaných slovech, vzorech a pádech
s veselým a poučným vyprávěním
o češtině. Maximální aktivní zapojení
dětí – písničky s kytarou jsou doplněny veselými básničkami E. Frynty
– jazykové jevy jako vyjmenovaná
slova, pády, vzory podstatných jmen.
Určeno žákům 3. až 5. tříd ZŠ
Vstupné: ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč
Pátek 13. března - velký sál KD 15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Středa 18. března – velký sál KD
– 8.30 a 10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD
AUTOŠKOLKA
Učinkují: Jan Susa a František Prošek, agentura SUSA Praha. Semafor

a barvy „červená, žlutá, zelená“ jsou
symboly bezpečí na ulici. O nich se
v pořadu zpívá, vypráví, s nimi si
děti hrají a čarují. Diváci se v pořadu stanou skutečnými řidiči, chodci
a dopravními policisty a připomenou
si přiměřeně k věku všechna základní
pravidla chování v silničním provozu
– nebezpečí na přechodech, bezpečnostní pásy, dětské sedačky, cyklistické přilby, barevné oblečení a pod.
Pořad vznikl ve spolupráci s BESIPem. Má dlouholetou tradici a je neustále obměňován a aktualizován.
Určeno dětem od 4 do 8 let
Vstupné: ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč
Středa 18. března – velký sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT
FOLKOVÝ VEČER
Hrají a zpívají:
PAVEL POKORNÝ - Třebíč, NESTÍHÁME – Praha a LÁĎA ZÍTKA
- Bystřice nad Pernštejnem
Pavel Pokorný je třebíčský folkový muzikant. Skládá vlastní písničky,
hraje na kytaru a foukací harmoniku.
Při psaní textu ho inspirují lásky, nelásky a věci, které vidí kolem sebe.
Založil vlastní folkový festival Folkový špíz. Nestíháme aneb Jan Řepka
a Petr Ovsenák vystupují pod tímto
názvem od roku 2001. Neskrývají
obdiv k velkým osobnostem české
i zahraniční folkové historie, jejich
písně však v sobě mají cosi výjimečného a nezaměnitelného. Kritiky
nešetří chválou a o jejich úspěšnosti
svědčí i počet uskutečněných koncertů – více než 100 ročně, účast na řadě
uznávaných festivalů i nejvyšší žánrová ocenění u nás (Porta 2005 a 2007)
a na Slovensku (Lodenica 2006).
Mají za sebou vystoupení v rozhlase
i v televizi, vystupují jako hosté skupiny Neřež a „předskokani“skupiny
Spirituál Kvintet. Hudebně odkazují
svoje písně k nekomplikovanému
stylu Pavla Dobeše, Johnnyho Cashe
nebo Boba Dylana, pro charakteristické aranže dvojhlasů jsou ale Nestíháme častěji připodobňováni k dvojici Simon a Garfunkel. Laďa Zítka
bystřický rodák je neúnavným propagátorem folkové hudby (a nejenom
jí) v našem městě a širokém okolí.
Vstupné: 80 Kč
Předprodej: KD od 2. 3. 2009
Pátek 20. března – velký sál KD
– 19.30 hodin
Pořádá: ZUŠ a KD
KONCERT ABSOLVENTŮ
SMYČCOVÉ TŘÍDY LENKY
MACHÁČKOVÉ a ORCHESTRU
NĚHOSLAVA KYJOVSKÉHO
Program: J. S. Bach, A. Corelli, B.
Smetana, E. H. Grieg a další
Vstupné: dobrovolné
Pondělí 23. března – malý sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT KPH – KOMPONO-
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VANÝ POŘAD „NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ“
Hana Kofránková a Alfréd Strejček – umělecký přednes, Jaromír
Klepáč - klavír. Koncert sestavený
z korespondence Boženy Němcové
a Františka Němce a výběru ze sbírky
Františka Halase „Naše paní Božena
Němcová“ s hudebním doprovodem
skladeb Bedřicha Smetany. Jaromír
Klepáč studoval na AMU v Praze
ve třídě prof. P. Štěpána. Je laureátem Mezinárodní hudební soutěže
ARD v Mnichově a Prix Martinů
v Paříži, pravidelně je zván na prestižní světová pódia v Salzburgu, Drážďanech, Düsseldorfu, Calgary, Praze aj.
V roce 2005 obdržel cenu DIAPASON – DÓR za nejlepší komorní
nahrávku roku ve Francii. Natočil
30 CD pro české a světové vydavatelské domy. Od roku 2002 vyučuje
na Vysoké hudební škole C. M. von
Weber v Drážďanech a je profesorem
klavírní a komorní hry na Sommerakademie Universatät Mozarteum
Salzburg.
Hana Kofránková, režisérka a výborná recitátorka, která absolvovala
FF UK a DAMU. V rozhlase je od
roku 1972. Jako režisérka a recitátorka trvale spolupracuje s Lyrou
Pragensis, Violou a amatérskými recitátory.
Alfréd Strejček, nadšený propagátor slova a hudby, herec, moderátor
a scénárista. Od sedmnácti let se věnoval divadlu. Po studiích na JAMU
přesídlil do Prahy, kde působil v Divadle Jiřího Wolkera, později se stal
členem souboru Divadla Za branou
a Divadla Za branou II., kde působil
až do roku 1988. Od té doby je na
volné noze.
Slovo je pro něj chléb i víra a rád
jej zalévá vínem hudby. To vše s pokorou, jak na jevišti, tak v rozhlasovém studiu. Protože, jak sám říká,
„největším štěstím mého života je, že
mohu dělat to, co dělám“.
Generální partner koncertů KPH
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 11. 3. 2009

ženu kvůli mladé milence s dokonale
plnou postavou a úplně prázdnou hlavu. Na cestě z extrému do extrému se
pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou Norou (Emília Vašáryová), která
je sice krásná, inteligentní a jemná,
leč poněkud v nejlepších letech.
Oskar je opilý svobodou a jeho život
se mění v divokou jízdu ztřeštěných
situací ...
Hrají: Jiří Macháček, Pavel Liška,
Emília Vašáryová, Nina Divíšková,
Pavel Landovský, Roman Luknár,
Vlado Hajdu, Simona Babčáková,
Karel Gott a další
Režie: Jan Hřebejk
zvuk Dolby Digital 5.1 – 88 minut
Vstupné: 55 Kč
Předprodej: KD od 18. 3. 2009

Pátek 27. března – velký sál KD
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
NESTYDA
Film, který Michal Viewegh s nadsázkou označuje jako neoromantickou komedii o manželství a sexu,
vznikl na základě jeho bestselleru
„Povídky o manželství a sexu“. Oskar
(Jiří Macháček) by měl být podle
všeho šťastný. Jako milovaný otec
a populární moderátor televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny
trumfy úspěšného muže v nejlepších
letech. Kde je problém? Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotickým
strachem, že mu život bez opravdové
lásky utíká mezi prsty, opouští svoji

Změna programu vyhrazena!

Úterý 31. března – velký sál KD
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DVA MUŽI V ŠACHU
Uvádí Agentura Albrecht Praha
Autor: Miroslav Horníček
Skvělá Horníčkova komedie plná
typického jemného humoru pojednává o tom, co je silnější: čest a sláva na
bitevním poli nebo láska.
Komedie se odehrává v 18. století
ve slunné Itálii. Po vzájemné potyčce
se tu navzájem zajmou dva vojevůdci
ze šlechtických rodů a jejich typická
výbušná italská povaha jim ani jednomu nedovolí ustoupit. Proto musí
trávit veškerý čas společně. Krátí si
ho tím, že na sebe vymýšlejí různé
intriky. Do jejich nepřátelského soužití se pozvolna snaží proniknout dvě
krásné temperamentní Italky. A protože je ženská fantazie bezbřehá, dva
osamocení muži nemají moc šancí
uniknout ...
Hrají:
Giacomo – Oldřich Navrátil
Marcello – Mojmír Maděrič
Giulietta – Petra Hobzová nebo Miluše Bittnerová
Bianca – Kateřina Petrová
Poutník – Otmar Brancuzský
Režie: Petr Gelnar
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: knihkupectví od 11. 3.
2009

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764
tel.: i fax 566 552 626
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - Pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví
Masarykovo náměstí 12
tel. 566 552 582
Po - Pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
So: 8.00 – 11.00
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S Jeníčkem a Mařenkou do školy
se vydali budoucí prvňáčci Základní školy v Rožné. Zápisem do
1. třídy tak završili týden, kdy téměř
každodenně navštěvovali prostory základní školy a seznamovali se
s družinou, výukou v různých předmětech a budoucími učiteli a spolužáky. Proto byl pro ně zápis spíše
příjemně stráveným odpolednem,
které bylo motivováno pohádkou
o perníkové chaloupce. Předškoláčci
si nejdříve pomocí obrázkové osnovy připomněli její děj a pak se s paní
učitelkou pustili do plnění záludných
úkolů. Znalost čísel, barev a tvarů
prokázali při nákupu surovin pro výrobu perníčků na opravu perníkové
chaloupky a pomohli také s jejich
zdobením. Navštívili perníkovou
chaloupku a odvaha při rozhovoru
s Ježibabou byla odměněna sladkým
perníčkem a básničkou, kterou si pro
ně připravila. Na oplátku jí nakreslili obrázek Jeníčka nebo Mařenky

dou se těšit na září, kdy usednou do
lavic první třídy.
Kolektiv ZŠ a MŠ Rožná
Pro ty nejzvědavější uvádíme básničku, kterou Ježibaba připravila pro
malé školáky:
ADÉLKA běžela po poli,
až doběhla do školy.
BARČA za ní utíká,
do školy taky pospíchá.
MAREK přiběhl z Janovic,
aby zasedl do lavic.
TOMÁŠEK běží do školy,
aby mohl dělat úkoly.
a pomohli složit rozfoukaná slova.
Během zápisu se děti s obávanou čarodějnicí tak skamarádily, že se jim
nechtělo ani domů. Všichni dokázali

sobě i rodičům, že budou šikovnými
žáčky a školy se rozhodně nemusejí
obávat. Doufáme, že si děti ze zápisu odnesly hezké vzpomínky a bu-

ONDRA se k nim přidává,
na všechno pozor dává.
MÍŠA se už nemůže dočkat,
ale do září musí počkat.

DOLNÍ ROŽÍNKA ČETLA DĚTEM

V týdnu od 19. do 23. ledna 2009
probíhala v ZŠ Dolní Rožínka akce
s názvem Dolní Rožínka čte dětem.
Pondělní setkání mělo název
Čteme z tvorby Karla Jaromíra
Erbena aneb Už jste našli poklad?
Paní ředitelka DPS v Dolní Rožínce
ing. Hana Juklová přečetla pohádku
Zlatovláska a báji Boháč a chudák,
žáci 5. třídy předvedli ukázky z Erbenových balad. Jejich zpracování
s využitím zvukové a osvětlovací techniky bylo velmi sugestivní
a diváky nadchlo. Před závěrečným
promítáním pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký si mohly děti
vyrobit Zlatovlásku se skutečně
zlatými vlasy a dospělí.si prohlédli výběr lidových písní zapsaných
K. J. Erbenem.
V úterý byli účastníci nejprve seznámeni se stručným životopisem
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spisovatele Karla Poláčka a pak
už starosta obce Bukov Jiří Vrbka
četl ukázku ze známé knihy Bylo
nás pět. Následovala scénka k textu, kterou bravurně předvedli.žáci
9.A. V doprovodném programu děti
recitovaly, luštily křížovku, vytvářely koláž s hlavními hrdiny knihy
a malovaly.
Středeční besedu nad kronikou
obce, s názvem Jak se žilo dříve,
vedla kronikářka obce paní Marta.
Kulková. V doprovodném programu ve scénce, která zachycovala
události z kroniky, vystoupily děti
ze 3. třídy. Promítaly se i ukázky ze
staré Rožínky a obrázky členů rodiny Mitrovských.
Čtvrteční odpoledne s názvem
Před oponou za oponou, kdy četla ukázky z knihy Dášeňka Karla
Čapka paní Nikol Fendrychová,

odhalilo dětem zákulisí divadla
a animovaného ﬁlmu. Děti i dospělí
si vyzkoušeli nelehkou práci výtvarníků, ﬁlmařů a kulisáků. Vznikl
tak krátký animovaný ﬁlm o pejskovi Benovi, který na čtení navazoval. Tato akce byla ve výtvarném
duchu, a tak se návštěvníci mohli
těšit na pátek.
Závěrečný den byl věnován setkání se známou výtvarnicí, spisovatelkou a ilustrátorkou dětských
knížek a učebnic paní Vlastou Švejdovou. Při přátelském besedování
se účastníci dověděli zajímavosti
z jejího osobního i uměleckého
života. V doprovodném programu
pak dostaly mladší děti k dispozici
černobílé ilustrace a vyzkoušely si,
jak pracné je obrázky pečlivě kolorovat. Starší žáky i některé dospělé
hosty zaujal úkol ilustrovat jednu ze
tří přečtených bajek. Pro zájemce
byl připraven i kvíz o dětských knihách ilustrovaných
paní Švejdovou. Na závěr
proběhla autogramiáda.
Akce, která trvala celý
týden, měla velký úspěch.
Každý den přišlo nejméně
70 – 90 hostů, dětí, rodičů,
prarodičů i obyvatel DPS,
kteří byli vždy s průběhem
spokojeni. Všichni, kteří
soutěžili, luštili a malovali, byli odměněni drobnou
sladkostí.
Na zahájení a ukončení
týdne Dolní Rožínka čte dě-

tem přišel starosta obce Mgr. Lubomír Starý.
O kulturní program a doprovodné akce se starali pedagogičtí
pracovníci, provozní zaměstnanci
chystali občerstvení. Denně to byly
výborné koláče a zákusky, které napekly obyvatelky DPS, chlebíčky
a jednohubky připravovaly dívky
z 9. třídy. Obsluhu a občerstvení si
vzali na starost provozní zaměstnanci a žáci 2. stupně ZŠ. Všichni,
kteří se zúčastňovali jednotlivých
akcí, si vzájemně pomáhali. Propagaci zajišťoval Mgr. Vladimír
Makovský a nad vším bděl ředitel
školy Mgr. Václav Bělík.
Celá týdenní akce probíhala
v rámci mikroregionálního projektu
s názvem „Bystřicko čte dětem“ za
ﬁnanční podpory Fondu Vysočina,
ﬁrmy E.ON a obce Dolní Rožínka.
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Bystřicko čte dětem
V minulých číslech novin Bystřicko jsme Vás informovali o probíhajícím mikroregionálním projektu
s názvem „Bystřicko čte dětem“,
do kterého se zapojilo patnáct obcí
Mikroregionu Bystřicko ve spolupráci s jednotlivými obecními školami.
Týdenní čtení začalo začátkem prosince ve Víru a následně v Prosetíně.
Lednových čtení jste se mohli zúčastnit ve Zvoli, Dolní Rožínce, Dalečíně
a v Ujčově.
Ve Zvoli se četlo od 12. 1. do
16. 1. 2009 a v pondělí čtení zahájil
pan starosta M. Starý knížkou pro
nejmenší. Úterní čtení proběhlo na
místní faře čtením z Dětské bible
panem farářem Sporerem. Středa
byla ve znamení Mikulkových pohádek a loutek s Katkou Rakovčíkovou – členkou Divadla Radost. Ve
čtvrtek četl ze své nejmilejší knihy
pan Málek a pátek jste mohli prožít
s Ferdou Mravencem a bývalými
žáky ZŠ Zvole.
O čtení v Dolní Rožínce píšeme
v samostatném článku. Další obcí, kde
proběhlo v lednu čtení, byl Dalečín.
Pondělní program zahájil pan Ing.
Hynek Jurman čtením ze svých knih
a také povídkou O. Pavla, v úterý četly
paní učitelky z MŠ a ZŠ. Ve středu četl
z knihy Fimfárum J. Wericha Jakub
Holík. Ve čtvrtek přijel do Dalečína
milý host – herec Zdeněk Junák, který četl z knihy Zlatovláska v KD. Páteční čtecí večer zakončil pan starosta
z Víru L. Stalmach čtením z knihy
Lesní noviny.
Poslední týden v lednu se pro
změnu četlo v obci Ujčov. I když v
obci není škola, která by pomohla se
zajištěním této krásné akce, starosta
obce pan Mitáš se zhostil funkce organizátora a předčítajícího na výtečnou. Čtení proběhlo jak přímo v obci
Ujčov, tak v místních částech – tj.
v Dolním Čepí a Lískovci, kde četl
herec a dabér Igor Bareš, dále pak
Mgr. Jaromír Ostrý, šéfredaktor
Českého rozhlasu Brno, ujčovský
rodák PhDr. Ivan Štarha, historik
a pracovník Moravského zemského
archivu a Ing. Hynek Jurman.

Únorová čtení byla připravena
v obcích Rožná, Lísek, Rovečné a Štěpánov n. Svr., kde mají nachystánu pro
malé i velké čtenáře také spoustu zajímavých a poutavých čtecích večerů.
V Rožné začal pondělním čtením
pan Ing. H. Jurman ze sbírek svých
pověstí, úterní čtení proběhlo z knihy
K. Čapka Devatero pohádek, které
přednesla sl. Lea Surovcová. Ve
středu proběhlo pasování malých dětiček na čtenáře a paní Punčochářová při tom povídala a četla. Čtvrteční
čtení četla paní Trávníčková z knihy
I. Procházkové Pět minut před večeří
a v pátek četl pan farář Pavel Römer
z Dětské bible.
Obec Lísek se také připojila k týdennímu čtení. V pondělí obec navštívil a četl herec Horáckého divadla
Jihlava pan František Mitáš, středeční čtení bylo ve znamení lesů, neboť četl Ing. Pollak z ﬁrmy Lesy ČR,
s.p., a páteční čtení zakončil zástupce Policie ČR z obvodního oddělení
Bystřice n. P.
V Rovečném také připravili pro
malé i velké posluchače poutavé zimní čtecí večery. V pondělí četla Mgr.
Zdena Pospíšilová z knihy Bohuslava Březovského - Tajemný hrad Svojanov, v úterý studentky bystřického
gymnázia Petra Slámová a Lenka
Klimešová z knihy Pohádky Miloše
Macourka, ve středu proběhlo čtení z knihy Jana Karaﬁáta – Broučci
panem Mgr. Ondřejem Rumlem.
Ve čtvrtek četla Mgr. Hana Petrová z knihy Karen Levinové – Hanin
kufřík a páteční čtení z knihy Arnošta Goldﬂama – Standa a dům hrůzy
uskutečnil herec Vladimír Hauser,
člen Divadla Husa na provázku.
Poslední týden v únoru proběhne
čtení v obci Štěpánov n. Svr. Březnová čtení ukončí celý projekt a proběhnou v obcích Strážek, potom
v Bystřici n. P., Písečném, Rozsochách
a Sulkovci. Každá z obcí má na březnové čtení připravenu určitě spoustu
zajímavých a poutavých zážitků, proto Vás tímto srdečně zveme na některý ze čtecích večerů. Uděláte pro sebe
i své nejbližší a nejmenší to nejlepší.

Myšlenka důležitosti pravidelného
hlasitého čtení je krásně vyjádřena
v Učebnici hlasitého čtení od Jima
Trelease: „Bez ohledu na to, kolik
máš práce, ta nejdůležitější věc, kte-

rou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení
a radikální omezení televize.“
B. Slaná, Mikroregion Bystřicko
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Texty z Vysočiny a o Vysočině
Básník Petr Křička se sice narodil v Kelči, ale jeho dětství je spjato s Novoměstskem, především s Maršovicemi. Do básnické sbírky Chléb a sůl (1933) zařadil i báseň Doma, v níž se vyznal ze své lásky k „chudobnému“ kraji, v němž vyrůstal.
Petr KŘIČKA: DOMA
Potůček pádí a hrčí, křepelka dukáty sčítá,
šumí a praskají klasy, jiskrami poset je luh.
Stařenka v plachetce bílé »k božímu slovu« mne vítá,
»jako když anděla potkám«, ještě mi dolétá v sluch...
Vítej, Horácko milé! Kaliny, šípky a lísky,
javory, jeřáby rudé, o vás verše jsem psal!
Myslivny ztracené v lesích, v lipách schované vísky,
mechem zarostlé tváře rulových skal!
Tak od srdce na světě nikde mi skřivan nezazpívá,
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

tak nikde nepohladí mne douškou mateří mez...
Můj ty chudobný kraji, kde hospodář dívá se, dívá,
co vykouzlit z klůcku té půdy, zda políčko, palouk či les...
Vítej, domove, vítej! Zde lehko, veselo je mně,
tak blízké, tak známé je všecko, jako bych včera tu byl.
A přece po dlouhé odluce přijíždím z daleké země,
přes hory, doly a řeky, sta a sta mil...
(úryvek)
připravil -hj17. strana
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KOPRETINA - centrum pro rodiče
s dětmi v Bystřici nad Pernštejnem,
Hornická 643 pořádá kurz:



Tvoříme z pedigu
KOPRETINA - centrum pro rodiče s dětmi v Bystřici nad Pernštejnem, Hornická 643 pořádá v roce
2009 kurz:
Aranžování a vazba květin
ve středu 4. 3. 2009 v 15.00 hod.
Výroba sušené dekorace na stůl
cena za materiál cca 120,- Kč
ve středu 18. 3. 2009 v 15.00
hod.
Jarní dekorace na dveře nebo stůl
cena za materiál cca 100,- Kč
v pondělí 6. 4. 2009 v 15.00 hod.
Velikonoční aranžmá
cena za materiál cca 100,- Kč
Lektorování činí 60,- Kč za rodinu, lektorné se vybírá nejpozději
týden před konáním. Z kurzu si
vždy odnesete výrobek ve ﬁnální
úpravě.
Bližší informace a přihlášky:
Gábina Vítková 731 130 776
a Zdenka Šrámková 732 126 905

ve středu 25. 2. 2009 v 15.00
hod.
Tvoříme z pedigu II. – Naučíme se
další techniky, vytvoříme si ošatku
ve středu 11. 3. 2009 v 16.00
hod.
Tvoříme z pedigu III. – Zvládneme
další tvary, například zvonečky či
obal na květináč
Na kurz je nutné se přihlásit a zaplatit zálohu předem nejpozději týden před začátkem kurzu. Záloha
na kurzovné je 300 Kč, cena materiálu na lekci je 120 – 150 Kč dle
spotřeby. Po domluvě lze absolvovat i jednotlivé lekce samostatně.
S sebou: Ručník nebo zástěru,
nůžky na keře s ostrou špičkou,
osm kolíčků na prádlo nebo čtyři
velké korále s otvorem 3 mm.
Bližší informace a přihlášky:
Gábina Vítková 731 130 776
a Zdenka Šrámková 732 126 905
e-mail: kopretina.radsvratka@caritas.cz

Kopretina poradí ženám, které se ocitly
v ohrožení nebo obtížích
Kopretina – centrum pro rodiče
s dětmi, která spadá pod Oblastní
charitu Žďár nad Sázavou, nabízí novou službu, která je určená
ženám a dívkám, které se ocitly
v ohrožení života (např. v podobě
domácího násilí, poruch příjmu
potravy apod.) nebo v nepříznivé
životní situaci. Právě jim Kopretina nabízí v podobě PORADNY
PRO ŽENY A DÍVKY poradenství zejména v intimních oblastech života ženy, a to především
v otázkách plánovaní rodičovství,
předcházení nechtěnému těhotenství, regulace početí, antikoncepce a jejího mechanismu, potratu
a s ním související postabortivním
syndromem, partnerskými vztahy, krize v manželství, zdravého
životní stylu apod. Toto vše však
pomocí zásad křesťanské etiky
a morálky, jejichž dodržování tvoří
i základní poslání Oblastní charity.
„Mezi další služby, které Poradna poskytuje, patří základní sociální poradenství a sociální výpomoc
nastávajícím či stávajícím matkám
v sociální a materiální tísni (možnost darování kojeneckého a batolecího použitého oblečení, zapůjčení
dětské postýlky, kočárku aj.), bezplatné půjčování literatury a video-

kazet k výše uvedeným tématům,
kontaktní poradenství v podobě
zprostředkování odborné pomoci a služeb, doprovod uživatelek
služby při jednání s úřady, osvěta,
přednášky a preventivní programy
v rámci zařízení Kopretiny – centra
pro rodiče s dětmi.“ řekla Zdenka
Šrámková, vedoucí Kopretiny.
Pracovnici Poradny lze kontaktovat každé pondělí v kanceláři na
Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou.
V Bystřici nad Pernštejnem na
Hornické ulici 643, kde je i sídlo
pobočky Kopretina, každou lichou
středu od 9.00 do 12.00 hodin,
a stejně tak každou sudou středu
od 9.00 do 12.00 hod. na pobočce
Kopretiny ve Velkém Meziříčí na
Ostrůvku 288/2.
Kontakt na pracovníka Poradny:
Hana Jelínková,
mob.: 731 646 777, e-mail:
kopretina.zdar@caritas.cz
Kontakt na vedoucí Kopretiny
– centra pro rodiče s dětmi:
Zdenka Šrámková,
mob.: 732 126 905, e-mail:
kopretina.radsvratka@caritas.cz,
592 33 Radešínská Svratka 11
Tisková zpráva
ze dne 13. února 2009

Nejste spokojeni v zaměstnání? Využijte svoji novou šanci!
Obchodní ředitel
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.,
vypisuje výběrové řízení na pozici

FINANČNÍ PORADCE
pro okres Žďár nad Sázavou
Nabízíme:
Nadstandardní finanční ohodnocení
Kvalitní zaškolení, možnost
profesionálního růstu
Zajímavou a perspektivní práci
v dobrém kolektivu
Silné zázemí stabilní a úspěšné
společnosti se zahraničním kapitálem

Požadujeme:
SŠ, VŠ vzdělání
Flexibilitu a obchodního ducha
Dobré komunikační schopnosti
Ochotu a touhu se neustále vzdělávat

Pokud Vás zaujala kritéria finančního poradce ČMSS,
zašlete nám Váš strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na naši adresu:

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Informační a poradenské centrum
Obchodní ředitel, Bc. Jan Krpálek, zn. Práce
Náměstí Republiky 70 (hotel U Labutě)
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 724 995 810
e-mail: jan.krpalek@cmss-oz.cz
18. strana
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Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního
materiálu je stále méně a méně
a každý se snaží využít, co se dá.
Musí to však mít svá pravidla, aby
nikdo nebyl ohrožen na zdraví
a abychom si neznečistili prostředí, ve kterém žijeme.
To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro
výrobu, to, co jsme byli léta zvyklí prodávat do sběrny surovin,
najednou nejde. Všechno má svůj
určený postup, aby bylo možné
využít opravdu maximum.
Ve výkupnách surovin nastávají
převratné změny – některé předměty nelze vykupovat vůbec, pro
jiné je třeba přesné evidence osob.
Za všechno se platí bezhotovostně.
Ani elektrozařízení do výkupny nepatří
Pro vysloužilá elektrozařízení
jsou určena místa, kam je nutné
je odevzdávat – jsou to buď místa
určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či u posledních
prodejců, nebo přímo zpracovatel,
který je k tomu oprávněn – tedy
má souhlas krajského úřadu k jejich zpracování. Porušení této povinnosti občanem může být podle
zákona sankcionováno až do výše
20 000 Kč.

náklady ani náklady na dopravu
a recyklaci se tak již nemusejí promítat do poplatků za odpady.
Při nákupu spotřebiče si všimněte
symbolu přeškrtnuté popelnice. Co
to vlastně znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do
směsného komunálního odpadu.
Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo sklo! Pro
odkládání spotřebičů jsou určena
speciální místa – buď ve sběrných
dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů –, případně speciální sběry např.
v rámci akce kolektivního systému
ELEKTROWIN – Putující kontejner.

Elektrospotřebiče do výkupny nepatří

Já půjčím opravdu všem!!!
Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které
mohou ohrozit zdraví a životní
prostředí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve zpracovatelském zařízení přísně podle
zákona.
Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru,
odpadají obci náklady na jeho odvoz ke zpracovateli a také na jeho

recyklaci. Tato úspora je patrná
zejména u takových spotřebičů,
jako jsou chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé
motivační odměny za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního
systému ELEKTROWIN, který
za výrobce zajišťuje zpětný odběr
některých druhů elektrozařízení,
pokrývají např. náklady na manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto

Půjčky i na zástavu nemovitostí,
bez potvrzení příjmu.

Kontakt: 737 832 972
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Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici
„Vedoucí pracovník služby Raná péče“

Požadujeme:
- VŠ nebo VOŠ pedagogická,
obor speciální pedagogika
- dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, zodpovědnost
- časovou flexibilitu
- organizační schopnosti

Nabízíme:
- možnost dalšího profesního růstu
- pružnou pracovní dobu
- práci v příjemném kolektivu
- nástup březen, duben 2009

V případě zájmu zašlete do 25. 2. 2009 motivační dopis a strukturovaný životopis na adresu:
Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Hájek tel.: 733 664 321

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Bankovní, nebankovní půjčky, fin. poradenství, pojištění, daňové přiznání. Tel.: 737 450 676, 721 234 511
• Masérské práce s výukou relaxace, dýchání a cvičení v domácím
prostředí. Cena za 1 hodinu 120,- Kč, prostěradlo vlastní. Kontakt:
732 185 133, nejlépe kolem 8:00 hodiny ranní.
• „Práce doma. www.jobdoma.cz“
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Telefon:
739 067 695. Vhodné i pro důchodce.
• „Zhubni! www.topfigura.cz“

PRÁVĚ TEĎ !

Škoda Fabia 1,2 / 44 kW,
ABS, 4x airbag, klimatizace, centrál

219 000,-

Škoda Roomster 1,2 / 51 kW, metalíza,
ABS, 4x airbag, klimatizace, centrál

289 000,-

Škoda Octavia Tour 1,6 / 75 kW,
ABS, 2x airbag, klimatizace, centrál

299 000,-

Škoda Octavia II 1.9 TDI / 77 kW Elegance,
metalíza, ESP + ABS, 8x airbag, Xenony 449 000,Mitsubishi Colt 1,1 Entry
záruka 5 let

od 219 000,-

Mitsubishi Outlander SUV 4x4,
záruka 5 let

od 629 000,-

do 28.2.09 nebo do vyprodání zásob – doprodej skladových vozů za bezkonkurenční ceny
AUTO… s.r.o. I Nádražní 67 I 591 01 Žďár nad Sázavou
tel: 566 630 303 I e-mail: slevy@auto-auto.cz
AUTO… s.r.o. I Havlíčkova 847 I 583 01 Chotěboř
tel: 605 298 109 I e-mail: chotebor@auto-auto.cz
20. strana
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TESAŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ
- střechy na klíč, vč. dodávky materiálu
- realizace dřevostaveb
- tesařské, pokrývačské, klempířské práce

Radim Král

Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)
Injektáže betonových konstrukcí a nádrží
Zemní práce všeho rozsahu
Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla
Prodej a doprava pískù, drtí
Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/
Kompletní dodávka staveb

Na objednávky do konce března 2009 (realizace v průběhu roku 2009)
Tel.: 721 568 194, www.strechyrk.cz, e-mail: info@strechyrk.cz
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Brodská 104
Žďár nad Sázavou
591 01


Jsme dceřinnou společností německé skupiny Wera a ve strojírenském oboru patří ke světové špičce. V České republice
působíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce
kvalitního utahovacího nářadí pro profesionální použití. Jsme
certifikováni dle norem řady ISO 9000.V současné době
zaměstnáváme téměř 450 pracovníků.

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zaměstnance na tuto pozici

ZAHRADNÍ CENTRUM

DISPONENT / PLÁNOVAČ
Náplň práce:
 práce s programem pro řízení výroby a skladů
 plánování výroby
 komunikace s německou mateřskou společností
 komunikace s tuzemskými i zahraničními dodavateli

příjme do pracovního poměru

prodavače - opraváře lesní a zahradní mechanizace

Požadavky:

›››
››

střední odborné učiliště lesnické nebo zemědělské
praxe v oboru výhodou
řidičské oprávnění skupiny B, T
znalost práce na PC
technická zručnost, komunikativnost a obchodní duch

Nástup možný ihned

Informace: tel.: 604 282 191

Požadujeme:
min. SŠ vzdělání (technické zaměření výhodou)
uživatelská znalost práce s počítačem
aktivní znalost německého jazyka
znalost anglického jazyka
velmi dobré komunikativní a organizační schopnosti
samostatnost
schopnost týmové práce, časová flexibilita
praxe v oboru výhodou










Nabízíme:
 po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání
 zajímavou práci, možnost osobního růstu, benefity (školení,
výuka cizích jazyků, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění)
 zázemí mezinárodní společnosti
 mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, resp. e-mail:
prace@werawerk.cz. Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.

www.werawerk.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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CO MŮŽETE

SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!
Velké
spotřebiče

Malé
spotřebiče

Chlazení

Nářadí,
hobby, dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz
Ban A4.indd
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nabízí
výstavbu rodinných domů
stavba dle požadavků stavebníka „na klíč“, případně dle dohody
postupné financování dle skutečně provedených prací
garantovanou cenu RD po celou dobu stavby
možnost využití studií dvou RD:
- Ekonomik cena od 1.488 tis. Kč vč. DPH
- Start - cena od 1.604 tis. Kč vč. DPH
možnost zajištění úvěru u ČMSS

Bližší informace na tel.: 566 551 500, případně v sídle firmy:
K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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