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MŮŽE ŠKOLA VYPRODUKOVAT DOBRÉHO
PRACOVNÍKA?
Na otázku položenou v nadpisu si
odpovím sám: „Může, ale nemá to
tak lehké a bude to mít ještě těžší“.
Zamysleme se společně nad touto
problematikou. Všichni jsme chodili do školy, byli hodnoceni učiteli
i rodiči. V jistém okamžiku jsme se
rozhodovali o dalších krocích. Co mě
baví, co bych chtěl v budoucnu dělat,
jaké mám možnosti, mám na to? Takto jsme museli mnozí poctivě odpovídat na otázky, které visely ve vzduchu
a mnohdy to nebyla rekapitulace
optimistická. Někteří si ještě museli
klást otázku: „Dovolí mi režim studovat příslušnou školu“?
Doba se změnila. Dětí, a tím i studentů, ubývá. Zaměstnavatelé se
snaží získat nejlepší pracovníky
a zjišťují, že mnohde není kde brát!
Školy nedodávají potřebné odborníky. To jsme to dopracovali. Kde
je chyba? V porevoluční euforii
nebylo nic problémem, hlavně, že
je svoboda, ostatní přijde samo. Revolucionáři začali ve školství bořit
i to, co nám všichni záviděli. Ze svo-

body se nám točí hlava ještě dnes.
Školní osnovy si dělají všichni tak,
jak se jim líbí, maturitu udělá každý,
a kdo má jenom trochu chuti, válí
na vejšce jako nic. Hlavně musíte
mít peníze. Že se dá vysokoškolský
titul koupit během chvíle, mně stále
hlava nebere. Myslíte, že to šlo dříve
taky? Nevím.
Školy mají dodávat kvalitně
připravené pracovníky. Aby to neměli tak lehké, mohou si studenti
přihlášku dát na více škol. Zrušili
jsme povinnost dohody budoucího
zaměstnavatele s vyučencem, a tak
učíme podle citu a intuice. Mnohdy
i to, o co není žádný zájem. Neexistuje žádná státní ani krajská koncepce
kromě snah ušetřit tzv. slučováním.
Poslanci omylem schválili novelu zákona, kde se žákům zakazují
chemické pokusy! V některých školách jde vyučujícím doslova o život.
Sprosté nadávky a urážky se ani nepočítají. Rodiče vše kryjí omluvenkami – proč ne, je přece svoboda.
(Pokračování na str. 9)

Rekonstrukce části ulic Bočkova,
Farská, Zahradní a Pod Kaštany

Ve středu 6. ledna proběhla na
městském úřadě schůzka s občany ulic Bočkova, Farská, Zahradní
a Pod Kaštany, na které byl nastíněn postup při opravách ulic.
Přítomni byli i zástupci správců sítí – Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, VAS a. s.
E.ON a také projektanti jednotlivých
sítí. Jedná se o složitý projekt zejména na koordinaci, neboť v jednom
prostoru se bude pohybovat pět až
šest stavebních a montážních ﬁrem
od jednotlivých investorů.
Během měsíce února by mělo být

vybudováno náhradní hnízdo pro
čápy ve farské zahradě. Zároveň
začne demolice bývalé pekárny na
ulici Zahradní, která bude ukončena
na konci měsíce března. Na místě
pekárny vzniknou tři pozemky pro
individuální rodinnou výstavbu. Od
dubna se v ulicích bude pohybovat
stavební ﬁrma, která zrekonstruuje
kanály a vodovody. Zhruba po deseti týdnech, tedy v půlce června,
nastoupí ﬁrma, která bude ukládat
elektrické vedení do země a zároveň
se bude připravovat nové veřejné
osvětlení a pokládat chráničky pro
datové sítě. Tyto práce předpokládáme ukončit do poloviny července.
Poté by měla nastoupit stavební ﬁrma, která ukončí celou akci pokládkou povrchů, zejména dlažebních
kostek. Ukončení prací plánujeme
na podzim tohoto roku. Výše uvedené termíny jsou vzhledem ke složitosti prací orientační a obyvatelé
jednotlivých ulic budou včas informováni o dalším postupu.

ÚSPĚCH CENTRA EDEN V SOUTĚŽI POŘÁDANÉ AGENTUROU CZECH TOURISM
Agentura Czech Tourism pořádá
každoročně soutěž o nejlepší tuzemské turistické atraktivity. V kategorii
„Trendy novinky 2015“ byl mezi pět
nejlepších nominován i bystřický
Centrum Eden. A byl opravdu ve vybrané společnosti dalších čtyř atraktivit. Relax & sport resort Dolní Morava, který se nachází pod vrcholem
Kralického Sněžníku a jehož součástí
jsou oblíbené sjezdovky, Mamutíkův vodní park, lesní zážitkový park,
wellness hotelu Vista, lanový park

a adrenalinová věž s obří houpačkou, či bobová dráha. Dalším z ﬁnalistů byl Zábavný vědecký park
VIDA v Brně, který nabízí přes 150

Hlasujte pro Centrum Eden

Před proměnou

Po proměně

interaktivních exponátů. Zemětřesná
deska, oceán v láhvi, kolo na laně,
rotující místnost, simulátor povodně, obří srdce, tornádo. Zbývajícími

ﬁnalisty byl Legiovlak (skládá se
z deseti zrekonstruovaných historických vagonů, které dohromady tvoří
ešalon, jakým se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem
po Transsibiřské magistrále v letech
1918–1920) a Jatka78, což je pražské
multifunkční divadlo, domovská scéna Cirku La Putyka.
V soutěži hlasovalo celkem 57 852
hlasujících a bystřické Centrum Eden
ve své kategorii obsadilo čtvrté místo.
-pp-

Asociace Entente Florale CZ Souznění, o.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad
pořádá Národní putovní výstavu
Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách polozbořených staveb v důstojné objekty
s užitečnou náplní, o poškozených
lokalitách navrácených k přírodním
principům, o zvelebených parcích,
nádražích, náměstích a návsích.
Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí.

8. ročník Národní putovní výstavy
bude zahájen 21. 5. 2016 v Praze
na Vyšehradě. Zde výstava setrvá
přibližně měsíc a poté se rozjede
v dílčích kolekcích na putování po
celé vlasti.
Centrum Eden je součástí Putovní
výstavy Má vlast cestami proměn
a vy máte možnost podpořit Eden
a hlasovat pro něj jako proměnu
roku 2015 od 21. 5. 2016 do 1. 5.
2017, a to na stránkách http://www.
cestamipromen.cz/hlasovani.
-pp-
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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LEDEN ÚNOR 2016
Datum
7. 1. – 29. 2.
25. - 29. 1.

Název akce
PĜíjem nominací na titul Nositel tradic BystĜicka 2016
SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U19

Místo
BystĜicko
Sportovní hala BnP

Organizátor
Mikroregion BystĜicko, MČsto
BystĜice n. P.
Sportovní hala BnP

26. 1.

Zábavný poĜad Furtluftdurch tour; 19.30 hod.

Velký sál KD BystĜice n.P.

Kulturní dĤm BnP

27. 1.

Ukázková hodina muzikoterapie; 17.00 hod.

Denní stacionáĜ Rosa pod Horou

Denní stacionáĜ Rosa pod Horou

28. 1.

Zápis žákĤ do 1. tĜídy, 13.00 hod.

Prosetín - ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ Prosetín

28. 1.

Zápis dČtí do 1. tĜídy

Rozsochy - ZŠ

29. 1.

Školní ples, 20.00 hod.

30. 1.

Hasiþský ples; hudba Zuberská šestka; 20.00 hod.

Sulkovec - KD

ZŠ Rozsochy
Spolek rodiþĤ ZŠ a MŠ
Strážek
SDH Sulkovec

30. 1.

Turnaj ve fotbalu

Sportovní hala BnP

Sportovní hala BnP

31. 1.

Turnaj ve volejbalu smíšených družstev

Sportovní hala BnP

Sportovní hala BnP

31. 1.

Divadelní pĜedstavení Princezna ze mlejna; 17.00 hod.

Velký sál KD BnP

Kulturní dĤm BnP

1. 2.

PĜijímaþky naneþisto; 14.00 hod.

Gymnázium BnP

Gymnázium BnP

Divadelní pĜedstavení – Princezna ze mlejna; 8.30, 10.00 a 11.30 hod.

Velký sál KD BnP

Kulturní dĤm BnP

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

1. 2.
1. - 5. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U17

2. 2.

Divadelní pĜedstavení – Princezna ze mlejna; 8.30, 10.00 hod.

2. 2.

BystĜicko þte dČtem 2016 (BystĜice n. P.)

3. 2.

Zápis žákĤ do 1. tĜídy, 12.00 hod.

4. 2.

Zápis žákĤ do 1. roþníku, 15.00 hod.

Strážek - sokolovna

Velký sál KD BnP

Kulturní dĤm BnP

Knihovna BystĜice n. P.

Knihovna BystĜice n. P.

Strážek – ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ Strážek

Píseþné - ZŠ

ZŠ Píseþné

SoustĜedČní fotbalistĤ SK Benešov

Sportovní hala

SK Benešov

DČtský karneval; 14.00 hod.

Sulkovec - KD

6. 2.

DČtský karneval, 14.00 hod.

Rozsochy - Orlovna

6. 2.

Turnaj ve fotbalu

Sportovní hala

Obec Sulkovec
Obec Rozsochy, Div. spolek
Rozsochy
SK BystĜice n.P.

6. 2.

Národní liga mužĤ ve florbalu – S.K. P.E.M.A. Opava

6. 2.

62. ZEMċDċLSKÝ PLES; 20.00 hod.

7. 2.
7. 2.

5. - 10. 2.
6. 2.

8. – 14. 2.

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

Velký sál KD BnP

VOŠ a SOŠ BnP

Turnaj ve florbalu

Sportovní hala

Orel Nové MČsto n.M.

Turnaj jednotlivcĤ v kuželkách

Sportovní hala

Areál aportu a kultury

Velké Janovice – bývalá ZŠ

Obec Velké Janovice

Rozsochy - Orlovna

TJ Rozsochy

Budova Jednoty Orel BnP

Jednota Orel

BystĜicko þte dČtem 2016 (Velké Janovice)

9. 2.

Masopustní ostatky; 20.00 hod.

9. 2.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.

11. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ Jawa Divišov

Sportovní hala

Jawa Divišov

Víkend s aerobikem

Sportovní hala

Lenka Frydrychová

13. 2.

Národní liga mužĤ ve florbalu – Florbal Torpedo HavíĜov

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

14.2.

Turnaj ve florbalu

Sportovní hala

Orel Nové MČsto n.M.

14. 2.

DČtský karneval; 15.00 hod.

Velký sál KD BnP

DDM, KD, ÚsmČváþci z.s.

14. 2.

Komponovaný poĜad – Ty, lásko, pozdravena buć; 18.00 hod.

Malý sál KD BnP

Komorní sbor Alter ego BnP

12. - 14. 2.

15. – 19. 2.

BystĜicko þte dČtem 2016 (Daleþín)

Daleþín – knihovna

Obec Daleþín

16. 2.

Divadelní pĜedstavení: Poslední ze žhavých milencĤ;19.00 hod.

Velký sál KD BnP

Kulturní dĤm BnP

17. 2.

Kino – animované pohádky;10.00 hod.

Velký sál KD BnP

Kulturní dĤm BnP

Sportovní hala

FC Ivanþice

Malý sál KD BnP

Kulturní dĤm BnP

17. - 21. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Ivanþice – muži, dorost

18. 2.

Koncert KPH – PRO ARTE BOHEMICA; 19.30 hod.

19. 2.

Hasiþský ples

Bolešín – KD

SDH Bolešín

20. 2.

Liga Vysoþiny mladších žákĤ ve florbalu – Snipers TĜebíþ

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

20. 2.

XXXVI. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA; 20.00 HOD.

Velký sál KD BnP

Gymnázium BnP

21. 2.

Turnaj ve volejbalu

Sportovní hala

Miroslav Felcman

Rožná – ZŠ a MŠ

Obec Rožná, ZŠ a MŠ Rožná

22. - 25. 2.

BystĜicko þte dČtem 2016 (Rožná)

23. - 26. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U12, U13

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

26. 2.

Koncert – Se smyþcovým kvartetem napĜíþ svČtem; 19.30 hod.

Malý sál KD BnP

ZUŠ BnP

27. 2.

Spoleþenský ples; 20.00 hod.

Velký sál KD BnP

Kulturní dĤm BnP, MEGA a.s.

27. 2.

Turnaj ve fotbalu

Sportovní hala

SK BystĜice n.P.

27. 2.

Národní liga mužĤ ve florbalu – Sokol ED HavlíþkĤv Brod

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

27. 2.

21. Fotbalový ples

VČchnov – KD

TJ VČchnov

27. 2.

Ples obecního zastupitelstva; 20.00 hod.

27. 2.

Vír – KD

Obec Vír

XVIII. Spoleþenský ples

Daleþín - KD

Obec Daleþín, ZŠ Daleþín

28. 2.

DČtský maškarní karneval

VČchnov - KD

Obec VČchnov

28. 2.

3. liga juniorĤ ve florbalu – SvČtlá n.S., Spartak PelhĜimov

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
31.8. 2015
4.9. 2015
11.9. 2015
28.9. 2015
30.9. 2015
1.10. 2015
3.10. 2015
6.10. 2015
6.10. 2015
9.10. 2015

Kateřina Vránová
Adéla Doležalová
Josef Fiala
Magdalena Hejnová
Kristýna Šikulová
Marie Trčková
Tomáš Vlha
Antonín Bukal
Matyáš Tachir
Martin Fadrný
Jubilanti

LEDEN 2016
Milada Hesová
Blanka Killerová
Milan Hrubeš
Štefan Fajmon

91 let
86 let
70 let
70 let

ÚNOR 2016
Jaroslav Ondra
Božena Kovářová
Marie Legátová
Věra Sobotková
Magdalena Kaštánková
Zdeňka Svobodová
Ing. Milan Jakubíček
Květa Macháčková
Marie Fleková
Antonín Vala
Helena Slavíčková
Milada Hlaváčková
Vladimír Houdek
Vlasta Lišková
Vladimír Vandírek

96 let
90 let
87 let
86 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
21.11. Věra Novotná
14.12. Josef Žatečka

76 let
64 let

Opravte si
v inforočence
Kontaktní místo
Katastrálního úřadu Žďár nad
Sázavou
v Bystřici nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí čp. 15
Bystřice n. P.
Tel.: 777 355 951
e-mail:
kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Po, St: 8:00 – 12:00 13:00 - 17:00

Sdružení obrany
spotřebitelů – SOS
Do nového roku 2016 přejeme
všem občanům hodně štěstí při
výběru zboží v naší obchodní síti
a co nejméně problematických reklamací.
Zároveň oznamujeme, že od
ledna 2016 bude poradna rozšířena na každé pondělí od 15.00 do
17.00 hodin v prostorách budovy
městského úřadu 2. podlaží – zasedací místnost, dveře č. 2.7.
Marie Hanáková

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

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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GRANTY MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM pro rok 2016
Také pro rok 2016 Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schválilo ﬁnanční
prostředky pro granty města.
Grantový program v oblasti:
Sport a tělovýchova - Podpora trenérů mládeže: od 1. 2. do 5. 2. 2016
Sportovní a volnočasové aktivity – pravidelné aktivity: od 15. 2. do 19. 2. 2016
Sportovní a volnočasové aktivity – jednorázové akce: od 15. 2. do 19. 2. 2016
Kultura a společenský život: od 15. 2. do 19. 2. 2016
Formuláře žádostí a výzvy pro grantové programy naleznete na webových stránkách města Bystřice nad Pernštejnem na http://bystricenp.cz/dotace-poskytovane-od-mesta, či na elektronické úřední desce MěÚ již nyní.
Termíny pro podání žádostí jsou uvedeny u jednotlivých grantových programů a je nutné je dodržet.
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
VYHLAŠUJE
dle zák. čís. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem
zařazeného do odboru sociálních věcí a zdravotnictví- sociální pracovnice/pracovník úseku sociálně právní ochrany dě
Požadavky:
•
odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
v platném znění
•
splnění zákonných předpokladů zájemce dle ust. § 4 zák. čís. 312/2002 Sb. v platném znění
•
znalost zákonů a problema ky v oblas sociálněprávní ochrany dě
- z.č. 359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dě v platném znění
- z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, část druhá – rodinné právo
•
zkouška ZOZ a praxe výhodou
•
dobrá znalost a dovednost práce na PC
•
ŘP skup. B
•
morální bezúhonnost
•
pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou
•
nástup: 1.5.2016
Platové podmínky se řídí zák. čís. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platové zařazení tř. 10.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO: 15. února 2016
- písemně na adresu: MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem k rukám tajemnice
- na e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz
- do datové schránky: b3mbs36
- v přihlášce musí být uvedeno : jméno, příjmení, tul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum, podpis zájemce
a telefonní spojení
- k přihlášce připojte životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
Bližší informace o výběrovém řízení lze získat na tel. č. 566 590 342 – PhDr. Drahomíra Lukšová.
Bez splnění výše uvedených náležitos n e n í možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.
Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
„Štědrý večer nastal“ – tuto koledu a jiné vánoční písničky a koledy
zazpívaly děti na vánočním posezení
v neděli 20. prosince 2015 v kulturním domě v Domaníně. Ve vánočním programu, který si děti připravily, nechyběl taneček, básničky,
zpěv a hra na různé hudební nástroje
(klávesy, trubka, pozoun, harmonika). Všechny děti zaslechly po svém
vystoupení velký potlesk, který si
opravdu zasloužily. Potlesk zazněl i
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po divadelním představení pohádky,
kterou zahrály mamky a babičky
dětem i všem přítomným. Všichni se bavili, protože to byla veselá
popletená pohádka o Sněhurce. Po
ukončení vystoupení se ochutnávalo a hodnotilo, neb byl vyhlášen II.
ročník soutěže o nejlepší Domanínský štrúdl. Ochutnali jsme 15 vzorků
a jako nejlepší byl vyhodnocen jablečný štrúdl, který byl společným
dílem mladých kuchařek – Lucky

Polákové, Máji a Terezy Kubíkové.
K dobré pohodě přispěl i voňavý vánoční punč.
Věříme, že všem zúčastněným
toto nedělní posezení přispělo k té
pravé vánoční náladě.

O Silvestru proběhlo již tradiční
fotbalové utkání mezi svobodnými a ženatými. I přes mrazivé a
větrné počasí letos hrálo 23 hráčů a utkání přihlíželo 15 diváků.
Svobodní si udrželi dosavadní
neporazitelnost a zvítězili 9:6.

Memoriál Václava Kaňky ve stolním tenisu se hrál tentokrát až den
po Novém roce a byl poznamenán
menší účastí aktivních hráčů, protože letos hrálo pouze 14 mužů,
3 ženy a 5 dětí. Na pomyslné stupně vítězů letos vystoupili v jednotlivých kategoriích tito hráči:
Muži: Dušan Polák – Aleš Sitař
st. – Zdeněk Skula st.
Ženy: Zuzana Pečinková – Šárka
Nečasová – Simona Bauerová
Mládež: David Pavlů – Aleš Sitař
ml. – Lucie Poláková
-as-

Z REDAKČNÍ
POŠTY
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem pevné zdraví
v roce 2016. Pevné zdraví, rok bez
úrazů a nehod.
Máme krásné město- opravené
náměstí, přibývá cyklostezek, chodníků, opravují se silnice… Bohužel
stále více, především mladých lidí,
chodníky nevyužívá, nebo přebíhá
silnici na poslední chvíli. Dokonce někteří, a ne jen mladí, chodí po
silnici a přijíždějícímu autu uhnou
jen neochotně, nebo vůbec… Patřím
ke generaci, kterou učili (ve škole
i doma) dávat přednost automobilům v každé situaci. Než jsme
vstoupili na přechod pro chodce,
museli jsme se podívat na obě strany
a posečkat, než všechna auta projedou. Naučili nás teprve potom přejít
toto nebezpečné místo co nejrychleji
a v co nejkratším směru. Provoz tehdy býval daleko nižší, i lidé k sobě
bývali daleko ohleduplnější, a to nejen na silnicích.
Dnes máme několik úprav a nařízení, která, bohužel, přicházejí
z větších měst nebo dokonce z EU.
Takže chodci mají na přechodech
přednost, policie hlídá ráno přechody u škol, přibývá dopravních značek… Ne všechny novoty mně dávají
smysl, ale snažím se je alespoň respektovat.
Nyní nám konečně napadlo trochu sněhu, jak se na Vysočinu v zimě
sluší a patří. Nebezpečí na komunikacích, díky tomu, několikanásobně
vzrostlo. Například před začátkem
vyučování potkáte několik chodců
v „jednosměrce“ od policie ke gymnáziu. Bohužel tudy chodí i lidé, kteří by měli jít dětem příkladem. Loni
jsem dokonce zahlédl učitelky z MŠ,
jak vedly malé děti podél zdi mezi
„domečkem“ a „hasičárnou“!!!
Byly sice vzorně ustrojeny ve výstražných vestičkách, ale žádné nařízení není nic platné, pokud se nepoužívá zdravý rozum. Vždyť stačilo
přejít silnici na opravený chodník.
Nejhorší však je, že všechny ty čtyřleté děti už dnes vědí, že se dá chodit
i tudy. Dokonce tam jezdí už i maminy s kočárky. Pokud si dobře vzpomínám, chodívala náměstím po silnici
starší paní s hůlkami. Chodívala tak
dlouho, až se jí to stalo osudným.
Myslím, že ji tenkrát srazilo auto
a na následky zemřela.
Je samozřejmé, že nelze všechny
chodníky zprůchodnit během pár
minut. Nevím, jaký je plán údržby
města. Moc bych si však přál, aby
alespoň v nebezpečných a frekventovaných místech byly chodníky ještě
v lepším stavu, nežli silnice. Snad
bude i pro chodce výhodnější dát
takto upraveným chodníkům přednost před obtížně sjízdnou silnicí.
PF 2016 přeje Honza Korbář

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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O vás s vámi
Město Bystřice nad Pernštejnem
připravuje plán rozvoje sociálních
služeb a souvisejících aktivit, tedy
služeb a aktivit pro seniory, zdravotně znevýhodněné, nezaměstnané,
děti a mládež, sociálně znevýhodněné, jednoduše pro všechny, kdo
potřebují nějakou pomoc.
Aby tento plán a jeho následná realizace odpovídaly skutečně potřebám našich občanů, bude v termínu
od 8. 2. 2016 do 12. 2. 2016 probíhat
oslovování veřejnosti „na ulici“ prostřednictvím tazatelů. Vaše odpovědi
jsou velmi důležité pro správné zací-

lení všech aktivit.
Tazatelé budou označeni visačkou
se jménem a znakem města, podle
toho poznáte, že se nejedná o nikoho,
kdo by vaše odpovědi chtěl zneužít.
O výsledcích dotazování budete
samozřejmě informováni a to jak na
internetu, tak prostřednictvím zpravodaje města Bystřicko.
Pro názornost uvádíme text dotazníku. Pokud máte zájem, můžete ho vyplnit a předat na TIC
nebo MěÚ do 12. 2. 2016.
Předem vám děkujeme za
vstřícnost.

Komunitní plán chceme připravit
smysluplně s vámi
Je to již mnoho let, co se scházely skupinky mladých, seniorů
a dalších aktivních spoluobčanů,
které se vyjadřovaly k nově tvořenému komunitnímu plánu sociálních služeb. Musím konstatovat, že
veškeré připomínky tohoto plánu
byly vypořádány, a proto je třeba
zpracovat plán nový. Ač jsem nebyl
přesvědčen, že vše splníme, opravdu
tomu tak je. Například posledním
bodem bylo vytvoření denní služby
pro postižené a jinak znevýhodněné
občany. Světe, div se! Tuto službu

jsme otevřeli ve stacionáři Rosa
Pod Horou v roce 2014. Plánování
tedy jistě má smysl a já vás žádám
o aktivní zapojení. O celé akci
budete informováni. Dotazníky
neberte na lehkou váhu. Nikdo nechce nic zneužívat, ale možná máte
jiný pohled na potřeby města v sociální oblasti a my se vašimi názory
chceme řídit. Dobrá a hlavně potřebná
služba se nám, starším, v budoucnu
bude hodit. Přeji vám chladnou hlavu
a dobré rozhodování.
Váš starosta Karel Pačiska

Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
Pohlaví
Muž
Žena
Věk
10 – 15
16 – 25
26 – 35

36 – 45
46 – 59
60 a více

Je ve vaší domácnosti někdo, kdo potřebuje pomoc mimo rodinu?
Ano
Ne
pokud jste odpověděli ano - kdo ……………………………………….
O jakou pomoc se jedná?

Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo
na dovolené
Trvalý pobyt v zařízení pro zdravotně postižené
Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově
postižené
Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením
Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením
Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním
postižením
Využívání pomoci pro drogově závislé
Bydlení pro sociálně slabé
Zařízení pro pomoc bezdomovcům (sprcha, vyprání prádla apod.)
Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci
Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či
duševním onemocněním
Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí,
případně v posledním stádiu života
Jiná (vypište prosím)…………………………………………………

Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod.)
Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc
s koupáním apod.)
Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb (nákupů, donášky jídla,
pomoc v péči o vlastní osobu), současná DPS
Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na
dovolené
Trvalý pobyt v zařízení pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby, demence
Zajištění pomoci o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově
postižené v raném věku
Celodenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením
Celotýdenní péče o osoby s duševním či mentálním postižením
Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním
postižením
Využívání pomoci pro drogově závislé
Bydlení pro sociálně slabé
Zařízení pro pomoc bezdomovcům (sprcha, vyprání prádla, přenocování apod.)
Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci
Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či
duševním onemocněním
Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí
Jiná (vypište prosím)…………………………………………………

Jaké aktivity by jste ze strany obce uvítali?(označte jednu nebo více odpovědí)

Je ve vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit

Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům
rodiny?

Pro děti a mládež (Dům dětí a mládeže, kroužky, Skaut apod.)
Pro seniory (Klub seniorů apod.)
Pro zdravotně postižené
Jiné (vypište prosím)………………………………………………….
Jaká pomoc bude podle vás do budoucna v obci potřebná?
Pomoc v domácnosti (např. úklid, donáška jídla apod.)
Pomoc s pečováním o vlastní osobu (aplikace injekcí, léků, pomoc
s koupáním apod.)
Trvalý pobyt v zařízení pro seniory (Domov pro seniory)
Pobyt v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla,
pomoc v péči o vlastní osobu (DPS)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zajištění aktivit v oblasti volného času pro děti (do 15 let)
Kroužky (jaké)………………………………………………………
Akce
Prostory
Zajištění aktivit v oblasti volného času pro mládež
Akce
Prostory
Zajištění aktivit v oblasti volného času mládeže ze sociálně slabého prostředí
Zajištění aktivit pro seniory
Pravidelné akce
Prostory pro setkávání
Zájezdy, výlety
Informovanost (bezpečnost, zdraví apod.)
Zajištění aktivit pro nezaměstnané
Vzdělávání
Kurzy
Pracovní příležitosti v obci
Poradenství
Zajištění aktivit pro sociálně slabé
Poradenství (dluhové, partnerské apod.)
Jiné (vypište prosím)………………………………………………

Město/obec – obrátím se na příslušného úředníka, starostu/ku
Internet
Místní zpravodaj
Místní rozhlas
Známí, přátelé
Jinde (vypište prosím)…………………………………………………
Co dalšího nám chcete sdělit?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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ŠKOLSTVÍ

Technické vzdělávání pro město Bystřice nad Pernštejnem – 3. díl

Projekty a soutěže nás baví
V našem malém seriálu o středním
odborném vzdělávání v Bystřici nad
Pernštejnem jsme se dostali o krok
dál, stejně jako se přehoupnul rok
2015 v rok 2016. V době, kdy čtete
tento článek, téměř končí 1. pololetí
školního roku a naši studenti se dostávají do období, kdy vyrážejí na
různé dovednostní a také znalostní
soutěže. Pravidelně se zúčastňujeme
několika soutěží s krajskou, ale i celostátní a mezinárodní účastí.
ZLATÝ POHÁR LINDE
Tradiční soutěž ve Frýdku-Místku
je součástí mezinárodního setkání
studentů odborných škol z několika
evropských zemí, ale také studentů například z Číny. Naše účast a
především dosahované výsledky v
této soutěži jsou důkazem o kvalitě
odborné přípravy v naší svářečské
škole. Tradiční disciplíny, zastoupené
znalostním testem a soutěžním svárem, obsazujeme vždy v maximální
míře. V posledních letech se nám více
než dařilo – chlapci pod vedením učitelů odborného výcviku přivezli vždy
ocenění v podobě pohárů za 1. – 3.
místo. Stejně tak i letos odjedou do
Frýdku-Místku soutěžit naši studenti,
i když tentokrát soutěžní tým doplní
neočekávaně dívka. Budeme jim držet pěsti, aby i letos cinkly medaile.

AUTOMECHANIK JUNIOR
Neskutečně silná konkurence specializovaných škol, maximální rozsah znalostí jak v teorii tak i praxi,
to je soutěž Automechanik JUNIOR.
I přes nevýhodu horšího vybavení
v našich dílnách oproti „automobilkovým“ školám se nám dařilo po
několik let připravit velice kvalitní
reprezentaci naší školy. Přede dvěma
lety byl vrcholem postup do celorepublikového ﬁnále v Mladé Boleslavi. Ale i v ostatních letech se naši
automechanici, díky své píli a odpovědnému vedení Ing. Cackem, umísťují v první polovině startovního pole.
JÍZDA ZRUČNOSTI TRAKTOREM S VLEČKOU
Klasická soutěž oboru Opravář
zemědělských strojů je realizována
v rámci postupových kol od oblastní
soutěže až po celorepublikové ﬁnále.
Chlapci, kteří se na tuto soutěž vypravili, si vždycky atmosféru soutěžního
klání maximálně užili a v nejednom
případě přivezli i výborná umístění.
Za zmínku stojí i ﬁnálová účast Emila Skuly a dalších našich studentů
ENERSOL
Soutěž s názvem Enersol naši studenti znají více než dobře. Již 9 let,
z celkových 11, po které je soutěž
organizována, se pravidelně této soutěže účastníme. V loňském roce práce našich maturantů zamířily hodně
vysoko. Krajské kolo se uskutečnilo
v bystřickém Edenu a obě práce, které byly prezentovány, více než zaujaly odbornou porotu a po zásluze byly

Oslavte Masopust na Edenu

www.centrumeden.cz www.facebook.com/centrumeden

Na začátku února dorazí do centra Eden příznivci masa, uzeného, zabijačkových pochoutek a dobré zábavy. Na všechny zde totiž čeká Masopust.
Návštěvníci se mohou těšit na trh uzenářů, masopustní průvod a zvyky, zabijačkové pochoutky, soutěže a klání. Pro milovníky piva bude připraveno uzené
pivo a pro děti zase divadlo. Bohatý doprovodný program doplní trh, řemesla
a nebo masopustní dobroty. Akce se uskuteční 6. a 7. února od 9:30 hodin
v areálu centra Eden. Vstupné na akci je 100 / 80 Kč a ke každé vstupence
získají návštěvníci ovarovou polévku. Více info www.centrumeden.cz -pp-

Bystřice nad Pernštejnem

UZENÉ
masopust

ze Šahů přidat ještě školy z Vranova nad Toplou, polské Boguchwale
a v posledním ročníku i německého
Crimmitschau. Celkový počet startujících sportovců již přesáhl 250, čímž
se akce řadí k největším sportovním
akcím v Kraji Vysočina.
A abychom naplnili dnešní nadpis, zmiňme i aktuální projekt, který
realizuje škola jako jedna z 8 v Kraji
Vysočina.
PROJEKT KAIPAN – POSTAV
SI SVOJE AUTO
Neobvyklý a dá se říct také jedinečný projekt, kterého se naše škola
účastní, je práce na stavbě neobvyklého sportovního vozu KAIPAN. Finanční rámec projektu vysoce převyšuje možnosti školy, avšak podpora
z Kraje Vysočina umožnila nakoupit
všechny potřebné komponenty. Od
října loňského roku tak v jedné z našich dílen v ulici Kulturní roste NÁŠ
KAIPAN. Společně se sponzory, o
kterých jsme psali v minulém Bystřicku, budeme hledat celkovou vizáž
a věříme, že nebude nudná. Studenti,
kteří se projektu aktivně účastní, se
již dneska těší, že si budou moci vyzkoušet jízdu na okruhu, jízdu zručnosti a další připravované aktivity
v tomto projektu.
Věřte, že vám kompletní dílo velice
rádi představíme. Pokud všechno půjde
podle našich představ, tak Bystřičákům KAIPANA ukážeme při dalším
ročníku MAJÁLES ZUBŘÍ ZEMĚ.
Poslední díl příště!

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
nabízí pomocnou
a zve žáky 5. + 9. tříd
nabízí pomocnou
a zve žáky 5. + 9. tříd
v pondělí 1. února 2016 ve 14.00 hodin na
v pondělí 1. února 2016 ve 14.00 hodin na

„PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“
„PŘIJÍMAČKY
NANEČISTO“
z českého jazyka a matematiky
z českého jazyka a matematiky
- tentokrát stále ještě ve smyslu pilotního ověřování
- tentokrát stále ještě ve smyslu pilotního ověřování

Náš cíl:
Náš cíl:
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

zbavíme vás zbytečných obav
zbavíme vás zbytečných obav
poznáte prostředí školy
poznáte prostředí školy
zkušení učitelé vás naučí pracovat s různými typy
zkušení učitelé vás naučí pracovat s různými typy
úkolův vilustračních
ilustračních testech
testech
úkolů
naučítesesezaznamenávat
zaznamenávat odpovědi
naučíte
odpovědido
do
záznamovýcharchů
archů
záznamových
zodpovímeveškeré
veškeré dotazy
dotazy ke
zodpovíme
kestudiu
studiu

sebousisivezměte
vezměte pouze
S Ssebou
pouzepsací
psacípotřeby.
potřeby.

6.-7.2. 2016

. VYHLÁŠENÍ MORAVŠTÍ UZENÁŘI . UZENÉ PIVO . MORAVSKÁ ZABÍJAČKA .
KUCHAŘSKÁ SHOW . DIVADLO . MUZIKA . ŘEMESLA . PROGRAM PRO DĚTI
A MNOHO DALŠÍHO . KE KAŽDÉ VSTUPENCE OVAROVÁ POLÉVKA .
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zařazeny do reprezentačního týmu
Kraje Vysočina v národním ﬁnále.
Ani tam si naši maturanti neudělali
ostudu a po vyhodnocení byla naše
práce honorována na 4. místě. Přiznejme si však, že naše ambice mířily
ještě výše. I letos se této soutěže zúčastníme a věříme, že poměříme síly
s těmi nejlepšími z Vysočiny.
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
V ŠAHÁCH
Nejenom studiem jsou naši studenti po celý rok zaměstnáni. Již více
jak dvě desítky let se účastníme mezinárodního soutěžního dne ve slovenských Šahách. Naše partnerská škola
z tohoto města připravuje soutěžní
klání v několika disciplínách. Obrovská rivalita mezi našimi a slovenskými studenty přispívá k dramatičnosti
celého utkání. Na rozdíl od slovenských družstev nemáme tak kvalitní
stolní tenisty, ale i tak se umísťujeme
na prvních příčkách. Hlavním bodovým přínosem jsou týmy chlapců a
dívek v malé kopané. Svoje body si
pravidelně ukořistí i přespolní běžci.
O POHÁR STAROSTY MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Mezinárodní setkání mládeže
s účastí na atletickém poháru je
v Bystřici nad Pernštejnem již tradiční podzimní akcí. Svoje místo si tato
soutěž našla nejenom u středoškoláků z regionu, ale také u základních
škol ze širokého okolí. Na významu
soutěž získala v době, kdy se podařilo
k zahraniční účasti partnerské školy

Rodičům,
kteřísvé
svéděti
dětidoprovodí,
doprovodí, bude
kde
mohou
Rodičům,
kteří
bude poskytnuto
poskytnutozázemí,
zázemí,
kde
mohou
počkat
předpokládaný konec
konec akce
akce vv 16.15
rovněž
počkat
nana
předpokládaný
16.15hodin.
hodin.Nabízíme
Nabízíme
rovněž
prohlídkuškoly
školya amožnost
možnost prodiskutovat
prodiskutovat případné
se se
prohlídku
případnédotazy,
dotazy,týkající
týkající
studiananagymnáziu.
gymnáziu. Žáci
Žáci budou
budou pracovat
po po
studia
pracovat vv menších
menšíchskupinách
skupinách
jednotlivých
předmětech.
jednotlivých
předmětech.

Těšíme
návštěvu.
Těšímese
se na
na Vaši
Vaši návštěvu.
Tel.:
566
552
Tel.:
566
552920
920
reditel@gybnp.cz
reditel@gybnp.cz
www.gybnp.cz
www.gybnp.cz
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Oceněný esej studentky gymnázia
Koncem října minulého roku jsem odeslala mail s kopií své práce do
7. ročníku esejistické soutěže pořádané Knihovnou Václava Havla
v Praze. Neočekávala jsem nijak velký úspěch, obzvlášť když tematické zadání znělo: „Je v České republice prostor pro lidi jiných kultur
a náboženství?“ Velmi aktuální a kontroverzní téma, jež je předmětem
diskuzí nejen na ČT24.
Napsat esej se ukázalo jako mnohem těžší, než jsem čekala, především proto, že s tímto slohovým
útvarem nemám téměř žádnou zkušenost. V ohnisku mého zájmu jsou
spíše povídky, směřující k mnohem
infantilnějším tématům než je migrace. Ta totiž představuje sud plný
střelného prachu a esejista, kdykoli
se pouští do něčeho tak ošemetného, se podobá tanečníku na velmi
tenkém ledě.
Nicméně jsem vytvořila třístránkové dílo, které nyní čekalo na to,
až je někdo přečte a zhodnotí.
A…hodnocení bylo lepší, než mi
můj skepticismus dovolil doufat,
protože 16. prosince 2015 jsem
seděla ve vlaku směr Praha, kde se
mělo toho dne uskutečnit vyhlášení této esejistické soutěže právě
v Knihovně Václava Havla.
V současnosti vede KVH Michael Žantovský, který uvítal asi
čtyřicet pisatelů včetně mě v komorním prostředí knihovny. Poté
se ujali slova jednotliví porotci
soutěže, odborníci na slovo vzatí,
pro něž je psaní denním chlebem:
Jan Foll (z nich asi nejznámější,
bývalý dramaturg Československé
televize a ﬁlmový kritik), Dominik
Melichar, Alice Šimonová, Jan H.
Vitvar (novinář časopisu Respekt) a

Krystyna Wanatowiczová (novinářka MF Dnes).
Do soutěže se odhodlalo odeslat
svoji práci dalších asi sedmdesát
pisatelů, na vyhlášení přišla téměř
polovina z nich.
Myslím, že kritika od každého
z porotců a jejich rady ohledně dalšího psaní byly přínosem nejen pro
mě. A ruku na srdce, přece jenom
se nestává každý den, že se člověk
dostane do tvůrčí diskuze s odborníky, jejichž názory hltají tisíce dalších čtenářů.
Poté přišlo na řadu samotné vyhlášení výsledků. Coby „vítězka
mezi vítězi“ jsem obsadila druhé
místo, což mě zaskočilo a příjemně
překvapilo.
Jsem odhodlaná v psaní esejů
pokračovat. Ne snad kvůli ﬁnanční
odměně, ale zkrátka kvůli tomu, že
vytvořit si vlastní názor nezávisle
na médiích či okolí je povzbuzující
luxus, který si člověk může dovolit
a zvlášť v dnešní době by na to neměl zapomínat.
Závěrem děkuji panu řediteli
gymnázia a paní profesorce L. Císařové, že mi tento nevšední zážitek
zprostředkovali.
Veronika Gregorová,
studentka 3.A,
Gymnázium Bystřice n. P.

REPREZENTACE NAŠEHO GYMNÁZIA
V DALEKÉM MEXIKU
Už tradičně se naši studenti účastní
v hojném počtu výtvarných soutěží.
Nejinak tomu bylo na podzim 2015,
kdy je zaujalo téma SVĚTLO PRO
ŽIVOT.
Valné shromáždění OSN totiž rok
2015 vyhlásilo ROKEM SVĚTLA.
Na našem gymnáziu vzniklo 34 soutěžních prací – malby, kresby, koláže
a dokonce i trojrozměrný objekt.
V rámci celorepublikové soutěže
v mladší kategorii obsadila 1. místo
za mikroregion Bystřicko Jana Dvořáková z tercie a starší studenti si vedli
takto: 1. místo Petr Kunc (kvinta),
2. místo Michala Plucková (kvinta) a
3. místo Jaroslav Vokurka (1. ročník).
Tito studenti si byli přebrat cenu
v Muzeu Bystřice n. P. za účasti představitelů města i kraje. Tím by mohla
celá záležitost skončit, ale pak se děly

věci: v Praze zasedala zvláštní komise,
která vybírala výtvarné práce za Českou republiku. Tato dílka putovala na
celosvětovou konferenci do Mexika,
kde měl být ROK SVĚTLA na slavnostním ceremoniálu ukončen.
A k našemu velkému štěstí byla vybrána práce Michaly Pluckové. Míšino
dílo putovalo přes velkou louži na americký kontinent, kde reprezentuje nejen
Českou republiku, ale i Bystřici nad
Pernštejnem a hlavně naši školičku.
Nezbývá než vyslovit velký DÍK
všem zúčastněným a především
Michale Pluckové. Je to nevídaný
úspěch, který se neděje každý den.
Hana Borková

Kulatá výročí v Bystřici nad Pernštejnem končící na 6 v letošním roce
V roce 2016 se dostáváme již
k osmému pokračování seriálu Kulatá výročí, která se dotýkají života našeho města od jeho počátků.
Letos to budou události v letech,

končících šestkou. Jak je vidět
z přehledu, není jich mnoho a bude
obtížné vybrat tu nejvýznamnější
nebo nejdůležitější.
Těch důležitých výročí je v roce

2016 několik: zmínka o bystřickém
opevnění, stavba budovy hospodářské školy nebo postavení měšťanské
školy.
Zajímavé je 190. výročí narození

Josefa Mnohoslava Šperlína (Šperlova), o kterém se mi podařilo získat
mnoho nových informací, včetně
jeho fotograﬁe; případně navázání
kontaktů s jeho potomky.

1446

Foto:
zadní trakt domu č. 57 na bystřickém náměstí; původně měšťanský dům, který byl v roce
1936 přestavěn na okresní záložnu; od roku
1948 zde byl umístěn městský národní výbor,
v letech 1990 až červen 2011 městský úřad
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Jiří z Poděbrad přidělil celou
Bystřici a bystřické panství do
dědického vlastnictví rodu pánů
z Pernštejna
1486
nejstarší zmínka o bystřickém
opevnění – „nové baště“
1666 28. dubna
při velkém požáru shořelo celé
náměstí (31 domů, kostel a fara)
1826 15. listopadu narodil se Josef Mnohoslav
Šperlín, významná vlastenecká
osobnost v Kroměříži
1836 31. října
udělen druhý týdenní trh v pátek
1866
založena okresní záložna
1906 28. října
otevřena nová budova
hospodářské školy
1926 25. července byla postavena Orlovna
1926 1. dubna
zavedena pravidelná autobusová
doprava z bystřického nádraží do
Jimramova
1936
postavena budova měšťanské
školy, dětského domova
a okresní záložny
Petr Dvořáček
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Předvánoční doba v ZŠ TGM
Adventní doba není v naší škole
výlučně časem zklidnění, naopak probíhá řada aktivit. Organizujeme vlastní
adventní sbírku, ve školní družině probíhají předvánoční dílničky, besídky,
zapojili jsme se do akcí na náměstí a
v muzeu.
Pozvali jsme děti z okolních škol
na tradiční předvánoční tvoření, tentokrát enkaustiku. Děti ze základních
škol Lísek, Dalečín a Rožná si přijely vytvořit krásné obrázky malované
voskem. S touto náročnou technikou
jim ochotně pomáhala děvčata z devátého ročníku. Sněhové vločky, zamrzlá okénka nebo krajinky vytvořené
rozehřátým voskem a
speciální enkaustickou žehličkou nebo
enkaustickým perem
se tak mohly stát pěkným dárkem nebo
vánočním přáním.
Všem dětem se obrázky moc povedly.
Poslední prosincové dny ve škole se
nesly v duchu příprav
na tradiční vánoční
akademii. Její letošní
program tvořilo 26

čísel, ve kterých se představilo více
než 400 účinkujících. Prvňáčci až
deváťáci, kluci, holky, všichni předvedli krásná vystoupení, při nichž se
až dech tajil a slzička ukápla. Nebylo
to ale jen tak. Předcházela dlouhá a
náročná příprava, vymýšlení, dohadování, nácvik, přepracovávání, pilování
detailů. Povedlo se a byl to úžasný
zážitek.
Poslední školní den si celá škola tradičně užila vánoční zpívání na
schodech, rozdání dárečků a pak už se
jen čekalo a čekalo …
Jaroslav Sláma
ZŠ TGM

Úspěchy ZŠ Nádražní ve ﬂorbalu
Začátek zimy patří ve sportu na
základních školách ﬂorbalu. V tělocvičnách duní ozvěny hokejek a děrovaných míčků zároveň s pokřikem
radujících se dětí ze vstřeleného gólu.
Naší škole se v tomto sportu dařilo velmi dobře. Téměř všechna družstva se
z okrskových kol probojovala do okresních ﬁnále.
Družstvu 1. stupně unikl postup do
krajského kola Think Blue Cupu až ve
ﬁnále, kdy ho naši reprezentanti ztratili
až v nastaveném čase.
Velkou radost jsme poté prožívali
v krajském ﬁnále v Havlíčkově Brodě,
kam se probojovalo družstvo děvčat
8.-9. tříd. V pětičlenném ﬁnále jsme se

Cestopisná přednáška o USA
V prosinci na naši školu opět zavítal vynikající hudebník a zkušený
cestovatel Karel Kocůrek. Během
přednášky, provázené mnoha zajímavými fotograﬁemi a videonahrávkami, se s žáky druhého stupně
podělil o své zážitky z letního putování po západních státech USA.
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Aby byla přednáška opravdu stylová, probíhala pro mladší děti
částečně, pro starší pak výlučně
v angličtině. Své posluchače pan
Kocůrek během jediné hodiny provedl Kalifornií, Nevadou, Arizonou, Coloradem a Utahem. Přiblížil jim nejenom tamní velkoměsta,
ale i národní parky
a zvyky původních
obyvatel. A navíc
je, pro případ, že by
se snad někdy v budoucnu
rozhodli
navštívit Spojené
státy osobně, vybavil i spoustou užitečných rad a tipů,
jak výlet levně, jednoduše a bezpečně
zrealizovat.
R. Zichová, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

neztratili a vybojovali krásné 3. místo.
Více informací naleznete na www.
zsbystrice.cz.
učitelé Tv, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

PEKLO V MUZEU
Podzemí muzea se 5. prosince
2015 díky pracovníkům domu dětí
a mládeže a městského muzea proměnilo v opravdové peklo. Andělé
provázeli skupinky dětí a jejich rodičů peklem s opravdovými čerty.
Ti je pouštěli dál za splnění různých
pekelných úkolů. Nakonec děti dostaly pekelné razítko od samotného Lucifera,
díky kterému
mohly zpátky
na zem. Další
cesta vedla po
schodech až
do nebe, které
se rozkládalo v půdních
prostorách
muzea. Tam
už čekal Mikuláš, andělé
a také připra-

vené soutěže a nadílka.
Naše poděkování patří všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se
na této akci podíleli. Akce mohla
proběhnout díky ﬁnanční podpoře
Kraje Vysočina, Města Bystřice n.P.
a ﬁrem Wera Werk, s.r.o. a Rathgeber, k.s.
Karel Krondráf, ředitel DDM

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ,
INZERCE
RŮZNÉ
V ulicích města Paříže neníť
po půlnoci, mírného-li výrazu se
užívá, mnoho příjemného spatřiti.
Patnáctého února roku 1840 bylať
nepříjemnost tato citlivější než kdy
jindy. Strašná a hrůzyplná byla tehdejší noc. V černých a bouřlivých
oblacích strašně hučelo, blesk probíhal povětřím, prázdnými ulicemi
otřásala vichřice a žádného jiného
hlasu nebylo slyšeti nežli burácení
rozbouřených živlů. Tu i tam zaslechlo ucho praskání hustého deště
do oken, tu i tam rachocení hromu
hrůzno a děsně jako hlahol trouby
posledního soudu.
Pozdě do noci té přehrozné seděl
v jednom starožitném salonu domu
jednoho v předměstí St. Germain
stařec, asi sedmdesátník. Řídké vlasy, jichžto prožitý věk na hlavě mu
ponechal, zbledly již stářím, kteréž
s mnohými strastmi vyrylo hluboké
vrásky na čele a v tváři jeho. Pás,
kterýž ozdoboval prsa jeho, poukazoval, že muž ten vyššího jest stavu. Otevřená kniha ležela před ním
na stole, avšak docela něco jiného,
důležitějšího, než kniha obsahovati
mohla, zajímalo ducha jeho; neboť
oči jeho ustavičně obráceny byly na
krb, na kterém ještě něco uhlí doutnalo; časem tvář svou ukryl rukama
a po chvilkách ušlo ústům jeho nesrozuměné a, jak se zdálo, bolestné
mumlání.
Ručička na hodinách ukazovala na čtverku, a jakmile hodina
tato uhodila, probral se stařec ze
svého rozjímání a povstal. Rozzloben probíhal čerstvě salon celou délkou a zvolal konečně jako
u vytržení: „Čtyry hodiny, čtyry
hodiny, a přece ještě ho zde není!
Zajisté nyní stalo se, čehož jsem se
bál, nebo což jiného mohlo by ho
tak pozdě zdržeti? A k tomu v tak
strašné noci! Ach, zjevno jest, že
tomu tak, nemýlím se... On jest...
Ach Bože! Přál bych si, aby raději
byl umřel, podezření-li mé pravdy
nabude.“
Stařec stál tiše, hluboce zamyšlen. Po chvilce pokračoval dále:
„Já dávno jsem tak myslil. Pozd-

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2016

V době uzávěrky měsíčníku nebyl výsledek Tříkrálové sbírky roku
2016 ještě známý. Průběžný nárůst
výtěžku je možné sledovat na www.
zdar.charita.cz
Děkujeme za Vaši podporu!

STRAŠNÉ NÁSLEDKY LEHKOMYSLNOSTI
Karel Orel (1825 Bystřice nad Pernštejnem – 1887 Strážek)
ní hodina, v kterou již po několik
nocí domů přicházel, dosti zřetelně
na to poukazovala. A nyní tato noc
– tato hrozná noc, kde celé takořka peklo z řetězů se utrhlo – úplně mne o tom přesvědčuje. Ó můj
synu, ó můj jediný synu!“
Na pohovku vrhl se nyní starý
muž, přemožen bolestí a lítostí.
Citové jeho však byli velice rozbouřeni, než aby mu byli odpočinku či spánku popřáli. „Jeden toliko
prostředek,“ dí dále sám k sobě,
„jeden toliko prostředek – bolestné
to pro mne upamatování – zbývá
mi, bych svého syna od hrozné
propasti, do které se vrhnouti chce,
odvrátil. Tento prostředek – ano,
já se ho musím uchopiti, jakkoliv
mi to těžko jest – všecko radši, než
abych svého syna v nejnižší všech
náruživostí utápěti se viděl.“
Bouchnutí domovních dveří vrat
ukončilo najedenkráte samomluvu
starcovu; nohy jeho se třásly, on se
potácel k svému sedadlu a pravil
slabým hlasem: „Onť jest to! Onť
jest!“
Dveře u sálu se nad očekávání
rychle otevřely a silný, asi dvacítiletý mládenec vkročil. Při prvním
pohledu mohl každý souditi, že to
byl starcův syn, který nemálo se
divil, an svého starého otce v tuto
hodinu bdícího spatřil.
„Alfonse, proč přicházíš tak
pozdě?“ ptal se stařec, syna k sednutí pobízeje.
„Já, pane můj, byl jsem u některých svých přátel,“ byla odpověď.
„U přátel!“ zvolal starý hrabě
trpkým hlasem, „zajisté jsou to
dobří přátelé; upřímní, nikoliv ziskuchtiví přátelé! Za jejich upřímnost odvážil bych se života svého.
Neučinil-li bys ty, Alfonse, také
tak?“
„Já, pane, vám nerozumím,“ dí
syn.
„Nerozumíš mi? Ba ano, kterak
bys mohl mi rozuměti, an mluvím

o tak nesrozumitelné věci! Řekni
mi tedy, milý Alfonse, kdes byl této
noci?“
„Vždyť jsem vám již pravil, pane
můj,“ odpovídá mlaďoch, jejž
opětná otázka patrně mrzela, „já
jsem byl v domě svého přítele.“
„V domě samého ďábla, mladý
pane!“ odsekl zhurta otec, „kde ses
naučil bez zardění lháti.“
„Já nelžu,“ dí mladík.
„Jestliže nelžeš,“ odpovídá hrabě, „tož to pochází odtud, že se
zlým nepřítelem již v dobrém stojíš
srozumění, že jej opravdu již svým
přítelem nazývati můžeš; já ale pravím tobě do očí: v domě jeho a ve
společnosti pomocníků ďábla tohoto přežils dnes poslední noc.“
„Nevím, pane hrabě, co míníte,“
odpovídá Alfons.
„An tedy, mladý panáčku, mou
řeč pochopiti nechceš, musím ti
slova ta vysvětliti a jinak se vyjádřiti; poslyš tedy: tys poslední tuto
noc promrhal za hracím stolem!“
„Já, pane? Za stolem hracím?“
třesoucím se hlasem promluvil
mlaďoch.
Otec chvíli se odmlčel, pak pravil
slavně: „Pro čest a duši tvou, řekni
mi, byl-lis minulé noci při hře?“
Zahanben kloní mladík oči své
k zemi a odpovídá hlasem slabým:
„Byl jsem, pane!“
„Vyhráls?“
„Ano. Toto,“ dí mladík, an do
kabátu sáhnuv měšec vyndal a otci
odevzdal.
„Toto jest tedy mzdou tak hanebně strávené noci?“ zvolal otec,
an měšcem pozdviženým třásl,
takže peníze v něm cinkaly. „Na
mou čest,“ pokračoval s trpkým
úsměvem hrabě dále, „hodná, těžká to suma, skoro tak těžká, jako
srdce všech těch, které jsi o ni obehrál.“ Stařec vysypal peníze na stůl
a počal čítati. „Tedy pět tisíc franků, mladý pane,“ pravil k synovi,
když s počítáním byl hotov, „a to

Může škola vyprodukovat ...
Podporujeme technické vzdělávání tím, že technickým školám
odebereme možnost výběru nejnadanějších studentů v osmi nebo šesti letých gymnáziích. Diskriminujeme tím základní školy, které již dále
pokračují bez nejlepších. Po deváté
třídě si ještě další dobří zvolí gymnázium čtyřleté. Na to, co jsme vynaložili tolik snahy, pořizovali stavebnice a proklamovali technické
vzdělání, nám zbývá až třetí výběr.
Zde požadujeme špičkové odborníky jazykově vybavené, ﬂexibilní,
kteří mají být průkopníky nových
technologií a vynálezů. Není to na
hlavu postavené? Zaměstnavatelé si
stěžují, úřady práce nenabízí jiná,
než technická pracovní místa a my

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

jmenuješ výhrou?“
„Ano, můj pane.“
„Pak nemluvíš pravdu!“
„Nebe jest mi svědkem, že jsem
to vyhrál,“ volá netrpělivě Alfons,
„a vy činíte mi křivdu.“
„Mně však svědčí též nebe, že nečiním,“ odpovídá otec, „neboť nebe
ví, že na takové výhry jenom ztráta následuje, an duch pekla oboje
převrátil, takže to, co nyní se ti zdá
býti výhrou, toliko lahůdkou jest
ku dalšímu pokroku ve hře – toliko
mámidlem, aby výhrou opojený začátečník později tím větších a těžších ztrát utrpěl. A proto ti pravím,
tyto peníze, ježto výhrou nazýváš,
jsou toliko suma, kterou ti ďábel
zapůjčil, jenž svým časem tento kapitál i s úroky lichvářskými od tebe
požadovati bude, že k zaplacení tohoto dluhu dům a statky, bohatství,
čest a pokoj srdce nepostačí, ale
všecko ztraceno bude. Statek pilností a bezúhonnou spravedlností
nashromážděný staví se člověku ve
světle zcela jinakém na oči! Každý,
i sebemenší stříbrný neb zlatý peníz
leskne se slavnou čistotou! Naopak
ale, jak nepříjemný dojem činí na
mne tyto zpropadené a nešlechetně vyzískané peníze! Ano, všechen
jejich dřívější lesk změnil se nyní
v barvu ošklivou. Můj dům nesmí
déle jimi špiněn býti. Ať jsou darem
božím nějakému chuďasovi, zde by
jen plodily klatbu a zkázu.“
Stařec vsypal peníze do měšce,
otevřel okno a vyhodil ho na ulici,
řka: „Pryč s tebou, hanebná, nakažlivá neplechoto! A nyní chci tobě,
Alfonse,“ pravil hrabě, když opět se
posadil, „skutečný příběh, jejž ještě
žádného člověka ucho neslyšelo,
vypravovati, a jestliže tento nebude v stavu náruživou chuť ze srdce
tvého vypuditi, pak ses již stal skutečnou obětí lakomství a jsi časně i
věčně ztracen.“
Pokračování příště
-jp-

(Pokračování ze str. 1)

stále tvrdošíjně produkujeme právníky, ﬁlozofy a kdoví koho ještě. Do
tohoto všeho v tzv. inkluzi přidáme
do škol žáky nějak znevýhodněné!
Byl někdy někdo v našich speciálních a praktických školách? Asi ne,
protože by nemohl takto rozhodnout. Nebo je to příkaz z Bruselu?
Tak je to příkaz hloupý a my na něj
nemáme přistoupit. Jsem člověk se
sociálním cítěním, ale právě proto
si uvědomuji především útrapy těch
znevýhodněných dětí. To, že budou
brzdit již tak narušenou výuku, pominu. Jsem ochoten přehlédnout i
zástup asistentů, kteří se o tyto žáky
budou starat. Co mě však alarmuje,
je zařazení těchto dětí mezi zdravou
a dravou generaci. Děti bývají mezi

sebou zlé a slabším svoji nadřazenost dávají najevo. Zažijí tyto děti
kromě ústrků a posměšků nějaký
úspěch? Neumím si to představit
o přestávkách nebo po vyučování,
kdy se dospělí nedívají. Co prosím
připravujeme budoucí generaci?
Již mnohokrát jsem psal, že velikost společnosti se hodnotí podle
toho, jak se umí postarat o mladé,
staré a postižené občany. Ti ostatní
to musí dělat sami a někteří to umí
náramně!
Může škola vyprodukovat dobré pracovníky plnící náročné úkoly elektronické doby, bouřlivých
změn, nejistot a ostrých loktů?
Nejsem si jist!
Váš starosta Karel Pačiska
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INZERCE, RŮZNÉ
KULTURA

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům
malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce prosince.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.

DIVADLO BEZE JMÉNA
"Princezna ze mlejna"

Knihy pro dospělé:
Bauer Jan
Čičvák Martin
Dubská Kateřina
Dudová Radka
Eriksen Thomas
Graclík Miroslav
Hecht Emmanuel
Matoušek Oldřich
Němeček Jan
Novák Jan
Sedmík Jan
Stušková Alexandra
Ševela Vladimír
Trávníčková Dana
Winton Barbara

Zlatodějové
Kukura
Člověk Gabriel
Postarat se ve stáří
Odpady
Osudy hvězd stříbrného plátna
Krvavé století 1914 – 2014
Děti a rodiče v rozvodu
Prototyp zrady
Utajené vynálezy
Velká kniha masáží
Můj život s Karlem Kachyňou (i bez něj)
Český krtek v CIA
Magický svět Indie a Himaláje
Není-li to nemožné

Knihy pro mládež:
Friedrich Joachym

I letošní rok zahájíme novou pohádkou. Tentokrát jsme (na přání
mnoha dětí z bystřických školek a
škol) nastudovali další z ﬁlmových
pohádek - Princeznu ze mlejna. V
hlavních rolích můžete vidět Nelu
Brdárovou jako čerta, Natálii Munzarovou v roli vodníka, Simona Fabiánová obleče kostým čarodějnice
a mlynářem se na chvíli stane Daniel
Hrůza. Do Elišky - Aleny Vorlové se
nakonec zamiluje Jindřich - Lukáš
Kunovský. Tomáš Koscielniak jako
kníže a jeho věrný sluha Žán - Martin Punčochář vás určitě pobaví. V

dalších rolích se představí i ostatní
členové divadla. Ani tentokrát nebude chybět Orchestr DBJ, který
skvěle podtrhne atmosféru celého
představení. Na premiéru se můžete
těšit 31. ledna 2016 v 17.00 ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P. Reprízy proběhnou 1. února v
8.30, 10.00 a 11.30. 2. února v 8.30
a v 10.00. Scénář a režie Martina
Olivová. Těšíme se na vás a přejeme
hodně úspěchů v novém roce 2016.
Vaše Divadlo Beze Jména.
(Sledujte nás na FB a YTB)
Za DBJ MOL

Čtyři a půl kamaráda a případ falešného
kuchaře
Pegas – závodní kůň
Bajky z mechu i říčky
Nedočkavý motýlek
Jak mašinka Růžena s Mydlifouskem
zachránili vánoční poštu
Soví příběh

Funnell Pippa
Kobulejová Hana
Nováková Zdeňka
Uhlířová Jana
Ulčová Kamila

Celý romantický předvánoční čas jsme se setkávali v městském muzeu na
vánočním čtení pro děti mateřských i základních škol z Bystřice n. P. a okolí.
Kontakty na naši knihovnu
Tel.
566 552 376
Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ
O LÁSCE S LÁSKOU - HUDBOU I SLOVEM
14. ÚNORA 2016

Zubní pohotovost LEDEN - ÚNOR 2016

18:00
MALÝ SÁL KD
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
VALENTÝNSKÝ VEČER S HUDBOU A POESIÍ
RECITACE - PETRA SLÁMOVÁ A JANNIS MORAS
KLAVÍR – MARTIN RATOLÍSTKA
VIOLONCELLO – MARTINA VÍCHOVÁ A IVETA HORÁKOVÁ
ZPĚV – KOMORNÍ SBOR ALTER EGO
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

WWW.SBORBYSTRICE.CZ
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LEDEN
30.1. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
31.1. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 71, 799 505 925
pátek 29.1. pololetní prázdniny
ÚNOR
6.2. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567 332
7.2. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
8.2. až 14.2. jarní prázdniny
13.2. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
14.2. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
20.2. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
21.2. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
27.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
28.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
tel: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURNÍ
INZERCE
DŮM

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ÚNOR 2016
Pondělí 1. 2. – velký sál KD – 8.30,
10.00 a 11.30
Úterý 2. 2. – velký sál KD – 8.30 a 10.00
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRINCEZNA ZE MLEJNA
Hraje: Divadlo Beze Jména při ZUŠ
v Bystřici n. P.
Po úspěšných pohádkách Mrazík,
Lotrando a Zubejda, Ať žijí duchové, Šíleně smutná princezna si připravilo Divadlo Beze Jména klasickou hudební pohádku podle ﬁlmové
předlohy Princezna ze mlejna.
Hrají: Jindřich – Lukáš Kunovský,
Eliška – Alena Vorlová, Mlynář –
Daniel Hrůza, dále Tomáš Koscielniak, Matyáš Exl, Simona Fabiánová a další. Režie: Martina Olivová
Vstupné: dobrovolné
Sobota 6. 2. – prostory KD – 20.00
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
62. ZEMĚDĚLSKÝ PLES
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ
KAPELA
20.00 Zahájení plesu
20.30 Předtančení studentů školy,
choreograﬁe Petra Nováková
21.15 „Masopustní tance“, studenti
školy v horáckých krojích pod vedením
Ing. Evy Bačovské
22.00 - „Armistreet“ DANCE STYLE
Petry Novákové
22.30 - Vystoupení břišních tanečnic
ALF- LEILA- VA- LEILA s orientálním tangem
23.15 - Losování hlavních cen tomboly
24.00 - Losování supercen tomboly
Vstupné s místenkou: 160 Kč /VS/ a
130 Kč /MS/
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Neděle 14. 2. – vel. sál KD – 15.00 – 17.00
Pořádá: DDM, KD, Úsměváčci z.s.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro všechny děti
a jejich rodiče s Milanem Řezníčkem, moderátorem Hitrádia Vysočina. Všechny zúčastněné masky budou
zařazeny do slosování o hlavní ceny.
Dětská tombola! Hlavní reklamní
partner: Hračky Bambule
Vstupné: dospělí 45 Kč, děti 25 Kč /
děti do 3 let vstup zdarma/

Hrají: SIMONA STAŠOVÁ, trojrole
Elain Navaziová, Bobbi Michelová,
Jeanette Fisherová
PETR NÁROŽNÝ – Barney Tringold
Nejúspěšnější americký dramatik posledních čtyřiceti let, nekorunovaný
král broadwayských činoherních scén,
patří mezi nejhranější a nejoblíbenější
autory na světě. Režie: Zdeněk Kaloč
Vstupné: 300 Kč
Předprodej: KD
Středa 17. 2. – velký sál KD – 10.00
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Čtvrtek 18. 2. – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
PRO ARTE BOHEMICA
ZAPOMENUTÉ PERLY ČECH A
MORAVY
Petra Žďárská – cembalo
MichaelaAmbrosi – historická příčná flétna
Michaela Ambrosi a Petra Žďárská se
potkaly již před mnoha lety, kdy začínaly se studiem staré hudby. Potom
se jejich cesty na několik let rozdělily.
Působily v různých souborech a získávaly zkušenosti, které nyní zúročují ve
společných projektech.
Program: Jiří Čart, Josef Antonín
Štěpán, Václav Vodička, Antonín Tadeáš Jan Nepomuk Stamic, Leopold
Hoffman. Vystoupení se uskuteční
v rámci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby. Generální partner koncertů
KPH – Rathgeber k.s. Platí permanentky KPH. Vstupné: 120 a 70 Kč

ředitele školy
Slavnostní nástup maturantů
Gaudeamus igitur – studentská hymna
Šerpování maturantů
Volenka maturantů
Předtančení studentů 2.A, sexty
Vystoupení kouzelníka
Tombola
Malý sál: ECCE HOMO
Vstupné: 150 Kč s místenkou, 100 Kč
bez místenky. Předprodej: sekretariát
gymnázia
Pátek 26. 2. – malý sál KD – 19.30
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT
SE SMYČCOVÝM KVARTETEM NAPŘÍČ SVĚTEM
V pestrém programu se představí
smyčcová kvarteta v různém obsazení.
Účinkují: Smyčcové kvarteto ZUŠ
Smyčcové kvarteto Cappella allegra
Violoncellové A kvarteto
Program: J. S. Bach, F. Manfredini,
E. H. Grieg a další
Vstupné: dobrovolné
Sobota 27. 2. – prostory KD – 20.00
SPOLEČENSKÝ PLES

Hraje: MEDIUM, Police nad Metují
Program: Uvítací přípitek
Předtančení – TK Orel Telnice
Hosté plesu: INSIEME - DAVIDE
MATIOLLI a ANDREA ANDREI
Barmanský servis – míchané nápoje
po celý večer ve foyer, bohatá tombola.
Generální partner: MEGA a.s.
Vstupné: 180 Kč s místenkou
Předprodej: KD
Připravujeme:
5. 3. – Divadelní představení
„JEZINKY A BEZINKY“, divadelní spolek Vířina
10. 3. – Houslový koncert B. Matouška, koncert KPH
12. 3. – Vinařský ples
14. 3. – Honza Nedvěd – koncert
20. 3. – Svatební veletrh
Prodej vstupenek /pokud není uvedeno jinak/: KD, Luční 764, Bystřice
n. P., tel. 566 552 626, e-mail: info@
kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz
Po - Čt: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před
každým představením.
Změna programu vyhrazena!

Sobota 20. 2. – prostory KD – 20.00
Pořádá: Gymnázium Bystřice n. P.
XXXVI. MATURITNÍ PLES
GYMNÁZIA
Hraje: BYSTŘICKÁ KAPELA
Program: Zahájení, úvodní slovo

Neděle 14. 2. – malý sál KD – 18.00
Pořádá: Komorní sbor Alter ego BnP
KOMPONOVANÝ POŘAD
TY, LÁSKO, POZDRAVENA BUĎ
Komponovaný pořad o lásce s láskou – hudbou i slovem. S poezií a
písněmi o lásce můžete trochu netradičně prožít svátek všech zamilovaných. Účinkují: Komorní sbor Alter
ego a hosté. Martin Ratolístka – klavír, Petra Slámová a Jannis Moras –
recitace, Martina Víchová a Natálie
Kadličková – violoncello a další
Vstupné: dobrovolné
Úterý 16. 2. – velký sál KD – 19.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Autor: Neil Simon
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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VZPOMÍNKA NA MILADU ČERMÁKOVOU
Dne 20.
ledna 2016
jsme vzpomněli nedožité 94.
narozeniny
malířky Milady Schmidtové – Čermákové. Rodačka z Domanínku,
absolventka Baťovy obchodní akademie, se na sklonku 30. let spřátelila
tvůrčím způsobem s pedagogy a žáky
Zlínské školy umění. Po vyloučení
z bratislavské Akademie v 50. letech
se usazuje na samotě u Domanínského rybníka a zde hledá svůj výtvarný
výraz. Vznikají stovky studií, kreseb

Nádraží Bystřice (z pozoruhodného
cyklu M. Schmitdové-Čermákové)

Nad knihou o bystřickém skladateli

a obrazů, které jsou charakterizovány
osobitou jednoduchostí a poctivostí.
Vedle ní se začala věnovat malbě i
matka Natálie Masliková–Schmidtová, která se stala významnou představitelkou světového naivního umění.
Milada Čermáková získala stříbrnou medaili za návrhy olympijských
známek 1968 a realizovány byly nástěnné kresby v hotelu Internacionál
Brno a v bytě E. F. Buriana (1946).
Podílela se na výstavách ve Zlíně,
Praze, Bratislavě. Manžel B. Čermák
emigroval do Kanady a osudy manželů, hlavně tetičky malířky, zmiňuje
jejich synovec Jan Balabán v románu
Černý beran a v povídce Natálie.
Výtvarné dílo Milady Schmidtové–Čermákové znají v jeho ucelenosti
a rozměrnosti zatím především znalci
a odborníci. Její sedmdesátiletá tvorba dnes nachází svoje ctitele a byly
z něj v minulých létech vytvořeny dvě
výstavy v Praze a Ostravě. Autorka
je konečně zařazena k našim předním osobnostem výtvarného umění,
jak doložila i účast na výstavě Pocta
Václavu Chadovi (2014). Na přelomu
loňského a letošního roku byla zastoupena na výstavě Zlínské školy umění
reprezentativními kresbami ze svého
„Válečného cyklu“.
Veřejnost dnes dává přednost dílkům
povrchním, tolik nepodobným tvorbě
Milady Čermákové. Milada Schmidtová–Čermáková zemřela 14. 8. 2015
v Jihlavě v osamocení, ale nikoliv bez
naděje. V Bystřici nad Pernštejnem by
mohla vzniknout její pamětní síň.
Hynek Jurman

HUDEBNÍ SKLADATEL
MILOSLAV IŠTVAN
Tak jednoduše se jmenuje kniha
s podtitulem „život a dílo, vzpomínky a fakta“. Napsal ji syn hudebního skladatele Radomír Ištvan a ke
konci roku 2015 ji vydala Moravská
zemská knihovna v Brně. Obsahuje
532 stran, jmenný i místní rejstřík,
seznam použitých pramenů a literatury i anglické summary. V knize
nechybějí černobílé fotograﬁe.
Obsáhlá kniha mapuje život skladatele Miloslava Ištvana (2. září
1928 Olomouc – 26. leden 1990
Brno) od jeho prvních krůčků, které
učinil u nás v Bystřici, až po poslední hodiny života. V Bystřici vychodil školu, pokračoval na gymnáziu
v Novém Městě i jinde a od září
1948 studoval na JAMU skladbu.
Od té doby dostává jeho tvůrčí aktivita pořádné tempo. Ištvan skládá
písně, koncerty, suity, sbory i scénickou hudbu. Je nejen skladatelem,
uměleckým šéfem a aranžérem, ale
též praktickým muzikantem, především akordeonistou, kytaristou a
kontrabasistou.
Brzy se stal sám pedagogem na
JAMU, byl asistentem a pak docentem, ale také zajatcem domácích poměrů, jak dokládá kapitola „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“. Krátce byl i prorektorem
JAMU (1970-1971), normalizace
jej však smetla. Ve volném sdružení
hudebníků Camareta Brno potkával umělce obdobného politického

smýšlení, kteří měli tendenci svobodně tvořit. Jeho syn zaznamenal,
že si ještě „stačil vychutnat slastné
opojení z pádu komunistů“.
Rekreoval se nejčastěji na Vysočině, jmenujme Sněžné, Velké Dářko, Jimramov, Tři Studně a později
především Zálesí u Sněžného. Právě
zde čerpal síly k další tvorbě.
Při posledním rozloučení v Brně-Židenicích zazpíval Josef Kšica
z Bystřice. Citátem bystřického pedagoga, skladatele a sbormistra Josefa Kšici je také kniha zakončena:
„Buď úcta a chvála jeho životu
a dílu.“
Kniha Radomíra Ištvana určitě zaujme milovníky hudby a vůbec umění a také zájemce o osobnosti, které
v našem kraji zanechaly pevný otisk.
Hynek Jurman
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Památník osvobození
Památník Osvobození v Bystřici nad Pernštejnem se stal v roce
1960 jedním z dominantních prvků
jižní části Masarykova náměstí. Je
tvořen 3,7 m vysokým železobetonovým soklem, obloženým sedmi
pískovcovými deskami a především
2,8 m vysokým sousoším z broumovského pískovce, které představuje rudoarmějce a partyzána. Autorem je akademický sochař Miloš
Axman.
Zlaceným nápisem jsou na přední straně vyvedeny Halasovy verše:
VAŠE VELIKOST/ NEMYSLET NA
SEBE/ VAŠE UROZENOST/ OBĚŤ.

Na zadní straně stojí: 9. V. 1945/
BYSTŘICKO OSVOBOZENO/ RUDOU ARMÁDOU/ A PARTYZÁNY.
A značení: KAMENA / BLANSKO /
M. AXMAN / J. SIROTEK / 1960.
Dílo realizovala kamenická huť v
Blansku v letech 1959-1960. Realisticky ztvárněné postavy rudoarmějce a partyzána se dotýkají boky
svých těl a každá drží samopal.
Součástí památníku je architektonicky upravené okolí podle návrhu architekta J. Sirotka z Brna. To
představuje jednoduchou úrovňovou podezdívku z žulové mozaiky
a obrubníku se třemi schody.

Památník stojí na místě určeném
původně pro sochu T. G. Masaryka.
Hynek Jurman

Zemřel PAVEL FILIP
Asi málokdo v Bystřici nezná Pavla Filipa, dlouholetého skauta, nadšeného ﬁlatelistu, spoluorganizátora
řady kulturních a sportovních akcí.
Pavel Filip se narodil 23. února 1942
v Brně. Do Bystřice přišel v roce
1964; až do důchodu pracoval v UD
Dolní Rožínka na dole R II. Členem
Klubu ﬁlatelistů byl od roku 1973 a
17. ledna 1982 byl na výroční člen12. strana

ské schůzi zvolen novým předsedou
Klubu ﬁlatelistů – 70 Bystřice nad
Pernštejnem. Podílel se na celé řadě
ﬁlatelistických výstav. Filatelisté pod
jeho vedením pořádali pravidelné
zájezdy na výstavy, zejména světové v Praze, pořádali tradiční burzy
v kulturním domě. Plně se věnoval i té poslední, v červnu loňského
roku k 75. výročí Klubu filatelistů.

Pavel Filip stál na jaře roku 1968
u obnovení bystřického skautu, stejně tak jako v roce 1989. Byl dlouholetým vůdcem Junáka - český skaut,
střediska Klen Bystřice nad Pernštejnem, z.s. V roce 1990 byl zvolen
do zastupitelstva města.
Zemřel náhle 8. ledna 2016.
Čest jeho památce.
Klub ﬁlatelistů Bystřice n. P.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ZPRÁVY Z MUZEA
Menší děti se mohly přímo v expozici zaposlouchat do vybraných
vánočních příběhů a poté se seznámit
s adventními zvyky z našeho regionu. Program pro studenty středních
škol se zaměřil na jednotlivé epizody
novozákonního příběhu. Pomocí dramatických metod studenti inscenovali
krátké obrazy z prvních dní Ježíšova
života, aby lépe pochopili podstatu
vánočních svátků. Všem zúčastněným
studentům i pedagogům děkujeme.

Rok 2016 bude v muzeu neméně
pestrý – návštěvníci muzea se mohou
těšit na několik velkých výstav. Začátkem roku to budou vítězné fotograﬁe
z pátého ročníku Zrcadlení. Na jarní
měsíce se chystá několik výstav výtvarného umění. V létě bude v půdní
galerii Střední školou uměleckomanažerskou z Brna zahájena výstava
fotograﬁí, obrazů a ﬁlmového materiálu. Tuto školu vedou bratři Čadíkové,
kteří provozují známý Kinematograf
bratří Čadíků. V síni Antonína Bočka
se bude prezentovat vítěz akce Nositel
tradic 2016.
Skutečným zlatým hřebem však
bude výstava Egypt – dar Nilu slovenského sběratele Jána Hertlíka,
který nám představí starověký Egypt
od nejstarších dob do roku 30 př. n. l.,
kdy jej ovládli Římané. Návštěvníci se

seznámí s kopiemi bust faraóna Tutanchamona nebo královny Nefertiti, ale
i s dalšími sochami a obrazy vládců
a bohů této starověké říše. Chybět
nebudou ani ukázky hieroglyﬁckého
písma. Výstava proběhne v měsících
září a říjen.
Více informací ohledně akcí a výstav v Městském muzeu Bystřice nad
Pernštejnem najdete na webových
nebo facebookových stránkách muzea
či na webu města.
Martina Pulkrábková
Foto: Iveta Lhotská, MF DNES

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Foto: Martina Pulkrábková, Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem

Foto: Miloš Buček – Změny v čase

Loňský rok byl na výstavy v Městském muzeu Bystřice nad
Pernštejnem opět bohatý. Jeho vyvrcholením se staly Adventní zvyky na
Bystřicku, které byly zahájeny během
tradičního Vánočního koledování aneb
otevření adventu 2015. Součástí výstavy byl i vzdělávací program pro základní a střední školy realizovaný společně
s Městskou knihovnou Bystřice nad
Pernštejnem. Velký dík za spolupráci
patří vedoucí knihovny Jitce Cisárové.

V MĚSTSKÉM MUZEU BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
LEDEN A ÚNOR 2016
po - pá 8.00 - 11.30; 12.30 - 16.00
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Zprávy z SK Bystřice
V říjnu skončila
bystřické přípravce
podzimní část fotbalové sezony. Od
září do konce října měla možnost
trénovat a účastnit se fotbalových
zápasů družstva od nejmenších dětí
z mladší přípravky, kde jsou i děti
předškolního věku, až po školáky
ze starší přípravky. Mladí fotbalisti měli možnost zahrát si krajský
přebor Kraje Vysočina. Děti se na
tréninky scházejí dvakrát týdně
po celý rok, dle počasí využívají

hřiště SK nebo atletického stadionu Tomáše Dvořáka. V zimním
období se tréninky uskutečňují
v tělocvičně Základní školy TGM
a Sportovní hale Areálu sportu.
Trenéři přípravky stále hledají nové
talenty, proto pokud Vaše dítě baví
hra s míčem, pohyb, kolektivní
sporty, přijďte se nezávazně podívat
na některý z tréninků. Informace
o aktuálních termínech tréninků
naleznete na webu: http://skbystricenp.webnode.cz/

Dokončení výměny obrubníků
Během loňského podzimu skončila
postupná
výměna
betonových
obrubníků z vnější a vnitřní strany
400 metrového atletického oválu na
bystřickém stadionu. Tak jako v minulých letech se na akci ﬁnančně
podílel i Kraj Vysočina, a to formou
podpory z Fondu Vysočiny. Na

poslední etapu realizovanou v roce
2015 Fond Vysočiny přispěl částkou
11.305 Kč, což bylo 34 % z celkové
rozpočtové sumy 29.750 Kč. Postupná výměna obrubníků probíhala
v letech 2008 – 2015 a celkem bylo
proinvestováno přes 80.000 Kč.
– ps –

Šťastná třináctka pro bystřickou
fotbalovou starší přípravku
13. 12. 2015 se bystřická starší přípravka (ročník 2005) sešla společně
s dalšími 9 družstvy v naší sportovní hale. Družstva byla rozdělena do
dvou 5-ti členných skupin. Pozvání
k turnaji přijala družstva: TJ Tatran
Starý Lískovec, RAFK Rajhrad,
TJ Start Brno, FC Kuřim, TJ Jiskra
Měřín, FC Ivančice, SK Polička, FC
Sparta Brno a FC Slovan Havlíčkův
Brod.

Naši kluci bojovali statečně, předváděli pohledný fotbal a po zásluze
vyhráli svoji skupinu. Pak už to šlo
rychle. V semiﬁnále jsme porazili
Poličku 3 : 0. Ve ﬁnále nás čekal soupeř TJ Tatran Starý Lískovec, který
nás jako jediný za celý den porazil
ve skupině. Finálový zápas byl velmi
napínavý, ale nakonec se k nám po
zásluze přiklonilo štěstí a v posledních
vteřinách nám to tam konečně spadlo!
Náš klub
reprezentovali
horní řada zleva
Loukota Vojtěch,
Šilhán Josef,
Baxant Darek,
Janoušek Tomáš.
Dolní řada zleva:
Mareš Ondřej,
Janoušek Jiří,
Straka Michal,
Pečinka Ondřej,
Bárta Štěpán a
brankář Mikuláš
Haluška.

Umístění družstev SK Bystřice n. P.
po podzimní části roč. 2015/2016:
Muži A (MSD)
11. místo
skóre 31:31
21 bodů
Střelci: Prášil Miloš – 8, Vícha Ondřej, Chocholáč Jaromír – 5
Muži B (I.B tř.)
11. místo
skóre 38:42
15 bodů
Střelci: Svoboda Michal, König F., Sklenář Z. – 5
Dorost (I.tř.)
6. místo
skóre 39:27
26 bodů
Střelci: Maršálek Jiří – 16
Žáci st. (I.tř.)
2. místo
skóre 27:15
16 bodů
Střelci: Straka M. – 6, Bureš Adam – 5, Bureš Tomáš – 4
Žáci ml.(I.tř.)
4. místo
skóre 34:14
13 bodů
Střelci: Vařejka Kamil – 8, Vařejka David – 6
Přípravka (KP) od této sezóny se výsledky přípravek neuvádí a neevidují.

SK Bystřice n.P. přeje všem občanům mnoho nejen sportovních úspěchů
v roce 2016.

POHÁDKA O BRONZOVÉ MEDAILI
Je to jako v pohádce. Představte si, že se rozhodnete pro nějaký sport, po nějakém tréninku se zúčastníte první soutěže, poté několik let lavírujete a bez povšimnutí
okolí trénujete. Pak konečně odjedete na své druhé závody v životě a přivezete medaili z mistrovství světa! Tak takovou pohádku prožívá Pavel Koukal z Bratrušína.

PAVEL KOUKAL (5. 6. 1992 Nové
Město) chodil do sportovní třídy ZŠ II.
v Bystřici, vystudoval Střední vojenskou
školu v Moravské Třebové a nyní studuje geodézii na VUT Brno. Při studiu
si přivydělává jako osobní fitness trenér
v Brně a Bystřici. Dříve hrával fotbal
i florbal, ale v posledním ročníku střední
školy začal chodit do posilovny. Připadal si poněkud při těle a chtěl zhubnout.
A zde je správné místo pro první otázku.
14. strana

Zůstalo u toho hubnutí?
Kdepak. Hubnutí přerostlo v soutěžní ambice. Věnoval jsem se posilování
sám skoro rok, pak jsem cvičil v bystřické sokolovně a na první závody
mě připravil Míra Korbička. Ten mě
naučil základy kulturistiky a vedl mé
první kroky až k vystoupení na pódiu.
To bylo v roce 2013. Proč nenásledovaly další závody?
U nás vrcholí soutěže koncem května, a to já mám výuku, měsíc vyměřujeme v terénu. Nezávodil jsem, ale v posilovně jsem odvedl pět let tvrdé práce.
Žil jsem jenom tím! A poslední dva roky
jsem se chystal na mistrovství světa.
To proběhlo v prosinci 2015 v El
Salvatoru a vy jste skončil mezi juniory třetí. Vaše předsevzetí, překvapit
a perfektně reprezentovat, tedy vyšlo.
Ano, pořádný úspěch. Vše jsem
vsadil na jednu kartu, protože jsem

byl poslední rok mezi juniory. A vyšlo
to! Soutěžil jsem v kategorii klasická
kulturistika, tam je váhové omezení
podle výšky sportovce, pro moji výšku 174 cm to bylo do 76 kg. Na místě
jsem navážil 73 kg. Perfektně mě připravil trenér Vladimír Pajič ze Žďáru.
Čím je pro vás kulturistika?
Je to sport, ale především životní styl!
Musí se pracovat soustavně, na jedny závody trvá příprava klidně rok. Líbí se mi,
že se zde projeví přístup, poctivost... Že
se práce vyplácí!
Jaký bude přechod do kategorie mužů?
Určitě těžký. Řeším dilema, zda už
na podzim někde vystoupit, nebo to nechat až na příští rok. Zde hraje roli také
finanční stránka – kdy 100% výsledek
sebou nese 100% přístup a to je finančně
náročné. Pokud by se zde našel sponzor, který by mi pomohl aspoň s částí

přípravy, tak bych rád reprezentoval na
Mistroství světa mužů. Trochu mě mrzí,
že je kulturistika opomíjeným sportem.
Co pro vás znamená zázemí
v Bratrušíně a v Bystřici?
Přes týden bývám pryč a sem se na
víkend vždycky rád vracím. Je mi tu nejlépe! A bystřickou sokolovnu považuji
za své útočiště, jsme tam dobrá parta!
Vaši bratranci jsou mistry světa.
Martin na lyžích, Petr v hokeji. Už
s nimi můžete k jednomu stolu?
Teď už jo! (Úsměv.) Nejezdí sem
moc často, Petr stále hraje KHL, ale
aspoň jednou do roka se na Bystřicku ukáží!
Komu chcete za svůj úspěch
poděkovat?
Především rodičům a přítelkyni. Určitě svému kouči Vláďovi, za
ﬁnanční podporu a vytvořené podmínky Městu Bystřici nad Pernštejnem, panu Z. Nemhrahovi, ﬁrmě
Baxi, společnosti Amix a za skvělé
oblečení značce Power of Bull.
Díky za rozhovor a ať pohádka
dále pohádkově pokračuje!
Ptal se: Hynek Jurman
Foto: Janka Soukopová
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VELKÝ ÚSPĚCH BYSTŘICKÝCH OSTRÝCH ŠIPEK
Ve
dnech
23.10.2015
až
31.10.2015 se hráčka místního šipkového družstva DC Marná snaha Bystřice nad Pernštejnem Jitka Císařová
zúčastnila turnaje ve steelových (ostrých) šipkách – World Cupu v Turecku v Kemeru. Jedná se o soutěž
družstev, v níž se sčítají výsledky tří
dílčích turnajů – turnaje jednotlivců,
turnaje dvojic a turnaje družstev. Pro
Jitku to byla první zkušenost se steely
v zahraničí a hned jako členka reprezentace ČR. Družstvo ve složení 4
žen (Hana Bělobrádková, Jitka Císařová, Jana Kaňovská a Dagmar
Komorová) obsadilo krásné 9. místo
v konkurenci 29 týmů z celého světa, v jejichž soupiskách ﬁgurovali
světoznámí profesionální hráči, které
můžeme sledovat i na obrazovkách
Eurosportu na lednovém Mistrovství světa organizace BDO. Nejlepší
umístění ženy dosáhly v dílčím turnaji družstev, kde porazily favorizované
Skotky a dále hráčky Francie a Severního Irska a tím vyhrály skupinu a
postoupily do dalších bojů. Po výhře
nad Finkami bohužel nestačily na
Švédky a skončily na 5. místě. Celkové vítězství v družstvech a celém
World Cupu si vyházely Angličanky.
Tři týdny nato se Jitka účastnila
největšího steelového šipkového tur-

naje ve střední Evropě, Czech Open
v Praze. Zde v konkurenci 139 žen
obsadila nádherné 3. místo. První
místo vybojovala druhá hráčka světového žebříčku (přemožitelka Jitky
ze semiﬁnále) Aileen de Graaf z Holandska, na druhém místě skončila
světová jednička Deta Hedman z Anglie – obě profesionální hráčky.
V celorepublikovém žebříčku žen
se Jitka umístila ve své první sezóně
na vynikajícím 2. místě po sečtení
získaných bodů po šesti republikových turnajích, z nichž 3 turnaje do-

kázala vyhrát, jednou byla 2., 5. a 7.
a Mistrovství České republiky, kde se
povedlo získat „pouze“ 5. místo.
Je vidět, že Jitka úspěšně navazuje
na mezinárodní úspěchy v elektronických šipkách a získává zkušenosti
a krásná umístění i na poli steelových
šipek. Děkujeme za trvající podporu
Města Bystřice nad Pernštejnem, nejen ﬁnanční.
Do budoucna by se Jitka chtěla pokusit prosadit více na mezinárodním
poli, ale úkol je to opravdu sysifovský, protože náskok šipkařského svě-

ta je nepředstavitelně velký a ﬁnanční
i časové investice na cestě k úspěchu
jsou velmi vysoké. Dějiště mezinárodních turnajů jsou po celé Evropě,
např. Německo, Polsko, Rumunsko,
Litva. Nejvyšší metou jsou turnaje
v Anglii, kde se hrají ty nejlepší šipky
na světě a je největší konkurence. Při
hracím formátu K.O. (při první porážce konec v turnaji) je vskutku náročná záležitost prokousat se hracím
polem složeným z mnoha „profíků“.
Proto přejeme Jitce, aby se jí to mnohokrát povedlo.

Nositel tradic Bystřicka 2016
VÝZVA k podávání návrhů na udělení regionálního titulu a podnětů charakterizujících Bystřicko
Co je cílem akce? Posílit sounáležitost nás
všech s regionem, ve kterém žijeme, s jeho historií. Uvědomit si, co je pro náš kraj charakteristické
a vyzdvihnout občany, kteří k uchovávání těchto
charakteristických rysů přispívají. Ocenit ty, kteří
udržují a obnovují tradice Bystřicka, případně je
vytvářejí, a tím podpořit další obyvatele, zejména
mládež, k činnosti pro obce, pro mikroregion.
Kdo Vám podá případné bližší vysvětlení?
PhDr. Vladimír Cisár, městské muzeum, 566 552
180, muzeum.bystricko@tiscali.cz a Ing. Jarmila
Zemanová, Mikroregion Bystřicko, 566 590 399, mikroregionbystricko@
centrum.cz. Další informace na www.bystricko.cz
Do kdy je nutno podat návrhy a kam? Písemné návrhy jednotlivců, či skupin osob s uvedením tradice, se kterou je spojujete, zašlete či předejte v zalepených obálkách do 29. 2. 2016 na
následující adresy: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, oddělení školství, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem nebo Mikroregion Bystřicko, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
Co bude s návrhy dál? Vaše návrhy vyhodnotí odborná komise a vítězi

bude při slavnostní příležitosti v dané obci udělen titul „Nositel tradic Bystřicka“. Dále bude předána plaketa a ﬁnanční odměna (10.000 Kč pro jednotlivce nebo 15.000 Kč pro skupinu osob). K udělení titulu bude uspořádána
výstava na námět oceněné tradice a pamětní deska s krátkým popisem tradice
a činnosti vítěze bude umístěna do galerie, která byla v roce 2012 zřízena na
1. patře Městském úřadu v Bystřici nad Pernštejnem. V galerii se nachází
pamětní desky vítězů předchozích 4 ročníků titulu (2012 – SDH Vítochov
– Vítochovská pouť, 2013 – Národopisné soubory Rožínka a Groš, 2014 –
SDH Blažkov – Blažkovské závody přes rybník, 2015 - TJ Rozsochy).
Kdo je „Nositelem tradic Bystřicka“ v předchozím IV. ročníku? V
roce 2015 se tímto titulem může pyšnit TJ Rozsochy za konání tradičních
Masopustních ostatků. Udělený titul byl TJ Rozsochy slavnostně udělen při
příležitosti konání Masopustních ostatků dne 17. února 2015 v Rozsochách.
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Máte-li ve svém okolí jednotlivce či nějakou organizaci, kteří jsou
spojeni s uchováním, obnovou či rozvíjením tradic Bystřicka a zasloužili by si podle Vašeho názoru tento titul, napište nám!
JZ
Foto: Masopustní ostatky v obci Rozsochy - historie 1. foto, 2015 - 2. foto

MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
BYSTŘICKO BUDE OPĚT ČÍST DĚTEM, JIŽ PO DEVÁTÉ!

Již tradičně se i v letošním roce
bude konat další ročník mikroregionální akce „Bystřicko čte dětem“.
Jsme velice rádi, že se tato akce může
i díky štědrým sponzorům každoročně
konat a doufáme, že tradice čtení dětem bude úspěšně pokračovat i v následujících letech.
Základní myšlenkou celé akce je
zábavnou a nenucenou formou přitáhnout děti ke klasické knize a odpoutat
jejich pozornost od počítačových her.
I tentokrát bude snahou pořadatelů
udělat čtení zajímavé a poutavé, aby
se na ně děti vždy těšily a měly si
o čem vyprávět.
Do letošního, již devátého, roční-

Velice děkujeme všem sponzoku se zapojilo rekordních 22 člen- řídouška nebo Sluníčko z vydavarům za ﬁnanční i další podporu.
ských obcí (Blažkov, Bystřice n. P. telství Mladá fronta.
VP
– 3 školy a knihovna, Dalečín, Dolní
Rožínka, Lísek, Nyklovice, Písečné,
Prosetín, Rovečné, Rozsochy, Rožná,
Strachujov, Strážek, Sulkovec, Štěpánov n. S., Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Věžná, Vír, Zvole, Ždánice), ve
kterých proběhne celkem 67 čtení.
Děti i dospělí se opět budou moci
zaposlouchat do pohádek, pověstí,
fantazií či vyprávění. A stejně jako
v letech minulých bude v rámci letošního čtení dětem připraven doprovodný program, jako například setkání se
známými osobnostmi, autogramiády,
tvořivé, výtvarné i cukrářské dílny
a různá představení a překvapení.
Tento projekt ﬁnančně podpořila společnost E.ON, Kraj Vysočina
a jednotlivé obce, neboť bez jejich
podpory by se tato akce uskutečnit Čtení ve Víru – 24. 3. 2015, čte Jan Opatřil
nemohla. Dále akce probíhá za dlouholeté pomoci organizace Celé Česko
čte dětem, o.p.s. Díky tomu i letos
dostanou děti na čtení časopis Mate-

ADVENT A VÁNOCE V LÍSKU
Adventní čas jsme letos v Lísku poprvé zahájili slavnostním
rozsvícením vánočního stromu.
Strom jsme nemuseli stavět, protože nám krásná jedle vyrostla
přímo na návsi u obchodu. Vzhledem k výšce stromu jsme si museli pozvat plošinu z TS Bystřice
n. P. s panem Hanusem, který má
s výzdobou velkých stromů zkušenosti. Rozsvícení stromu předcházel asi půlhodinový kulturní
program.
V úvodu vystoupili trumpetisté Kamil Herník a jeho kolegové z Jásalky – Karel Humplík
a Jan Cacek. Následovalo pásmo složené z písniček, básniček
a hrané scénky, které si připravila
ZŠ Lísek. Mgr. Marta Kočíková
promluvila o tom, co je advent,
o tradicích a zvycích s touto dobou spojených. Dále přišel na
řadu druhý vstup trumpetistů
z Jásalky. Poté vystoupil místní
pěvecký sbor při kostele sv. Mikuláše s adventními písněmi. Na
závěr programu vystoupily ﬂétnistky Vendula Kabrdová a Magdaléna Cacková.
Během kulturního programu
se postupně setmělo a nastal ten
správný čas k zažehnutí stromu.
Na výzvu starosty se rozsvícení ujal František Mitáš z Lísku,
herec Horáckého divadla v Jihlavě, kterého také vídáme na tele16. strana

vizních obrazovkách. Zažehnutí
se povedlo napoprvé a strom se
stal po celou dobu adventu a Vánoc dominantou návsi. Všichni
účastníci se mohli v průběhu akce
zahřát výborným Líseckým punčem. Speciální punč byl připraven
i pro děti.
Hned po skončení rozsvěcování se většina účastníků přesunula
do místní hospody, kde se konal
již tradiční předvánoční jarmark
spojený s ochutnávkou vánoček.
Hospoda v Lísku prošla po mnoha letech zatěžkávací zkouškou.
Chvíli to vypadalo, že „praskne
ve švech“.
Po klidném adventu jsme se

dočkali Štědrého dne. Těšili jsme
se na sněhovou nadílku a na to,
jak nám bude při cestě na „půlnoční“ křupat pod nohama. To se
však nestalo, a tak nám vánoční
atmosféru vytvořili alespoň trumpetisté na věži kostela, Lukáš
Smrček s Kamilem Herníkem,
kteří vyhrávali krásné koledy.
Po třech dnech svátků vánočních byl nejvyšší čas se trochu pohnout, a tak jistě mnohým prospěl
hokejový zápas mezi „mladými
a starými“ Lísečáky na stadionu
v Bystřici, který skončil plichtou.
Pro děti a ostatní spoluobčany,
kteří si netrouﬂi zapojit se do hokejového zápasu, zajistila obec 90

minut veřejného bruslení. O bruslení byl ohromný zájem ve všech
věkových kategoriích. Na kluzišti
jsme si nejenom s radostí zabruslili, ale také jsme se zde setkali
a mohli si popovídat se svými
blízkými i vzdálenějšími sousedy,
se kterými se mnohdy i delší dobu
nepotkáme.
Děti měly ještě další možnost
se trochu vyřádit, a to na povánoční odpolední diskotéce v KD
v Lísku. Pozván byl u nás již
známý pan Hamerský, který měl
kromě písniček pro děti připravený i zábavný program. I tato akce
se setkala s velkým zájmem dětí
i jejich rodičů.
Na úplný závěr vánočních
prázdnin a svátků výše zmiňovaná
Schóla sv. Mikuláše uspořádala v
kostele sv. Michaela ve Vítochově
vánoční koncert. Celý výtěžek byl
věnován na opravy a údržbu vítochovského kostelíka.
V sobotu 8. ledna proběhla
v Lísku Tříkrálová sbírka. Obcí
prošly tři skupinky, které dohromady vybraly rekordních 17.075
Kč. Všem dárcům patří velké díky.
Děkuji všem spoluobčanům,
kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu všech těchto
akcí. Děkuji i těm, kteří se přišli
„jen“ podívat. Bez nich by to také
nebylo to pravé.
František Cacek - starosta
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Silvestrovské odpoledne se dá
strávit různě, ale pro velkou část
občanů Rožné je spojeno s „Vysokohorským výstupem na Hradisko“.
Letos se konal již pátý ročník, akce
je stále známější, a tak tentokrát kromě místních přišla i velká skupina
návštěvníků z širokého okolí. Zahájení proběhlo už tradičně před budovou obecního úřadu, kde po přivítání
dostali všichni pár dobrých rad, jak
se na této náročné expedici vyhnout
všem přírodním i jiným nástrahám.
Následovalo tekuté očkování před
rýmičkou, kašílkem a jinými vážnými chorobami a celý průvod se vydal
již známou cestou na vrchol kopce
Hradisko. Toto místo je obestřeno
spoustou historických tajemství
a příběhů a jeden přibyl i tentokrát.
Na vrcholu totiž opět čekala parta
nadšených divadelních amatérů s
klasickou českou pohádkou „Hrátky
s čertem“. Jan Drda by se asi divil,

jak se dá jeho předloha upravit, ale
důležité bylo, že se skvěle bavili herci i diváci. Káča i princezna Dišperanda nakonec dostaly svoje ženichy
a dobro zvítězilo nad zlem, jak už to
v našich krásných pohádkách bývá.
Výkony všech „umělců“ pak diváci
odměnili bouřlivým potleskem. Následoval přípitek svařeným vínem
a společná fotograﬁe. A tak až přibývající zima a houstnoucí tma doprovázely domů poslední vytrvalce.
Nerad bych na někoho z účinkujících nebo organizátorů zapomněl,
a tak děkuji všem, kdo se na přípravě této náročné akce podíleli. Naší
amatérské režisérce Lence Novotné
přeji pevné nervy s mnohdy rozjívenými herci tak, abychom společnými silami připravili nějaké další
překvapení a mohli Vás přivítat na
Silvestrovském výstupu 2016.
Libor Pokorný

Základní škola PíseĀné
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V ROVEČNÉM

Ve Ātvrtek 4. 2. 2015 v 15.00 hodin.
Nabízíme:
-

rodinné prostĢedí
v 1. roĀníku slovní hodnocení
anglický jazyk od 1. roĀníku
genetická metoda výuky Ātení a psaní
moderní výuka matematiky prof. Hejného
prvky alternativního vzdĒlávání
seznámení s prací na poĀítaĀi už od 1. tĢídy
všechny uĀebny vybavené poĀítaĀi pro žáky
nabídka kroužkĪ a volnoĀasových aktivit

PĢi zápisu pĢedloží rodiĀe svĪj obĀanský prĪkaz a rodný list dítĒte.
Bližší informace o škole získáte:

www.zsmspisecne.webgarden.cz, nebo na tel.: 566 573 266, 775 143 640
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Jako každý rok se i před letošními
Vánocemi sešli občané Rovečného,
aby 28. listopadu u vánočního stromu
na náměstí obce přivítali adventní čas.
Po pásmu koled a básniček byl strom
rozsvěcen a ke společné dobré náladě
přispěly perníčky, punč či teplý čaj.
Druhou adventní neděli se v Základní škole v Rovečném konal již
tradiční Adventní jarmark s dílnami,
kde si návštěvníci mohli různé dárky
a dekorace buď zakoupit nebo sami
vyrobit. K prodeji se nabízely i knihy,
které dlouhá léta ležely zapomenuty
ve školní knihovně.
Nechyběly zde perníčky, jež si děti
ozdobily polevou, stánky s bižuterií,
s dekoracemi ze sena a suchých plodů,
keramika, svíčky, háčkované dečky,
medovina a další. Dětem i dospělým
se nabízela stanoviště s vánočními vaz-

bami, drátkováním, s výrobou drobných dárečků a vánočních dekorací.
Děkujeme všem, kteří nelitovali svého
nedělního času a přišli pomoci s organizací nebo nabídli své výrobky a ukázali, co sami dovedou. Nemalý dík patří
i velkému množství návštěvníků, bez
kterých by celá tato akce neměla smysl.
Zájemci o hudbu zavítali v tento den do místního evangelického
kostela, kde od 16 hodin vystoupily
Smyčcový orchestr N. Kyjovského
při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
a komorní sbor Alter ego pod vedením dirigentky Lenky Macháčkové.
Doufáme, že všichni občané si
v klidu domova vychutnali letošní Vánoce a v novém roce přejeme pevné
zdraví a mnoho osobní pohody a spokojenosti.
Pořadatelé
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Vedoucí Osobní asistence: „Jde o to, aby naši uživatelé mohli být doma
mezi svými nejbližšími a cítili se jako lidé.“

Před čtyřmi lety se paní Janě změnil život. Její pracovitý manžel během krátké chvíle ochrnul. Paní Jana
se k nastalé situaci postavila čelem.
Zůstala s manželem doma a začala
se o něj starat. O víkendu pomáhají
s péčí o otce a domácnost ještě dvě

dcery. Zpočátku starost o nemocného muže i domácnost zvládala Jana
sama, ale po půl roce zjistila, že na
každodenní náročnou péči a starost
o dům už nemá sílu. Oslovila proto
zařízení Oblastní charity Žďár n. S. s
názvem Osobní asistence.
„Poté, co se manželovi stal úraz,
půjčovala jsem si v Bystřici od Charitní pečovatelské služby polohovací
postel a vozík. Právě tam jsem se
z letáku dozvěděla, že služba Osobní asistence existuje. A hlavně jsem
něco takového chtěla sama, protože
jsem po určité době, kdy jsem byla
sama doma s manželem, zjistila,
že tento stav sama nezvládnu. Je to
opravdu náročné, když se o člověka
pečuje 24 hodin,“ sděluje své vzpomínky na nelehkou dobu paní Jana.
Osobní asistence vznikla v roce
2010. Nejdříve se služba rozvíjela na
území Velkého Meziříčí, postupně
se otevřely pobočky ve Žďáře n. S. a
v Bystřici n. P. „Jsme oslovováni rodi-

nami z celého okresu. Většinou se jedná o péči o seniory, kteří nejsou soběstační, ale službu poskytujeme i dětem
a lidem středního věku,“ vysvětluje
Mgr. Jaroslava Pavlíčková, vedoucí
Osobní asistence.
Poté, co paní Jana zkontaktovala
vedoucí Jaroslavu Pavlíčkovou, proběhla schůzka v domácnosti s osobní
asistentkou, která o manžela paní Jany
začala pečovat.
„Služba ve svém počátku probíhala zhruba dvě hodiny. Postupně jsem
hodiny navýšila, protože jsem byla s
péčí spokojená. O manžela bylo postaráno, jak bych si představovala.
Osobní asistenti nyní tráví s manželem zhruba pět hodin denně. Když je
potřeba, přijedou i o víkendu,“ doplňuje paní Jana.
A s čím konkrétně asistenti pomáhají? „Naši asistenti se především snaží
pomoci rodině zvládnout nelehkou
situaci, ve které se ocitá. Mnohdy se
jedná o novou a hlavně krizovou situ-

aci v rodině, která se stane z minuty
na minutu a přináší s sebou nutnost
radikálních změn. Je třeba hodně
věcí vyřešit, vyřídit, postarat se. A
k tomu právě přispívá i přítomnost
osobního asistenta,“ dodává Jaroslava Pavlíčková.
Pracovníci žďárské Charity tak
mohou rovněž asistovat při přípravě
a podávání jídla a pití, při přesunech na lůžko či vozík, pomáhají při
osobní hygieně, používání WC, doprovází při procházkách, do školy,
do zaměstnání či k lékaři. Tyto úkony jsou hrazeny dle platného ceníku
umístěného na webových stránkách
žďárské Charity www.zdar.charita.
cz. Rovněž služba poskytuje i dopravu na předem určené místo.
„Jde o to, aby naši uživatelé mohli
být doma mezi svými nejbližšími a
cítili se jako lidé,“ uzavírá naše setkání Jaroslava Pavlíčková.
Lenka Šustrová
Ilustrační foto: Zbyněk Čech

VODA PITNÁ A NEPITNÁ
O původu vody na naší planetě toho
moc nevíme. Někteří geologové tvrdí,
že vznikla přibližně před 4 miliardami
let slučováním kyslíku a vodíku, druzí,
že ji sem zanesly komety a asteroidy
v podobě ledu.
Ať už je to jakkoliv, jedno je jasné, že
se bez ní nic živého neobejde.
Jak dobře víme, pro lidstvo a veškerou živočišnou říši je nutností voda v co
nejčistší podobě, tedy H2O a nic jiného.
V takové kvalitě se skutečně kdysi nacházela a byla to voda srážková – přirozeně destilovaná.
Z hlediska délky života naší planety
tomu ještě není tak dávno. Ještě před
průmyslovou revolucí, tedy někdy
na přelomu 18. století, kdy nebyly v
každém větším městě komíny chrlící
jedovaté zplodiny do ovzduší, silnice
nebyly přeplněné naftovými kamiony,
vesnice netopily PET láhvemi a v každé domácnosti nebyly 2–3 automobily
se spalovacím motorem!

Dodnes by se voda zřejmě dala v
některých lokalitách v této kvalitě najít,
ale je to velmi těžké, protože škodlivé
látky se šíří ovzduším všemi směry.
Je patrné, že na Vysočině a některých
odlehlých oblastech na tom nejsme tak
zle, zajímavá byla moje náhodná zkušenost s domácími zvířaty, kdy měla k
dispozici ve dvou stejných nádobách
vodu dešťovou a tu druhou z vodovodu.
Dešťovou vypila instinktivně ihned a té
druhé si ani nevšimla! Tento test jsem
ještě několikrát opakoval a vždy to dopadlo stejně…
Nu, někteří optimisté tvrdí, že ještě v
tomto století, pokud zmizí veškeré emise z ovzduší a srážková voda najde využití nejen jako voda užitková – balzám
pro zahradní rostliny, plnění bazénů,
WC, myček a praček – bude vhodná
také k přímé konzumaci.
A proč ne, jestliže bude ovzduší
čisté, bude tato voda také čistá, navíc
bez chloru a dalších nežádoucích látek.
Proto je logické, že se na vývoji těchto

vodáren již pracuje.
To je však hudba budoucnosti a my
musíme řešit reál – současnou skutečnost.
Myslím, že nebude vadit, když přeskočíme veškeré chemické limonády,
které, ač jich jsou plné regály v obchodech, naše potomstvo už logicky a přirozeně časem odbourá.
O pramenité vodě a přírodních
minerálkách již řeč byla, méně jsou
škodlivé ty, které obsahují co nejméně
rozpuštěných látek, které se bohužel v
těle usazují.
Je tu nyní otázka kojenecké, destilované a upravené vody z vodovodního
řadu.
Voda označená na etiketách jako
kojenecká se zdá být v současné době
nejpřijatelnější, čerpá se z čistých podzemních zásob a především musí splňovat normy, které limitují obsah rozpuštěných látek (max.500mg/l).
Destilovaná voda, kterou je možno

koupit v lékárně, je zřejmě tou nejčistší,
co se týče chemického složení - čistě
H2O.
Samotná je téměř bez chuti, ale když
ji použijeme např. na bylinné čaje, tak
se tam naopak přirozené aroma těchto
rostlin velice zvýrazní.
Těžko popsat, jestli ji něco chybí…
Snad troška života z kvalitního ovzduší?
No a vodu z kohoutku netřeba podrobně popisovat, ta má v sobě tolik cizích látek, že na to nestačí ani celá Mendělejevova tabulka! Jedině po kvalitní
ﬁltraci a převaření se zdá být použitelná.
Když si vzpomenu, jak nám ji kdysi
někteří úředníci nabízeli v kanceláři při
jednáních, tak se vždy pobavím…
Jenomže ono to k smíchu, bohužel,
není, jde totiž o zdraví nás všech!
Vodu jsme popsali, doufám, dostatečně, je na každém z nás, jakou alternativu si zvolí.
Martin Prokopec

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PROGRAM KOPRETINY - 27. - 30. ledna 2016
StĜeda 27. 1. 2016
8.00 - 13.00 hod.
VzdČlávací aktivita v oblasti manuální zruþnosti dle pĜedlohy nebo
vlastní fantazie: Karnevalové masky
8.00 - 13.00 hod.
Klub rodiþĤ s dČtmi na téma: Karneval a masky - interaktivní
setkávání rodiþĤ, sdílení zkušeností na rĤzná témata, pro dČti je
bČhem Klubu rodiþĤ zajištČna herna
15.30 -17.30 hod.
Kopretinový Karneval
ýtvrtek 28. 1. 2016
Klub rodiþĤ s dČtmi na téma: Karneval a masky – interaktivní
setkávání rodiþĤ, sdílení zkušeností na rĤzná témata, pro dČti je
bČhem Klubu rodiþĤ zajištČna herna
8.00 - 13.00 hod.
VzdČlávací aktivita v oblasti manuální zruþnosti dle pĜedlohy
nebo vlastní fantazie: Karnevalové masky
13.00 - 16.00 hod.
ěeþová výchova s lektorkou Mgr. Bc. Ivonou ýermákovou
(jen pro objednané)
16.00 – 17.30 hod.
Beseda s MUDr. Lenkou Miþínovou Sáblíkovou na téma:
Infekþní nemoci - podrobnČjší informace viz leták, hlídání dČtí
bČhem
besedy
zajištČno,
po
skonþení
besedy
možnost
individuálního poradenství
Zveme širokou veĜejnost.
8.00 - 13.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.

Sobota 30. 1. 2016
Odjezd 13.00 hod.
Zájezd na muzikál Dracula do Prahy
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• NOVÁ VANA DO STARÉ, bez bourání, bez nástřiku,
montáž 3 hodiny, záruka 5 let. Tel: 608 700 515,
www.renovacevany.eu
• KOUPÍM STARÉ peřiny a nedrané peří 721 469 234
• PRODÁM byt 2+1 v Dolní Rožínce, cena dohodou. Informace na tel. 737 869 831
• HLEDÁTE styl práce, kde můžete sami ovlivnit výsledek,
výšku příjmu a určit si čas, který práci chcete věnovat tak,
abyste ji mohli skloubit s péčí o rodinu, se studiem a vším
ostatním? Jsme kosmetická ﬁrma a pro své oblasti hledáme
šikovné spolupracovníky - ženy na MD, muže i důchodce,
studenty (18 let) v této oblasti: Jihlava, Havlíčkův Brod,
Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě,
Bystřice nad Pernštejnem. Preferujeme: komunikativnost,
ﬂexibilitu, samostatnost a zároveň schopnost týmové práce.
Kontakt: avonvysocina@seznam.cz nebo 605 746 985

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Dopoledne s Usměváčky
Naše společenství Českobratrské
církve evangelické v Bystřici je součástí sboru ČCE se sídlem v Novém
Městě n. M. Zde v Bystřici n. P.
máme Sborový dům na ulici Nová
čtvrť, kde se v neděli konají bohoslužby a během týdne další aktivity.
Sbor se rozhodl podporovat neziskové organizace Rolnička v Soběslavi,
Lékaři bez hranic a také naše Usměváčky z Bystřice n.P.
Na listopadovou rodinnou neděli
jsme pozvali na bohoslužby bystřické „Usměváčky“, pro něž byla
určena mimořádná peněžní sbírka
v tomto měsíci. Po svém krátkém
vystoupení se zúčastnili bohoslužby
pro děti. Měli jsme radost, že jich v
tom deštivém nedělním dopoledni
za námi přišlo 24 i s doprovodem
rodičů a asistentů. Po bohoslužbě
následovala dílnička – tisk přáníček
a rozhovory při malém občerstvení. Pro někoho z nás to byla nová
zkušenost a poznání, jak přijímat a

chovat se k lidem s různými druhy
postižení. A pro naše hosty to bylo
zase možná první setkání s vírou, s
naší církví a životem v ní. V neposlední řadě také informace o tom, že
v Bystřici jsme a kde se scházíme.
Zda se akce podařila, doložím slovy
jedné maminky. „Chtěli jsme po našem vystoupení odejít, ale potom jsme
se zaposlouchali a zůstali.“ Děkujeme
za pěkné dopoledne všem. Ale přece
jenom bych chtěla zvlášť poděkovat
p. Soni Dudkové, která srší nápady,
má otevřené srdce a dovede vykouzlit
úsměv na tváři svých andílků.
Budeme se těšit na další společné
akce a jsme rádi, že jsme mohli dát
Úsměváčkům pod stromeček výtěžek
sbírky ve výši 5.520 Kč. Nebyl to první dar, protože už v lednu 2015 jsme
při ekumenických bohoslužbách věnovali dětem částku 2.480 Kč.
Všem dárcům moc děkujeme a přejeme klidný a požehnaný nový rok.
-LN-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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hledají do stálého pracovního pomČru

ZEDNÍKA
Požadujeme:
- praxe min. 10 let, zkušenosti v oblasti pozemního stavitelství výhodou
- Ĝidiþský prĤkaz skupiny „B“
- þasovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovČdný pĜístup k práci a samostatnost
- profesní životopis
Nabízíme:
- odpovídající finanþní ohodnocení
- zamČstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zamČstnání pĜevážnČ v okolí BystĜice n.P.
Termín nástupu:
- dohodou
Bližší informace osobnČ na adrese K Ochozi 666, BystĜice n.P. telefonicky na tel.
566 551 500, 606 770 125 (ing. Nemrah), pĜípadnČ mailem na nemrah@ts-bystrice.cz
do 29.2.2016.

výhodné

ZIMNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

Dvojsklo či trojsklo
Ug až 0,5 W/(m2K).

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

ZUŠ a KD v Bystřici n.P. pořádají

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

www.vpo.cz
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Účinku
Účinkují:
ují:
Smyčcové kvarteto ZUŠ
Smyčcové kvarteto Cappella allegra
Akvarteto
Program:
J. S. Bach, G. F. Handel,
F. Manfredini, E. H. Grieg a další

Nejmladší hokejisté BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem. Chceš
se stát hokejistou? Přijď mezi nás.Treninky probíhají každé
úterý od 15.45 hod. a každý pátek od 16.30 hod.
Těšíme se na Vás. Hokejový oddíl BK Zubři.

Pátek 26. února 2016 v 19.30
Malý sál - KD Bystřice n.P.

Vstupné dobrovolné
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