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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
Skautské středisko KLEN informuje
Program kulturního domu
Z rady města
Mikroregion Bystřicko (Dolní Rožínka, Střítež, Zvole)
Vyšla Čítanka Vysočiny

HODY V BYSTŘICI
V neděli 12. října 2009 proběhly v Bystřici opět tradiční hody. Ortel
nad beranem tentokrát proběhl na parkovišti u kulturního domu. Přes
ne zrovna nejvlídnější počasí se hody těšily velkému zájmu občanů.
-HJ-
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Nový rybník
Součástí revitalizační dotace v oblasti Rácová byla i stavba nového rybníku. V těchto dnech probíhají zemní práce na stavbě hráze
a výpustného objektu.

Nový rybník už získává jasné obrysy, nejasným zůstává jeho jméno.
Uvítáme možné nápady, jak nový
rybník pojmenovat. Ještě do konce
podzimu bude obnoven v této lokalitě další rybník, který tu historicky
existoval pod názvem Millerův rybník. Součástí revitalizace je i zatrav-

nění půdy zejména v oblasti potoka.
Také vznikne několik nových tůní.
Tímto opatřením vznikne útulná příměstská oblast vybízející k procházkám a odpočinku. Vše opět s 92,5 %
dotací z evropské unie.
Josef Vojta,
místostarosta

Vypuštěný „Domaňák“
Jak bylo dopředu avizováno, byl po letní rekreační sezoně vypuštěn Domanínký rybník. Rybáři provedli výlov a aktivně se podíleli na přesunu chráněných živočichů, zejména raků a škeblí, do blízkého Skalského rybníka. Nyní
začnou přípravné práce pro vysušení rybničního sedimentu a poté samotné
odbahňovací práce. Dále budou v rámci této akce realizována revitalizační
opatření, tj. vytvoření tůní na konci vzdutí rybníka a další zásahy podle návrhu
biologů. Podle počasí budou práce probíhat zhruba do příštího léta, kdy by se
měl rybník začít opět plnit vodou. Celá akce přijde na zhruba 20 miliónů korun,
přičemž 92,5 % hradí dotace z Operačního programu životní prostředí.
Josef Vojta, místostarosta

Téma měsíce:

První část rekonstrukce chodníku K Domanínku od Penny Marketu k ulici
Zlaté je hotova a pokračuje v části k ulici Stříbrné.

Školy vyrazily do přírody
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Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pern. tel.: 566 552 985
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SUZUKI Bystřice nad Pernštejnem

EXTRA BONUS - zamčení zpátečky zdarma.

INZERCE

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z RADNICE, ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Datum
31. 10. 2009
31. 10. 2009

LISTOPAD 2009
Název akce
Turnaj ve florbalu – liga mužů
Taneční zábava se skupinou ARZENAL

Místo
Sportovní hala
Unčín

1. 11. 2009

Soutěžní utkání v házené

Sportovní hala

5. 11. 2009

Prodloužená, (od 18.30 hodin)

7. 11. 2009

Setkání harmonikářů, (od 14.00 hodin)

velký sál
Kulturní dům
velký sál
Kulturní dům

6. - 8. 11.2 009

Víkend s aerobikem

Sportovní hala

7. - 8. 11. 2009

Věchnovské hody

Věchnov
velký sál
Kulturní dům

10. 11. 2009

Koncert: Žalman a spol. , (od 19.30 hodin)

10. 11. 2009

Pravidelná schůzka členů Sdružení křesťanských seniorů
regionu Bystřicko (od 14.00 hodin)

11. 11 .2009
12. 11 .2009
13. 11. 2009
14. 11. 2009
14. 11 .2009
14. 11 .2009
14. 11 .2009
14. 11 .2009
14. 11. 2009

Zahájení kurzu tanečních pro dospělé – pokročilí,
(od 20.30 hodin)
Taneční zábava se skupinou ARZENAL
Taneční zábava se skupinou ARZENAL
Velká cena Města Bystřice nad Pernštejnem,
(od 8.30 – 15.00 hodin)
Soutěžní utkání v házené

Sportovní hala

Koncert KPH: Kvarteto města Brna

Velká cena Bystřice n. P. ve střelbě ze vzduchových zbraní
Tradiční Poslední leč
Kateřinská zábava se skupinou Arzenal

Soutěžní utkání v házené

17. 11. 2009

Turnaj v badmintonu ve čtyřhře ( viz pozvánka str. 5)

18. 11. 2009

Kino: Animované pásmo pohádek, (od 10.00 hodin)

20. 11. 2009
Taneční zábava se skupinou ARZENAL
20. - 21. 11. 2009 Víkend s aerobikem
21. 11. 2009
Taneční zábava se skupinou ARZENAL
Divadelní představení: To byl teda Silvestr!,
24. 11. 2009
(od 19.30 hodin)
Prezentace expedice „Po stopách Nikoli Šohaje
24. 11. 2009
loupežníka“, (od 16.00 hodin)
Den otevřených dveří na VOŠ a SOŠ Bystřice nad
25. 11. 2009
Pernštejnem
26. - 29. 11. 2009 Soustředění florbalové reprezentace
27. 11. 2009
Taneční zábava se skupinou ARZENAL + Fousatej HAT
27. 11. 2009

Odpolední diskotéka, (15.00 – 19.00 hodin)

28. 11. 2009

Pravidelná schůzka členů Asociace náhradních rodin,
klubu Bystřice n. P., (od 14.00 hodin)

28. - 30. 11. 2009
30. 11. 2009

Výstavu k 80.výročí Bystřického Junáka
Dětské divadelní představení: Pekelná pohádka
(od 10.00 hodin)

Kulturní dům
Kulturní dům
R. Ondrášek
a L.Velínská
SDH Věchnov
Kulturní dům
SKS + Orel

malý sál
Kulturní dům
velký sál
Kulturní dům
Písečné
Dolní Rožínka
velký sál
Kulturní dům

14. - 17. 11. 2009 Víkend s aerobikem
15. 11. 2009
Zahájení výstavy obrazů – L.Šauera, (od 16.00 hodin)
28. Ochutnávka vín, (od 19.30 hodin)
16. 11. 2009
17. 11. 2009

Orlovna

Organizátor
ZŠ Horní Brno
SDH Unčín
Sokol
Bystřice n. P.

Kulturní dům
Kulturní dům
Domanín
Kulturní dům
Dolní Rožínka
Sportovní hala
VOŠ a SOŠ
malý sál
Kulturní dům
Sportovní hala
Orlovna
velký sál
Kulturní dům
Zvole
Sportovní hala
Dalečín
velký sál
Kulturní dům

Kulturní dům
Kulturní dům
SDH Písečné
SDH D.Rožínka
Kulturní dům
Sokol
Bystřice n. P.
SSK
Bystřice n. P.
Samospráva
Domanína
Dolní Rožínka
Hana Kabrnová
VOŠ a SOŠ
Kulturní dům
Sokol
Bystřice n. P.
Orel
Kulturní dům
SDH Zvole
Cenková
SDH Dalečín
Kulturní dům

Městská knihovna

ZŠ Nádražní,
Gymnázium

VOŠ a SOŠ

VOŠ a SOŠ

Sportovní hala
Strachujov
velký sál
Kulturní dům

ČFbU
SDH Strachujov

Orlovna
malý sál
Kulturní dům
velký sál
Kulturní dům

Kulturní dům
ANR ČR, klub
Bystřice n. P.
Skautské
středisko KLEN
Kulturní dům

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
19. 9.

Vlasta Holečková
Pavel Stejskal
3. 10. Iva Nečesánková
Vladislav Havelka
Narození

14. 6. Jana Zedníková
SRPEN 2009
10. 8. Vít Zeman
14. 8. Štěpán Karásek
Jubilanti
ZÁŘÍ 2009
Ludmila Juračková
Libuše Flosová
Josef Roháček
Jindřich Groch

80 let
80 let
70 let
70 let

LISTOPAD 2009
Vlasta Bílková
Miroslav Jobánek
Anastázie Šuléřová
Jarmila Jirčíková
Marie Varmužková
Bohuslav Paleček
Vladimír Čech
Marie Popelková
Jaroslav Musil
Květuše Ptáčková
Marie Svobodová
Věra Přesličková
Jaroslav Bureš
Ivo Schuster

88 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Výměna oken
Na konci září byla vybrána firma, která provede výměnu oken
domů na ulici Višňové. S firmou
bylo domluveno, že výměnu oken
provede ještě letos do konce listopadu na obou plánovaných domech, tedy čp. 873 – 875 a čp.
876 – 878. Příští rok na jaře bude
provedena oprava a nátěr fasády.
K výměně oken dochází až v podzimních měsících, protože město
vyčkávalo na možnosti dotace ze
široce medializovaného programu
„Zelená úsporám“, v němž se neustále měnily podmínky. Příští rok
plánujeme další pokračování výměny oken minimálně na dalších
pěti bytových domech.
Josef Vojta,
místostarosta

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

Víkend s fotbalem a lampiony v Domaníně

O víkendu 10. a 11. října pro-

běhly v Domaníně dvě zajímavé
akce. Především to byl již tradiční
fotbalový turnaj. Domácí mužstvo
Domanína opět obhájilo vítězství,
za ním se umístily týmy Lísku,
Dalečína, Bohuňova a Velkých
Janovic.
V sobotu večer uspořádaly míst-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ní ženy „Putování s lampionem
za pokladem“, během něhož se
při hledání pokladu prošlo celou
obcí. Účast cca 40 dětí a 20 dospěláků naznačuje, že to byl dobrý nápad.
Zdeněk Skula,
předseda samosprávy

POZVÁNKA
Místní myslivecké sdružení zve všechny na 14. listopadu 2009 do kulturního
domu v Domaníně, kde se
bude konat tradiční Poslední leč.
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ZAJÍMAVOSTI
Podmínky soutěže:
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Město Bystřice nad Pernštejnem a Wera Werk s.r.o.
vyhlašují
Město Bystřice nad Pernštejnem
a Wera Werk s.r.o.

P.
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c

010 slav
e2

P.

V ro
c

vyhlašují

SOUTĚŽ "BYSTŘICKÝ KUTIL"
SOUTĚŽ pro
"BYSTŘICKÝ
KUTIL"
žáky 5. - 9. ročníků ZŠ
pro žáky 5. - 9.naročníků
ZŠ
téma

téma kdo si hraje, nezlobí
Chytré hračky naaneb
Chytré hračky aneb kdo si hraje, nezlobí

Jde o vytvoření nápaditého výrobku z jakéhokoli materiálu určeného pro děti nebo
Jde dospělé
o vytvoření
nápaditého
výrobku
z jakéhokoli použití.
materiálu určeného pro děti nebo
ať už
na hraní nebo
k praktickému
dospělé ať už na hraní nebo k praktickému použití.
Cílem akce je podpořit tvořivost a zručnost dětí a mládeže, představit řemesla
Cílem
akce je podpořit
a zručnost
a mládeže,
představit řemesla
zábavnou
formou atvořivost
zvýšit tak
zájem o dětí
studium
velmi perspektivních
technických
zábavnou
a zvýšit
tak zájem
o studium velmi perspektivních technických
oborů formou
mezi žáky
základních
škol.
oborů mezi žáky základních škol.
Ceny:
Ceny:
Kategorie Jednotlivci 5. - 7. třída:
Kategorie
Jednotlivci
5. -nákup
7. třída:
1. místo:
poukaz na
knih v hodnotě 600 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.000,- Kč
1. místo:
poukaz
na nákup
knih vknih
hodnotě
500 Kč
a finanční
příspěvek
pro třídu
výšive
2.000,Kč
2. místo:
poukaz
na nákup
v hodnotě
450
Kč a finanční
příspěvek
provetřídu
výši 1.500,Kč
2. místo:
poukaz
na
nákup
knih vknih
hodnotě
350 Kč
a finanční
příspěvek
pro třídu
výšive
1.500,Kč
3. místo: poukaz na nákup
v hodnotě
300
Kč a finanční
příspěvek
provetřídu
výši 1.000,Kč
3. místo: poukaz na nákup knih v hodnotě 150 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 1.000,- Kč
Kategorie Jednotlivci 8. - 9. třída:
Kategorie
Jednotlivci
8. -nákup
9. třída:
1. místo:
poukaz na
knih v hodnotě 600 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.000,- Kč
1. místo:
poukaz
na nákup
knih vknih
hodnotě
500 Kč
a finanční
příspěvek
pro třídu
výšive
2.000,Kč
2. místo:
poukaz
na nákup
v hodnotě
450
Kč a finanční
příspěvek
provetřídu
výši 1.500,Kč
2. místo:
poukaz
na
nákup
knih vknih
hodnotě
350 Kč
a finanční
příspěvek
pro třídu
výšive
1.500,Kč
3. místo: poukaz na nákup
v hodnotě
300
Kč a finanční
příspěvek
provetřídu
výši 1.000,Kč
3. místo: poukaz na nákup knih v hodnotě 150 Kč a finanční příspěvek pro třídu ve výši 1.000,- Kč
Kategorie Týmy 5. - 7. třída:
Kategorie Týmy 5. - 7. třída:
1. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 4.500,- Kč
1. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 4.500,- Kč
2. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.500,- Kč
2. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.500,- Kč
3. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.000,- Kč
3. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 2.000,- Kč
Kategorie Týmy 8. - 9. třída:
Kategorie Týmy 8. - 9. třída:
1. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 4.500,- Kč
1. místo: upomínkové předměty a finanční příspěvek pro třídu ve výši 4.500,- Kč
2. místo:
upomínkové
předměty
a finanční
příspěvek
prove
třídu
výši 2.500,Kč
2. místo:
upomínkové
předměty
a finanční
příspěvek
pro třídu
výšive2.500,Kč
3. místo:
upomínkové
předměty
a finanční
příspěvek
prove
třídu
výši 2.000,Kč
3. místo:
upomínkové
předměty
a finanční
příspěvek
pro třídu
výšive2.000,Kč
Soutěž
podporují:
Soutěž
podporují:

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro žáky pátého až devátého ročníku základních škol na Bystřicku a v přilehlém
okolí.
Soutěž je určena pro žáky pátého až devátého ročníku základních škol na Bystřicku a v přilehlém
okolí.
Soutěž bude probíhat do 30. dubna 2010. V průběhu posledního týdne, tj. v období 26. - 30. 4. 2010
potřeba
výrobky
odevzdat
v bystřickém
muzeu.
Odvoztýdne,
je možno
dohodě
paní
Soutěž je
bude
probíhat
do 30.
dubna 2010.
V průběhu
posledního
tj. v po
období
26. -zajistit
30. 4. (kontakt:
2010
Oľga
Königová,
tel.: 728
010 944).muzeu. Odvoz je možno po dohodě zajistit (kontakt: paní
je potřeba
výrobky
odevzdat
v bystřickém
Oľga Königová, tel.: 728 010 944).
Soutěžní dílo musí být čitelně označeno jménem, příjmením, ročníkem a názvem školy. Během
měsíce
května
k vyhodnocení
jednotlivých
prací komisí
složenou
zástupců Města
Soutěžní
dílo musí
být 2010
čitelnědojde
označeno
jménem, příjmením,
ročníkem
a názvem
školy.zeBěhem
nad Pernštejnem,
společnosti
Wera Werk
a vylosovaných
zástupcůMěsta
škol, které se
měsíceBystřice
května 2010
dojde k vyhodnocení
jednotlivých
pracís.r.o.
komisí
složenou ze zástupců
zúčastní. společnosti Wera Werk s.r.o. a vylosovaných zástupců škol, které se
Bystřicesoutěže
nad Pernštejnem,
soutěže zúčastní.
Použitý materiál ani techniky nejsou nijak omezeny, v první řadě bude hodnocena kvalita zpracování
nápaditost
díla. V případě
zajímavého
zpracování
obsahové
stránky
dlezpracování
tématu vyhlášeného
Použitýamateriál
ani techniky
nejsou zvlášť
nijak omezeny,
v první
řadě bude
hodnocena
kvalita
pořadatelem
může porota
zvláštní
cenu.
a nápaditost
díla. V případě
zvlášťudělit
zajímavého
zpracování
obsahové stránky dle tématu vyhlášeného
pořadatelem může porota udělit zvláštní cenu.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 29. 5. 2010 na náměstí
v Bystřici nad
Pernštejnem.
Ceny v jednotlivých
kategoriích
budou
předány za
přítomnosti starosty
Slavnostní
vyhlášení výsledků
proběhne dne
29. 5. 2010
na náměstí
v Bystřici nad
města Ceny
Bystřice
nad Pernštejnem,
Ing.budou
Karla Pačisky
vedoucích
Pernštejnem.
v jednotlivých
kategoriích
předány aza
přítomnosti
starosty
města Bystřice
nad
Pernštejnem,
Ing.
Karla
Pačisky
a
vedoucích
představitelů pořádajících společností. Vytvořená díla se
stanou součástí
představitelů
pořádajících
společností.
Vytvořená
díla
se
stanou součástí
výstavy
hraček autora
Ing. Milana
Prokopa
v městském
muzeu. Na
výstavyotevření
hraček autora
Ing.
Milana Prokopa
v městském
muzeu. Napozváni všichni
výstavy
a vyhlášení
výsledků
budou
otevřenísoutěžící
výstavy a vyhlášení
výsledků
pozváni všichni
zástupci škol,
kteří budou
v případě
výhry obdrží
soutěžící
a zástupci
škol, kteří
v případě
výhry obdrží
poukaz
na finanční
příspěvek
pro třídu.
poukaz na finanční příspěvek pro třídu.
Soutěžící zapojením do této
Soutěžící
zapojením
této
soutěže
dávajídosouhlas
soutěžepořadatelům
dávají souhlas
soutěže k
pořadatelům
soutěže
k díla v
vystavení
svého
vystavení
svého díla
v
městském
muzeu
a
městském
potémuzeu
k jehoa
poté k jeho
bezplatnému užívání
bezplatnému
užívánína dobu
pořadatelům
pořadatelům
na dobu
neurčitou.
neurčitou.
Osobnostní
Osobnostní
práva autora tímto
práva autora
nejsoutímto
dotčena.
nejsou dotčena.

Pořadatelé si vyhrazují
Pořadatelé si vyhrazují
právo na změnu
právo na změnu
podmínek soutěže,
podmínek soutěže,
zvlášť co se týká
zvlášť co se týká
termínu a místa
termínu a místa
vyhlášení vítězů. O
vyhlášení vítězů. O
případných změnách
případných změnách
budou všechny
budou všechny
školy, školy,
se soutěže
které sekteré
soutěže
budou budou
účastnit,
vyrozuměny.
účastnit, vyrozuměny.
V Bystřici
nad
V Bystřici
nad
Pernštejnem,
Pernštejnem,
dne2009
1. 10. 2009
dne 1. 10.

Soutěž „O pohár starosty města Bystřice n. P.“
Dne 1. října 2009 pořádala naše škola již 10.ročník mezinárodního
sportovního víceutkání „O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem“. Při příležitosti tohoto malého výročí bylo využito nového a jistě také atraktivního prostředí atletického hřiště u ZŠ Nádražní. Klasické disciplíny předešlých ročníků tedy nahradily atletické soutěže.

Studenti soutěžili ve sprintech,
na středních tratích, poměřili svoje
síly ve skoku vysokém a skoku do
dálky. Jednotlivé týmy středních
škol ze slovenských Šahů, maďarských Szécseny a v neposlední
řadě z našeho města také svedly
boj o celkové body ve streetballu
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a nohejbalu. Vyvrcholením celého dne se stal za výrazné podpory
všech diváků závod štafet na 4x300
m chlapců a dívek, ve kterém byly
rozděleny poslední body do celkové soutěže škol.
Krásné počasí podtrhlo velkou
snahu pořadatelů, kterým tímto

Firma Wera rozšiřuje výrobní plochy v Bystřici
Bystřická společnost Wera Werk
s.r.o., výrobce ručního utahovacího nářadí, pronajala výrobní prostory od společnosti Solar Electric
s.r.o. v areálu bývalé oděvní firmy
BOS na Nádražní ulici. Jedná se
o cca 1500 m2 hal, kam plánuje
Wera do konce roku přesunout část
své výroby ze stávajícího areálu
firmy. V rámci tohoto přesunu se v
hale Wery uvolní plocha pro nové
vysoce automatizované strojní zařízení, které firma pořizuje pro rozšíření své technologie povrchových

úprav. Tato investice německé společnosti znamená v rámci skupiny
Wera další posílení pozice výrobního závodu v Bystřici. Po jejím
zprovoznění, které je plánováno
zhruba v polovině roku 2010, počítá firma s vytvořením několika nových pracovních míst. Díky tomu
dojde nejen ke zefektivnění, ale
i ke zrychlení výroby nářadí, protože část povrchových úprav je nyní
prováděna v externí kooperaci.
David Zeman,
jednatel firmy

způsobem organizátoři ještě jednou moc děkují za výborné zajištění všech disciplín. Všechny pořadatele i studenty však mrzí fakt, že
jinak výborní sportovci z Gymnázia Bystřice se utkání bez omluvy
nezúčastnili a nezměřili svoje kvality se sportovci ostatních škol.
A kdo zvítězil? První řádek na
novém putovním poháru ponese
informaci „1. místo 2009 - VOŠ
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem“.
Hlavní je ale fakt, že u mladých
sportovců zvítězila chuť i vůle
účastnit se a udělat něco pro sebe
či pro kolektiv. Celkové a dílčí
výsledky disciplín máte možnost
zhlédnout na stránkách naší školy
www.szesby.cz, kde jsou v galerii

ke zhlédnutí i některé fotografie.
Závěrem si dovolíme ještě
poděkovat Městu Bystřice nad
Pernštejnem a občanskému sdružení mládeže ASK ČR bez jejichž
finanční pomoci by se tato krásná
soutěž nemohla uskutečnit. Poděkování patří také firmě pana
Šutery z Olešnice n. M., čestným
hostům a v neposlední řadě děkujeme i dívkám aerobiku z DDM
pod vedením Pavly Jakubcové za
jejich vystoupení v průběhu slavnostního zahájení.
Za organizátory
Jiří Dufek a Tomáš Krejčí,
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
foto: Marcela Šiborová

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE, ŠKOLSTVÍ
Skautské středisko KLEN informuje
Ke slovu se po hezkém létu přihlásil
podzim. Barevné listí padá ze stromů,
děti pouští draky a zvířata se chystají
na tuhou zimu. Bystřičtí skauti začali
nový rok, který bude ve znamení velkého jubilea a rovněž stavebních prací. Pojďme se ale ještě poohlédnout za
uplynulými prázdninami.
Na konci června byl konečně v zahradě za skautskou klubovnou vztyčen nádherný totem, který pro nás
vyřezal pan Bednařík. Okamžitě se
stal dominantou celé zahrady a připomíná tak indiánské kořeny skautského hnutí. Skautský oddíl Třítečáci
v rámci poslední etapy celoroční etapové fantasy hry vyrazil na sjezd řeky
Sázavy. Družiny na raftech po trase
plnily různé zajímavé úkoly, spaly ve
stanech a nakonec úspěšně celý úsek
projely. Všichni si tak odnesli skvělý
zážitek. Na začátku července vyrazili
skauti na dlouho plánovanou expedici do Norska s názvem „Cesta na
sever“. Expedici předcházelo dlouhé
plánování, přípravy materiálu a jídla,
výběr jednotlivých míst a shánění
sponzorů. Hlavním partnerem se stala firma Humi Outdoor, která nás vybavila kvalitním oblečením. Členové
expedice měli za sebou již mnohé podobné akce, nicméně na tak dlouhou
cestu vyrazili poprvé. A tak se všichni

těšili na putování divokou severskou
přírodou. Ovšem pobyt v Norsku
předčil veškeré naše očekávání. Patnáct dní dlouhá dobrodružná výprava
do jednoho z posledních míst nedotčené evropské divočiny nám přinesla
nezapomenutelné zážitky. Putovali
jsme přes největší evropskou náhorní
plošinu Hardangervidda,
shlíželi jsme
do hloubek
Hardangerfjordu, koupali jsme se
v chladné
vodě vodopádu Vorenfossen. Zažili jsme nikdy
nekončící
severský den
při přechodu ledovce Hardangerjokkulen, při
němž se na obloze v jednu chvíli
střídal měsíc se sluncem. V zemi
obrů, Jotunheimenu, nás ohromily
zasněžené štíty hor a vystoupili jsme
na dva nejvyšší vrcholy Skandinávie
Galdhoppingen a Glittertinden. Tato
zkouška odvahy a odhodlání nás
odměnila nádhernými výhledy a setkáním se stádem sobů. Na raftu jsme

5 let s Pampeliškou
První říjnový víkend se setkali účastníci 15. národní přehlídky klubů
Pampeliška. Účastníci se sjíždějí vždy v pátek odpoledne. První večer
je tradičně věnován divadelním souborům. Letos jsme zhlédli tři divadelní představení, pohádku o Lotrandovi a Zubejdě, operku o Červené
Karkulce a pásmo s ekologickou tématikou 4 živly světa. Sobota začíná
slavnostním zahájením přehlídky a pak následují obhajoby projektů před
odbornými komisemi. Práce se týkají chovatelství, botaniky, zoologie,
ekologie, výtvarnictví, modelářství, historie, ručních prací,… Odpoledne se konají soutěžní vystoupení Festivalu pohybu a hudby, na kterém
vystupují mladí hudebníci, zpěváci a tanečníci. Večer je věnován zábavě
a v neděli se po slavnostním vyhlášení rozjíždějí všichni domů.
Náš klub Pampeliška při ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 se v letošním
roce účastnil obhajob ve
dvou sekcích - v nejsilněji zastoupené oblasti
chovatelství a v historii.
Letos poprvé jsme se také
zapojili do soutěže ve
Festivalu pohybu a tance.
A jako vždy jsme byli velmi úspěšní. První místo
v oboru chovatelství obsadila Lucie Vičarová (9.A)
s projektem Vlastní kůň,
o druhé se podělily Natálie Danielová (9.B) s prací
Vady a nemoci koní a Aneta Mazourková (9.B) s projektem Teraria, třetí místo
získala Alena Uhrincová
(4.B) s projektem Kočky.
Náš úspěch je cennější nejen proto, že naši žáci obhajují svá umístění v silné
konkurenci, ale také proto,
že velmi úspěšní byli také
nováčci.

sjížděli peřeje řek Otta a Sjoa, které
nám ukázaly, jak vypadá skutečná divoká řeka. V národním parku Dovrefjell jsme pozorovali divoké pižmoně,
brodili rozvodněné řeky a poznali
pohostinnost norských přátel. Celé
naše dobrodružství jsme zakončili
návštěvou olympijského městečka
Lillehammer. Foťáky
a kamera
byly neustále v permanenci a
vznikly tak
nádherné
fotky a záběry. Pro
všechny
zúčastněné
to byl jeden
z největších
ž ivo t n í c h
zážitků, který jsme získali díky skautingu. Na severskou expedici navázal
letní tábor na Vojtěchově s námětem
celotáborové hry ve stylu severské
mytologie. Po táboře se tak proháněli
udatní vikingští bojovníci, chytré lesní víly a severští bohové v čele s Odinem. Děti plnily různě náročné úkoly,
bojovaly s obry, či získávaly zlato na
výrobu zbroje. Po celou dobu tábora

se stavěla vikingská loď drakkar, na
níž všichni po poslední bitvě Ragnaroku vyrazili do síně bohů Valhally.
Ti nejšikovnější získali hodnotné
ceny, které jim navždy připomenou
jejich vikingský život. V září se znovu rozeběhnul život ve skautské klubovně na Lužánkách. První schůzky
a výpravy na sebe nenechaly dlouho
čekat. Rovněž jsme se zúčastnili charitativní sbírky Světluška, pomáhající zrakově postiženým. Díky Vám
všem, kteří jste přispěli, jsme vybrali
celkem 8743,- Kč. Peníze se již dostaly na místo určení a my jsme tak rádi,
že jsme mohli pomoci těm, kteří naši
pomoc potřebují. Na závěr bychom
Vás rádi srdečně pozvali na Výstavu
k 80.výročí skautingu v Bystřici, která se uskuteční 28. - 30. 11. v malém
sále kulturního domu. Součástí výstavy bude i videoprojekce z expedice
v Norsku a doprovodný program pro
děti. Věříme, že tak společně oslavíme toto kulaté skautské výročí, které dokládá, že skauting je atraktivní
i pro současné děti a má stále co nabídnout. Rádi uvítáme nové členy na
některé z oddílových schůzek. Pro
více informací o našem středisku
navštivte naše webové stránky www.
klen.bystricenp.cz
S pozdravem Luboš Gável - Upír

Turnaj v badmintonu
Orel jednota Bystřice n. P. pořádá v úterý 17. listopadu 2009
v 9.00 hod v Orlovně první turnaj
v badmintonu ve čtyřhře pro dospělé hráče. Prezence od 8.30 hod, přihlášky předem na tel: 736 780 352
nejpozději do 15. 11. 2009. Zveme
všechny milovníky tohoto sportu.
Kučerová M.

OBJEDNÁVKA LEDU
na sezonu 2009-2010,
zimní stadion v Nedvědici.
Prosíme všechny zájemce
o pronájem ledové plochy v nadcházející sezoně 2009-2010, aby
tak učinili. Zájemci o pronájem
ledové plochy volejte mobilní
číslo: 606 875 953

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“
Toto známé úsloví koluje od pradávna. Ovšem výuka anglického
jazyka pro děti již od útlého dětství
se zdála každému přinejmenším trochu úsměvná. Ve středu 7. října se
uskutečnila ukázková hodina i pro ty
nejmenší a soudíc dle ohlasu maminek, to byla inspirativní zkušenost.
Myšlenka učení angličtiny přirozenou
metodou založenou na principu jejího

jako mateřského jazyka je opravdu
zajímavá.a nutí i maminky aktivně
se zapojit do výuky. Posiluje se tak
i vzájemný vztah mezi dětmi a rodiči
bez ohledu na stáří dítěte. Nedokážeme říct, zda dětí, které se učí angličtinu
od raného dětství, budou vícekrát člověkem, ale v každém případě, člověk
s jazykovou vybaveností se lépe
v dnešní době uplatní na trhu práce.

Alexandra Gabrielová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ŠKOLSTVÍ
Fyzikálně-zeměpisná exkurze
Dlouhé Stráně

Dne 16. září 2009 uskutečnila
naše škola pro žáky osmých tříd
fyzikálně-zeměpisnou exkurzi do
Jeseníků. Cílem naší expedice byla přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé Stráně, nacházející se v okrese Šumperk, pro poznávání flóry se
naplánoval výstup na Praděd (tedy
i tělovýchovná exkurze?).
Vyjeli jsme brzy. Již před pátou
hodinou ranní jsme zamávali rodnému městu a luxusním autobusem
brázdili silnice 1. a 2. třídy směrem
k nejvyšším horám Moravy.
Před osmou hodinou jsme stanuli před vodní elektrárnou. „Vyfasovali“ jsme velice příjemného,

a jak si hlavně dívčí část exkurze
všimla, i pohledného průvodce,
který se okamžitě pustil do výkladu. Na názorném panelu jsme si
mohli stavbu, která je řazena mezi
sedm největších divů České republiky, prohlédnout. Budovala se
od roku 1978, dokončena byla až
v roce 1996. Elektrárna má tři
„nej“: největší reverzní vodní turbínu v Evropě, elektrárnu s největším spádem v České republice
a největší vodní turbíny u nás.
Jedná se o maximálně ekologickou stavbu dvou vodních ploch,
přičemž spodní nádrž leží na říčce Divoká Desná, horní nádrž se

Cvičení v přírodě
I letos probíhala na ZŠ TGM
v Bystřici n. P. v posledních dvou
zářijových týdnech podzimní cvičení v přírodě. Žáci prvního stupně v nich plnili během čtyř až pěti
vyučovacích hodin různé úkoly
v rámci předmětu tělesná výchova.
Mají tak možnost rozšířit si okruh
svých aktivit mimo tělocvičny
a školní hřiště.
Každá třídní paní učitelka připravila pro svou třídu vhodnou trasu
a náplň cvičení. Ti nejmenší zdolávali terén v úseku 4 – 5 km, učili se
chovat v přírodě a na silnici, poznávali přírodniny a zajímavosti z okolí

našeho města. Navštívili např. Bratrušín, Nové Dvory a Domanínek.
Starší žáci ze 4. a 5. roč. měli trasu delší a plnili také náročnější úkoly
– určovali světové strany, poznávali
dopravní značky, řešili mimořádné
situace a události, poskytovali první
pomoc, učili se základům táboření.
Nezapomněli ani na sportovní vyžití,
zahráli si vybíjenou a fotbal.
Tato cvičení v přírodě jako součást
tělesné výchovy přispívají k tělesné
zdatnosti žáků, připravují je na určitou fyzickou zátěž. Žáci si mohou
změřit pohybové výkony na úrovni
třídy a přispívat svou tělesnou aktivitou k zdravémi
životnímu stylu.
Přejme si, aby
jarní cvičení v přírodě, která proběhnou v druhé
polovině května
příštího roku, byla pro děti podobně přitažlivá
a smysluplná a
aby nás provázelo
sluníčko jako tentokrát.
Ivana Uhlířová,
ZŠ T. G. Masaryka
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nachází na hoře Dlouhé Stráně
v nadmořské výšce 1350 m. Naštěstí
jsme nemuseli cestu k horní nádrži
absolvovat „po svých“, autobus nás
k vodní ploše vyvezl. Nahoře nás
očekávala obrovská vybetonovaná
nádrž, silný a studený vítr a také
nádherný výhled do okolí. Některé
děti při pohledu na Praděd trochu
bledly, neboť si uvědomovaly, jaký
náročný výstup je čeká.
Po prohlídce elektrárny, která je
řešena jako podzemní dílo, jsme si
„namazali pod koleny“ a odhodlaně
začali vystupovat na nejvyšší bod
Moravy. Cesta byla nelehká. Někde připomínala kamzičí stezky,
kdy se pod námi otvíraly téměř
bezedné rokliny a všichni jsme
museli být velice opatrní na každém kroku. Během výstupu jsme
s úžasem sledovali, jak se mění
ráz krajiny. Procházeli jsme smíšeným lesem středního pásma,
ale po několika desítkách minut
už jsme vstupovali do tajgy, kde
nás vítaly pouze zakrslé jehličnany, a ke konci cesty jsme se ocitli
v tundře „ někde kolem polárního
kruhu“. Všichni žáci nesli výstup

statečně, dodávali si vzájemně
odvahy a síly.
Na Pradědu jsme si dopřáli zasloužený odpočinek. Většina z nás
snědla svačiny, vypila veškeré iontové nápoje a ještě si zašla na oběd
do místní restaurace. Někteří z nás
využili volného času k prohlídce
blízkého okolí.
Cesta zpátky byla jednodušší
a veselejší. Počasí nám přálo, a tak
za necelé dvě hodiny jsme seděli
v autobuse a mířili domů. Cestou
jsme se ještě zastavili ve Velkých
Losinách v cukrárně (sladké jsme
si po tak náročném dni opravdu
zasloužili), ale potom jsme se již
všichni těšili na domov.
Celá exkurze se vydařila. Bylo
pěkně, děti nezlobily (nebo jen
v normě) a odnesly si z dané expedice nové poznatky. Také se znovu
prověřily třídní kolektivy a doufám, že se sebou byli všichni spokojeni. A to nejdůležitější? Vrátili
jsme se všichni, i když nám „byly
povoleny dvacetiprocentní ztráty“.
Marie Nebolová
ZŠ T. G. Masaryka

Exkurze 6. ročníků Základní školy
T. G. Masaryka do Botanicu
Dne 22. 9. 2009 třídy 6.A a 6.B
společně navštívily historické centrum
řemesel a umění Botanicus ve vesnici
Ostrá u Lysé nad Labem. Botanicus
vznikl v roce 1999 na místě bývalé
skládky, kterou by v něm žádný návštěvník v současné době nehledal. Naopak při vstupu vplujeme do příjemné
atmosféry středověku, malí i velcí se
mohou obdivovat dřevěným domkům zastřešeným slaměnými došky,
v každém z nich na návštěvníky čeká
řemeslník, který často bývá mistrem
svého oboru a ukazuje, jaké nástroje
by ve středověku potřeboval a jak bylo
nutno s nimi při výrobě zacházet.
Šesťáci se takto postupně seznámili
např. s výrobou mýdla, papíru, svíček,
drátováním, zaujalo je i rýžování zlata.
Největší úspěch sklidilo provaznictví,
jen málokdo sem znovu po společné
prohlídce s paní průvodkyní nezavítal,
aby si sám tuto techniku nevyzkoušel
a neodvezl si domů kus
vlastnoručně svinutého
provazu. Děti mohly
samy podle vlastního
zájmu vyrábět drobnosti a okukovat šikovné
řemeslníky. Krásným
doplňkem tohoto centra jsou rozlehlé zahrady, pečlivě udržované,
rostliny bývají opatřeny
naučnými štítky. Nikdo
většinou neodolá proběhnutí se v labyrintu,

může se vyfotografovat u některé nápadité sochy vytesané z opuky, lze se zastavit i u výběhu se zvířaty. Pro toho,
kdo je přepaden během prozkoumávání prostor Botanicu hladem a žízní,
není problém vstoupit do středověké
krčmy, tam šenkýřka zasytí hladové
žaludky palačinkami s domácí marmeládou, k pití nabídne ovocné nebo
bylinné šťávy opět vyrobené z toho,
co v průběhu roku sklidí na vlastních
políčkách.
Určitě by nám nečinilo potíže zde
setrvat i delší dobu, věcí na prohlížení
zde bylo dost a dost. Tak alespoň na
památku si mnozí odváželi tu kytici sušených bylinek, tu mýdla opatřená pečetí nebo voňavé koupelové soli. Cesta
zpět do Bystřice proběhla bez problémů, všichni si exkurzi užili a odnesli si
i spoustu zajímavých postřehů.
Jitka Jeřábková,
ZŠ T. G. Masaryka
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KULTURA, POZVÁNKY

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU – LISTOPADn 2009
Čtvrtek 5. listopad – velký sál KD
– 18.30 - 22.30 hodin
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společenské výchovy, hraje TATA-BAND
pod vedením J. Kučery, vstup pouze
ve společenském oblečení
Vstupné: 70,- Kč 			
Předprodej: kd od 19. 10. 2009
Sobota 7. listopadu – velký sál KD
– 14.00 hodin
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
První setkání hráčů na všechny druhy harmonik v našem městě. Příznivci dobré muziky a harmonikářského umění se mohou těšit na více
než 25 harmonikářů
Vstupné: 60,- Kč 			
		
Úterý 10. listopadu – velký sál KD
- 19.30 hodin
KONCERT
ŽALMAN A SPOL.
Pavel Lohonka, nestor folkové hudby,
bývalý člen Minnesengrů, od roku
1982 vedoucí vlastního sdružení Žalman a spol. Je autorem několika stovek písní, básní, pohádek a filmových
scénářů. Jeho hudební tvorba je registrována na bezmála padesáti titulech.
Jeho písně hrají např. Vlasta Redl,
Slávek Janoušek, Jaroslav Lenk, Věra
Martinová, aj.
Vstupné: 120,- Kč		
Předprodej: knihkupectví od 21. 10.
2009
Středa 11. listopadu – malý sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
KVARTETO MĚSTA BRNA
Soubor byl založen v roce 1969 na
brněnské JAMU a od počátku jej
vede primárius Lubomír Čermák.
V letošním roce soubor bilancuje
- slaví 40 let činnosti. Má za sebou
stovky úspěšných koncertů a tisíce
spokojených posluchačů. V sedmdesátých letech, tehdy ještě pod názvem
Čermákovo kvarteto, účinkovalo
Kvarteto celkem 5x v našem městě. V roce 1972 podniklo Kvarteto
první zahraniční koncertní turné
v Rakousku a ve Spolkové republice
Německo. Hrálo v četných zemích
Evropy – včetně skandinávských
států, do nichž se pravidelně vrací,
v USA, zúčastňuje se pravidelně
velkých mezinárodních festivalů ve
Vídni, Varně, Berlíně, Barceloně,
na Pražském jaru, v Trodheimu aj.
Kromě koncertní činnosti pravidelně nahrává pro Český rozhlas a ČT,
v zahraničí natáčelo v Rakousku,
Německu, Dánsku, Švédsku, Norsku, Švýcarsku aj. Repertoár souboru obsahuje v prvé řadě kompletní
kvartetní dílo Smetanovo, Dvořákovo, Janáčkovo a Martinů, většinu
velkých klasických a romantických
kvartetů.
Soubor hraje ve složení:
Lubomír Čermák – 1. housle, Karel
Hejl – 2. housle, Bohuslav Fišer – vio-

la, Martin Švajda – violoncello
Program: Leoš Janáček: 1. smyčcový
kvartet „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“, Johannes Brahms:
Smyčcový kvartet op. 51, č. 1, a moll,
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G
dur, op. 106
Generální partner koncertů KPH
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100,- a 50,- Kč.
Platí permanentky KPH. Předprodej: KD od 2. 11. 2009
Čtvrtek 12. listopadu – velký sál KD
– 20.30 hodin
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÍ
Bližší informace v kanceláři KD.
Sobota 14. listopadu – velký sál KD –
8.30 – 15.00 hodin
Pořádá: SSK 0303 Bystřice n. P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
ve střelbě ze vzduchových zbraní
Disciplíny a kategorie: VzPu, VzPi –
muži, junioři, ženy, juniorky, dorostenci, dorostenky, mládež
Pondělí 16. listopadu – malý sál KD
– 19.30 hodin
28. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace firmy „Vinařství ČERNÝ
Valtice s.r.o.“
Vinařství Černý je rodinným vinařstvím, které vzniklo v roce 1992.
Filozofie vinařství je založena na
spojení letitých zkušeností hlavního
sklepmistra Aleše Černého st. s moderními technologiemi šetrného zpracování hroznů a vín. Převahu mají bílé
odrůdy. Odrůdová skladba je velmi
široká. Od základních odrůd jako jsou
Veltlín, Neuburské, Müller-Thurgau,
Sylván až po Sauvignon, Chardonnay,
Rulandské šedé a bílé, Tramín červený, Ryzlink rýnský i vlašský, Muškát
moravský, Muškát Ottonel a z vín červených Frankovka, Svatovavřinecké,
Modrý Portugal, Rulandské modré,
Zweigeltrebe, André, Cabernet moravia a Cabernet sauvignon. Účinkují:
Petr Marada – housle, Petr Spěvák cimbál, Jožka Šmukař – zpěv
Hlavním reklamním partnerem je
firma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 70,- Kč		
Předprodej: KD od 26. 10. 2009

budou diváci svědky setkání několika generací při oslavě Silvestra.
Zdánlivě banální záminka společného očekávání příchodu nového
roku obrátí všem zúčastněným
životy naruby.
Osoby a obsazení:
Kristýna: Ivana Andrlová/Mahulena
Bočanová, Přemek: Zbyšek Pantůček/
Martin Zounar, Marta: Adéla Gondíková/Veronika Jeníková/Olga Želenská, Regina: Lucie Zedníčková/Jana
Zenáhlíková, Hedvika: Jana Birgusová/Kristýna Jetenská/Hana Kusnjerová, Michal: Michal Hruška/Filip Tomsa, Anežka: Marcela Nohýnková/Jana
Šulcová. Režie: Milan Schejbal
Vstupné: 180,- Kč
Předprodej: knihkupectví od 4. 11. 2009
Pátek 27. listopadu - velký sál KD
- 15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30,- Kč
Sobota 28. listopadu – pondělí 30. listopadu - malý sál KD
VÝSTAVA K 80. VÝROČÍ BYSTŘICKÉHO JUNÁKA
Ukázky dětských prací, fotografií, činností, včetně videoprojekce z táborů,
střediskových akcí u nás i v zahraničí
(Expedice Norsko 2009) a jiné.
Otevřeno:
Sobota, neděle: 10.00 - 16.00 hod.
Pondělí: 9.00 - 13.00 hod.
Vstupné: dobrovolné
Pondělí 30. listopadu – velký sál KD
– 10.00 hodin

DĚTSKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
PEKELNÁ POHÁDKA
...aneb kam čert nemůže
Účinkuje Divadýlko Mrak. Na motivy
klasických pohádek napsali Y. Kršková a J. Prokeš. Pekař Vojta Rohlíček
ve dne spal a v noci pekl. Jen jednou
si řekl dost a místo nočního pečení šel
k muzice, aby si našel nevěstu. Všichni
se mu vysmáli, protože neuměl tancovat. Byl tak smutný, že začal klít, nadávat a proklínat svoje řemeslo. Všechny
kletby, které vykřikoval jsou hříchy
a sbíráním a vážením hříchů jsou
v pekle pověřeni nejmenší čertíci, kterým velí sám Lucifer. Strach z pohlavků je vyžene až do Vojtovy pekárny
a tam mu prozradí, že chybí poslední
hřích, aby jeho duše propadla peklu.
Když se to dozví Lucifer, pošle do pekárny čertici Luciendu...
Doba trvání: cca 55 minut, určeno
dětem MŠ a 1. - 3. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 30,- Kč, veřejnost
35,- Kč
Připravujeme v prosinci: vánoční
koncert KPH „Gentlemen Singers“
– 1. prosince 2009
Změna programu vyhrazena !
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

Labyrint 2009
Pod tímto názvem proběhly letos v září v „Lesním penzionu Podmitrov“ již po šesté adaptační kurzy pro žáky 6. tříd ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615. Jejich náplň připravili jako každý rok pracovníci centra prevence „Nadosah“. Cílem organizátorů těchto kurzů je napomoci při utváření nových třídních kolektivů. Kromě žáků se programu
zúčastnili i třídní učitelé, výchovná poradkyně a preventista sociálně
patologických jevů. Přítomen byl i dětský psycholog. Při hrách a plnění různých úkolů měly děti příležitost poznat se s novými spolužáky
v jiných situacích, než jim nabízí školní prostředí a možná se i něco
dozvědět sami o sobě.
Děti se všech úkolů zhostily velmi dobře a cestu z labyrintu úspěšně
našly. Doufejme, že se stejným nasazením budou přistupovat i ke každodenním školním povinnostem.
J. Rybnikářová, E. Nevěčná

Středa 18. listopadu – velký sál
KD – 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK

Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 min.
Vstupné: MŠ, ZŠ 15,- Kč, veřejnost 20,- Kč
Úterý 24. listopadu – velký sál KD
– 19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
TO BYL TEDA SILVESTR !
Uvádí Divadelní společnost HÁTA
Praha. V divadelní komedii ze současnosti autora Zbyška Pantůčka,
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KULTURA, KNIHOVNA
Městská knihovna informuje
V průběhu měsíce září zaevidovala městská knihovna celkem 131 nových svazků knih, z nichž nabízíme našim čtenářům pro zpříjemnění podzimních dní tento malý výběr.
Knihy pro dospělé:
Alcott Louisa May Malé ženy
Austen Jane
Lady Susan
Babica Jiří		
Babicovy dobroty
Bártl Stanislav
Záhada dobývání severního pólu
Boková Marie
Václav Voska
Březinová Anna
Poslední láska Petra Voka
Cimický Jan
Usměvavý Buddha
David Petr		
Za strašidly do měst a městeček
Farník Jaromír
Čeněk Šlégl
Formanová Martina Ten sen
Frühlingová Iva
Příběhy modelek
Goldoni Carlo
Sluha dvou pánů
Haffner Sebastian Hitlerův vzestup a pád
Herzán Michal
Josef Hlinomaz
Hrdlička Michal
Krize středního věku
Hubbard L. Ron
Dianetika
Kabátová Zita
Bez servítků
Kessler Leo
Vlčí smečka
Knopp Guido
Wermacht
Krytinář Jiří
Dívám se vzhůru
Liška Vladimír
Staroměstská poprava českých pánů
		
a měšťanů
McBain Ed
Velký šéf
Muchová Marta
Cvičení na balanční plošině
Nosková Věra
Ještě se uvidí
Novák Tomáš
Vztah otce a dcery
Vágnerová Kateřina Minimalizace šikany
Knihy pro mládež:
Velký zpěvník lidových písniček
Gordon Roderick Volný pád do podzemí
Kaftanová Irena
Rarášci ze mlejna
McCombie Karen Rockerka Sadie. Brácha je superstar
Scheffler Ursel
Detektiv Klubko.
		
Záhada fialového flašinetu
Wilson Jacqueline Projekt Loty
Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376, Mobil: 723 521 892,
Fax: 566 551 590
e-mail: knihovna@bystricenp.cz,
www.knihovna.bystricenp.cz

LISTOVÁNÍ
Ve středu 30. září 2009 se k nám znovu
vrátilo LiStOVáNí. Scénické čtení knihy Jiřího Kahouna, známé i z večerníčků,
s názvem Příhody včelích medvídků bylo
určeno pro žáky 2. tříd bystřických ZŠ. Obě
představení sklidila velký úspěch. Děti si
spolu s herci Lukášem Hejlíkem a Lenkou
Janíkovou zazpívaly známé písničky, a tak
není divu, že po skončení programu se jim
nechtělo zpět do školy. Věříme, že po takovém ohlasu se s LiStOváNím nesetkáváme
v naší knihovně naposledy.

VE STÍNU BAOBABŮ
Bystřická knihovna společně s Klubem důchodců učitelů
zrealizovala v Týdnu knihoven
dopolední přednášku autorů
Lenky a Václava Špilarových
o jedné ze svých cest po Austrálii. Všichni účastníci přednášky
„Ve stínu baobabů“ odcházeli
do svých domovů až téměř po
dvou hodinách poutavého vyprávění doplněného promítáním
diapozitivů.

Nález květnatce Archerova na Bystřicku
Květnatec Archerův (Anthurus archeri,
syn. Clathrus archeri) je houba břichatkotvará (Gasterales). Plodnice se vyvíjí
z kožovitého vajíčka ukrytého pod zemí. Je
tvořena bělavým třenem (nosičem), který
se rozvětvuje hvězdicovitě na 4 - 6 tmavě
červených, slizem pokrytých ramen, která
mohou být až 8 cm dlouhá.
Tato houba pochází z australské a tasmánské oblasti. V Evropě byla poprvé zjištěna v roce 1914 ve Francii, kam byla zavlečena s některou z dovážených surovin.
V České republice byla poprvé nalezena
v roce 1963 v jižních Čechách a od té doby
se postupně šíří. Vzhledem k nápadným
plodnicím nebývá tato houba mykology
přehlénuta. Náš přední mykolog Z. Kluzák zpracoval veškeré poznatky o šíření
tohoto druhu u nás. Podle mapky rozšíře-

ní (botanické síťové mapování) dosud není
květnatec z kvadrátu 6463 (oblast zhruba
severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem) známý.
Pravděpodobně prvním, kdo květnatec
v kvadrátu 6463 nalezl a nález oznámil, je
p. ing. Pavel Obořil. Houba byla pozorována
asi v 10 exemplářích od srpna do listopadu
2004 na kulturní louce sousedící s přírodní památkou Ostražka, u západního okraje
obce Hluboké, v nadmořské výšce 605 m.
Podrobná lokalizace se zákresem lokality
v mapě je uložena v nálezových databázích
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
středisko Brno. Lze očekávat postupné šíření na vhodných stanovištích (na kyselých
substrátech se zbytky staré vegetace nebo
slámy) v oblasti Bystřicka.
Jaroslav Čáp

PERLY A PERLIČKY - 10  PERLY A PERLIČKY - 10  PERLY A PERLIČKY - 10  PERLY A PERLIČKY - 10
LUDVÍK KUNDERA
(1920)

Básník, dramatik, editor a překladatel. Kromě překladů vydal 20
básnických sbírek a realizováno
bylo 10 rozhlasových, 10 televizních a 10 divadelních her. Od roku
1976 žije v Kunštátu na Moravě.
V sebraných spisech zatím vyšly čtyři knihy veršů: Bez názvu (Spisy I., 1994), Meandry (Spisy II.,
2000), Mrznoucí mrholení (Spisy III., 2004), Úhledná džungle (Spisy
IV., 1995), dále prózy Napospas (Spisy V., 1999), dramata Ve vánici
(Spisy VI., 1997) a Králové zločinci mágové ( Spisy VII., 1998), dále
monografie František Halas (Spisy X., 2000), Piju čaj (Spisy XI., 2003),
překlady Kolkolem (Spisy XII., 2009) a vzpomínky Různá řečiště
A a B (Spisy XVII., 2005).
Získal německou i rakouskou státní cenu za literaturu, obdržel čestný
doktorát FF Brno a JAMU. Od prezidenta republiky převzal 28. 10.
2007 Medaili Za zásluhy a tento měsíc i prestižní Seifertovu cenu.
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Texty z Vysočiny a o Vysočině
VARIACE NA KÁMEN
S oblázkem se mazlí
Kamenem se hází
Balvanem nepohneš
Skálou oněmíš
Štěrkem se nasypává
Hlínou se zasypává
Pískem se probíráš
Prachem se zalkneš
Mramorem navěky
Břidlicí na chvíli
Žulou jen pro dno

Pískovcem pro sochu
Sochou pro gesto
Gestem pro kámen
Kamenem po balvan
Balvanem po skálu
Skálou ke skaliskům
Skalisky do oblak
Oblačnem k oblázkům
A všechno nanovo
(Pády, 1992)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Z rady města
Schválení nájemní smlouvy
s Pozemkovým fondem ČR
Pro žádost o dotaci na cyklostezku
z Regionálního operačního programu je nutné majetkové vypořádání
na část pozemku, po kterém povede cyklostezka. U ostatních vlastníků jsou podepsány buď smlouvy
o smlouvě budoucí na věcné břemeno, nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Pozemkový fond (PF)
v této fázi projektové přípravy nemůže tento druh smlouvy podepsat,
tak zbývá pouze smlouva nájemní.
Po provedení stavby a jejím skutečném zaměření bude podepsaná
smlouva s PF buď kupní nebo na
věcné břemeno. Nyní se jedná o tři
pozemky k. ú. Domanínek, tedy
v trase cyklostezky podél řeky.
Rada města schválila nájemní
smlouvu mezi městem a Pozemkovým fondem České republiky.
Výběr a schválení dodavatele
na dovybavení kontaktního místa Czech POINT.
Na základě rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 4. 8. 2009
byla našemu městu schválena
dotace na dovybavení pracoviště Czech POINTU. Prostředky
v celkové výši 68.540,- Kč, z toho
dotace ve výši 58.259,- Kč + spoluúčast města ve výši 10.281,- Kč
budou použity na nákup zařízení
sloužícího pro provoz nově rozšířených funkcionalit našeho pracoviště Czech POINTU (konverze
dokumentů ). Vzhledem k tomu,
že toto pracoviště spravuje firma
Ycnega, s.r.o. a zároveň nabídla
za uvedené prostředky nejkvalitnější zařízení, navrhuje se zakoupení technologie od výše uvedené
firmy. Rada města schválila dodavatele firmu Ycnega, s.r.o. na
dodání technologie pro pracoviště
Czech POINT.
Pronájem nebytového prostoru bývalé „šachovny“ v č.p. 57
Byl vyhlášen záměr na pronájem nebytového prostoru – šachovny, který stavebně naleží k domu č.p. 57, ale je dlouhodobě
připojen k domu č.p. 56 – Hotelu
Angela. Rada města souhlasila
s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem tohoto nebytového
prostoru se současným nájemcem
Petrem Doležalem. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Souhlas s umístěním E-boxu
na sběrném dvoře
Na jaře letošního roku jsme jednali o nabídce fy Asekol o možnosti sběru elektrozařízení v Bystřici.
Asekol přišel s nabídkou, že na
sběrný dvůr nám bude bezplatně
umístěn tzv. E-domek. Asekol dále
zajišťuje bezplatný odvoz elektrozařízení. Pro činnost sběrného

dvora je tato nabídka výhodná.
Rada města souhlasila s umístění
E-domku na sběrném dvoře.
Úhrada soudních poplatků
Na základě rozhodnutí Vrchního
soudu v Praze ze dne 26. 5. 2009
je město povinno uhradit soudní
poplatky ve výši 287 796,- Kč ve
sporu na přezkoumání výměnného
poměru akcií rozdělované společnosti Jihomoravská energetika a.s.
za akcie nástupnických společností E.on Česká republika, E.on
Distribuce a E.on Energie. Krajský
soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu. Město se proti tomuto
rozhodnutí odvolalo k Vrchnímu
soudu v Praze a ten částečně potvrdil rozsudek Krajského soudu
v Č. Budějovicích, kde jsme žalovali 3 protistrany. Rada města
schválila úhradu soudních poplatků a současně finančnímu odboru
uložila provést rozpočtové opatření na úhradu poplatků.
Uzavření nájemní smlouvy
s Tenisovým klubem na pozemky
u tenisových kurtů
V souvislosti s vybudováním
atletického stadionu, kde je zřízeno moderní házenkářské hřiště
pro bystřické házenkáře s veškerým zázemím, budou házenkáři
opouštět svůj původní areál. Házenkářské hřiště se nachází vedle
tenisových kurtů. Tenisový klub
požádal město o pronájem těchto
pozemků, aby mohl využít uvolněný prostor a se záměrem na
vybudování dvou kurtů požádat
o dotaci z ministerstva školství.
Město vypsalo záměr na pronájem pozemků. Na tento záměr
ve sjednané době reagoval pouze Tenisový klub. Rada města schválila uzavření nájemní
smlouvy s Tenisovým klubem na
pronájem pozemků a souhlasila
s podáním žádosti TK o dotaci na
realizaci tenisových kurtů.

a proto bude ještě v podzimních
měsících provedena stavba. Její
celkové náklady činí 2.039.015,Kč, z toho dotace činí 1.578.000,Kč, takže spoluúčast města bude
461.015,- Kč. Rada města schválila realizaci chodníku k Domanínku
a uložila finančnímu odboru zpracovat rozpočtové opatření.
Smlouva o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene na
cyklostezku s krajem Vysočina
Jedná se o podobnou záležitost,
která byla řešena s Pozemkovým
fondem. Pro žádost o dotaci na
cyklostezku z Regionálního operačního programu je nutné majetkové vypořádání na část pozemku,
po kterém povede cyklostezka.
U ostatních vlastníků máme podepsány buď smlouvy o smlouvě
budoucí na věcné břemeno, nebo
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, s Pozemkovým fondem smlouvu nájemní. Nyní se jedná o tři
pozemky – p. č. 3046, 3047, 3048
v k.ú. Bystřice n. P., tedy v trase
cyklostezky podél řeky. Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
na „Komunikaci pro nemotorovou
dopravu Lužánky – Domanínek“
s krajem Vysočina týkající se pozemků p. č. 3046, 3047, 3048 v k. ú.
Bystřice n. P.
Žádost o podporu na výuku
anglického jazyka pro děti
Mgr. Marcela Tučková předložila radě města žádost o podporu na
výuku anglického jazyka pro děti
od 3 měsíců do 14 let. Jedná se
o rozšířenou výuku AJ přirozenou interaktivní metodou, která
je vhodná od ranného věku dítěte.
Lektorce se podařilo zajistit prostory pro výuku na Základní škole
na ulici Nádražní. Současně na základě průzkumu provedeného u rodičů dětí předškolního věku zjistila
velký zájem o tuto formu výuky.

Finanční podpora města by byla
využita na nákup výukových materiálů a učebních pomůcek, přičemž
náklady na jeden výukový set na
rok pro jedno dítě činí 32.800,- Kč.
Rada města schválila na rozjezd výuky pro školní rok 2009/2010 příspěvek ve výši 2.000,- Kč na žáka
s trvalým bydlištěm ve městě Bystřici nad Pernštejnem a místních
částech spadajících pod město.
Zápis ze zasedání Dozorčí
rady Areálu sportu, s.r.o.
Dne 3. 9. 2009 proběhlo druhé zasedání Dozorčí rady Areálu
sportu, s.r.o. v roce 2009. DR doporučuje Valné hromadě Areálu
sportu, s.r.o. koupi sněžné frézy
v částce do 30.000,- Kč bez DPH.
Fréza by sloužila k zimní údržbě
v okolí Areálu sportu v základním
minimálním rozsahu cca 500 m2.
Rada města schválila nákup sněžné frézy v částce do 15.000,- Kč
bez DPH.
Zřízení eGon centra ORP Bystřice nad Pernštejnem
Na základě výzvy k předkládání individuálních projektů v rámci operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost, bychom
chtěli zažádat o dotaci na zřízení eGon centra obce s rozšířenou
působností. Toto vzdělávací centrum bude sloužit pro vzdělávání
a odbornou přípravu zaměstnanců
úřadu, včetně zastupitelů a zaměstnanců organizací zřizovaných
obcí. V rámci našeho správního
obvodu by eGon centum zajišťovalo také školení pro úředníky obcí
základního typu, členy zastupitelstev těchto obcí a zaměstnance
jimi zřizovaných organizací, kteří
budou z těchto prostředků školeni bezplatně. Obce s rozšířenou
působností spadají v rámci tohoto projektu do kategorie IV, kde
máme možnost získat finanční prostředky do výše 2.779.000,- Kč.

Chodník K Domanínku 1. etapa
V loňském roce bylo zahájeno
projektování postupné rekonstrukce ulice K Domanínku. Projekčně
byla celá akce rozdělena na 3 části,
a to :
1. Rekonstrukce stávajícího chodníku v úseku od PENNY po ulici
Stříbrnou
2. Novostavba chodníku od
ulice Stříbrné po křižovatku dole
u mostu
3. Rekonstrukce komunikace
v celé délce od PENNY až po most
v Domanínku vč. rekonstrukce tohoto mostu.
První etapa byla zprojektována
a následně byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Žádosti bylo vyhověno v rámci rozpočtového roku 2009,

Nově otevřené parkoviště pod poliklinikou je od svého otevření hojně využíváno motoristy.
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ZPRÁVY Z RADNICE, OSTATNÍ

Z rady města
Cílem projektu je rozvoj, modernizace a zvyšování kvality veřejných služeba zavedení nových
systémů do praxe. Z toho vyplývá, že vzdělávání výše uvedených
cílových skupin se bude týkat
prostředí Czech POINTU, datových schránek a do budoucna čtyř
základních registrů (registr obyvatel, registr osob, registr územní
identifikace, adres a nemovitostí
a registr práv a povinností). V současné době se připravují podklady
pro podání žádosti. Vytvořili jsme
tým pracovníků úřadu, se kterým
spolupracuje za spádové obce pracovnice Mikroregionu Bystřicko.
Financování bude probíhat průběžně po dobu tří let, dle námi navrženého harmonogramu školení
a připraveného rozpočtu. V tomto
období se město na jednotlivých
dílčích výdajích podílí stejně jako
na projektu Czech POINT 15 %
spoluúčastí. V rámci této spoluúčasti budou refundovány mzdy
zainteresovaných pracovníků, kteří budou provádět dílčí školení.
Po případném přidělení této dotace vyčleníme pracovníka tohoto týmu, který bude plně hrazen
z prostředků eGon centra. Termín
předložení žádosti je do 13. 11.
2009. Rada města schválila zříze-

ní eGon centra ORP Bystřice n. P.
a souhlasila s podáním žádosti
o podporu.
Rozdělení finančních prostředků z 2. kola grantu mládeže pro rok 2009
Komise sportu a mládeže vyhlásila 2. kolo pro rozdělení finančních prostředků z grantu mládeže.
V tomto kole bude rozdělena zbývající částka ve výši 16.200,- Kč.
Rada města schválila návrh komise sportu a mládeže na rozdělení
příspěvků z grantu aktivit zaměřených na mládež takto: DDM ve
výši 2.100,- Kč, paní Magda Mifková ve výši 7.600,- Kč a Lezci
z Vysočiny ve výši 6.500,- Kč.
Vestavba kiosku v domě č.p.
4, Masarykovo náměstí
Vzhledem k požadavkům občanů a vlastníků staveb na náměstí
došlo ke změně v projektu „Revitalizace veřejných prostranství
v centru Bystřice nad Pernštejnem“. Změnou se ruší stavba
kiosku u křižovatky v prostoru
před Papírnictvím. Prodej novin
a zmrzliny na náměstí bude po
rekonstrukci prostor ve vestavbě
v objektu č.p. 4 na náměstí /prodejna Jízdní kola/. Zrušení stavby

kiosku vyvolalo následně změny
klidové zóny u křižovatky, zvětšení plochy, úpravu tvaru a profilu
parčíku včetně úpravy pískových
chodníků a jejich napojení na
okolní komunikační plochy. Stavba kiosku je zrušena včetně přípojky elektriky, přípojky vodovodu,
napojení kanalizace a přeložky
plynu. Plocha po plánované stavbě
kiosku bude provedena ve stejné
skladbě jako okolní plochy - pojízdný chodník z mozaiky 60x60
mm na ploše 31,81 m2. Původní
rozpočet na stavbu kiosku i s přeložkou inženýrských sítí byl 1. 250
mil. Kč bez DPH, rozpočet na vestavbu do č.p. 4 je 845 tis. Kč bez
DPH, tzn. výrazné snížení nákladů.
Tato změna přinese nejen zmíněné
snížení nákladů, ale jistě i vizuální
harmonii v dolní části zrekonstruovaného náměstí. Vestavba kiosku
nesouvisí s revitalizací náměstí
a je součástí samostatné projektové dokumentace a samostatného
stavebního povolení. Rada Města
Bystřice nad Pernštejnem schválila vestavbu kiosku v budově č.p. 4
na Masarykově náměstí.
Souhlas s podáním žádostí
o dotaci na projekty – cyklotrasy
Již takřka rok připravujeme

několik projektů na cyklostezky.
Jejich cílem je zajistit bezpečné
propojení mezi Bystřicí a nejbližšími místy, kam se často a obvykle jezdí na kole, tj. k Domanínskému rybníku a na Borovinku
do Domanína. Projekčně se jedná
o 3 samostatné stavební projekty,
které jsou ve fázi územního řízení. K 30. 10. 2009 se podávají žádosti do ROP JV o dotaci. Chtěli
bychom podat 2 žádosti. První
z nich ponese název „Zvýšení
bezpečnosti mezinárodní cyklotrasy v úseku Bystřice nad
Pernštejnem – Domanín“ a budou
do ní zahrnuty dvě projektované
cyklostezky, tj. úsek Lužánky –
Domanínek a úsek Domanínek
– Borovinka včetně úprav dopravního značení na I/19 kvůli jejímu
bezpečnému přejetí. Do druhé žádosti chceme dát úsek od letiště
k Domanínskému rybníku a ponese název „Vymístění nemotorové
dopravy ze silnice I/19 v úseku Bystřice n. P. – Domanínský
rybník“. Rada města souhlasila
s podáním projektů „Zvýšení bezpečnosti mezinárodní cyklotrasy
v úseku Bystřice n. P. – Domanín“
a „Vymístění nemotorové dopravy
ze silnice I/19 v úseku Bystřice n. P.
– Domanínský rybník“.

ANTIVANDAL SELHAL
Stalo se v noci před hody. Tři mládenci
se vraceli z flámu, nějaké síly jim ještě zbývaly, a potřebovali je vybít! Potkal jsem je
před kotelnou a doporučil jim antivandala.
„Jděte na horní sidliště a tam do něj
tlučte do zblbnutí,“ radil jsem a popisoval
cestu k horní devítiletce.
Zasmáli se a obklopili kontejner se
sklem.
Nadále jsem je přemlouval, že dřevěná
kláda s klackem je uspokojí lépe. Nedali si
říct, měli mě za pitomce. A kontejner převrátili, což jim udělalo moc dobře! Vmžiku
tu byli hasiči hlídající máj a hochy zadrželi. Případ skončil na policii a byl vyřešen pokutou. V mých očích je hlavním
viníkem antivandal. Nezabral, nezískal mladé jinochy, neuspěl…
Budiž rameno spravedlnosti ke všem laskavé!
Jiří Vomočil

DŮCHODCI SE ZAJÍMAJÍ
Když jsem šel na DPS přednášet důchodcům, byl jsem varován, že
zestárnu. Mládne prý se mezi mladými. Nestalo se tak, našeptávači se
stali falešnými proroky. S 15 členy MO SPCCH (kostrbatá zkratka značí
Místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Bystřici) jsem probral leccos zajímavého z historie i současnosti našeho města
a nakonec došlo i na humornou scénku. A také jsem se přesvědčil, jak se
důchodci o vše zajímají. Zvláště vozíčkářky se bojí nové dlažby, s povděkem je naopak kvitováno nové parkoviště a lávka vedoucí na náměstí.
Jen aby tam bylo dost odpadkových košů a vyznačen směr na veřejné
záchodky, starali se mí hostitelé. A pochválili nám Bystřicko, prý pěkné
a zajímavé noviny, a také chválili soubor brožur o všech okolních vesnicích, které jsme v TIC zpracovali a vydali v rekordním čase.
Příjemná hodina utekla velmi rychle a já si uvědomil, že důchodci mají
o své město snad větší zájem než mladá generace. Omládl jsem mezi nimi…
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Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Město Bystřice nad Pernštejnem
Dne 09. 11. 2009 od 07:00 do 15:00
Vypnutá oblast: Ulice - Hornická - č. pop. 950, 951, 952, 959,
960, 961, 962, 963, 964 (DPS Hotelovka nebude omezena - bude
přepnuta z TS 8), Okružní - č. pop. 953, 954, 955, 956, 957, 958,
kulturní dům.
Dne 11. 11. 2009 od 07:00 do 15:00
Vypnutá oblast: Ulice - Okružní 758, 965, 966, 967, 968, 969,
970, 971, 983, 984 (mateřská škola, Penzion Hotelovka).
Dne 16. 11. 2009 od 07:00 do 15:00
Ulice: Černý Vršek, Zlatá, Stříbrná, K Domanínku - pravá
strana směrem k Černému vršku, Rovinky (novostaby), garáže.
PENNY MARKET NEBUDE OMEZEN.
Část: Domanín
Dne 10. 11. 2009 od 07:00 do 14:00
Vypnutá oblast: Omezení se týká části Domanína od trafostanice Domanín u č. pop. 39 směr Bystřice nad Pernštejnem.
Jde o č. pop. 36, 97, 118, 119, 41, 112, 76, 43, 107, 45, 46, 93,
125, 47, 48, 26, 115, 96, 124, 113, 50, 51, 84, 48, 42, 44, 55, 40,
10, 57, 52, 11, 89, 8, 99, 6, 5, 91, 59, 4, 120, 3, 73, 2.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.
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Záhady starých fotografií IV.

Stejný záběr náměstí potřetí...

V tomto pokračování seriálu dáme více prostoru samotné fotografii na úkor psaného textu. Jedná se totiž o mimořádně dobře zachovaný záběr pravého dolního konce náměstí, a to ze stejného místa, jak byl zhotoven akvarel malého Františka Sáblíka v roce 1857 (I.) nebo foto před rokem 1892, prokazující umístění
sousoší sv. Cyrila a Metoděje před kostelem (II). Toto stanoviště má zřejmě pro autory zcela neznámé kouzlo.
Jak lze posoudit z mnoha indicií, naše fotografie byla zhotovena těsně kolem přelomu 19. a 20. století (je zde nová kašna se sousoším, chybí alej javorů
uprostřed náměstí). Zhotovil ji tehdy některé jaro (pod Bratrušínem jsou zbytky sněhu) knihař a fotograf Richard Onz, který bydlel v domě č. 7 (úplně nalevo), a který si podle svých fotografií nechal vyrábět celou řadu bystřických pohlednic.
Záhad je zde hned několik. Jednak se potvrzuje údaj z knihy Bystřice nad Pernštejnem (kolektiv autorů pod vedením Ivana Štarhy,1980, str. 148),
že „osvětlení města bylo až do 20. let zajišťováno petrolejovými lampami, které rozžíhali a zhasínali k tomu určení městští služebníci“. Na
fotografii jsou lampy hned tři – č.p. 1 (radnice), č.p. 4 a č.p. 7 (textil). A právě u této lampy má lampář opřený žebřík a provádí údržbu
a dolévání petroleje, nářadí má v bedýnce na zemi.
A další, teď už skutečné záhady? Panna Maria na sloupu se výrazně kovově leskne. Zřejmě byla po velké restauraci v roce
1873 pozlacena, zlacení však dlouho nevydrželo. Druhá záhada: pod kašnou opatřenou obložením proti mrazům (toto
se provádělo ještě v 50. letech) je záhadný zastřešený objekt, o kterém není nikde nic uvedeno. V těchto místech
sice stávaly tzv. masné krámy, ale ty při velkém požáru města v roce 1841 shořely a nebyly obnoveny.
Před domem č.p. 7 je celá řada lidí. Fotografie je do té míry ostrá, že jejich tváře jsou výborně
čitelné, ale pro nás už neznámé. Až na jednu. Z okna tohoto domu úplně vpravo v přízemí sleduje akci manželka pana domácího Antonína Polnického, majitele obchodu nad schody.
Do zboru domu v roce 1980 zde bylo knihkupectví, které vedla paní Říhová, dcera
Richarda Onze.
Petr Dvořáček

I MALÁ MĚSTA MAJÍ SVOU ZÁŽITKOVOU AGENTURU „DARUJTE NĚCO, CO SE NEZKAZÍ“
Přemýšlel jsem o tom, co by mohlo
čtenáře zajímat, a proto jsem se rozhodl navštívit cestovní agenturu SUNNY
TOUR v Bystřici na náměstí, která
nabízí tuzemské i zahraniční zájezdy
a dokonce i netradiční zážitky.
Domluvil jsem si schůzku s Lenkou Dostálovou a setkali jsme se v její
kanceláři v budově nad novou poštou.
Překvapilo mě velmi příjemné prostředí a profesionální přístup. Zeptal
jsem se na pár otázek, které mě zajímaly a které, myslím, budou zajímat
i vás.

Co Vás přimělo k tomu zřídit v Bystřici cestovní a zážitkovou agenturu?
Již 5 let podnikáním v oblasti pojišťovnictví. Spolupracuji s firmou
Petrast ze Žďáru nad Sázavou, kterou
již spousta místních zná pro jejich

kvalitní a cenově výhodné služby. Zájem o výhodné pojištění byl v Bystřici
natolik velký, že jsem se před 3 lety
rozhodla otevřít pobočku této firmy
z důvodu lepší dostupnosti klientům.
Stále jsem přemýšlela, jak rozšířit činnost a co nám v Bystřici chybí. Ráda
cestuji a rozhodla jsem se, že začnu
podnikat v oblasti cestovního ruchu.
Zřídila jsem na jaře cestovní a zážitkovou agenturu.
Co si mám představit pod pojmem
cestovní a zážitková agentura?
Cestovní asi vím, ale zážitková?
S naší agenturou můžete cestovat v
tuzemsku i do zahraničí, exotických
zemí nebo si jen zakoupit jízdenku či
letenku do celého světa. A zážitkovka? To mě napadlo, když jsem sháněla
dárek pro svého známého. Jistě dobře
znáš, jak těžké je sehnat hezký originální dárek. A právě v tu chvíli jsem
se začala zajímat o tyto služby. Líbí se
mi, když má člověk z čeho vybírat a
zde je opravdu z čeho. Adrenalin, extrém, romantika i relax, to vše můžete
u nás zažít.
Myslíš, že bych si vybral i já? Co
by jste mi nabídla, kdybych chtěl
dárek pro mou mamku?
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No myslím, že pro Vaši maminku
adrenalinové sporty ani půjčení luxusního vozidla nebude to pravé. Já bych
doporučila jednu z mnoha příjemných
masáží, ať už čokoládová, medová či
pokud by byla poněkud odvážnější,
mohl byste zkusit třeba i pivní lázně.
Navíc se blíží Vánoce, takže byste
mohl využít i různých dárkových poukázek zážitkové i cestovní agentury.
Kde se dozvím, co všechno si tedy
můžu objednat?
Nabídka zájezdů je velmi rozmanitá, proto doporučuji osobně se zastavit a vybrat. Zároveň můžeš navštívit
naše internetové stránky www.sunnytour.cz, které jsou nově rozšířeny o
oblíbené zájezdy do Skandinávie.
Není pro mě lepší si zájezd objednat přímo na internetu?
U cestovních kanceláří, které
zastupujeme, garantujeme stejnou cenu, navíc máme přístup
do databází s nejnovějšími aktualizacemi zájezdů a cen, které
bývají často nižší než internetové.
Zastupujeme všechny významné
cestovní kanceláře, mezi které mimo jiné patří CK EXIM
TOURS, CK BLUE-STYLE,

CK CEDOK, CK ALEXANDRIA,
CK VÍTKOVICE TOUR a mnoho
dalších. Další výhodou je osobní přístup a již nasbírané zkušenosti našich
klientů. K vybraným lokalitám Vám
poskytneme skutečné reference spokojených zákazníků.
Co můžeme čekat do budoucna?
V současné době se snažím zdokonalovat stávající služby a internetovou
prezentaci, aby u nás klienti našli co
nejkvalitnější a nejpestřejší nabídku
všech služeb.
Tak už konečně vím, co je v Bystřici nového a můžu jen všem doporučit
zavítat do této nové cestovní a zážitkové agentury a koupit si dovolenou,
dárek k narozeninám, originální svatební dar nebo zážitek prostě jen tak
pro radost.
-LH-
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Dětská hasičská liga 2009

Střítežské fotbalové hřiště se
první zářijovou sobotu proměnilo
na kolbiště mladých hasičů. Ti sem
přijeli bojovat o Střítežského Hasíka. Tato akce byla zároveň poslední
z osmi závodů v rámci premiérového ročníku Dětské hasičské ligy.
Ligu založily sbory dobrovolných
hasičů okrsku Dolní Rožínka se záměrem zorganizovat dětská družstva
působící v jednotlivých obcích nejenom dolnorožíneckého okrsku, ale
i mimo něj. Byl tak vytvořen prostor
k vzájemnému porovnání výkonnosti a častějšímu setkávání, než tomu
bylo v minulých letech. Do bojů
o putovní pohár ligy zasáhlo celkem
13 družstev z 8 sborů.
O slavnostní zahájení se postaral
SDH Blažkov uspořádáním prvního
závodu 10. května 2009 v atraktivním prostředí Westenového městečka Šiklův Mlýn. Následovaly soutěže v Rožné, Olešínkách, Branišově,
Bukově, Rodkově a v Rozsochách.
Rozhodující body do tabulky ligy
se rozdělovaly právě ve Stříteži. Navzdory velice větrnému a chladnému
počasí byly k vidění obdivuhodné
výsledky svědčící o celoročním intenzivním tréninku a obrovském
nasazení jednotlivých soutěžících.
Střítežského Hasíka si odvezlo
družstvo Olešínek A, na druhé příčce skončil Blažkov B a bronz získali kandidáti na celkové prvenství
v lize Olešínky B.
Pauzu potřebnou pro spočítání
celkových výsledků, vypsání diplomů, přípravu cen a dárkových
balíčků od pořadatele a generálního
partnera ligy Skupiny ČEZ vyplnily
exhibiční ukázky útoků v požárním sportu v podání lídrů Reginal
Cupu, SDH Olší a souboj ženských
družstev Stříteže versus Rozsochy.
Jejich duel dopadl lépe pro děvčata
ze Stříteže. Mimo to měli účastníci
závodu i přítomní fanoušci možnost
prohlídky nového zásahového vozu
SDH Bystřice n. P. Tuto nejmodernější techniku mohli srovnat s již
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125 let starou, přesto plně
funkční koňskou stříkačkou domácích hasičů.
Přítomné děti si uklidňovaly nervy pocuchané
dramatickým průběhem
závodu dováděním ve
skákacím hradě. Po celé
dopoledne udržovala skvělou náladu
všem přítomným hudební skupina
Sympatic a také skvělý moderátor
závodu František Bukal.
Slavnostní vyhodnocení ligy,
předání cen a darů provedli br. Petr
Beran - starosta okrsku, br. Zdeněk Dočekal - člen VV OSH ČMS,
Augustin Holý - předseda Mikroregionu Bystřicko a ing. Jiří Doubravský, zástupce Skupiny ČEZ.
Na závěr je třeba poděkovat nejen
soutěžícím dětem, ale i realizačním
týmům jednotlivých družstev, rozhodčím, pořadatelům a divákům,
kteří každý svým dílem přispěli
k reprezentativnímu a důstojnému
průběhu celého ročníku DHL. Velké
díky patří i Skupině ČEZ, coby hlavnímu partnerovi ligy.
Konečné výsledky DHL 2009:		
1. Olešínky „B“, 2. Blažkov „B“,
3. Blažkov „A“, 4. Branišov, 5. Olešínky „A“, 6. Rozsochy, 7. Střítež
„A“, 8. Bukov „A“, 9. Bukov „B“,
10. Střítež „B“, 11. Horní Rožínka,
12. Rodkov „A“, 13. Rodkov „B“.
Podrobnější informace o lize, výsledky jednotlivých závodů včetně
fotografií a videí najdete na http:
//sdh.unas.cz/.
Přihlášky do DHL 2010 budou
přijímány v jarních měsících roku
2010.
R.Š.

BalOnky přátelství
Základní škola Dolní Rožínka ve spolupráci se ZŠ Zvole a společností Šikland se připojila k oslavám Evropského dne jazyků projektovým dnem Státy
Evropy očima dětí.
Projekt byl zahájen už ve čtvrtek 24. 9., kdy se žáci tříd proměnili ve vyslance
vybraných států Evropy. Během dne si
připravili základní
informace a zajímavosti o své zemi,
které tvořivým způsobem zpracovali.
Slavnostní
ceremoniál v pátek
25. 9. byl zahájen
průvodem
žáků
oblečených v barvách země, kterou
zastupovali.
Po
hymně Evropské
unie pozdravil žáky
ředitel školy Mgr. Vladimír Makovský, ředitelka ZŠ Zvole Mgr. Helena Vítová
a zástupce obce pan Karel Starýchfojtů. Poté zazněly hymny států a zdravice
v různých evropských jazycích doprovázeny vytvořenými prezentacemi. Součástí oslav byly i vícejazyčné názvy zboží na výkladech místních obchodů, připravené též žáky školy.
Na závěr celé akce byly vypuštěny balonky přátelství, které s sebou nesly
vzkaz pro nálezce – budoucí kamarády.

Evropský den jazyků

„S Ferdou Mravencem poznáváme svět“ je náš vzdělávací program,
a tak není divu, že jsme se zúčastnili Evropského dne jazyků na Dolní
Rožínce, kde každá třída představila
jeden vybraný stát s jeho hymnou,
státním zřízením, průmyslem a kulturou, ale i historickými i současnými
osobnostmi. Všichni se také dozvěděli
o kulturních zajímavostech a národ-

ním jídle dané země. Naše škola je malotřídní se spojením pěti ročníků, a tak
jsme si vybrali část České republiky,
konkrétně naši Vysočinu. Společný záznam výsledků pátrání po zajímavostech kraje děti nalepily na transparent.
Zmínily se o Pernštejnu, Žďárských
vrších, o dílech architekta Santiniho,
ale i o Zvoli, její historii a zajímavosti
z okolí - o Šiklově mlýnu.
Závěrem všichni poslali pozdrav se
svojí adresou zavěšený na nafukovacím míčku.
Získané vědomosti o sousedních
státech mohou všichni uplatnit
v předmětu vlastivěda, ale i v osobním životě.
ZŠ Zvole,
Hana Vítová

3 , 2 , 1 , sta rt

1. září 2009 „odstartoval“ slavnostně nový školní rok. Tak jako každý rok
jsme pasovali naše prvňáčky do řad
žáků naší školy. Přivítat je přišel i náš

pan starosta Mojmír Starý.
Popřál všem dětem úspěšný
start, spoustu nových zážitků a získání nových vědomostí a dovedností.
Na správné vykročení
do nového školního roku
budou dohlížet spolu s ředitelkou školy i paní učitelky Mgr. Martina Mašková
a Renatka Jará.
Se školním vzdělávacím programem „S Ferdou Mravencem poznáváme svět“ se nové děti seznámily hned

druhý den a společně si našly svoje
místo v mraveništi. Chování v kolektivu, chování v učebnách, orientace
v budově a vzájemné vztahy, byly hlavními body prvního školního týdne.
Každý z žáčků si svoji kukličku zařadil
do školního mraveniště a vybral si svoji přezdívku.
Přejeme všem našim mravenečkům
a kukličkám, aby nový školní rok byl
pro ně poučný a úspěšný. Ferda Mravenec na vše bude dávat pozor.
ZŠ Zvole,
Hana Vítová
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VYŠLA ČÍTANKA VYSOČINY
Poměrně novému kraji
Vysočina chybělo zpracování zdejší literatury
od nejstarších dob až po
současnost. Už to není
pravda, právě vyšla Čítanka Vysočiny Hynka
Jurmana.
Kniha zmiňuje v úvodu široké spektrum autorů z Vysočiny, podrobně pak představuje 61
tvůrců z těch, kteří na
Vysočině tvořili od roku
1300 až do dnešní doby.
Každý autor je představen nejdříve slovníkovým heslem se stručným
popisem jeho života
a seznamem bibliografie. Následuje medailon,
který obsahuje množství
různých zajímavostí o tvůrcově životě i různá propojení s jeho tvorbou.
A nakonec je uvedena ukázka z díla; buď jedna delší nebo několik ukázek kratších. Drtivá většina spisovatelů je představena i na fotografiích.
V závěru nechybí široký přehled použité literatury a abecední soupis
tvůrců.
Z autorů, kteří se pohybovali i na Bystřicku, v knize nechybějí třeba Gustav Pfleger Moravský, Jan Karafiát, Alois a Vilém Mrštíkovi,
J.V. Pleva, Vítězslav Gardavský, Michal Jurman a další.
Vázaná kniha přináší spoustu zajímavostí. Dozvíte se třeba, kdo sepsal dějiny válek na Moravě a Žižku označil za potvoru ohyzdnou, který humorista naučil mnohem více Čechů číst a psát než celé kopy pověstných českých gramatik, který známý český básník si vlastnoručně
zbudoval altánek, že prvních 9 vydání Broučků vycházelo anonymně,
že Alois Jirásek začínal tvorbu psaním veršů, že se skutečná Maryša
měla s Vávrou dobře, že jistý autor z Nového Města byl tak sebekritický, že sotva dokončený román umístil k volnému použití na záchod, že
Petr Křička verši doprovodil i Ladův „Svět zvířat“, že básník z Vysočiny se stal majitelem blešího cirkusu, že další ze spisovatelů Vysočiny
byl patriarchou Církve československé husitské a mnohé další.
Novou knihu, kterou finančně podpořilo Město Bystřice nad Pernštejnem, zakoupíte u svých knihkupců i v turistickém informačním centru.
-red-

STÁTEM CHRÁNĚNÉ STROMOŘADÍ
ČI RADĚJI POMLČET ?
Svatý Jan Nepomucký na
ostrohu uprostřed rybníka v Dolní
Rožínce zírá do dáli.
Vždycky socha sv. Jána upozorňuje na sakrální budovy tím,
že je sv. Jan ,,vyhlíží“, leč zde
je otočený jiným směrem. Snad
vyhlíží toho ,,brouka“ barokního
chrámu ze Zvole, ježto Santini
rád koncipoval stavby narativní
architektury.
Každopádně tento sv. Jan
stojí zády k lípě za rybníkem
a nápisem STÁTEM CHRÁNĚNÝ STROM. Přes ulici se
ocitl záhadný ukazatel JIVINA.
Uličkou se dostanete lipovou
alejí až ke zřícenině! Hned na
první lípě najdete nápis STÁTEM CHRÁNĚNÉ STROMOŘADÍ. Jinak řečeno, najde se
tam 97 stromů v různém stavu
rozkladu!
Možná, že by z toho byl na větvi i prof. Větvička, nestor arboreta

v Průhonicích, léčebny v Luži aj.
Jsou památky, o kterých raději pomlčet. Alej by se mohla
začít udržovat stylem od muzea veteránů k antuce v parku
mitrovského zámku. Lípy tady
nenávratně zmizely a kupodivu
i zdravé pařezy, místy široké
i 1,5 metru. Někdy zavřu oči
a představuji si, že někdo z nich
vytvoří takovou krásu jako např.
v Lounech v kostele sv. Kříže
neuvěřitelně krásný oltář.
Jak znám ovšem ty, co platili na OÚ palivové dříví, bude to
úplně jinak.
Jen v duchu si představuji, co
vše ty lípy pamatují. Ta největší,
rozeklaná, i dobu, kdy mladičká Marie Terezie prošustrovala
HORNÍ SLEZSKO…
Cyklostezka jen sen – pevné
boty a bezvětří, i vánek je nebezpečný!
Anna Pavlosková
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Jak se hraje kniha
aneb Dva na sto třicet dva stran
Viděli jste někdy, že by knihu někdo zároveň předčítal a scény
z ní hrál? A myslíte si, že to vše by nemohli zvládnout dva herci?
My už odpovědi známe a chceme se o ně s vámi podělit…
Středa, jako žádná jiná
Ve středu 30. záři se aula Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
stala dalším místem, kde byla
uvedena kniha v rámci projektu
LiStOVaNí, tedy cyklus scénických čtení. Středem zájmu se stala kniha Doppler norského spisovatele Erlenda Loea.
Co si pod tím představíme?
Jde asi o hodinové divadelní
představení, které pomocí rekvizit, kostýmů a hudby chce divákům přiblížit určitou knihu. Každý
měsíc přichází LiStOVaNí s novým titulem a snaží se podnítit
náš zájem o zajímavé čtení, někdy
i méně známých autorů.
Bylo to na jaře…
…tak přesně toto představení začalo. Celý děj se odehrává
v Norsku, poblíž města Oslo.
Hlavním hrdinou knihy je čtyřicátník Doppler, který se po zdánlivě bezvýznamném pádu z kola
ocitne v životní krizi. Proto se
rozhodne opustit manželku, dvě
děti, pohodlné zaměstnání a odstěhuje se do stanu v lese na okraji Osla. Dává přednost společnosti
přírody a zvířat před lidmi. Lidi
nesnáší, hlavně jejich píli, slušnost, korektnost a svázanost. Jeho
přítelem se stane losí mládě Bongo, jehož matku Doppler zabije
kvůli masu, které pak směňuje za
mléko při každé příležitosti. Po
půl roce přivede do stanu i svého
čtyřletého syna, aby ho zachránil
před „spořádanou“ manželkou.
Převýchovu starší dcery nakonec
vzdá. Doppler jedná sobecky, bez
výčitek či starostí o osud rodiny.
Nevyslyší ani prosby své ženy
a žije nadále v lese. K návratu ho
nepřiměje ani narození druhého
syna. Příběh končí v době, kdy se
Dopplerovi podaří přimět k robinzonovskému životu cizího muže.
V lese tak přibude druhý stan.
Dva a jak si vystačili
Celý zajímavý děj knihy byl
svěřen do rukou dvou výborných
herců, a to Lukáše Hejlíka a Len-

ky Janíkové. Oba jsou členové
Městského divadla Brno a úkolu
se zhostili na výbornou. Každý
z nich ztvárňoval několik postav,
a přesto bylo vše přehledné. Jejich
herecké výkony byly dokresleny
hudbou, kostýmy a skromnými
rekvizitami. I přesto nás dokázali
vtáhnout do děje. Najednou jsme
neseděli v přeplněné aule, ale
ocitli se téměř na hodiny v Norsku.
Jak to vidíme my…
Hlavním úkolem bylo přiblížit
knihu mladým studentům. A to se
jistě naplnilo. Jak jinak se dá chápat
neustálá pozornost, zájem i téměř
nepřetržitý smích? Kniha, a tedy
i představení, bylo podáno jazykem
blízkým mladé generaci. Objevoval
se srozumitelný jazyk s hovorovými, někdy až vulgárními výrazy.
Hlavně kvůli tomu by asi představení nebylo vhodné pro menší děti.
Samozřejmě nám dáte za pravdu,
že naopak starší studenty právě toto
zaujalo. Podařilo se tedy nakonec
obrátit pozornost na to, co tu bylo
nejdříve - ona kniha. Takovéto netradiční podání zaujme jistě mnohem více, na tomto se shodneme.
Spousta lidí byla určitě k přečtení
motivována.
Dostali jste chuť?
Pokud byste chtěli knihu vidět
i z jiné stránky, je pro Vás LiStOVáNí to pravé ořechové. Kromě
toho, že tým projektu navštěvuje
jednotlivá města každý měsíc,
má i své stálé scény, například
HraDivadlo, Divadlo Minor atd.
Všechny potřebné informace, zajímavosti a fotografie naleznete
na přehledných webových stránkách. A pokud jste opravdu dostali chuť, můžeme Vám Váš zájem
jenom schválit. Návštěvy cyklu
jistě nebudete litovat. Potěšíte se
v báječné společnosti, smíchem
se uvolníte z každodenního stresu
a neobvyklou, nenásilnou metodou si rozšíříte své obzory.
Ostrá, Vášová, Klimešová,
Dlouhá, Loukota, Vařejka

Sbor českobratrské církve evangelické
nabízí v Bystřici n. P. vyučování náboženství. Koná se každou středu od 14.45 ve sborovém domě (Nová čtvrť 504)
Zájemci o vyučování se mohou přihlásit faráři Martinu
Litomiskému (tel.: 603 547 796).
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SPORT, AKTUALITY, INZERCE
Tréninky oddílů a cvičební skupiny období 2009/2010
Orel jednota v Bystřici n. P. zahájil již v Orlovně pravidelné tréninky
sportovních oddílů a cvičení ve cvičebních skupinách. Zájemcům nabízíme následující přehled:
Sportovní oddíly:
- malý fotbal (žáci)
pondělí od 16.30 hod.
- stolní tenis (žáci, žákyně) úterý od 16.00 hod.
- stolní tenis (dospělí)
úterý, čtvrtek od 18.00 hod.
			
neděle
od 17.00 hod.
- badminton		
úterý
od 20.00 hod.
			
středa
od 17.00 hod.
			
sobota, neděle od 11.00 hod.
- lyžařský oddíl (mládež) čtvrtek od 16.30 hod.
- historický šerm		
pátek
od 17.00 hod.
- florbal (žáci do 15 let)
neděle od 15.00 hod.
			
(bude zahájeno až od listopadu)
- karate			
úterý, čtvrtek od 17.30 hod.
			
pátek
od 18.00 hod.
Cvičební skupiny:
- cvičení rodičů s malými dětmi úterý od 11.00 hod.
- cvičení na velkých rehab. míčích
(pokročilejší cvičenky) pondělí od 19.00 hod.
- kondiční cvičení s prvky
TAI-CHI středa od 18.00 hod.
- cvičení s overbally a posilovacími gumami středa od 19.00 hod.
- zdravotně rehabilitační cvičení čtvrtek od 19.00 hod.
- jóga čtvrtek od 20.00 hod.
- aerobik (žačky) pátek od 15.30 hod.
Cvičení pro těhotné a začínající cvičenky na velkých míčích je do odvolání pozastaveno.
Zájemci jak do sportovních oddílů, tak i do cvičebních skupin, se mohou informovat nebo hlásit nejlépe přímo u vedoucích na začátku tréninků
jednotlivých oddílů, nebo cvičebních skupin, případně na tel. 566 551 711
nebo 724 790 650. Po aktualizaci stránek je možno informace získat také
na www.orel-bystricenp.cz
Kučerová M.
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Zubní pohotovost listopad 2009
1.11. MUDr. Vladimíra Jelíková, Tyršova 223, Velká Bíteš
7.11. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí
8.11. MUDr. Milena Koutková, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
14.11. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zvrojnice 404, Svratka
15.11. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M.
17.11. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. Pern.
21.11. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
22.11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na M.
28.11. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S.
29.11. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM
K-11, TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Půjčím od 5.000,- Kč zaměstnaným, důchodcům, ženám na MD.
• Rychlé půjčky bez poplatků předem: 737 450 676
• Prodám garáž na Černém vršku a dvě nádoby na dešťovou vodu, každá o objemu 1 m3. Mobil 724 573 635, volejte po 17.00 hodině.
• Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086
• „Práce doma. www.jobdoma.cz“
• Podnikání: www.vydelekzdomu.cz
• Hubnutí: www.zdravehubnout.cz
• SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru:
PUJCKA + částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105,
zavoláme Vám.
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739
067 695. Vhodné i pro důchodce.
• Hledám nájemce na garáž Sídl. I. Tel.: 602 505 655

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Prodej kravského mléka
přímo ze dvora !!!

Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov
NABÍZÍ
Pstruh duhový-živý: 110,- Kč/kg

Cena za litr: 13,- Kč
Více na tel.: 736 154 762
Místo: Divišov 18



















Naše kravičky Vám vždy v dobré
náladě
nadojí
čerstvé
mléčko
ke snídani
nebo
k odpolední
kávě!





Prodejní doba: Po - Pá 7 - 13 hod, So 9 - 13 hod.
Ujčov 94, 592 62 Ujčov
e-mail: pstruharstvi.ujcov@email.cz
www.rybarstvivm.cz
Telefon: 566 566 480 Mobil: 724 835 563





Nabízíme:
Hnědé uhlí Ledvice-kostka, ořech 1, ořech
2; Koks, černé uhlí -kostka, ořech; BriketyUnion, Sokolov;

Jiří Korbička
Olešná 11
Nové Město na
Sklady:
Moravě
Nové Město na Moravě (Nádražní ulice)
Tel./fax: 566 616 672 Bystřice nad Pernštejnem (vlakové nádraží)
Mobil: 603 269 384
Možnost skládání pásovým dopravníkem přímo do Vašeho sklepa!!!
E-mail:
korbicka.jirka@seznam.cz Po dohodě sobotní či odpolední rozvoz.

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

RYCHLOST, KVALITA, SPOLEHLIVOST

Hotel Angela
Angela
Hotel
zve všechny příznivce dobrého jídla
a milého posezení
na páteční a sobotní večery při svíčkách
s příjemnou hudbou.
Dále vám nabízíme polední menu:
Polévka, hlavní jídlo výběr ze dvou jídel a minerální vodu za 65,- Kč.
Možnost odběru jídel i do přinesených
jídlonosičů.



























Na vaše přání vám na míru připravíme:
rodinné a firemní oslavy, svatby, rauty a další
společenské akce.

Srdečně vás zve kolektiv hotelu ANGELA.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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VoŠ a SoŠ zemědělsko technická škola Bystřice n. P.

Svářečská škola 11 - 760
Nabízí:

Periodické doškolení a přezkoušení svářečů
se základním kurzem nebo proškolením,
které je nutné pro platnost svářečského dokladu každé 2 roky.
Cena: 450,- Kč / svářeč; 400,- Kč / 10 a více svářečů.
Zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem - ZP 311 - 2 W01
Periodické (úřední) zkoušky dle ČSN EN 287 - 1 - pro metody 111, 135, 311
Základní kurzy - ZK 111 W01, ZK 135 W01, ZK 311 W01.

Kontakt:
Ing. Pavel Janík, tel.: 603 178 009, e-mail: Pbjanik@seznam.cz

VYCHÁZÍ NOVÁ MAPA

Komorní sbor
Malé komorní uskupení
hledá
pěvecké hlasy ženské, zvláště
soprán a alt, a mužské všeho druhu.
Požadavky: intonační jistota, rytmické
cítění a znalost not alespoň částečná.
Pokud máte chuť si zazpívat a obětovat
trochu svého volného času pro radost
z hudby, těšíme se na vás.
Beze jména-1

Bližší informace na adrese:
komornisborbnp@seznam.cz.

1 : 55 000

TURISTICKÁ MAPA

BYSTŘICKO A OKOLÍ
V měřítku 1 : 55 000 vyjde v nejbližších dnech nová turistická mapa
Bystřicka. Bystřice bude zase uprostřed mapy, jejíž okraje lemují obce:
Bory, Doubravník, Rašov na jihu,
Jámy, Sklené a Fryšava na západě,
Sněžné, Bystré a Březová nad Svitavou na severu a Křetín, Kunštát,
Lysice na východě.
Bližší informace v příštím čísle.
-HJ1

21.10.2009, 14:07

PILAŘSKÁ VÝROBA
pořez kulatiny
prodej řeziva
trámy
střešní latě
kratina
MOBILNÍ KATR
pořez kulatiny u zákazníka
Jaroslav Kabelka
mob.: 608 328 299
tel.: 515 532 381
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Jsme dceřinou společností německé skupiny Wera
a ve strojírenském oboru patříme ke světové špičce.
V České republice působíme od roku 1995,
zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího
nářadí pro profesionální použití. Jsme certifikováni dle
norem řady ISO 9000. V současné době zaměstnáváme
360 pracovníků. Pro posílení našeho týmu nyní
hledáme zaměstnance na tuto pozici

STAVOFLOS s.r.o.

MISTR GALVANOVNY
Náplň práce:

řízení výroby a vedení skupiny zaměstnanců nově budované
galvanovny (organizační, personální i technické kompetence)

optimalizace práce a pracovních postupů ve svěřené oblasti

řešení technických a technologických problémů v dané oblasti

spolupráce při zavádění nových technologií
Požadujeme:

SŠ, VŠ technického směru, nejlépe obor „Povrchové úpravy
ve strojírenství“ (korozní inženýr)

velmi dobré znalosti povrchových úprav kovů

řídící, organizační a komunikativní dovednosti

schopnost týmové spolupráce

samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu
Uvítáme:

zkušenosti ze strojírenské výroby (obrábění, tvárnění a tepelné zpracování)

praxi v oboru

alespoň základní znalost německého jazyka
Nabízíme:






po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání
zajímavou práci, možnost osobního růstu
benefity (školení, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění)
zázemí mezinárodní společnosti
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.
www.werawerk.cz
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KOMPLETNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB
Dále nabízíme:

- zateplování fasád
(možnost získání dotací “zelená úsporám”)
- sádrokartonové konstrukce
- rekonstrukce bytových jader
- kompletní střešní systémy
- anhydritové lité potěry
- poradenství v oblasti stavebnictví
e-mail: flospavel@seznam.cz
mobil: 605 227 937, 724 845 555
www.stavoflos.cz
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OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



Evropský fond pro regionální rozvoj
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu
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