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Rok 2012 nebude ﬁnančně lehký

Město Bystřice n. P. se prezentovalo v rámci stánku kraje Vysočina i
na jubilejním 20. ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností REGIOTOUR. Pracovníci TIC zde opět nabídli osvědčené letáky, pohlednice, mapy a další propagační materiál. Ten byl většinou pořízen z
grantových programů „Vysočinou za zdravím a poznáním“, „Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicko“, „Za poznáním Zubří země“ a „Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejnu pro turisty“.
Kromě samotného města jsme propagovali i mikroregion Bystřicko,
VOŠ a SOŠ a některé podnikatelské subjekty Bystřicka.
-HJ-

Po silvestrovských oslavách je to
tady. Všichni napjatě sledují, jak se
začnou upravovat ceny zboží a služeb. Jak se změní dávky sociálně
potřebným? Co udělají velké energetické korporace? Různých katastroﬁckých scénářů bylo napsáno
plno, ale teď musí přijít realita. Proto
i já se pokusím informovat na našich
stránkách o tom, co nás čeká, čeho
se máme obávat a z čeho se naopak
radovat.
Státní reformy ponechám na posouzení každého z vás a budu se

věnovat pouze úpravám, které může
ovlivnit městský úřad. Nejprve věc
radostná – co se nezmění v roce
2012. Naše město má již dva roky
deregulované nájemné, proto jej
není třeba měnit. Také cena odpadu
za popelnici zůstává na 500,- Kč
za osobu. Zastupitelstvo města také
nepřistoupilo k úpravě daně z nemovitostí. Zůstává na loňské úrovni.
Nezvyšuje se ani poplatek za dítě
v mateřské škole. Cena obědů pro
děti, které připravuje vývařovna, se
nemění. Dle informací jednotlivých
odborů města se nemění ani žádné
správní poplatky pro jednotlivé žadatele (zhotovení pasu, občanského
průkazu, řidičského průkazu apod.).
Zatím i poskytovatel elektrické energie E ON zdražuje pouze minimálně.
K úpravám jsme museli přistoupit v oblasti služeb, protože
jednak dochází ke změnám vstupů
a dále se všeobecně zvedá sazba
DPH. Vodné a stočné stanovil Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko
(Pokračování na str. 4)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OZNAMUJE
Základní umělecká škola oznamuje, že ve dnech 23. ledna až
14. února 2012 bude upravena
výuka a provoz školy z důvodu
stěhování z její hlavní budovy na
Zahradní 622 do provizorních
prostor před konečným přesunem
do nové budovy v srpnu 2012.
Děti dostanou od svých učitelů
přesné informace pro rodiče, harmonogram úprav výuky v období
stěhování písemně přílohou do
žákovské knížky, stejně jako celou organizaci výuky ve 2. pololetí

Téma měsíce:

ROK 2012 NEBUDE FINANČNĚ LEHKÝ

školního roku 2011-12. Případné nutné malé změny v rozvrhu
hodin budeme řešit individuálně.
Škola se bude stěhovat postupně po patrech. V týdnu od 23. do
27. ledna přesuneme výtvarný
obor, sklady a archivy, suterénní
prostory, 30. ledna – 3. 2. února
hudební třídy a skladové prostory
z přízemí, 6. -10. 2. hudební třídy,
archiv, sklady a kancelář z 1. patra.
ZUŠ bude působit do 30. června
2012 na těchto místech:
(Pokračování na str. 4)
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AKCE

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
REKONSTRUKCE KOUPELEN
DODÁVKY SANITÁRNÍ KERAMIKY
DODÁVKA OBKLADŮ A DLAŽEB
PROJEKTOVÁ ČINNOST
3D GRAFICKÉ NÁVRHY
REKONSTRUKCE STAVEB
REALIZACE NOVOSTAVEB
IWA, spol. s r.o.
Zahradní 13, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel./fax: +420 566 550 610
e-mail: jaroslav.hes@iwa.cz
Pondělí - Pátek 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 11.00

grafický návrh zdarma
sleva 10% na obklady + zařizovací předměty

PSTRUHAŘSTVÍ UJČOV
PSTRUH DUHOVÝ ŽIVÝ - 110,- Kč/kg
PSTRUH DUHOVÝ KUCHANÝ - 135,- Kč/kg
(objednávejte minimálně den předem a min. 10 ks)

Prodej krmiv pro plůdek, na výkrm a pro sportovní
rybolov za bezkonkurenční ceny!!
(pstruží pelety, halibuty s dírou i bez, krmiva pro kapra)

Prodejní
j doba: Po – Pá 7-13 hod. a So 9-13 hod.
Kontakt: +420 724 835 563,
+420 566 566 480
www.pstruharstvi-ujcov.cz
Objednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LEDEN - ÚNOR 2012
Datum

Název akce

Místo

Organizátor

Prostory KD

MČsto BystĜice n. P.

KD Rožná

SK VČžná

28. 1. 2012

Ples mČsta BystĜice n. P.; 20.00 hod.

28.1.2012

LyžaĜský ples; 20.00 hod.; hudba SklepmistĜi

28. 1. 2012

Turnaj ve fotbalu – starší pĜípravka

Sportovní hala

Josef Mach + OFS

28. 1. 2012

Pyžamový turnaj ve volejbalu smíšených družstev

Sportovní hala

Sokol BystĜice n.P.

29. 1. 2012
30. 1. - 3. 2. 2012

VþelaĜská výstava; 10.00 hod.
SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U19, U18

Muzeum

ýSV

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

Sborový dĤm ýCE

Sborový dĤm ýCE

Sokolovna

TJ Sokol BystĜice n.P.

Velký sál KD

KD BystĜice n.P.

ZŠ Nádražní 615

ZŠ Nádražní 615

31. 1. 2012

Ekumenická bohoslužba; 17.00 hod.

31. 1. 2012

TJ Sokol BystĜice n. P. – nábor dČvþat a chlapcĤ; 16.30 hod.

1. 2. 2012

Kinokavárna – Muži v nadČji; 18.30 hod.

2. 2. 2012

Zápis do prvních tĜíd v ZŠ Nádražní 615; od 13.00 do 17.00 hod.
Zápis do prvních tĜíd v ZŠ T.G. Masaryka; od 19.00 do 17.00 hod.

ZŠ T.G. Masaryka

ZŠ T.G. Masaryka

3. 2. 2012
3. 2. - 5. 2. 2012
3. 2. 2012

SoustĜedČní juniorské florbalové reprezentace
Ples obce Zvole; 20.00 hod.; hraje Zuberská šestka

4. 2. 2012

Turnaj ve florbalu – veteráni

4. 2. 2012

57. ZemČdČlský ples; 20.00 hod., hrají Pikardi a BystĜická kapela

Sportovní hala

ýFbU

KD Zvole

Obec Zvole

Sportovní hala

ZŠ Horní Brno

Prostory KD

VOŠ a SOŠ BystĜice n.P.

ZŠ Vír

Mikroregion BystĜicko, ZŠ a MŠ Vír

6.2. - 10.2.2012

BystĜicko þte dČtem ve Víru

6.2. - 10.2.2012

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovky Brno U16 a U17

Sportovní hala

Zbrojovka Brno

8. 2. 2012

Divadelní pĜedstavení pro mládež - Koþka na kolejích;10.00 hod

Velký sál KD

KD BystĜice n.P

9. 2. 2012

DČtské divadelní pĜedstavení - O sluneþníkĤ, mČsíþníku a vČtrníku;
8.30 a 10.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice n.P

11. 2. 2012

XXXII. Maturitní ples Gymnázia; 20.00 hod., hraje BystĜická kapela

Prostory KD

Gymnázium BystĜice n.P

12. 2. 2012

Volejbalový turnaj

13.2. - 14.2.2012

BystĜicko þte dČtem v UnþínČ

Sportovní hala

M. Felcman

ZŠ Unþín

Mikroregion BystĜicko, ZŠ a MŠ
Unþín

Orlovna

SKS orel BystĜice n. p.

14. 2. 2012

Setkání kĜesĢanských seniorĤ v OrlovnČ

14. 2. 2012

To nejlepší z muzikálu s herci MČstského divadla v BrnČ; 19.30 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice n.P

15.2. - 19.2.2012

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Velké MeziĜíþí

Sportovní hala

FC Velké MeziĜíþí

15.2. - 19.2.2012

SoustĜedČní fotbalistĤ Rakvice

Sportovní hala

FC Rakvice

KD Branišov

SDH Branišov

restaurace
Rozhledna

restaurace Rozhledna

17. 2. 2012
17.2. - 19.2. 2012

Ostatková taneþní zábava; 20.00 hod.; hraje JÁSALKA BAND
Speciality þeské kuchynČ

18. 2. 2012

Turnaj ve florbalu

18. 2. 2012

Tradiþní ples žen; 20.00 hod.; hudba Tonic

18. 2. 2012
18. 2. 2012
19. 2. 2012

StĜítežské ostatky; od 10.30 hod.
Spoleþenský ples MEGA a.s a MEGA-TEC s.r.o; 19.30 hod, hraje
L.I.F. Olomouc
Volejbalový turnaj

ýSŽ Rožná

StĜítež

SDH StĜítež, Obec StĜítež

Prostory KD

MEGA a.s a MEGA-TEC s.r.o

Sportovní hala

M. Felcman

Sportovní hala

Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice n.P

SoustĜedČní futsalistĤ Sokola Jehnice

Sportovní hala

Sokol Jehnice

BystĜicko þte dČtem v Lísku, Roveþném, Rožné a ŠtČpánovČ n.S.

22.2. - 26.2.2012

SoustĜedČní fotbalistĤ Ivanþice

22.2. - 26.2.2012

ýada

KD Rožná

Mikroregion BystĜicko, ZŠ a MŠ
obcí
FC Ivanþice

20.2. - 24.2.2012

22. 2. 2012

Sportovní hala

ZŠ obcí

23. 2. 2012

Draþky U FialĤ; 17.00 hod.

Chalupa U FialĤ
ve Víru

Chalupa U FialĤ

23. 2. 2012

Ochutnávka vín; 19.30 hod.

Malý sál KD

KD BystĜice n.P

Sokolovna

SK Pernštejn –n NedvČdice

KD VČchnov

Stavoflos s.r.o.

24. 2. 2012

Ples, hudba Jásalka; 20.00 hod.

24. 2. 2012

III. stavební ples; 20.00 hod.

25. 2. 2012

XIII. Spoleþenský ples

26. 2. 2012

KD Daleþín

Daleþín

DČtský karneval; 15.00 -17.00 hod.

Velký sál KD

DDM a KD BystĜice n.P

29.2. - 4.3.2012

SoustĜedČní fotbalistĤ FC NámČšĢ n. O.

Sportovní hala

FC NámČšĢ n.O.

29.2. - 4.3.2012

SoustĜedČní fotbalistĤ

Sportovní hala

Dufek

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

Zprávy z Domanína
Letošní předvánoční neděle byla
v Domaníně plná úsměvů a pohody.
Děti si tentokrát připravily veselou
silvestrovskou show pro všechny ty,
kteří si udělali chvilku čas a přerušili
vánoční přípravy. Přijela i televize ze
stanice Domanín, která vše natáčela.

Vše řídil režisér se svými spolupracovníky. Děti předvedly scénky,
vtipy, hádanky, zatančili i malí domanínští hasiči a domanínské břišní tanečnice. V programu nechyběl
Večerníček, televizní i sportovní noviny a předpověď počasí pro Domanín. Malé
princezny
zatančily
svůj tanec
a ukázka
z Mrazíka
p o b av i l a
všechny
diváky
v
sále
kulturního domu.
Účinkující
děti, kterých bylo

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

skoro čtyřicet - od nejmenší teprve
tříleté Natálky po Handy, která končí
základní školu, byly odměněny potleskem a vánoční balíčkem.
Den před Silvestrem proběhl druhý ročník turnaje ve stolním tenisu
za účasti 44 hráčů z Domanína a
blízkého okolí. Bojovalo se ve třech
kategoriích a jejich vítězi se stali
Martin Uhrinec mladší před Patrikem Šándorem a Terezou Juklovou,
Klára Menoušková před Kristýnou
Kachyňovou a Janou Pavlů a Pavel
Navrátil před Martinem Navrátilem
a Zdeňkem Skulou mladším.
Samospráva zve občany na veřejné setkání se starostou a místostarostou města. Konat se bude v pondělí
30. ledna od 18 hodin ve schůzovní místnosti v suterénu kulturního
domu.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
ŘÍJEN 2011
27.10. Samuel König
LISTOPAD 2011
5.11. Martin Zbraněk
6.11. Andrea Skalníková
23.11. Leontýna Fialová
Jubilanti
ÚNOR 2012
Marie Krytinářová
Josef Křenek
Marie Pelikánová
Jaroslav Kašpar
Jan Kletečka Ing.
Františka Kalinová
František Brázda
Vladimír Ráček
Ludmila Fibingerová
Pavel Filip
Miloslav Smolík

92 let
91 let
90 let
89 let
87 let
86 let
80let
80 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
24. 9.
11.10.
13.10.
29.10.
30.10.
14.11.
15.11.
18.11.
30.11.
6.12.
11.12.
16.12.
20.12.
27.12.
28.12.

Jarmila Judasová
Marie Marešová
Věra Hrachová
Kamil Vrba
Josef Müller
Marie Kadlecová
Danuše Kobzová
Jiří Jambor
Václav Kozel
Libuše Flosová
Jaroslava Ptáčková
Vilém Zámečník
Ivona Krištofová Mgr.
Vladimír Vícha
Adolf Kaňka

85 let
84 let
78 let
49 let
83 let
55 let
76 let
71 let
67 let
82 let
77 let
81 let
36 let
74 let
72 let

Probíhající
revitalizace zeleně
v Bystřici
S počátkem roku 2012 začala
další, opticky nejvýraznější etapa
realizace projektu Revitalizace
parků, zeleně a stromořadí v Bystřici nad Pernštejnem, a to kácení.
Společnost Less & Forest s.r.o.,
která soutěž vyhrála, postupně
podle projektu odstraňuje vybrané keře, živé ploty a stromy. Akce
je svým plošným záběrem rozsáhlá, postupně se budeme setkávat s
pokácenými dřevinami na sídlišti
I, II a Voldáně. Využitelná dřevní
hmota – kulatina bude prodána,
větve, keře a vršky budou štěpkovány. Následujícím krokem bude
odstraňování - frézování pařezů.
Revitalizace bude dokončena v
roce 2012 náhradní výsadbou dřevin a obnovou trávníků, vše opět
podle schváleného projektu. S
případnými konkrétními dotazy k
vlastní akci se můžete obrátit na
odbor životního prostředí, Ing.
František Klimeš tel. 566 590300,
nebo na odbor správy majetku a
investic, Ing. Miloš Šibor tel. 566
590349.
OSMI
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Vážení spoluobčané, věříme, že
jste šťastně prožili vánoční svátky se
všemi tradičními zvyky, které k tomu
u každého z Vás doma patří, a že jste
po novoročních oslavách připraveni
spokojeně a úspěšně prožít další rok,
rok 2012. Chceme společně s Vámi
a za Vaší pomoci dále přispívat
k posilování vazeb občanů s naším
regionem a zpřesňovat a dotvářet
charakteristiku našeho kraje. Proto
připravujeme na letošní rok první
ročník nové akce „Nositel tradic Bystřicka“. V průběhu této akce chceme
nejen hledat vše, co patří k tradicím
našeho regionu, k tradicím Bystřicka,
ale také současně vyzdvihnout osoby,
které jsou s uchováváním, obnovou
či rozvíjením těchto tradic neodmyslitelně spojeny. Chceme při letošní
Vítochovské pouti, kterou za jednu

„NOSITEL TRADIC BYSTŘICKA“
(Výzva k podávání návrhů na udělení regionálního titulu a podnětů pro doplnění seznamu tradičních činností, výrob, zvyklostí apod.,
charakterizujících Bystřicko)
z takových našich tradic pokládáme,
poprvé udělit titul „Nositel tradic
Bystřicka“ vybranému občanovi. Pomozte nám s přípravou této akce!
Máte-li ve svém okolí někoho,
kdo je spojen s uchováním, obnovou či rozvíjením tradic Bystřicka
a zasloužil by si podle Vašeho názoru připravovaný titul, napište
nám! Dále nám napište, pokud víte
o nějaké činnosti, výrobku, zvyklosti, pověsti či jiném projevu, které
připisujete jako charakteristické
své vlastní obci, Bystřicku.
Písemné návrhy, ve kterých

CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE
ZUŠ v minulém roce musela být
s okamžitou platností uzavřena
MŠ Korálky na ulici Zahradní
z důvodu havarijního statického
stavu budovy. Děti byly přemístěny do přístavby ZŠ Nádražní, kde k tomu byly připraveny
v krátkém čase vhodné prostory.
Jedná se ovšem o provizorium,
a proto bylo zastupitelstvo města postaveno před těžkou otázku,
jak dále pokračovat, neboť v jednom z pavilonů uzavřené školky
působil i dechový soubor LŠU.
Nejdříve byly monitorovány
nemovitosti v majetku města,
které by byly vhodné pro umístění školky. Město v současné době
vlastní 31 nebytových nemovitostí + 1843 bytů, což je pořádná
porce. Další skutečností je, že
obě základní školy, ač mají kapacitu 800 žáků, jsou v současné
době využity pouze z poloviny
a podle demograﬁckého vývoje se nejeví reálná možnost, že
by došlo k jejich naplnění. Také
rozmístění školek na území města bylo ideální, na obou sídlištích
a pro dojíždějící v blízkosti autobusového nádraží. Bylo provedeno několik projekčních studií
umístění MŠ Korálky, z kterých
vyplynula základní informace,
že oprava stávajícího uzavřeného
objektu by byla ﬁnančně nejnáročnější, prakticky by byla skoro
nutná demolice a výstavba školky
nové. Ovšem z hlediska rozložení školek v rámci města je místo
v blízkosti autobusového nádražní výhodné. Dalším argumentem

bylo, že i stávající budova ZUŠ
nedostačuje současným potřebám
a rozvoji umělecké školy. I v této
budově jsou nutné velké stavební
úpravy. Zastupitelstvo města na
svém posledním zasedání tedy
na základě shora uvedených argumentů a také z důvodu snížení provozních nákladů rozhodlo,
že mateřská škola Korálky bude
přestěhována do rekonstruované
budovy ZUŠ na ulici Zahradní
a ZUŠ bude přestěhována do přístavby ZŠ Nádražní. ZUŠ získá v
přístavbě ZŠ Nádražní potřebné
prostory (prakticky 2 x více m2),
které ji tolik chyběly v budově
na ulici Zahradní a všechny sekce budou po dlouhé době opět
pod jednou střechou. Jedná se
o velké stavební úpravy, které
jsou prioritní z hlediska rozpočtu
města pro rok 2012. MŠ Korálky
by měla být přestěhována do nových prostor na ulici Zahradní do
30. května 2012 a ZUŠ by měla
působit v prostorách přístavby
ZŠ Nádražní od nového školního
roku, tedy od 1. září 2012.
Zastupitelstvo také schválilo
možnost využití části bývalého
areálu MŠ Korálky na ulici Zahradní (zhruba spodní pavilon,
který využívala ZUŠ), jako místo
pro výstavbu dvojdomku pro osoby s mentálním postižením, který
by zřizoval Ústav sociální péče
Křižanov, jako příspěvková organizace Kraje Vysočina. Realizace
tohoto záměru by přinesla až 17
nových pracovních míst.
Josef Vojta, místostarosta

nezapomeňte uvést kontakt, abychom Váš návrh mohli s Vámi dle
potřeby upřesnit, zašlete či předejte v zalepených obálkách na následující adresy:
- Městský úřad Bystřice n. P., Příční
ulice č. 405, 593 15 Bystřice n. P.,
oddělení školství, Ing. Blanka Svobodová nebo
- Kancelář Mikroregionu Bystřicko,
Příční ulice č. 405, 593 01 Bystřice
n. P., Ing. Jarmila Zemanová.
Chcete-li své návrhy před odesláním ještě konzultovat, dohodněte si
konzultaci na těchto místech:

- PhDr. Vladimír Cisár, Městské
muzeum, 566 552 180, muzeum.
bystricko@tiscali.cz,
- Ing. Jarmila Zemanová, Mikroregion Bystřicko, 566 590 399, mikroregionbystricko@centrum.cz.
Bližší pravidla pro udělování titulu, platná pro letošní rok, najdete na
webových stránkách www.bystricko.
cz, www.bystricenp.cz, www.info.
bystricenp.cz, nebo se s nimi můžete
seznámit v kancelářích Městského
muzea v Bystřici nad Pernštejnem a
Mikroregionu Bystřicko na Příční ulici č. 405, případně v prostorách Turistického informačního centra, kde Vám
poskytnou rovněž základní informace
o akci.
Konečný termín pro odeslání či
doručení Vašich návrhů je 15. březen 2012.

Nenechte se napálit!
V posledních dnech naše sdružení Spotřebitel net zaznamenalo celou
řadu stížností dotýkajících se slevových voucherů prodávaných pomocí
nejrůznějších webových portálů. Je pravdou, že již od okamžiku jejich
vzniku se zdálo být jen otázkou času, kdy se objeví první stížnosti, ale
lehce jsme doufali, že pokud se tento nápad udrží pod kontrolou, tak
nemusí být spotřebitelům ani podnikatelům ke škodě. Bohužel ale každá bohulibá myšlenka, jako například tato, která měla naučit opět lidi
chodit do restauračních zařízení, může být zneužita nepoctivci. To, že se
tak stalo, dokazuje řada příspěvků v nejrůznějších webových diskusních
fórech.
Můžete se sami přesvědčit na webové stránce:
http://slevuj.webnode.cz/news/tragicke-zazitky-ze-sveta-piva-muzete-konzumovatneomezene-ale-nesmite-se-opit-/.
V praxi potraviny, či služby poskytované majitelům slevových kuponů jsou nekvalitní, či ošizené. Jako příklad: menší gramáž pizzy pro
spotřebitele platící voucherem, či neochotná a pomalá obsluha.
Bohužel největší komplikací na tomto smutném příběhu je, že pošpiňuje relativně dobré jméno jedné snahy, která na svém počátku měla
jen pomoci spotřebitelům a podnikatelům dohromady.
Marie Hanáková

Rok 2012 nebude ...
(Pokračování ze str. 1)
na 77,70 Kč a blížíme se avizované
stokoruně za metr krychlový. Naše
Teplárenská společnost upravuje cenu tepla na 429,30 Kč/GJ bez
DPH. S DPH to potom bude konečná cena 489,40 Kč/GJ. Stále je to
cena velmi přijatelná a pro občany
snesitelná. Pro připomenutí, je to
cena pro maloodběratele v našich
bytech, kterých město vlastní 1843,
i pro střední odběratele (např. kulturní dům, školy a městské nebytové domy). Okamžitě po novém
roce zjistili cestující MHD zvýšení
sníženého jízdného ze 4,- Kč na
5,- Kč a u plného jízdného z 8,- Kč
na 10,- Kč. Dopravce se s námi dohodl na zvýšení, protože za dobu od
posledního stanovení tarifů výrazně

zdražily vstupy.
Jsem přesvědčen, že naše město se snaží udržet snesitelnou cenu
životních nákladů pro své občany.
Bohužel dle avizovaných státních
reforem, se bude tato cena i nadále
zvyšovat. Každý by měl být ostražitý a dle možností budovat malou
ﬁnanční rezervu pro nenadálé výdaje. Mějme na mysli, že základem
životních potřeb je bydlení a potrava. Ostatní se dá nějakým způsobem
ošidit. Vždyť i malý upřimný dárek
může potěšit více než omračující
nákladná technika. Klidná pohoda
rodinného krbu plně nahradí nákladnou dovolenou na jiném kontinentu.
Pěkný rok 2012 přeje
Karel Pačiska

Základní umělecká škola ...

(Pokračování ze str. 1)
1) Na budově bývalého Městského úřadu na náměstí T. G.
Masaryka čp. 57 (vedení školy
Eva Bagarová, Marie Pospíšilová,
ekonomická část Miluše Pečinková,
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učitelé hudebního oboru Michaela
Uhlířová, Inka Pospíšilová, Martina
Olivová, Lenka Macháčková, Markéta Černá, Barbora Ryšánková,
Petra Rotkovská, částečně Martin
Holý, správní zaměstnanci Marta

Dvořáková, Marie Klodnerová)
2) Na ZŠ T. G. Masaryka (výtvarný obor Libuše Zítková, hudebního obor Eduard Makovský, Dana
Makovská)
3) V Kulturním domě (hudební

obor Štěpán Husák, Lukáš Smrček, Milada Krásenská, Martin
Obr, Renata Pečinková, Petr Špaček, částečně Martin Holý)
Eva Bagarová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ
Ve druhém adventním týdnu
(5. – 9. 12. 2011) se po dlouhých
přípravách konala na Gymnáziu
Bystřice nad Pernštejnem výměna
studentů s partnerským Julius-Motteler Gymnasiem Crimmitschau
v Německu.
Tato spolupráce je již dlouholetou tradicí, od roku 1972 probíhala
nejprve formou dopisů mezi školami a občany měst, od poloviny
90. let minulého století se téměř
pravidelně konají reciproční výměny. V roce 2008 navštívilo bystřické gymnázium město Crimmitschau, nyní byla řada na nás postarat se o hosty z partnerské školy.
25 rodin žáků bystřického gymnázia ubytovalo 25 německých
žáků 9. tříd, které doprovázeli
3 učitelé.
Žáci a učitelé spolupracovali na
projektu „Svátky a zvyky v naší
zemi“. Jednalo se o srovnání tradic,
svátků a zvyků v České republice
a Německu.
Po celkovém výčtu svátků jsme
se zaměřili převážně na adventní
období a Vánoce.
Žáci přednesli své připravené
prezentace, scénky, vánoční koledy, kvízy. Hodně mezi sebou diskutovali a vyměňovali si své zkušenosti.
Do projektu se aktivně zapojily třídy kvarta (nižší gymnázium)
a třídy 1.A, kvinta, 2.A, sexta, 3.A,
septima a 4.A. S porozuměním
jsme se setkali i u kolegů bystřického gymnázia, kteří ochotně pomohli s přípravou programu pro
naše hosty.
Program byl opravdu pestrý a na-

ADVENTNÍ PŘÁTELENÍ
bídka aktivit bohatá. Ani proměnlivé mrazivé počasí nám nezabránilo
v uskutečnění jeho jednotlivých
bodů.
Do odpoledního programu se
zapojovali i naši studenti, doprovázeli německé žáky během plnění
programu, který jsme zaměřili na

ho muzea. Nechybělo ani bruslení
v Nedvědici a prohlídka areálu hradu Pernštejna.
Při návštěvě Žďáru nad Sázavou
poznali naši hosté Zelenou horu,
malebné náměstí města a projeli se
krásnou zimní krajinou Vysočiny.
Ve městě Polička jsme po pro-

zimní aktivity spojené s vánočním
časem. Nechybělo ani milé přivítání panem starostou na Radnici
v Bystřici n. P., zde se žáci zajímali
o historii spolupráce měst Bystřice
n. P. a Crimmitschau.
Velice zajímavá byla návštěva
německé ﬁrmy Wera Werk, kde
se hostům z partnerského gymnázia věnoval pan Dipl.Ing. Martin
Broich.
Odpolední procházka městem
Bystřice nás zavedla do městské-

cházce městem a prohlídce hradeb
zavítali do Muzea Bohuslava Martinů. Výstava „Proměny vánočního
času“ všechny upoutala. Velmi zajímavou zkušeností se stala expozice věnovaná postiženým spoluobčanům. Žáci se mohli vžít do života
pohybově a zrakově postižených.
Celé čtvrteční dopoledne bylo
věnováno společné práci na projektu, v jednotlivých vyučovacích hodinách žáci plnili úkoly zaměřené
na téma našeho projektu, přednesli

Noc pro nováčky
Studenti gymnázia strávili společnou noc v budově školy. Dne
9. prosince měli noví žáci místního
gymnázia příležitost strávit první
společný večer. Týkal se tedy jen
žáků Primy a 1. A. Součástí programu byly společenské hry, při kterých
se studenti vzájemně seznamovali,
dále sledování ﬁlmů či tancování.
A v neposlední řadě také stezka odvahy, která byla organizována staršími
žáky.
A jak celá akce probíhala? My, prvňáci, jsme byli rozděleni do několika
skupin a každá si měla připravit určitý program. O půl sedmé jsme naše
setkání zahájili a zahráli několik her
jako židličkovaná nebo hry na téma
televizního pořadu Partička či Abeceda, které zabavily opravdu úplně
všechny. Dále spolužáci připravili
taneční podložku a také karaoke, čímž
mám trochu zatopili, ale přečkali jsme
i toto. Vrcholem zábavy byla již zmíněná stezka odvahy. Pokoušeli jsme se
vymyslet různé kostýmy, ale nakonec
nejvíce zabral „moment překvapení“.
Studenti primy navíc museli plnit úkoly na pozicích po celém gymnáziu.
„Bylo zde plno nástrah, které jsme si

pro primány a paní profesorky připravili, některé to vystrašilo více, některé
méně,“ okomentoval M. Beno.
Večer se chýlil ke konci, tak byl
puštěn ﬁlm a všichni se začali chystat na spaní. Pravda, moc jsme se
nevyspali, ale i tak se akce podle mě
náramně vydařila, i přes probděnou
noc, hlavní bylo být s přáteli.
„Program byl zábavný, více jsme
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se ucelili. Jen škoda, že nás tam bylo
méně, než jsem čekala,“ řekla T. Ostrá. Není vyloučené, že podobná akce
se v budoucnu bude na gymnáziu opakovat.
Chtěli bychom poděkovat vedení školy, že nám byla tato akce
umožněna a také třídním profesorkám, které to s námi vydržely.
David Svoboda a Robert Vávra, 1. A

své prezentace, zpívali vánoční koledy v českém, německém, anglickém a francouzkém jazyce, aktivně
se zapojili do „adventní dílny“, pod
vedením zkušené kolegyně vyráběli různé vánoční dekorace.
V odpoledních a večerních hodinách se čeští žáci a jejich rodiny
postarali o individuální program
pro své hosty z Crimmitschau. Komunikovali v německém a anglickém jazyce.
Celá akce by se neuskutečnila bez grantu MÚ Bystřice n. P.,
štědré ﬁnanční podpory německé
ﬁrmy Wera Werk v Bystřici n. P.
a ﬁnanční spoluúčasti Rady rodičů
při Gymnáziu Bystřice n. P. Všem
mnohokrát děkujeme. Díky jejich
pomoci jsme mohli prožít velmi
příjemný a novými zkušenostmi
naplněný týden a pokračovat v tradici přátelských setkání.
Bystřičtí žáci si ověřili a prohloubili své jazykové znalosti, pro
mnohé se tato zkušenost stala motivací k důslednějšímu učení se cizím
jazykům. Často našli i nová přátelství, obohatili svůj život o mnoho
nových zkušeností a zážitků.
Všem žákům a jejich rodičům
patří velký dík za jejich obětavou
péči o německé hosty a za jejich
podporu a ochotu.
Celý týden uběhl až překvapivě
rychle. Loučení s novými kamarády nebylo jednoduché. Hosté odjeli
s příslibem udržení kontaktů a soukromého navštěvování se. Učitelé
se domluvili na dalším termínu reciproční návštěvy na jaře 2013.
Pavla Filipová – Gymnázium
Bystřice n. P.

• PŘIJÍMAČKY
NANEČISTO
Gymnázium Bystřice n. P. pořádá pro zájemce o studium
(pro žáky 5. a 9. tříd základních škol)
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO – z českého jazyka
a matematiky.
Termín konání: čtvrtek 2. 2.
2012 ve 14:00 hodin
Bližší informace na www.gybnp.cz

• MATURITNÍ
PLES
Gymnázium Bystřice n.P. pořádá dne 11. 2. 2012 ve 20:00
v prostorách kulturního domu
XXXII. MATURITNÍ PLES.
Vstupenky je možné si zakoupit na sekretariátu gymnázia
od 12. 1. 2012.
Hudba: velký sál Bystřická
kapela
malý sál: Rabies
Předtančení, nástup maturantů, aerobic J.Exlové, břišní
tance ALF LEILA VA LEILA,
bohatá tombola
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Pečeť kvality Comenius pro sedm škol v ČR

Dne 8. 12. 2011 zástupci ZŠ
Bystřice n.P., Nádražní 615 převzali v Praze v Divadle Palace ocenění
Domu zahraničních služeb / Národní
agentury pro evropské vzdělávací
programy pro nejúspěšnější účastní-

ky programu Comenius
– Pečeť kvality Comenius.
V ČR bylo v období
let 2009 – 2011 schváleno k realizaci 162 projektů, z nichž sedm bylo
takto oceněno. Kritéria
pro posouzení kvality
projektu byla následující: zapojení týmu učitelů a pedagogických
pracovníků do projektové činnosti a žáků do
projektových setkání,
dosažení cílů a kvalita
realizace projektových
aktivit, kvalita zpracování výstupů
projektu.
Ocenění si velmi vážíme a věříme,
že i další aktivity naší školy přispějí
k všestrannému rozvoji našich žáků.
realizační tým projektu Comenius

Setkání škol
Dne 16. 12. 2011 se setkala naše škola ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
s ostatními účastníky expedice Španělsko 2011 se ZŠ Kamenice, Gymnáziem Humpolec a Bystřice n. P. Cílem tohoto setkání byla společná prezentace, hodnocení a výměna zpracovaných materiálů, které jsme získali v
Pyrenejích. Pozvání přijala i zástupkyně ředitele Botanické zahrady v Praze
Mgr. Věra Hroudová, která se zúčastnila španělské expedice. Setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře.Všichni měli možnost si prohlédnout naši
školu a seznámit se s projekty Globe a Ekoškola, do kterých je naše škola
zapojena.
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Dům dětí a mládeže pořádá

Prezentace expedice Španělsko 2011 aneb
toulky Pyrenejemi v městské knihovně
Dne 13. prosince 2011 se uskutečnila prezentace expedice v městské
knihovně. V příjemném prostředí zavzpomínali žáci ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 a studenti Gymnázia Bystřice n. P. na Pyreneje, v nichž je člověk
spjat s přírodou a kde si příroda zachovává svůj nezničený ráz. Někteří zažili
poprvé
• opravdové hory,
• byli tak vysoko (2 712 m n. m. – sedlo v jezernaté oblasti Aigüestortes),
• navštívili knížectví Andorru a království Španělsko,
• jeli metrem a jezdícím chodníkem v Barceloně,
• došli až na sopku a ocitli se v kráteru Garrotxa.
Ze vzpomínek žáků:
„Vzala mi spoustu sil a energie, které jsem vyčerpala na výstupech a sestupech španělských vrcholů. Nelituji toho, mám ráda pohyb a přírodu. Navíc
jsem nikdy takovou krásu z výšky hor neviděla. Mohu říci, že jsem pyšná na
sebe, že jsem vystoupala až tak vysoko. Byl to krásný pohled. Tolik květin,
stromů a živočichů, co jsme v Pyrenejích poznali, se ani nedá spočítat.“
„Překvapilo mě, jak jsou tamější obyvatelé ohleduplní a dobrosrdeční.
Je to jiná země s jinými zvyky i kulturou. Kéž by to tady bylo alespoň zčásti
takové jako ve Španělsku.“
„Také jsem se svými kamarády z Bystřice poznala super lidi z jiných škol,
kteří s námi jeli. Můj nejúžasnější zážitek bylo Akvárium plné zajímavých
vodních živočichů. Žraloci byli tak nebezpečně blízko.“
„Kdyby se mě někdo zeptal, jestli pojedu znovu na expedici tohoto zaměření, ale do jiné části Evropy, určitě bych řekla ANO.“
Za skvělou atmosféru bychom chtěli poděkovat občanům města Bystřice a
městské knihovně, kteří projevili zájem o naše zážitky z Pyrenejí.
Dagmar Pivková, Hana Kopecká, Š Bystřice n. P., Nádražní 615

Putování do pravěku
Žáci 6. ročníků se 15.12.2011 vydali po stopách pravěkých lidí. Navštívili Pavilon Anthropos v Brně,
kde se setkali názorně se všemi
předchůci člověka, o kterých si zatím jen povídali v hodinách dějepisu. Kromě stálé expozice, kde mezi
nejobdivovanější exponáty patřil

zejména mamut s mládětem, zhlédli
také výstavu 46 originálních obrazů
Zdeňka Buriana. Věříme, že jsme
žákům umožnili alespoň zčásti nahlédnout do světů dávno minulých,
života pravěkých lovců a sběračů.
Dita Kabelková, Jindřiška Rybnikářová, ZŠ Bystřice

LETNÍ TÁBOR JEDOV
pro děti od 1. do 6. třídy

v termínu 18. - 25. 8. 2012. O děti se budou starat pedagogové z DDM,
samozřejmostí je pojištění dětí. Doprava vlastní. Bližší informace
v kanceláři DDM, na tel. 566 552 700 nebo na
www.ddmbystrice.webnode.cz.
Cena: 2.500,- Kč.

NABÍDKA NOVÝCH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
na 2. pololetí v DDM:

STEPMANIE – tanec na taneční podložce propojené s PC za doprovodu
hudby. Cena 20 Kč za jednu návštěvu.
MODELÁŘSKÝ – výroba plastikových a papírových modelů (první
plastikový model dostane dítě zdarma). Cena 250,- Kč za pololetí.
Informace v kanceláři DDM, na tel. 566 552 700 nebo na
www.ddmbystrice.webnode.cz

„Listování“ žáků ZŠ TGM v městské knihovně
Ve čtvrtek 1. prosince navštívili žáci sedmých ročníků ZŠ T.G.
Masaryka v místní knihovně divadelní zpracování knihy Mikaela
Olliviera Život k sežrání.
Na improvizovaném jevišti
jsme zhlédli příběh patnáctiletého
Bena. Ben je kluk, který má velký
problém s nadváhou, díky ní se
liší od svých spolužáků. Děj začíná ve škole na povinné zdravotní
prohlídce, kde doktorka napíše
jeho mamince dopis, že její syn
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trpí nadváhou. Hra pokračuje popisem problémů s první láskou ke
spolužačce Claire, s posměchem
spolužáků, neustálou snahou
zhubnout a zapomenout na neutišitelný hlad. Ben má snahu držet
dietu, jí například k večeři jenom
dušenou zeleninu, ale na druhou
stranu občas podlehne pokušení a dá si něco nezdravého. Příběh končí tím, že si Ben a Claire
k sobě najdou cestu.
Matěj Polnický, 7.C ZŠ TGM

Den otevřených dveří na ZŠ TGM
Ve čtvrtek 8. prosince naše škola pořádala další zajímavou akci. Tentokrát
především pro rodiče budoucích prvňáčků. Třída 9.A se do tohoto úkolu vrhla s nadšením a zdatně prováděla návštěvníky po naší krásné škole.
Rodiče i se svými ratolestmi měli možnost prohlédnout si moderně zařízené
a zrekonstruované učebny, třídy pro výuku jazyků - jak jinak než laděné do stylu Anglie, Ameriky a Německa, pokochali se pohledem na nově vymalované
chodby plné výkresů našich žáků, mohli se zasmát se nad fotkami ze života
školy, dozvědět se o mnoha věcech, které jsou na naší škole výjimečné, a odnést si pocit, že s klidným svědomím můžou dát své děti právě k nám.
Ti, kteří to třeba náhodou nestihli, nemusí vůbec zoufat! V lednu se budou
konat další dva takovéto dny a rodiče si opět budou moci prohlédnout školu
a nakouknout do hodin prvňáčků. A to ještě před zápisem!
Vendula Navrátilová, 9.A ZŠ TGM
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Adventní sbírka na ZŠ TGM

Poselství křesťanských Vánoc přišlo i do ZŠ TGM

Pomoc chudým, nemocným, handicapovaným a jinak postiženým
občanům? Ano. Naše škola dlouhodobě podporuje ty, kteří potřebují
naši pomoc. Již několik let přispívají
naši žáci a učitelé na tzv. adopci na
dálku. Minulý rok jsme se rozhodli
pomoci i lidem v České republice.
Vybrali jsme mezi žáky a učiteli
určitý ﬁnanční obnos a zaslali jej na
adventní koncerty, které každoročně
v přímém přenosu vysílá ČT1.
Letos jsme nezůstali pozadu.
Opět jsme poprosili naše žáky, aby
přispěli na dobrou věc. Odezva byla
mimořádná. Každý se snažil přispět
alespoň malým obnosem, ale někteří neváhali sáhnout i hlouběji do kapsy.
Podařilo se nám vybrat částku v hodnotě 5.706 Kč.
Peníze byly zaslány na 4. adventní koncert. Byl věnován obecně prospěšné společnosti Raná péče EDA, která poskytuje terénní služby rodinám, kde
se narodí dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
Chtěla bych jménem celé školy poděkovat žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy, kterým nezůstala naše prosba lhostejná.
Marie Nebolová

„Hvězda nad Betlémem“
„O Betlémě a betlémech“
„Vánoční dar“
… jsou názvy témat, kterými žáky 4. – 8. ročníku naší školy oslovila paní
Mgr. Jitka Čechová v rámci výukových programů připravených Biskupstvím
brněnským, které je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR.
V předvánočním období se žáci dozvěděli o křesťanském pojetí Vánoc, seznámili se s biblickým příběhem o narození Ježíše, s reáliemi země, kde se
vánoční příběh odehrál. Žákům byly představeny jednotlivé postavy, které
bývají součástí betlémů, i historie zobrazování vánočních událostí. Program
žákům přinesl nové podněty k prožívání svátků i uvědomění si původu
a hodnoty vánočních tradic. Seznámili se se symbolikou hvězdy ve vztahu k vánočnímu příběhu, uvědomili si, jak a čím mohou „přinášet světlo“
druhým lidem, diskutovali o smyslu obdarovávání v souvislosti s vánočními
událostmi.
Věřím, že žáci vánoční poselství přinesli i do svých domovů a prožili Vánoce, jejichž kouzlo nebudou poměřovat pouze množstvím a cenou vánočních dárků. Děkuji za to i paní Jitce Čechové.
Hana Nosková

Vánoční akademie ZŠ TGM
Tak jako není život dospělých jen o práci, není život školáků jen o učení.
Vyzbrojeni touto myšlenkou začaly skupinky žáků naší školy spřádat plány,
jak se ukázat kamarádům, rodičům a všem dalším v jiném světle. Myšlenky
se neubíraly jen směrem k vánočnímu světlu, ale chlapci a děvčata chtěli
překvapit a zaujmout jako recitátoři, herci, tanečníci, zpěváci. Mladší vložili
do přípravy více nadšení, starší zhodnotili několikaleté zkušenosti a vznikl
tak opět pestrý jeden a půl hodinový program. Nebylo to jednoduché, čas
příprav se počítal na desítky hodin, ale pak bylo vše nacvičeno, kostýmy
ušity, rekvizity vyrobeny a zůstávalo jen očekávání a troška obav. Děti se
však překonávaly. Nejenže odvedly výborné výkony, ale dokázaly vytvořit
krásnou svátečně předvánoční atmosféru. Prožily ji společně se svými blízkými a pocítily dnes už čím dále více vzácnější pocit radosti z obyčejného
obdarovávání druhých. A můžeme-li právě v tomto spatřovat část smyslu
vánočního poselství, jsme všichni rádi, že jsme byli jeho součástí.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Žáci sedmých tříd ZŠ T.G. Masaryka v Africe
22. listopadu měli naši sedmáci
příležitost navštívit zajímavá místa
Střední Afriky – a to prostřednictvím vyprávění, fotograﬁí a krátkých videí. Navštívil nás totiž fotograf a cestovatel Tomáš Kubeš, který
se s námi podělil o zážitky z expedice do srdce Afriky. Cílem jeho
expedice bylo poznat život Pygmejů
a uskutečnit prvosjezd řeky Sangha.
Jelikož žáci právě probrali v hodinách zeměpisu učivo o Africe, mohli
svoje poznatky z hodin porovnat se
skutečností, kterou jim cestovatel
zprostředkoval. A mnohdy zjistili,

že život většiny obyvatel Afriky, je
ještě daleko těžší než znali z vyučování. Viděli jsme, jak si zajišťují lidé
žijící v blízkosti pralesa obživu, jak
probíhá africký trh, jak vypadá hotel
nebo obydlí Pygmejů, jak v Africe
„funguje“ veřejná doprava. Slyšeli
jsme zvuky pralesa, bušení tropického lijáku, písně domorodců. Možná
si po této besedě někteří z nás budou
více vážit pitné vody z kohoutku
nebo obchodů plných potravin a jiní
třeba zatoužili tato místa navštívit.
Romana Klusáková
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Deváťáci ZŠ TGM před důležitým rozhodnutím
Jako vždy v době, kdy chodí
Mikuláš, andělé a čerti, tak i letos škola T. G. Masaryka v našem
městě pořádala setkání s rodiči
vycházejících žáků. Cílem bylo
seznámit rodiče s průběhem přijímacího řízení na střední školy,
upozornit na další zdroje informací,
pomoci vyřešit případné nejasnosti.
Před naší schůzkou proběhl mezi
žáky průzkum zájmu o studium na
středních školách a právě na jeho
podkladě byli pozváni představitelé
středních škol, se kterými si mohli
rodiče na naší akci promluvit. V po-

slední době je patrný příklon zájmu
o studium na technických oborech
a hodně žáků využívá toho, že právě v
našem blízkém okolí školy umožňují
studium těchto oborů. V neposlední
řadě také ekonomická nejistota přispívá k volbě studia na našem okrese.
Současně byla rodičům, kteří se svými dětmi zatím nevyřešili otázku, co
bude po deváté třídě, připomenuta
možnost zúčastnit se pravidelných
konzultací ve škole.
Miloslav Sobotka,
kariérní poradce ZŠ TGM
v Bystřici n. P.

Čas vánoční a předvánoční ve školní
družině při ZŠ TGM
Krásný je čas, který prožíváme před příchodem Vánoc. Doma voní cukroví
a děti tajně uždibují z připraveného těsta. V duchu se těší na dárky, které je budou
očekávat pod stromečkem. Přípravy na Vánoce probíhají nejen doma, ale také na
naší škole, v naší školní družině.
Děti si připravily vánoční program pro rodiče, prarodiče a rovněž pro veřejnost. Na vánoční besídce zahrály scénku O Broučkovi, tancovaly, zpívaly vánoční koledy a přednášely vánoční
a zimní básně. Děti z 2. oddělení
naší ŠD účinkovaly na Vánočním
koledování v muzeu. Setkání s rodiči a prarodiči pokračovalo vánoční dílnou, kde 1. a 3. odd. ŠD
pracovalo pod vedením paní Emy
Večeřové a ve 2. odd. rodiče i děti
tvořili vánoční dárky pod vedením
p. uč. Jitky Jeřábkové. Tyto akce
byly spojeny s pěknými výstavkami výrobků dětí školní družiny.
Eva Sedláčková

Pasování na čtenáře
Dne 9. 12. 2011 proběhla pro prvňáčky ze ZŠ T. G. Masaryka ve spolupráci s pracovnicemi dětského oddělení městské knihovny slavností akce
Pasování na čtenáře. Žáky na tuto akci
doprovodili jejich kamarádi z patronátních devátých tříd.
Jen co děti přišly do knihovny, začaly plnit úkoly, které si pro ně nachystala písmenková víla Abecedka. Vymýšlely slova na vylosovaná písmenka, poznávaly pohádky a některé děti
přečetly úryvek z pohádkové knížky.

Po splnění všech úkolů přišlo na
řadu samotné pasování. A jak jinak
než obrovskou záložkou do knihy!
Prvňáčci byli šťastni, že jsou z nich již
malí čtenáři.
Spolu s krásnými dojmy z vydařené
akce si děti domů odnesly malou sladkost a hlavně průkazku do knihovny.
A co jim k tomuto slavnostnímu dni
popřát? Aby se knihy staly jejich velkými kamarády a aby jejich prostřednictvím prožívaly hodně krásných
zážitků a příběhů.
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Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a
Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovolte, abychom Vás i Vaše děti pozvali

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTěICE n.P.,
Nádražní 615
BystĜice nad Pernštejnem
Tel. 566 550 401,

www. zsbystrice.cz

k ZÁPISU do první třídy,

e-mail : zsbys@iol.cz,

Zve budoucí prvĖáþky a jejich rodiþe na

ZÁPIS DO PRVNÍCH TěÍD
Zápis se koná dne 2. února 2012 od 13 do 17 hodin v hlavní budovČ
naší školy. Rodiþe si pĜinesou obþanský prĤkaz a rodný list dítČte.
Náhradní termín zápisu je stanoven na pondČlí 13. února 2012 od 13. do 15. hodin.

který proběhne v pátek 3. února 2012
od 9.00 do 17.00 hodin.
Prosíme rodiče, aby případnou odůvodněnou neúčast při zápisu oznámili
na tel č. 566 552 549 nebo elektronicky na noskova.h@zstgmbystrice.cz.
Náhradní termín zápisu je stanoven
na pondělí 13. února 2012 od 14.00 do 16.00 hodin.

SPRÁVNÁ VOLBA? PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 SE BLÍŽÍ!
Opět nastává období, kdy se rodiče žáků a žáci devátých tříd rozhodují, jaké povolání - profesi si zvolit
a na které škole se na ni připravovat. Tato otázka je stále aktuálnější
a správná volba oboru vzdělání má
velký význam pro uplatnění žáka na
trhu práce po skončení školy respektive možnost získání perspektivního
zaměstnání a prosazení se na trhu
práce.
Naše škola nabízí široké uplatnění v mnoha oborech právě žákům,
absolventům s odpovídajícím odborným vzděláním. Pro školní rok
2012/2013 nabízí ke studiu žákům
z devátých tříd následující obory
vzdělání: 4-leté maturitní obory dle
ŠVP Ekologie, životní prostředí
a zemědělská výroba a Management
služeb a cestovního ruchu. Cílem
obou maturitních oborů je připravit
studenty na výkon náročných kvaliﬁkovaných povolání, případně ke
studiu vyšších odborných a vysokých škol.
Další nabídkou jsou 3-leté učební
obory s výučním listem, které jsou
na naší škole zastoupeny obory typu
H dle ŠVP: Automechanik, Mechanik opravář – svářeč, Zámečník

strojní výroby a novinka v nabídce
učebních oborů FARMÁŘKA FARMÁŘ. Všechny obory připravují studenty pro výkon kvaliﬁkovaných manuálních činností.
Obory typu E dle ŠVP jsou zastoupeny Kuchařskými pracemi a Zámečnickými pracemi ve stavebnictví.
Přijímací řízení na uvedené obory

vzdělání bude probíhat bez přijímací
zkoušky na základě výsledků z předchozího studia.
Vedle vzdělání daného školním
vzdělávacím programem, např. získání řidičského oprávnění skupiny
„B“, u některých oborů i skupiny
„C“, nabízíme žákům další možnosti
doplnění vzdělání a tím lepší uplatnění na trhu práce. Jedná se např.

o možnost získání řidičského oprávnění pro skupinu „T“ (traktor), „A“
(motocykl), profesního průkazu, základní kurzy svařování v metodách
svařování plamenem, v ochranné
atmosféře (CO2), obalenou elektrodou, tvrdé pájení, případně další
doplnění dle požadavků trhu práce.
Studenti maturitních oborů realizují
praktickou přípravu prací ve ﬁktivních ﬁrmách v rámci vyučování.
Mezi již standardní nabídku pro
naše studenty patří i možnost vykonání zahraničních stáží v Rakousku
a Holandsku, účast na různých sportovních a kulturních akcích u nás
i v zahraničí.
Velice se těšíme na všechny studenty devátých ročníků na konci
měsíce ledna, konkrétně 27. 1. 2012,
kdy společně s městem Bystřice nad
Pernštejnem proběhne další ročník
Setkání s deváťáky v bystřických
středních školách. Budeme mít
možnost Vám představit prostory
naší školy a umožnit Vám strávit příjemný den při různých sportovních
a kulturních aktivitách.
Na shledanou u nás – Vaše VOŠ
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

5. SILVESTROVSKÁ AEROBIC SHOW
Letos již po páté proběhla v Bystřické sportovní hale „Silvestrovská aerobic
show“, kterou pořádá občanské sdružení
Dance Style Bystřice nad Pernštejnem. Pro
radost cvičenců z celé české, ale i slovenské
republiky, přijely a své výborné choreograﬁe předvedly špičky českého aerobiku
Lenka Velínská, Lukáš Kolek a Roman Ondrášek. Po vyčerpávajících lekcích dance
aerobiku si všichni cvičící mohli protáhnout
svá těla při cvičební lekci portdebras, která
byla úžasným zakončením tohoto pozdního
odpoledne.
Účastníci si zde mohli prohlédnout a zakoupit oblečení na aerobic a tanec od ﬁrmy
Body Action, energii doplňovali díky energetickému nápoji ﬁrmy Nutriproduct nebo
8. strana

křupavím müsli EMCO.
I letos byla pro účastníky nachystána bohatá tobola o kterou se postarala ﬁrma Aerobicmania a sdružení Dance Style Bystřice
nad Pernštejnem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu
Jiřímu Dufkovi a ﬁrmě Peddy za celé technické zabezpečení akce, Pavle Jakubcové
a jejím Žabšmenům z aerobiku DDM Bystřice nad Pernštejnem za krásné vystoupení, vedení a pracovníkům sportovní haly za
vstřícnost a ochotu a hlavně všem cvičícím
za vytvoření bezvadné atmosféry.
Těšíme se na viděnou v sobotu 29. prosince 2012.
Nováková Petra, Dance Style Bystřice n.P.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Hynek Jurman
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B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman

12. června 1937 se přehnala Bystřickem prudká bouře, při níž několikráte udeřilo a na školní zahradě sjel
blesk po starém smrku. Ve Víru blesk
usmrtil 14tiletého Stanislava Šenkýře,
žáka bystřické měšťanky.
V neděli odpoledne, 15. srpna
1937, se stalo na železniční trati v
mírné zatáčce nedaleko nádraží směrem na Rozsochy železniční neštěstí,
které mohlo mít hrozné následky. Lokomotiva vyjela z kolejí, sjela z trati a
zřítila se po dosti vysokém náspu na
bramborové pole, kam s sebou strhla
první dva vozy. Ostatní zůstaly šťastnou náhodou na trati. O život přišel
pouze strojvůdce. Topič utrpěl těžší

popáleniny a vyléčil se v nemocnici
v Poličce. Stržené vozy byly naštěstí
slabě obsazeny, lehčí zranění utrpělo
jen 7 osob.
Celé období 2. světové války je v
knize Na bystré vodě podrobně popsáno včetně obětí na obou stranách.
Smrt a neštěstí však číhaly i v časech
mírových, jak dosvědčují zápisy v
bystřické kronice.
Tak se například 27. července
1951 o 3. hodině odpolední rozdrnčela na náměstí v Bystřici okna díky
silnému výbuchu. Ten nastal v budce
u benzínové nádrže nedaleko kašny
na náměstí. Příčinou bylo vzplanutí
benzínových par vycházejících z otevřených plechových nádob s benzínem od elektrické jiskry kompresoru.
Obsluhovačky čerpadla paní Lázničková a Holubová zapnuly kompresor
a pumpovaly vzduch do motocyklu
studenta Miloše Ptáčka. Elektrická jiskra zapálila páry a nastal výbuch. Obě
ženy utrpěly popáleniny 2. stupně na
rukou, nohou a obličeji. Záchrannou
stanicí byly odvezeny do nemocnice v Novém Městě. Menší popáleniny utrpěl i synek paní Holubové.
Velké nebezpečí výbuchu hrozilo

Z REDAKČNÍ POŠTY
blízko stojícímu benzínovému tanku s
otevřenou hadicí, kterou se plnila nádrž. Šoférky tanku se toulaly po městě.
Duchapřítomným občanům se podařilo tank z nebezpečného místa odstranit včas. K hašení přispěchali občané
s hasícími přístroji ,,Minimax“, hasiči
s pěnovým hasícím přístrojem , jiní
nosili v nádobách písek a spojeným
úsilím se podařilo oheň uhasit. Při
hašení utrpěl popáleniny zaměstnanec
velkodistribučního podniku v Bystřici
Havlík.
Dne 31. srpna 1954 pomáhali zaměstnanci Okresního poštovního úřadu v Bystřici n. P. v čele s přednostou
Josefem Hošpesem brigádnicky při
mlácení obilí na školním statku Vašina – Modr. Obilí do mlátičky podával
právě Hošpes, jenž při odstraňování
závady vyskočil na tabuli, pravá noha
se mu smekla, dostala se do bubnu
a nad kolenem byla rozdrcena. Naštěstí ho zachytil poštovní zaměstnanec Procházka a zabránil tak horšímu
úrazu. V nemocnici v Novém Městě
Hošpesovi pravou rozdrcenou nohu
amputovali. Byl vyléčen a dále pracoval na bystřické poště.
připravil Hynek Jurman

DEVADESÁTINY MALÍŘKY M. ČERMÁKOVÉ
Osamocená lidská postava tiše
nesoucí svůj nelehký životní osud
se stává nejčastějším námětem její
tvorby. Vznikají stovky studií, kreseb
a obrazů, které jsou charakterizovány
strohostí, vážností a poctivostí malířského výrazu. V současné době již
zdravotní stav malířce nedovoluje

20. ledna 1922 se narodila v Domanínku malířka Milada Schmidtová – Čermáková. Její hledání
vlastního malířského výrazu začalo ve válečných letech ve Zlíně.
Zde se stala, vedle studia Baťovy
obchodní akademie, součástí výtvarné zlínské komunity ze Školy
umění, kterou tvořila pozdější významná jména českého umění jako
Václav Chad, Čestmír Kafka, Alex
Beran, Miroslav Šimurda a jiní.
Koncem války se začíná věnovat
malbě i matka Milady Čermákové
Natálie Masliková – Schmidtová,
která se po úspěšné výstavě v Paříži
stává významnou představitelkou
jak českého, tak světového naivního umění. Se zlínskou komunitou
nejprve ve Zlíně a poté v Praze
byla Milada Čermáková spojena
až do roku 1950, kdy nastoupila na
Vysokou školu výtvarných umění
v Bratislavě. Na této škole jí bylo
umožněno studovat pouze čtyři
roky. Po jejím opuštění se usazuje
natrvalo na samotě u Domanínského rybníka, kde začíná rozvíjet svůj
solitérní malířský úděl.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

pobývat a tvořit v její milované samotě, ale přesto pokračuje ve svém
úsilí i při hospitalizaci v LDN.
Výstava, která by ukázala podstatný výběr z její malířské práce,
by byla zaslouženým představením
této neobyčejné osobnosti.
Jiří Štourač

Mí tři průvodci Vysočinou
V rámci snahy o rozvoj turistického
ruchu na Českomoravské vysočině se
rozvinul i trh s turistickými prospekty,
popisujícími jednotlivé oblasti a jejich
výjimečnost. Zvláště oceňuji informační panely i u té nejmenší vesnice
či objektu. Poděkování patří jejich
tvůrcům za provedení i obsah. Já však
mám další tři průvodce Vysočinou.
Prvním z nich je Ing. Hynek Jurman a jeho knihy o Vysočině. Vše začalo nenápadně jeho knihou Smírčí kameny na Vysočině, která již doznala svého
4. doplněného vydání. Považuji ji
za nejlepší cyklistickou a detektivní
příručku cest po Vysočině. Abyste
totiž našli tyto kameny, je právě nejlepší kolo, protože k hledání například
v Koníkovském polesí je auto na nic. No
a bez detektivního a trpělivého hledání
je také nenajdete. Já jsem se například
dvakrát pohyboval v padesátimetrové
vzdálenosti od pomníku Tří srnců, než
jsem ho našel. Hledání těchto kamenů vede k opakovaným cestám, které
vedou k niternějšímu „osahání“ okolí
a krás Vysočiny. A bez cest na kole
toto osahání není možné. Je třeba také
vnímat vůni a zvuky okolí, jen tak objevíme její krásu. No a jeho další knihy
s tematikou Vysočiny jen čtenáře vtáhnou do intimity tohoto kraje. A to žádný turistický prospekt nedovede.
Druhým průvodcem Vysočinou
jsou články paní Heleny Zelené Křížové, zveřejňované v Informačním
systému pro Žďárské vrchy a Svrateckou hornatinu e-Vysočina. Tyto články
doprovázené fotograﬁemi vždy aktuálně popisují, co se kde na Vysočině
děje nebo dělo. Bez nich bych nenašel
pomník Broučků, otevření některých
naučných stezek, vydání knih Za památnými stromy autorek Marie Hruškové a Marie Holečkové a knihy Kříže,
pomníčky, mezníky na Novoměstském
panství a okolí bratrů Josefa a Vladimíra Černých apod.
Třetím průvodcem Vysočinou jsou
sochy malíře a sochaře pana Michala
Olšiaka. Nemíním polemizovat o jejich umělecké hodnotě. Pro mne mají
hodnotu v zasazení v přírodě a použitelnosti. Odnikud není vidět Santiniho
Zelená hora jako od Mamlase, mamut vás dovede krásnou procházkou
k Rozštípené skále. Nikdy bych asi
nenavštívil Obyčtov se znakem želvy
a jeho kostel ve tvaru želvy na kterém
se údajně podílel Jan Blažej Santini-Aichel. A jejich použitelnost je v tom,
že si na ně děti mohou s rozvahou
„pořádně šáhnout“ a mají motivaci
k procházkám po Vysočině s rodiči.
A když navštívíte některé sochy,
chcete vidět další a jste opět vtaženi
do cestování po Vysočině s jasným
cílem, najít ty další sochy. A najdete
třeba osadu Yukon, kam byste jinak
nezavítali.
Přeji i vám, abyste našli v těchto autorech své průvodce po Vysočině.
Michal Josef, Brno
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý
výběr z nových knih, zaevidovaných v měsíci prosinci.
Knihy pro dospělé:
Peněžní ekonomie a bankovnictví
Benzoni Juliette
V loži královen. Milenci
Biller Maxim
Země otců a zrádců
Čámský Pavel
Sociální služby v ČR v teorii a praxi
Čermák Petr
Člověk Havel
Duffack J.J.
Pravda o holocaustu
Evans Richard Paul
Vánoční skříňka
Christie Agatha
Sittafordská záhada
Kessler Leo
Jatka na řece Odon
Köpp Gabi
Proč jsem jen byla dívka?
Laňka David
Štěpánkovi
Messner Reinhold
Bouře na Manaslu
Nesvadbová Barbara
Borůvky
Reid Anna
Leningrad
Roth Henry
Říkej tomu spánek
Selikowitz Mark
Downův syndrom
Knihy pro mládež:
Holub Jiří
Jak se zbavit Mstivý Soni
Plichota Anne
Oksa Pollocková. Vyvolená
Pospíšilová Zuzana
Jak se stal kozel zahradníkem
Svobodová Vlasta
Jsme jedné krve, já i ty
Vogel Maja von
Tajnosti na síti
Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz

Expedice Španělsko, aneb, Toulky Pyrenejemi

V úterý 13. prosince 2011 jsme zhlédli další prezentaci žáků a studentů dvou
bystřických škol (ZŠ Nádražní a gymnázia). Poutavé vyprávění členů expedice doplněné množstvím fotograﬁí a ﬁlmem nás tentokrát zavedlo na Pyrenejský poloostrov. Všichni diváci, kteří společně s námi zhlédli originální prezentaci, byli spokojeni a těší se na další příjemná setkání s bystřickými ekology.

Městská knihovna v roce 2011 – několik čísel ze statistiky.
Stav knihovního fondu k 31.12.2011 byl 41.818 knihovních jednotek. Za
jeden půjčovní den navštívilo knihovnu v průměru 97 čtenářů, kteří si zapůjčili
denně asi 885 knih. Proběhlo celkem 72 vzdělávacích akcí, besed a scénických
čtení pro žáky a studenty bystřických škol i nejširší veřejnost, kterých se zúčastnilo 1.840 návštěvníků.
Děkujeme všem čtenářům i ostatním uživatelům, kteří nás pravidelně navštěvují a doufáme, že stejnou přízeň nám zachovají i v letošním roce.

FINANČNÍ KRIZE 19. STOLETÍ VE STARÝCH KRONIKÁCH
Finanční krize patří k nejskloňovanějším slovním spojením současnosti. Staré kroniky z Bystřicka však
dosvědčují, že v minulosti museli
naši předkové čelit výzvám mnohem náročnějším...
Vyčerpávající války s Pruskem,
potřeba peněz na znovudobytí ztraceného Slezska a neochota Nizozemí a Itálie půjčit rakouskému císařství vedly v 2. polovině 18. století k
zavedení prvních papírových peněz
a státních dluhopisů v habsburském
mocnářství. V rozpětí let 1762–1806
vydala Vídeňská městská banka,
která byla pověřena umořováním
státního dluhu, celkem šest emisí
peněžních poukázek, tzv. bankocetlí
(z něm. Banco-Zettel), v nominálních hodnotách 1–1000 zl. Zavedení
papírových platidel se ukázalo velmi
prospěšným, neboť zajistilo potřebné oběživo zejména při placení vysokých peněžních částek, pomohlo
krýt schodek státního rozpočtu a zajistilo i úvěrové možnosti.
Zvyšování nákladů na vedení napoleonských válek a současně ztráta
rozsáhlých území, odkud se bankocetle vracely zpět, však vedly k nárůstu množství oběživa a postupné
ztrátě jakéhokoli krytí bankocetlí. V
roce 1797 byla zastavena jejich výměna za kov a roku 1800 byl zaveden jejich nucený oběh. Tímto opatřením došlo vlastně ke vzniku dvojí
měny, přičemž konvenční (stříbrná)
byla platná i v zahraničí, zatímco
kreditní (papírová či měděná) byla
omezena na území císařství. V roce
1810 kurz bankocetlí poklesl tak, že
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za 1000 zl. v bankocetlích se dávalo
100 zl. konvenční měny (tj. kovových peněz). Současně se zhoršila
i jakost drobné mince a vydávání
měděných grešlí, třebaže šlo rovněž
o kreditní platidlo, také ztratilo potřebné krytí. Vyčerpání ﬁnančních
možností státu, růst inﬂace a drahota
vedly zákonitě ke státnímu bankrotu.
Wallisovým patentem z 20. února
1811 bylo vyhlášeno znehodnocení bankocetlí, tedy státní bankrot, a
vedle konvenční měny byla zřízena
vnitrostátní, tzv. vídeňská měna. Stát
provedl výměnu inﬂačních bankocetlí za šajny (z něm. Einlösungsscheine) v poměru 5:1 a ve stejném poměru byla devalvována i měděná
mince. Přitom však bylo stanoveno,
že všechny starší závazky musely
být spláceny podle hodnoty peněz v
době, kdy vznikly, a to pochopitelně
v šajnech, což postihovalo především chudší společenské vrstvy.
Takto zachytil státní bankrot ve
svých pamětech Jiří Vrbas z Písečného: „Tento rok začíná být tuze
nestálý. Dne 15ho března byl publicírován patent; zrušené sou císařské
bankocetle. A to v takové tejnosti
přišly, že o tom žádný nic nevěděl,
ani páni, ani ze sprostného lidu, až
o 10ti hodinách toho 15ho března. A
od té hodiny ve všech bankocetlech
jenom pátý díl platili, to jest 1 zl. jen
12. kr., pět renských jeden renský.
[...] Po nich byly vydané jiné, které
se menují ajlezunkšajny a za ty 1
zl. 5 zl. starých bankocetlí se dávat
musí. Ty šajny vydané byly mněsíce
června 1811 roku; jest povídáno, jen

na čas.“
Nepříznivá situace, která se vytvářela vydáváním dalších papírových platidel, byla načas zažehnána
vítězstvím nad Napoleonem, které
přineslo Rakousku zaplacení válečné náhrady od Francie a zahraniční
úvěr z Anglie. Avšak kvůli evropským politickým událostem, které se
dotýkaly i habsburského mocnářství
a v souvislosti s rostoucím státním
dluhem se v 40. letech 19. století
začala zvětšovat nedůvěra k papírovým platidlům. Tato nedůvěra byla
posilována i tím, že některé poplatky
byly v zájmu zhodnocení státních
příjmů vyžadovány ve stříbrných
mincích. Všechny platy mimo hranice státu mohly být navíc hrazeny
rovněž jen ve stříbrných mincích,
neboť bankocetle byly pouze vnitřní
měnou. Tím docházelo k hromadění
kovových platidel „do slamníku“,
což se projevilo nedostatkem stříbrných mincí v oběživu.
Ke 40. letům bystřický důchodní
Jakub Jakl do tzv. Zourkovy kroniky zaznamenal: „V r. 1843 bylo
přemnoho stříbrných peněz, totiž
dvacetníků a tolarů mezi lidstvem
v oběhu, kteréžto stříbro se v následujících letech vždy víc a více se
málilo neb ztrácelo z obchodu, až
posléze docela zmizelo z oběhu a jedině bankonotky a i menší papírové
peníze, které se od státu ohledem pro
drobení a dodání na vyšší bankonoty
tlačit nechat musily, v oběhu ostaly.
Stříbrný peníz byl zřídka spatřen a
cena stříbra tak vystoupila, že za sto
zlatých v stříbrných dvacetnících

120, 130 až i 145 zl. v bankonotkách
se platit musilo, přec však k dostání
nebylo, neb lid papírových peněz
málo si vážil; pročež kdo mohl, ten
stříbro schovával a ani se s ním
prozradit nechtěl, jedině že sem a
tam některý kmotříček při křtu je
nemluvňátku do vínku daroval jako
vzácnost velikou na památku.“
Veřejnost naléhala na výměnu
papíru za kov. Proto byl 12. května
1848 vyhlášen nucený oběh bankovek a 22. května téhož roku pak
nesměnitelnost bankovek za kov.
Nedostatek důvěryhodného oběživa
vedl k jeho odmítání a v revolučních letech 1848–1849 k vydávání
nouzových poukázek jednotlivými
moravskými městy a obchodními
podniky, mimo jiné i v Bystřici nad
Pernštejnem.
V roce 1849 Jakub Jakl poznamenal: „V tomto roce se začaly následkem velké nouze o stříbrné a i
drobné kuprové [měděné] peníze
papírové jednušky barvy světlomodré na čtvrtky trhati, a přišlo to
tak v obyčej, že se jedině čtvrtkami
platilo a dodávalo. Kupci a obchodníci byli nuceni, aby mohli dodávati
na čtvrtky, sobě pro svůj dům menší
peněžité známky tlačiti, neb ani kuprových peněz nebylo.“
Vleklou krizi nakonec ukončila
až měnová reforma v roce 1857, při
níž byla zavedena nová, tzv. rakouská měna. Doufejme, že současná
ﬁnanční krize se vyřeší i přes svůj
globální rozměr rychleji a méně dramaticky...
Připravil Jan Pulkrábek
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RŮZNÉ
V pondělí 12.12.2011 se uskutečnilo v prostorách sálu Domova
mládeže VOŠ a SOŠ Bystřice nad
Pernštejnem setkání ﬁrem, které
představují nejvýznamnější zaměstnavatele v bystřickém regionu, se
zástupci Města Bystřice nad Pernštejnem a vedením Vyšší odborné
školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem. Po přivítání hostů seznámil
účastníky starosta města Ing. Karel
Pačiska s novinkami v legislativě,
které se týkají politiky zaměstnanosti
a současným postojem města k podnikatelským subjektům. Zmínil se o
úspěšně završených akcích, současných problémech a nastínil i koncepci podpory podnikatelů a zaměstnavatelů v budoucím období především vzhledem k podstatně nižšímu
rozpočtu města v příštím roce. Velice zajímavou nabídkou je poskytování městských bytů zájemcům
– zaměstnancům ﬁrem v regionu.
Další část setkání se týkala oblasti vzdělávání dospělých. VOŠ a
SOŠ je zapojena do projektu UNIV
2 Kraje, jehož cíle a průběh představila Mgr. Iveta Nemjová. Ředitel

SETKÁNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ
V REGIONU BYSTŘICKA

školy Mgr. Miroslav Novák přiblížil
historii, současnost a perspektivy
bystřické „zemědělky“ jako školy,
která chce být otevřená a přizpůsobivá pro všechny zájemce o vzdělávání. Účastníci setkání byli seznámeni
Mgr. Ivo Solařem se současným stavem projektu UNIV 2 Kraje. Vysvětlil všem význam projektu pro školu
a uvedl programy, které díky tomuto
projektu vznikly. Od prosince 2010
do dubna 2011 proběhla pilotáž kurzu Zemědělské činnosti. Byl připra-

ven kurz Obchodní angličtina a etika
pro manažery, jenž bude podle zájmu otevřen v roce 2012, připravuje
se kurz Administrativa v kancelářské
praxi. Díky tomuto projektu získala škola zkušenosti s marketingem
vzdělávání dospělých, kariérovým
poradenstvím a vyškolila desetičlenný tým zkušených a profesionálně
erudovaných lektorů. Ing. Jaroslav
Mošner předložil nabídku doplňkové
činnosti školy, která zahrnuje širokou
škálu služeb: ubytování, stravování,

ZA KRÁSAMI
KRÁSA MI FILATELIE
Znovu se vracím k tomuto
tématu, neboť s přibývajícími
technologiemi přenosu dat (internet, chytré mobily) je stále méně
klasických poštovních zásilek
(pohlednic, dopisů a pod.). Je to
škoda, neboť to hodně vypovídá
o kultuře společnosti, vyspělosti
a trendech. Navíc máme možnost z písma posoudit osobnostní
změny blízkých a známých (senzibilové dokonce zdravotní stav,
grafologové zase povahové vlastnosti). Co je ale nejhorší, že i to

málé množství většinou končí v ohni,
v lepším případě ve tříděném odpadu. Korespondenci bereme už strojově, zajímá nás hlavně obsah, už
ne tolik obálka (snad u pohlednic
věnujeme více pozornosti exotickým
místům). Ale i obálky mohou být
zajímavé a někdy i humorné. To se
mi přihodilo koncem loňského roku.
Když jsem rozesílal vánoční pohledy,
na okraj jsem napsal Bystřice n. P.
2011 (razítka jsou mnohdy nečitelná, a tak aby bylo jasné odkud to
je). U dvou přání, která jsem obdržel

Zubní pohotovost leden - únor 2012

9. Poštovní historie

byla jako adresa Bystřice n.P. 2011.
Došlo to, díky poštovním doručovatelkám. Ale jde mi o jinou věc.
V městském muzeu je vynikající sbírka (exponát) poštovní historie Bystřice n. P. od Adolfa Dvořáčka, kterou je potřeba stále doplňovat. Díky

kem, moderátorem hudebních přednášek, cestovatelem, zeměpiscem,
znalcem cizích jazyků a sběratelem
nahrávek populární hudby. Svými
znalostmi a dovednostmi baví už řadu
let učitele-důchodce a návštěvníky
klubů Včela a K 9. Za hudební vzory považuje Helenu Vondráčkovou,
Petera Alexandera a Irenu Jarockou.

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
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pochopení MěÚ a řady organizací
a ﬁrem se daří uchránit některé
doklady.Věřím, že ta plodná spolupráce bude i nadále pokračovat
a bude přinášet užitek i pobavení.
Ještě jednou díky.
Antonín Ráčil

Petr Matějka – popový zpěvák Bystřicka

LEDEN
28.1. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
29.1. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
ÚNOR
4.2. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratisl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904
5.2. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 542 615
11.2. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
12.2. MUDr. Eva Peňázová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 900
18.2. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
19.2. MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
25.2. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studenrská 7, 566 690 123
26.2. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

opravárenství, autoškolu, svářečskou
školu a především vzdělávací služby
od krátkodobých školení přes rekvaliﬁkace až po dlouhodobé kurzy
v různých oborech. Přítomní zástupci ﬁrem vyslechli od Ing. Tomáše
Krejčího informace o zapojení školy
do dalších projektů a možnostech
spolupráce v oblasti praktické výuky
žáků a studentů. Přínosné bylo i vystoupení Ing. Petra Švíky z Institutu
vzdělávání dospělých v Jihlavě o
nabídce současných dotačních titulů,
využitelných pro všechny zúčastněné. V diskusi zazněly i informace
zástupců Úřadu práce o současné politice zaměstnanosti.
Celá akce, která proběhla v přátelské atmosféře, měla sjednocující
cíl – vytvoření sítě spolupracujících
ﬁrem a subjektů, jež budou úzce
koordinovat svoje činnosti v oblasti
poskytování vzdělávacích služeb,
řešení projektů a realizace praxí
studentů. Výsledek se promítne do
kvalitní přípravy žáků a studentů
školy, vyššího uplatnění absolventů
na trhu práce a samozřejmě i na kvalitnějším portfoliu pracovních sil pro
zaměstnavatele na Bystřicku.

Pan Petr Matějka (1976) je mužem mnoha zálib. Je popovým zpěvá-

PODĚKOVÁNÍ
Pan Petr Matějka pořádá nezištně
již několik let hudební besedy pro seniory a návštěvníky Klubu 9. Besedy
se konají v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Bystřici n.P.
Tímto mu děkujeme za jeho pěkná
odpoledne, strávená v příjemném prostředí, za poslechu hudby, která nás
oslovuje a obohacuje. Jeho besedy nám
zpestřují volné chvilky a jsme za ně
vděčni.
Návštěvníci besed
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POZVÁNKY, RŮZNÉ

Slovo hejtmana
Máme po Vánocích. Ještě v nás
doznívají sváteční chvíle. Doufám,
že jste si je pěkně užili s rodinami a
přáteli. To je na každých svátcích a
na Vánocích především podle mne
to zvláště výjimečné. Setkání a příjemné pobytí v klidu vánoční voňavé
atmosféry s blízkými lidmi, na které
jindy nemáme čas. Nebo si to namlouváme. Ne kupa drahých dárků,
přejídání se hromadou pokrmů a pamlsků, ale množství a kvalita opravdových upřímných přátel – to jsou
podstatné hodnoty pro život nejen
o svátcích. Naše společnost historicky vyrostla na křesťanských tradicích.
Ale často v dychtivosti po užívání si
konzumu věcí a požitků zapomínáme
na slova jako je pokora, úcta k bližním, šetrnost k přírodě, solidarita se
slabšími nebo nešťastnějšími. I když
právě koncem roku jsme k těmto pojmům vnímavější.
Ani po Vánocích bychom neměli myslet jen na své osobní sobecké
zájmy. V té lepší části vyspělé společnosti byla vždy na nejvyšších příčkách úctyhodnosti obecně prospěšná
činnost. V loňském roce jsme vyhlásili výsledky soutěže pro veřejnost
s názvem Skutek roku 2010. Chtěli
jsme vzbudit zájem veřejnosti o nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty organizací, které
nezištně pomohly k rozvoji regionu.
Dosud bylo oceněno 44 skutků jednotlivců a 5 projektů organizací. Jde
o aktivity v oblasti sociálně-zdravotní,
kulturní, dále se soutěží v kategoriích
životního prostředí, volného času dětí
a mládeže nebo poradenství, osvěty a
vzdělávání. I letos můžete navrhnout
ocenění dobrých skutků a nominovat
je. Budeme rádi, když krajskému úřadu dáte do 15. února vědět o tom, jaké
aktivity vašich spoluobčanů vás zaujaly a potěšily. Podrobnosti a nominační formulář najdete na webových
stránkách kraje www.kr-vysocina.cz,
možné další otázky vám rádi sdělí na
našem odboru regionálního rozvoje.
Nejúspěšnější projekty dokonce postoupí do přeshraniční soutěže, která
se uskuteční v Dolním Rakousku ještě v tomto roce.
Je dobře o takových záslužných činech vědět, nejde jen o jejich ocenění.
Zároveň s propagací dobrých skutků
se vytváří pozitivní atmosféra, kdy se
budeme dozvídat ne jen o zlodějnách
a zločinech, ale také o té druhé příjemněji namazané straně krajíce. Začátek roku bývá i časem předsevzetí.
Bylo by dobré zařadit do nich i tento
bod – více si všímat všeho dobrého
kolem nás – především těch lidí, co
konají dobré skutky. Nebo třeba jen
jsou prostě dobří. Do nového roku
vám přeji hodně takových setkání.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Komu jsou služby naší půjčovny
určeny?
• seniorům, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení
• nemocným po úrazech na doléčení
• rodinám, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče.
Jaké pomůcky Vám zapůjčíme?
• polohovací lůžka, antidekubitní
matrace
• stolky k lůžku
• mechanické vozíky
• chodítka
• klozetová křesla
• sedačky do vany

• nástavce na WC
• berle, francouzské hole
• sedačky do sprchy apod.
Jaké jsou podmínky jejich zapůjčení?
• zapůjčení na dobu, dokud nezískáte vlastní pomůcku nárokovanou
od pojišťovny
• při přechodném zhoršení zdravotního stavu (úraz, nemoc)
• denní nájem dle druhu zapůjčené
pomůcky (zálohy nevybíráme)
• k zapůjčení nepotřebujete potvrzení lékaře

KONTAKT
Provozovatel:
DCHB – Oblastní charita Žďár nad
Sázavou
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 44990260, DIČ CZ 44990260
Provozovna Bystřice nad Pernštejnem
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem
Tel: 566 552 437, mob.: 736 607 510,
e-mail: chps.bystrice@charita.cz
Odpovědná osoba: Věra Jílková,
Provozní doba: na základě předchozí telefonické domluvy

PEDIKÚRA PRO VEŘEJNOST

Provozovatel: DCHB – Oblastní charita Žďár n. S., Horní 22, 591 01 Žďár n. S., IČ 44990260, DIČ CZ 44990260
Provozovna Bystřice n. P.: Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
Tel: 566552437, mob.: 739 389 290, e-mail: chps.bystrice@charita.cz
Odpovědná osoba: Danuše Machanová
Provozní doba: pondělí a středa 7.00-13.30 hod. (nutné objednat předem)
Cena pedikúry: 210 Kč (včetně DHP)
*služba je poskytována ve středisku osobní hygieny

PO Z VÁNKYY
POZVÁNK
• Ekumenická bohoslužba, jíž se budou účastnit členové Římskokatolické církve, Křesťanského společenství a Českobratrské církve evangelické, proběhne 31. ledna v 17h ve sborovém
domě ČCE, Nová čtvrť 504. Zveme k účasti i Vás.
• Zveme Vás na promítání dokumentu Zločinci podle zákona
(Alexander Gentelev/Izrael, Německo, Španělsko/2010/91 min).
Režisérovi se podařilo získat důvěru několika čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí - tzv. vorů v zákoně a pokouší
se mapovat skrze jejich otevřené výpovědi vývoj organizovaného zločinu v Rusku a jeho souvislost s vězeňským prostředím a
politickým světem. Dokument byl jedním z favoritů ﬁlmového
festivalu Jeden svět, který se věnuje problematice lidských práv.
Promítání proběhne 14. ledna v 18h ve sborovém domě ČCE,
Nová čtvrť 504
Český svaz včelařů Bystřice nad Pernštejnem
pořádá ke 100. výročí založení včelařské organizace

VČELAŘSKOU VÝSTAVU
29. 1. 2012 v 10 hod.
v budově městského muzea, Masarykovo nám 1
Výstava bude zahájena v budově městského muzea, Masarykovo nám 1, přednáškou MUDr. Jany
Hajdůškové na téma „Včelími produkty ke zdraví“
Při zahájení výstavy bude možno zakoupit včelí produkty, med, kosmetiku…..
Srdečně zvou pořadatelé

ZIMNÍ TRHY SE ZABÍJAČKOU
Zimní trhy se zabíjačkou pořádá
Město Bystřice nad Pernštejnem
ve dnech 28. ledna a 25. února 2012.

VZÁCNÁ
NÁVŠTĚVA
Dne 10. 1. 2012 navštívil
pravidelnou schůzku Sdružení křesťanských seniorů
(SKS) v bystřické orlovně
profesor P. PhDr. Petr Piťha s
přednáškou o přípravě na výročí 1150 roků příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Z
jeho výkladu jsem si odnesl
několik základních poznatků
(pokud jsem je dokázal jako
laik pochopit). Jejich mise
měla význam pro rozšíření a
pochopení křesťanství mezi
obyvatelstvo Moravy vytvořením písma, překladem
bible a promluvou místním
jazykem. Díky jim se Velká
Morava dostala do povědomí
tehdejší světské i duchovní
správy západní Evropy a byl
založen právní status našich
zemí. Toto mělo svůj význam
při dalším vývoji v našich zemích i při vzniku ČSR 1918.
Proto je také nynější pátý
červenec uznán státním svátkem. Jejich dílo mělo také
velký význam pro rozvoj duchovního vývoje na východ
od našich zemí.
Celá přednáška byla velice
zajímavá. Dík asi sedmdesáti
přítomných patří panu profesorovi za rozšíření našich
znalostí a také L. Kincovi za
zprostředkování vzácné návštěvy.
J. Štarha
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BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ

SKONČIL I. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ
S koncem roku proběhla uzávěrka
posledního – zimního kola fotosoutěže našeho kraje Bystřická zrcadlení. Soutěž, která probíhala ve třech
semiﬁnále od července do prosince
2011 se setkala s výrazným zájmem
vás, pro které je fotograﬁe koníčkem
i prostorem pro umělecké sebevyjádření. Bylo přihlášeno neuvěřitelných 480 fotograﬁí od 90 autorů,
fotograﬁí osobitých, kreativních,

vtipných i takových, které podněcují
k zamyšlení. Do ﬁnále porota vybrala 30 nejlepších snímků z každého
tématu (dokumentární, umělecké,
historicko-srovnávací).
O konečných výsledcích rozhodnou porotci soutěže při společném
setkání a výsledky zveřejní na slavnostním zakončení celé soutěže, které se bude konat v sobotu 3. 3. 2012.
Tento Den s fotograﬁí bude věnova-

ný vernisáži výstavy soutěžních fotograﬁí, videoprezentaci nominovaných snímků, setkání s porotci a předání ocenění nejlepším fotografům
– oskarových „Bystřických zrcadel“
a výher v podobě hlavní ceny – fotoaparátu a fotopříslušenství. Srdečně zveme všechny, kteří se soutěže
zúčastnili, i ty, kteří mají rádi fotograﬁi. Děkujeme všem, kteří přispěli
svými fotograﬁemi do uplynulého

ročníku soutěže a pomohli tak založit galerii nádherných záběrů našeho
kraje, galerii, která je nejen soutěží,
ale především základem fotograﬁcké kroniky Bystřicka. Děkujeme
také partnerům a všem, kteří soutěž
a vznikající archiv s podporou a zájmem sledují na webových stránkách www.fotosoutez-bystricko.cz.
KUMŠT, o. s.

Motto:
Fotograﬁe je zázrak, protože nám dovoluje zastavit a zkrotit čas
a ukázat neuchopitelné: pohyb, lásku, smutek, bolest i krásu. Probouzí
k životu naše vzpomínky na to, co máme rádi.
Sára Saudková
„Soutěž, kterou pořádá občanské sdružení KUMŠT mě osobně velmi příjemně překvapila. Nepředstavoval jsem si, že v dnešní uspěchané době existuje tolik nadšených fotografů, kteří se umějí zastavit, podívat se do krajiny
nebo na objekt jinýma očima a vystihnout podstatu okamžiku. Fotograﬁe,
které vznikly nebo ještě budou zhotoveny jistě přispějí k zviditelnění krás našeho životního prostoru, který jsme si zvolili jako svůj domov. Město Bystřice
velmi podporuje tyto aktivity a chce v nich i v budoucnu pokračovat. Chtěli
bychom nejúspěšnější práce vystavit a také s nimi pracovat v propagačních
materiálech celého mikroregionu. Děkuji všem, kteří se zapojili a přeji celému snažení dlouhý život, který potřebuje nadšené organizátory, fotografy
a také sponzory.“
Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem
Výsledky zimního semiﬁnálového kola – fotograﬁe postupující do ﬁnále
Dokumentární téma:
Rovnováha
Čekání na cirkus
Vánoce se blíží
Rozhovor s rekordmanem
Vánoční čas
Nová cyklostezka2
Pod dohledem svatých
Autoportrét
Mistr Toshikazu Okada – to je úlovek
Vzadu zimní, vpředu podzimní

Ledňáček

Umělecké téma:
Ledňáček
Kamarádi
Bleskofka
Srnec obecný
Ulice
Stromy v zimě
Osvícení
(bě)snění
Průzkumníci
Most

Historicko-srovnávací téma:
Vírská přehrada
Spořitelna a dolní část náměstí (50. léta min. stl.)
Kostel sv. Vavřince a náměstí
Štěpánovský kostel
Právovárečný dům zvaný „Člupkovský“
Start cyklistického závodu v roce 2011 a 1932
Pod kaštany
Pohled na Bystřici od výletiště (60. léta min. stl.)
Zemská hospodářská škola a kostel svaté Trojice
Ulice Bratrská a kostel sv. Vavřince

Rovnováha

Vírská přehrada

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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SPORT
Pokud nás předešlých pět ročníků
soutěže „S Vodomilem Zubří zemí“
vodilo výhradně po památkách a zajímavostech našeho regionu, v roce
2012 půjdeme po stopách jedenácti
osobností. A protože jsme obzor našeho putování rozšířili z Bystřicka i
na Novoměstsko, jedenáctkrát staneme na místě spojeném s významnou
osobností těchto míst. Každý soutěžící, který se bude jen trochu pozorně dívat, splní snadno úkol spojený
s tímto místem a osobou a na kontaktním místě získá razítko do legitimace. K dispozici bude i tištěný příběh o každé osobnosti, který přinese

LETOS VODOMIL TROCHU JINAK
mnoho zajímavého. Samotné etapy
povedou nádhernými místy Vysočiny z Nového Města na Moravě do
Maršovic, na Studnice, do Sněžného
a Jimramova, odtud na Karasín, do
Bystřice nad Pernštejnem a poté čeká
v údolí Svratky Vír, dále Štěpánov,
Černvír a Doubravník. Po celé trase
budete navíc dostávat tipy na zajímavosti, které nemáte opomenout...
V souvislosti s Rokem Pernštejnů
skončí putování u nejkrásnější sakrální památky Pernštejnů, u doubrav-

Horolezecký oddíl v roce 2011
Píše se rok 2012 a za námi je
rok plný lezení, ať už na bystřické umělé stěně, nebo v nejrůznějších skalních oblastech. Hned
na začátku minulého roku, kdy v
české kotlině ještě leželo vše pod
sněhem, se čtyři členové našeho
oddílu vydali do slunného Španělska, konkrétně do známé lezecké
oblasti El Chorro. Strávili zde čtrnáct nádherných dní, během nichž
přelezli téměř sedmdesát cest, některé měřily více než sto padesát
metrů. Přibližně v té samé době
další nadšenci z oddílu společně s
našimi přáteli navštívili známou a
mezi lezci oblíbenou oblast předhůří rakouských Alp – Höllentall.
Za krásného počasí se jim podařilo vystoupat na zasněžený vrchol
Jacobskögel s nadmořskou výškou 1 737 m n. m. Přelezli také
několik zajištěných cest v pohoří
Rax-Schneeberg.
Na jaře byl tradičně ukončen
kroužek lezení pro děti a zároveň
zahájena nová pískovcová sezóna.
Akce proběhla v námi oblíbeném
pískovcovém lomu ve Škrovádě
u Chrudimi. Společně s námi se jí
účastnili také rodinní příslušníci absolventů kroužku.
Největším podnikem oddílu
Lezci z Vysočiny byl pětidenní výlet do Vysokých Tater na Slovensku. Kromě členů oddílu se akce
účastnilo i patnáct bystřických
občanů. Celkem nás tedy na Chatu
pri Zelenom plese dorazilo třicet
tři. Počasí nám přálo, a tak se každý den podniklo několik turistických výletů – například do Sedla
pod Svišťovkou (2023 m n. m.) s
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pokračováním na Skalnaté pleso,
nebo výstup na Jahňací štít (2230
m n. m.). Z lezeckých výstupů stojí
za zmínku vylezení dvou skupin na
Szczepanskeho vežu (délka výstupu přibližně 400 m) a tří skupin na
Východnú Žeruchovu vežu (délka
výstupu přibližně 350 m). Výlet se
vydařil a určitě se v letošním roce
dočká opakování.
Během léta se členové oddílu
ve větší či menší míře podíleli na
více méně tradičních akcích, jako
je DWS Dalešice, týden lezení v
Adršpachu či ukončení prázdnin v
zatím méně prozkoumané oblasti
Pernštejn u Svratky.
Na sklonku roku proběhla v KD
našeho města jedna část Mezinárodního festivalu outdoorových ﬁlmů, na jehož třídenním průběhu se
náš oddíl aktivně podílel. Kromě
mnoha ﬁlmů natočených ve všech
možných zajímavých koutech světa nebo ﬁlmů s lezeckou tematikou
se zde návštěvníci mohli seznámit
s naším oddílem, prohlédnout si
fotograﬁe z našich akcí a prohlédnout si materiál potřebný k lezení.
Součástí druhého dne programu
byla i oddílová prezentace. Lezecký rok jsme ukončili na Vysoké
skále u Štěpánova při tradičním
„Posledním slanění“.
Tak jako každý rok, i ten loňský
byl náročný nejen fyzicky a časově,
ale také ﬁnančně. Proto bychom
rádi poděkovali všem našim sponzorům, sportovní hale, městu a
všem příznivcům našeho oddílu za
podporu.
HO LEZCI Z VYSOČINY

nického kostela. Není vyloučeno, že
mnozí z Vás na cestách vyluští i malou tajenku.
A o jaké osobnosti se budeme na
těchto turistických výletech zajímat? Čeká nás jeden ze zakladatelů
moderního sochařství Jan Štursa,
básník Petr Křička, lyžařský reprezentant a odbojář Cyril Musil, spisovatelé Jan Balabán, Jan Karaﬁát
a Gustav Pﬂeger Moravský, lékař
a mecenáš František Veselý, politik
a majitel Lidových novin Jaroslav

Stránský, malíři Jiří Štourač a Eduard Valdhans a nakonec jeden z nejvýznamnějších magnátů a politiků
přelomu 15. a 16. století, Vilém II.
z Pernštejna.
Na úspěšné účastníky tentokrát
čeká volná vstupenka do Městského
muzea v Bystřici, vstup do bazénu
v Areálu sportu tamtéž a vylosovaní šťastlivci získají 10 pěkných cen,
které svojí hodnotou převýší ceny
z minulého ročníku. Soutěž bude trvat od 1. května do 31. října 2012 a
podrobněji o ní budeme informovat
v Bystřicku.
Hynek Jurman

TJ SOKOL BYSTŘICE N.P.
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
pořádá nábor děvčat a chlapců ve věku 6 až 12 let se zájmem o
pohybové aktivity se zaměřením na míčové sporty.
Pravidelné tréninky budou zaměřeny na všeobecnou průpravu,
gymnastiku, koordinaci a na míčové sporty
(stolní tenis, nohejbal, fotbal, florbal, badminton, atd.)
První trénink proběhne

v úterý 31.1. 2012 v 16.30 v Sokolovně
(sportovní obuv a tepláková souprava s sebou)
Dále se budeme pravidelně scházet každé
úterý (16.30 – 18.00) a pátek (17.30 – 19.00)
Dotazy na: Martin Bárta, e-mail: barta@gybnp.cz, tel.: 732 558 808

Otužilci mezi námi

Netradičním způsobem se rozhodli rozloučit se rokem 2011 nejodvážnější z odvážných členů judistického oddílu Bystřice nad Pernštejnem.
30.12. 2011 se sešli u místního rybníka Argentina a pokořili jej, ač voda
měla jen 0ºC. Akce měla úspěch a určitě nebyla poslední. Účastníci doufají, že příští rok se sejdou ve větším počtu.
-MBZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

Ohlédnutí za II. ligou mužů
V září naši muži zahájili premiérovou účast ve II. lize mužů. Než
ale zhodnotím naše působení po
1/2 soutěže, vrátím se ještě k našemu účinkování v Poháru České
pojišťovny. Ten slouží hlavně jako
příprava na novou sezonu. Zde se
nám podařilo poprvé postoupit mezi
posledních 32 týmů z celé ČR. Vysloveně jsme se prokousali dvěma
koly, kdy postupují první tři z pěti
zúčastněných. Od třetího kola se pak
jedná již o klasické vyřazovací zápasy. Na rozdíl od fotbalového poháru
se hraje pouze jediné utkání. A tak
jsme ještě před začátkem soutěže
ve III. kole narazili na celek Snipers
Třebíč, účastníka II. ligy mužů, té,
kam jsme postoupili. Ideální možnost ke konfrontaci. Favorizovaní
Snipers Třebíč byli stejně překvapeni jako naši diváci, když po 60 minutách svítilo na ukazateli skóre 11:11,
kdy jsme vyrovnávali 30 vteřin před
koncem při hře bez brankáře. Další
zděšení nastalo po 4 minutách prodloužení, kdy Jaromír Chocholáč

zkompletoval svůj hattrick a poslal
naše družstvo do IV. kola. Tam jsme
narazili na mladý ambiciózní tým
FBŠ Hattrick Brno, účastníka I.ligy
mužů pod vedením reprezentačního
trenéra juniorů J. Kysela, s kterým se
moc dobře známe a který moc dobře zná nás. A tak jsme 23.10. 2011
přivítali v Bystřici zatím nejsilnější
celek. Po velmi dobrém výkonu
jsme sice odešli poraženi 5:3, ale od
trenérské dvojice soupeře jsme sklidili uznání a pochvalu. Vždyť soupeř
o své výhře rozhodl dvěma trefami
až 5 minut před koncem utkání. Jen
pro doplnění, v dalším kole Hattrick
Brno vypráskal slavné „Pepino“
Ostrava 9:2, a podlehl až exmistrovským Vítkovicím.
A tak, možná i pod dojmem úspěšného tažení pohárem, jsme vstoupili
do II. ligy mužů s velkým očekáváním. Los si s námi zašpásoval a pro
začátek nám přidělil soupeře z loňské první šestky plus sestoupivší
Č. Budějovice z I. ligy. Bohužel již
v prvních zápasech přišlo vystřízli-

vění. Zápasy se většinou rozhodují
až v závěrečných minutách, často
rozhodují secvičené herní kombinace
a taktické vzorce. A tak jsme v prvních zápasech platili nováčkovskou
daň - nový herní systém, neznámí
soupeři. Další skutečností, na kterou
doplácíme, je úzká hráčská základna
a nemožnost většího počtu společných tréninků. Na rozdíl od soupeřů
z větších měst (kdy mají až 80% hráčů k dispozici na 3 či 4 trénincích týdně) my máme 80% hráčů mimo Bystřici a společný trénink tak vychází
pouze 1 týdně. A to se musí zákonitě
projevit v boji s takticky vyspělejšími
celky. Dalším problémem, který nás
letos trápí, je neúčast či zranění klíčových hráčů.
Zde jsou dosavadní výsledky
našich zápasů FBK Svitavy 2:6,
Peaksport Litomyšl 13:8, Innebandytos Hradec Králové 5:8, 1. FBK
Tábor 4:5, FBC Štíři Č. Budějovice
5:11, Snipers Třebíč 6:10, TJ Centropen Dačice 8:6, Sokol Jaroměř
6:11, Orel Rtyně 8:7, Spartak Pelhři-

mov 5:6, Fbš Jihlava 9:6. S třinácti
body jsme po první polovině skončili na 8. místě. Pouhý bod ztráty na
6. místo by mohl nabádat k optimismu, ale 3 a 4 body náskoku na desáté
a jedenácté místo, která budou ještě
sestupová, nám nedovoluje propadnout optimismu. A tak doufejme, že
se dokážeme přes měsíční vánoční pauzu dát dohromady a udržet
si úspěšnost z druhé čtvrtiny, kdy
jsme z posledních pěti zápasů získali
10 bodů.
Touto cestou bychom chtěli ještě
poděkovat všem našim fanouškům
za podporu a přízeň, kterou nám
i přes nelichotivé výsledky zachovávají. V průměrné návštěvnosti
domácích zápasů se s průměrem 69
diváků držíme na pátém místě. Další
zápas v domácím prostředí nás čeká
21. ledna, kdy přivítáme geograﬁcky
nejbližší celek Fbk Svitavy. Tímto
zveme všechny příznivce do sportovní haly a doufáme, že Vaši hojnou
návštěvu potěšíme i ziskem bodů.
Za ASK Bystřice n. P. Luboš Císař

19. ročník tradičního Vánočního turnaje v nohejbalu mužů
Dne 26. 12. 2011 uspořádal oddíl nohejbalu TJ Sokol Bystřice nad
Pernštejnem v místní sportovní hale
již 19. ročník Vánočního turnaje registrovaných a neregistrovaných hráčů v nohejbale.
Turnaje se letos zúčastnilo rekordních 22 družstev. Stejně jako vloni
dorazilo i zahraniční družstvo ze Slovenska – z bratislavské Vrakuni. Po
bojích ve čtyřech základních skupinách (dvě šestičlenné a dvě pětičlenné) postoupily první dva celky z ka-

ždé skupiny do tzv. pavouka, kde se
v atraktivních vyřazovacích zápasech
určilo pořadí na 1. až 4. místě a poražení obsadili 5. až 8. místo. Dispozice
haly, kde jsme hráli na třech kurtech,
umožnila třetím družstvům ze skupin
odehrát skupinu o celkové 9. až 12.
místo. Za celý den bylo odehráno
celkem 64 utkání. Finálový zápas se
odehrál na centr kurtu a byl opravdovou lahůdkou pro všechny, neboť ve
dvou tříčlenných týmech byli celkem
tři reprezentanti ČR v nohejbale.

Turnaj měl již tradičně velmi vysokou úroveň a opět se potvrdilo, že již
má stálé místo v bystřickém sportovním roce, o čemž svědčí množství diváků v průběhu celého turnaje. Možná na dokreslení sportovní úrovně
bych rád zmínil několik údajů. Z 10
členného nohejbalového reprezentačního týmu ČR jmenovaného pro
rok 2011 se našeho turnaje zúčastnili
4 reprezentanti a několikanásobní mistři světa v nohejbale (Petr Bubniak,
Radek Pelikán, Petr Topinka a Karel

Hron).
Z mistrovského týmu ČR pro rok
2011 TJ Sokol SDS Exmost Modřice
se turnaje zúčastnilo z A týmu 5 hráčů (Bubniak, Kop, Pelikán, Pospíšil
a Topinka) a z B týmu, který hraje
2. ligu, 7 hráčů (Iláš, Janeba, Krejsek, Novotný, Feichtinger, Špaček
a Zach).
Doufáme, že se nám příští 20. ročník vydaří po sportovní stránce alespoň tak jako ten poslední.

Celkové pořadí turnaje :
1. místo Tišnov
/Kop, Topinka, Srba/
2. místo RH Sebranice
/Pelikán, Špaček, Novotný/
3. místo Radkov
/Vrabec, Krátký, Vopelka/
4. místo Celtic
/Bubniak, Krejsek, Šikl/
5. až 8. místo Holubice (Konupka, Havránek, Šišma), Fitness13 (Iláš, Feichtinger, Zach), Žďár (Hron, Paul, Chladílková), Vrakuňa (Farkaš, Slezák, Kovasica)
9. místo Slámové(Janeba, Holoubek, Skrušný)
10. místo Dalečín A(Horváth, Kysilka, Glosser)
11. místo Smrček B(Bednář V., Bednář M., Vondra)
12. místo Bystřice(Mach, Joska, Ondra)
13. až 22. místo Knedlíci (Makovský, Pavlů, Svoboda), Slavkov (Benda,
Jelínek, Jurnečka), Nedvědice (Zeman, Veselský, Kužel), Brka (Nikl,
Halva, Maloň), Smrček A (Bednář M., Madron, Štoudek), Štěpánov
A(Kříž, Beneš, Buček), Štěpánov B (Halva st., Markytán, Fafílek), Budeč (Musil, Sedláček, Kotes), Olešnice (Zimmermann, Pešek, Pavel)
a Dalečín B (Vetešník, Munzar, Svoboda).
Slavnostního vyhlášení výsledků turnaje se zúčastnil i starosta Města
Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska.
Pořadatelé děkuji tímto našim dlouholetým sponzorům za poskytnuté
ceny a podporu:
WERA WERK s.r.o., Peugeot Kopecký, SPH stavby s.r.o., MEGA-TEC
s.r.o., ADOZ, Město Bystřice nad Pernštejnem, Stavebniny ZEMAN, TS
města a.s., Brusírna skla Mazourek, Drogerie Macháček, Josef Mazourek
– brusírna skla, ProSport Pavel Procházka, Sedlářovo pekařství Věchnov,
Fonorex s.r.o., Restaurace Hotelovka, Jokar Market – Krondráf, Pizerie Di
Pietro, Mamutherm
Za TJ Sokol Bystřice n.P. oddíl nohejbalu Martin Bárta
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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BYSTŘICKO ČTE DĚTEM 2012

Jsme velice rádi, že po velkém
ohlasu na první čtyři ročníky mikroregionální akce „Bystřicko čte
dětem“, můžeme pokračovat v této
krásné akci díky štědrým sponzorům.
Do letošního, již 5. ročníku, projektu se dle vypracovaného harmonogramu zapojilo celkem 18 členských obcí, kde proběhne 57 čtení.
Pro velký úspěch se v letošním roce
zúčastnily navíc 3 obce – Blažkov,
Ujčov a Velké Janovice. Pořádající

obce a ZŠ chtějí zpříjemnit svým
dětem dlouhé zimní večery a čekání na jaro. Ne každý rodič si totiž
v uspěchané době najde čas posadit se večer na okraj dětské postele
a otevřít pohádkovou knihu. Projekt „Bystřicko čte dětem“ je cesta, jak to trochu napravit a ukázat
dětem i rodičům, že stačí 20 minut
večerního čtení a usínání může být
o to krásnější. Děti i dospělí se
zase mohou zaposlouchat do pohádek, pověstí, fantazií či vyprá-

vění a vdechovat tajemné kouzlo
setmělých míst, která většinou navštěvují jen za dne.
Když se pak světla rozsvítí, zbylý čas se vyplní debatou nad přečtenou knížkou, hádankami, kreslením, různými hrami, tvořivými
dílnami a dalšími aktivitami, které
si pozvaní hosté pro děti připraví.
Letošní „Bystřicko čte dětem“
začalo 14. ledna 2012 ve Strážku
a končí začátkem dubna v Blažkově. Mezitím se bude číst v Dalečí-

ně, Víru, Ujčově, Unčíně, Štěpánově n. S., Lísku, Rožné, Rovečném,
Velkých Janovicích, Zvoli, Rozsochách, Dolní Rožínce, Písečném,
Bystřici n.P., Sulkovci a Prosetíně.
Tento projekt ﬁnančně podpořila společnost E.ON, Nadace
OKD, Kraj Vysočina a samozřejmě jednotlivé obce, neboť bez jejich
podpory by se tato akce nemohla
uskutečnit.
Jarmila Zemanová
Mikroregion Bystřicko

Malé velké zamyšlení

Konec kalendářního roku je
mimo jiné spojen i se zasíláním
novoročních přání. Jedno z mnoha,
které přišly na adresu obce, bylo až
Anglie a velmi mě potěšilo. Odesílatelem byla dcera muže, který
udělal pro naši vlast víc než všichni
vrcholoví politici dohromady a přitom jeho jméno, bohužel, zná jen
několik vojenských historiků. Je
jím Adolf Pravoslav Zelený.
Tento muž se narodil 11. října
1914 v Rožné. Pocházel z kantorské rodiny a pravděpodobně by tak
jako jeho předci zvolil stejnou profesní cestu. Nástup fašismu v Evropě ale rozhodl jinak.
Pan Zelený se na jaře 1943 dobrovolně přihlásil do armády a absolvoval vojenskou školu pro záložní důstojníky, Vojenskou akademii
a kurz leteckých pozorovatelů na
vojenském leteckém učilišti v Prostějově. Přitom se ještě učil německy
a díky své nadprůměrné inteligen16. strana

ci si udělal na počátku roku i státní zkoušku z tohoto jazyka. Ihned
po okupaci se už 18. března 1939
přihlásil do Britských a Francouzských ozbrojených sil. Následovala
pak dobrodružná a velmi nebezpečná cesta přes Polsko do Francie
a vstup do cizinecké legie. Pokračovalo Maroko, Tunisko, znovu
Francie a po její okupaci odjezd
přes Gibraltar do Anglie. Zde další
vojenské kurzy a nakonec nástup
k legendární 311 čs. peruti. S ní pak
absolvoval desítky náletů jak na
pozemní cíle v okupované Evropě,
tak na ponorky a bitevní lodě. O hrdinství pana Zeleného svědčí to, že
obdržel několik vyznamenání jak
našich, tak britských. Přestože byl
cizinec, stal se operačním důstojníkem a neustále postupoval i hodnostně. Po skončení války a návratu
do vlasti se ihned nadšeně zapojil
do veřejného života. Byl zakládajícím členem Sdružení zahraničních
letců, stal se jeho předsedou, začal
studovat vysokou školu, vydávat
měsíčník Letu zdar, byl povýšen
do hodnosti podplukovníka letectva, zařazen k Velitelství leteckého
okruhu atd.
Jeho snahu ale velmi rázně ukončil únorový puč. Pronásledování
jak jeho osoby, tak rodiny, ho nakonec donutilo k emigraci. Vrátil
se zpět do Anglie, nastoupil k RAF
a v jejích službách pracoval po celém světě, vždy s mimořádnými
výsledky. Postupně působil v Singapuru, Keni, Ugandě, Tanzanii a
Kongu, poté v Bahrajnu a Kuvajtu.
Po krátké době v Anglii znovu v

Africe, tentokrát v Libyi. Vždy se
jednalo o velmi náročná místa, ale
ani to nedokázalo vyčerpat všechnu energii pana Zeleného. Proto
dokázal i na těchto misích zakládat
záchranné jednotky, cvičit vojáky
a dobrovolníky pro přežití v poušti,
spolupracovat s režiséry na dokumentárních ﬁlmech, malovat obrazy a sbírat co nejvíce informací
o místech, kde právě působil. Po
svém odchodu do důchodu v roce
1971 pak ještě dalších 20 let pracoval jako turistický průvodce, naučil
se několik dalších jazyků, mimo

jiné arabštinu nebo čínštinu.
Co je ale jeho největší ctí, že nikdy nezapomněl na svou vlast, která
se k němu tak macešsky zachovala
a vždy ji po celém světě propagoval.
Díky jeho dceři Evě, která Rožnou
v loňském roce se svým manželem navštívila, jsem získal osobní
zápisky pana Zeleného a dozvěděl
se tak mnoho podrobností o životě
člověka, který může nám všem být
vzorem.
Pan Adolf Pravoslav Zelený zemřel 25. 1. 2010.
Libor Pokorný, starosta obce Rožná

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Mateřská školka v Rovečném byla
původně umístěna v budově základní
školy z roku 1956. V sedmdesátých
letech minulého stol. kapacitně přestala vyhovovat, některé děti jezdily
do školky v Nyklovicích.
Samostatná budova Mateřské školy
v Rovečném byla postavena v roce
1982 jako dvoutřídní pro 60 předškolních dětí. Součástí školky byla vlastní
kuchyně – vývařovna a tomu odpovídalo také technické zázemí. Mimo
jiné i na dnešní požadavky zbytečně
velká zásoba teplé užitkové vody
v zásobníku o objemu 2000 l, daleko
od dnešního hlavního místa spotřeby. Z toho vyplývající tepelné ztráty
a velká ﬁnanční náročnost přípravy
teplé vody a také 40 let stará instalace, to všechno nás přimělo ke změně.
V minulém roce požádala obec
o dotaci ve výši 50 000,- Kč z granto-

Modernizace sociálního zařízení v MŠ Rovečné

vého fondu Kraje Vysočina na modernizaci umývárny a ohřevu teplé
užitkové vody v mateřské školce.

Koncert ve Štěpánově

Naše žádost byla podpořena a realizovali jsme akci s celkovými náklady ve výši 110 000,- Kč.

Byl instalován nový zásobník pro
ohřev teplé vody o objemu 200 l přímo v místě spotřeby, nové rozvody
vody včetně termostatické regulace
teploty teplé vody. V umývárně byly
osazeny nové bezpečnější radiátory,
nová umyvadla včetně baterií, obklady stěn a sprchový kout, také s možností nastavení teploty vody.
Modernizace přinesla zlepšení
prostředí na toaletách a v umývárně
mateřské školky, zlepšení hygienických podmínek, vyšší bezpečnost
dětí. V posledních letech se počet
dětí v mateřské školce stále pohybuje kolem 25 a také výhled na další
období je podobný. Jsme tedy rádi,
že se tato oprava s podporou Fondu
Vysočiny zrealizovala a kromě výše
uvedených kladů přinese také nezanedbatelné úspory energií.
Leoš Petr

Zlatá svatba v Milasíně
Když ses Boženko Jiřímu zaslíbila,
to ještě svatební fotograﬁe byla černobílá.
30. prosince 2011 od toho let padesát,
co se z vás dvou stal jediný adresát.
Život je plný krás
pro toho, kdo hledat umí.
Život je plný štěstí
pro dva, kteří si porozumí.
Cestou schůdnou i trnitou,
životem jdete pořád spolu,
láska vám je velkou oporou
v starostech, štěstí i bolu.
Slavnostní tóny v Milasíně znějí,
všichni spoluobčané vám teď blahopřejí,
ať vaší vzájemné lásky je stále dosti,
dlouho se radujte ze společné budoucnosti.

Hodnotný koncert složený z koled, duchovních i jiných vhodných písní zazněl v pátek 6. ledna 2012 ve farním kostele sv. Petra a Pavla. Zahájila jej starostka obce Š. Kunčíková, vánočně zaměřené promluvy pronesl jáhen L. Kinc
a zpívaly pěvecký sbor Studánka a chrámový sbor z Lelekovic za řízení Inky
Pospíšilové. Všemu pozorně naslouchal zaplněný štěpánovský kostel.
-HJ-

Pozvánka na vycházku
Památná lávka ve
Švařci patří k turistickým cílům, které lze
navšívit i v zimě. Její
původ sahá do roku
1873 a poslední důkladná oprava proběhla
v roce 2006. Tato technická památka je 22 m
dlouhá a 2 m široká.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ÚNOR 2012
Středa 1. února – velký sál KD –
18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
MUŽI V NADĚJI
Úspěšná česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka (Účastníci zájezdu, Ženy
v pokušení)
Hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka,
Simona Stašová, Petra Hřebíčková,
Éva Vica Kerekes, Lukáš Langmajer,
Michal Novotný a další
Režie: Jiří Vejdělek
zvuk Dolby Digital 5.1 – 117 minut
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: kulturní dům
Sobota 4. února – prostory KD –
20.00 hodin
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
57. ZEMĚDĚLSKÝ PLES
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ
KAPELA
Předtančení studenti školy
Taneční vystoupení v průběhu večera
Bohatá tombola
Vstupné: 150, 120 Kč
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
Středa 8. února – velký sál KD –
10.00 hodin
DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
PRO MLÁDEŽ
KOČKA NA KOLEJÍCH
Uvádí profesionální divadlo ZAHRADA, Broumov
Autor: Josef Topol
Hra patří mezi nejúspěšnější česká
dramatická díla 60. let.
J. Topol patří mezi nejvýznamnější
české spisovatele samizdatové literatury. Po vystudování DAMU (1959)
se stal spisovatelem z povolání a v
roce 1965 spoluzaložil společně s J.
Třískou, M. Tomášovou, O. Krejčou
a K. Krausem Divadlo za branou,
jehož se stal později režisérem a dramaturgem.
Osoby a obsazení:
Évi: Denisa Koudelková ( Divadlo
Zahrada, Divadlo Wokno)
Véna: Jan Holek (Divadlo Rokoko,
Tříkrálová sbírka roku 2012 v sobotu 14. ledna skončila. 394 kasiček je postupně rozpečeťováno a za
dohledu představitelů jednotlivých
měst a obcí jsou výtěžky předávány na centrální účet Charity Česká republika, kde budou následně
rozděleny dle variabilních symbolů
příslušným charitám. Z toho důvodu není ještě v současné době známa celková částka, kterou zhruba
1 500 koledníků na území žďárského okresu vykoledovalo.
Aktuální stav výtěžku je však
možné sledovat na www.zdar.charita.cz
Finance z letošní sbírky opět pomohou tam, kde nebudou dostačovat
či nepůjde použít ﬁnanční prostředky z dotačních titulů ministerstev,
kraje, měst. Tyto prostředky podpoří
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Divadlo P. Trávníčka, Divadlo Zahrada)
Chlapec: Pavel Landovský
Režie, hudba, úprava: Jan Holek
Vhodné pro žáky 7.- 9. tříd a pro školy střední
Vstupné: 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Čtvrtek 9. února – velký sál KD –
8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU
A VĚTRNÍKU
Na motivy klasické pohádky Boženy
Němcové napsala Kristina Herzinová
Hraje divadelní soubor Mladá scéna z
Ústí nad Labem
Hrají:
Slunečník - Jiří Kraus j.h.
Měsíčník - Lukáš Rous j.h.
Větrník – Vít Herzina j.h.
Princ – Stanislav Görg
Večernice – Hana Hejlová/Eliška Nemetová/Veronika Valešová
Ohnivec – Josef Barták/Petr Svoboda
Ledovka – Kristina Herzinová
Zlata – Klára Sottnerová/Kamila
Svobodová
Anděla – Kamila Svobodová/Tereza
Zapadlová
Viktorie–EliškaNetová/HanaHejlová
Královna – Klára Sottnerová/Kristina
Herzinová
Král – Josef Barták/Petr Svoboda
Zpěv: V. Herzina, K. Lišková j.h., K.
Svobodová, M. Bérešová, K. Sottnerová, E. Nemetová, H. Hejlová
Režie: Pavel Trdla
Doba trvání cca 70 min.
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ a ZŠ 40 Kč, veřejnost
45 Kč
Sobota 11. února – prostory KD –
20.00 hodin
Pořádá: Gymnázium Bystřice n.P.
XXXII. MATURITNÍ PLES
GYMNÁZIA
Hraje: BYSTŘICKÁ KAPELA
Program: Gaudeamus – studentská

hymna
předtančení studentů
Aerobik Jitky Exlové
Bříšní tance ALF-LEILA-VA-LEILA
šerpování maturantů
tombola
Malý sál – skupina RABIES
Vstupné: 150 Kč s místenkou, 100 Kč
bez místenky
Předprodej: sekretariát gymnázia
Úterý 14. února – velký sál KD –
19.30 hodin
KONCERT KPH
TO NEJLEPŠÍ Z MUZIKÁLU
S HERCI MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ
Muzikálový koktejl s Ivanou Skálovou a Radkem Novotným. Koncert v
podání hvězd brněnské
muzikálové scény.
Program: Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Story, Bídníci,
Chicago, Cats, Rebelové, My Fair
Lady, Fantom opery a další
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH –
Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům
Sobota 18. února – prostory KD –
19.30 hodin
Pořádá: MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
SPOLEČENSKÝ PLES MEGA
a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
Uvítací přípitek
Zahájení plesu – moderátor večera
VLADIMÍR HRON
Předtančení – ELVIS Jihlava, akrobatický rokenrol
Hosté plesu: HEIDI JANKŮ
VLADIMÍR HRON
CADILUCK – živě rock´n´roll 50. – 60. let
Hudba - L.I.F. Olomouc
Barmanský servis – míchané nápoje
po celý večer ve foyer
Bohatá tombola
Vstupné: 170 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům

Tříkrálové koledování pro letošek skončilo
především rozvoj terénních služeb,
jako je například služba Osobní
asistence, Domácí hospicová péče
a Charitní pečovatelská služba. Výtěžek Tříkrálové sbírky může být i

záchranou pro existenci našich charitních služeb, které se ocitnou bez
ﬁnanční podpory státu. Určitá část
pomůže také těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Středa 22. února - velký sál KD –
10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost
20 Kč
Čtvrtek 23. února – malý sál KD –
19.30 hodin
OCHUTNÁVKA VÍN
v pořadí již třicátá osmá
Prezentace vinařství HOTAŘ Čejkovice s.r.o. se sídlem v Čejkovicích
Zpívá Jožka Šmukař, hrají: Jan Rampáček – cimbál, Petr Mikulka – housle, Jožka Malhocký - basa
Hlavním reklamním partnerem večera je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 90 Kč
Omezený počet vstupenek
Předprodej: kulturní dům
Neděle 26. února – velký sál KD –
15.00 – 17.00 hodin
Pořádá: DDM, KD
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro všechny děti
a jejich rodiče. Všechny zúčastněné
masky se představí v úvodní promenádě, získají malou pozornost a budou zařazeny do slosování o hlavní
ceny. Dětská tombola!
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Připravujeme:
10. 3. 2012 - Vinařský ples
13. 3. 2012 - Československé komorní duo – koncert KPH
Prodej vstupenek:
Kulturní dům, Luční 764, tel. i fax
566 552 626, e-mail: kd.bystrice@
atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00
– 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo náměstí 12,
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00
„Dovolte mi, abych všem, kteří
se na sbírce podíleli, poděkovala za
ochotu pomáhat tam, kde je třeba
a za skvělou spolupráci. Věřím, že
Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
zachováte svou přízeň i nadále,“
vzkazuje veřejnosti ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou,
Ing. Jana Zelená.
Oblastní charita Žďár nad Sázavou na závěr sbírky připravila tradiční Tříkrálový koncert. V neděli
15. ledna 2012 vystoupil v Novém
Městě na Moravě sbor od Svaté
Kunhuty s duchovními písněmi a
orchestr N. Kyjovského při ZUŠ
Bystřice n.P. se skladbami klasických i soudobých autorů. Koncert
svou důstojnou atmosférou zakončil
letošní Tříkrálovou sbírku.
Lenka Šustrová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

od ledna 2012
- v pĜátelském prostĜedí v blízkosti centra BystĜice n. P.,
školní dČti, studenti, dospČlí, senioĜi
- individuální, skupinové (2 - 4 lidé), firemní studium
- dopolední, odpolední, veþerní kurzy
www. anglictina-bynp.estranky.cz,
anglictina-bynp@seznam.cz

AKADEMIE J.A. KOMENSKÉHO,
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sáz.Mob. 732 184 041, e-mail: akademiezdar@seznam.cz, www.akdemiezdar.wbs.cz
pořádá semináře

1. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2012 A ZMĚNY VE VYPLŇOVÁNÍ ELDP
Dne:
16. února 2012
Lektor: Bc. Taťána Sojková
2. NEMOCENSKÉ POJIŠŤĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2012
Dne:
20. března 2012
Lektor: Jiřina Fráňová MSSZ Brno, vedoucí odboru
sociálního zabezpečení

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• KOUPÍM byt v Bystřici nad Pernštejnem. Platím
hotově. Prosím SMS na 775 130 932.
• PRODÁM sekeru Fiskars - 400 Kč, el.- olej. radiátor
Heller – 500 Kč. Tel.: 737 626 680.
• PRODÁM nový RD – chalupu v Pivonicích. Tel.:
605 714 304.
• PRODÁM palivové dřevo smrk 650 Kč/m3. Tel.:
605 230 543.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

3. AKTUÁLNÍ OTÁZKY VEDENÍ PERSONÁLNÍ
AGENDY A ODMĚŇOVÁNÍ PO ZMĚNÁCH 2012
Praktický seminář pro personalisty a mzdové účetní
Dne:
17. dubna 2012
Lektor: Ing. Alena Chládková, JUDr. Bukovjan
Místo: budova Hasičské vzájemné pojišťovny,
Komenského 1 ve Žďáře nad Sáz. Zahájení vždy
v 8 30hod.
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz
Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků,
jeřábníky, vazače, regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních strojů a BOZP.
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INZERCE
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PRODEJNA

STAVÍME:

Zahradní 423, Bystřice nad Pernštejnem

krby, kamna,
sporáky,
pece, grily

PROVÁDÍME:

PRODÁVÁME:
veškeré kominické práce

kamna, kominické potřeby,
kouřovody, šňůry, rošty a další

129Ď1$%Ì=Ì0(
drobné stavební práce včetně obkládání a dlažeb

Otvírací doba:
PO - PÁ: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00, SO: 8.00 - 11.00

www.jpkkamna.cz
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