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Otevřený dopis
Sčítání lidu, domů a bytů
Studenti chtějí bojovat
Program kulturního domu
Mikroregion Bystřicko (Rodkov, Rovečné, Rožná, Štěpánov)

PRVNÍ PLES MĚSTA SE VYDAŘIL
Letošní plesová sezóna je v plném proudu a sportovní fanoušci
a příznivci našeho města se mohli
setkat na prvním Plese města Bystřice
nad Pernštejnem, který se konal
29. 1. 2011. Celým večerem nás
provedl Petr Salava. Společně se
starostou města Karlem Pačiskou
vyhlásil sportovce roku, kterým
se stala Zuzana Bukáčková. Velký
úspěch sklidil i jeden z hlavních
hostů večera, Anna K., jejíž velkolepé vystoupení se neobešlo

bez přídavku. Svoje umění nám
předvedly i místní skupiny aerobiku
a k tanci zahrály skupiny Mejdan
Band geniálního pianisty Radima
Liharta, Rabies a Kroky.
Musíme poděkovat nejen generálním sponzorům, ale i ostatním
sponzorům, kteří dali krásné věcné
dary do tomboly. Díky bohaté tombole si téměř každý odnesl i něco
hodnotného na památku.
Pavla Benešová

Foto: Jan Šikula

žÁDOSTI O DOTACE
V prvním týdnu měsíce února
podalo město žádost o dotaci na
chodník v Divišově na Státní fond
dopravní infrastruktury. Jedná se
o řešení nejnebezpečnějšího úseku v Divišově, kde dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců směrem
od kapličky k „esíčku“. Projekt
byl limitován jednak svahovitým
terénem a dále malým prostorem,
neboť v nejužší části bude chodník
pouze o šířce 90 cm. Ovšem i tento
omezený prostor přispěje k bezpečnosti chodců. Celková investice je
1,5 mil. Kč, přičemž očekáváme

dotaci kolem 70 %.
V polovině února bude odeslána žádost o dotaci na cyklostezku
spojující Lužánky s Domanínkem.
Cyklostezka povede po pravém
břehu řeky Bystřice podél tréninkového fotbalového hřiště a jeho součástí bude tři sta metrový okruh pro
začínající cyklisty a kolečkobruslaře. Stezka bude tři metry široká
a 1,3 km dlouhá. V případě, že
budou dotace přiznány, počítáme
s jejich realizací v letošním roce.
Josef Vojta
místostarosta
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oTeVŘenÝ DoPiS STaroSTY MĚSTa
rnDr. Marii krUŽÍkoVÉ
(raDnÍ kraJe VYSočina Pro oBLaST ŠkoLSTVÍ)

ke kaUZe SLUčoVÁnÍ ŠkoL

Vážená paní radní.
Na základě našeho společného jednání ohledně restrukturalizace středního školství v kraji Vysočina zasíláme názor města Bystřice nad Pernštejnem na tento problém.
Naše město disponuje dvěma středními školami. Gymnázium vyučuje ve čtyřletém a osmiletém studijním programu a Střední zemědělská
a vyšší odborná škola zajišťuje celou škálu vzdělávání technického směru.
Obě školy zajišťují středoškolské vzdělávání pro širokou oblast Bystřicka
čítající cca 30 tis. obyvatel.
Trváme na zachování osmiletého studijního programu našeho gymnázia a nesouhlasíme s dalším slučováním obou škol. Žádáme o posunutí harmonogramu přípravy celé restrukturalizace.
Studijní program pro děti od primy zajišťuje možnost získání vzdělání
na vysoké úrovni. Děti jsou od počátku motivovány k systémové práci
v kolektivu vynikajících vrstevníků, a proto mají velmi vysokou pravděpodobnost, že se v životě uplatní.
Zrušení osmiletého programu bychom akceptovali pouze v případě,
že půjde o systémové řešení v celé České republice. Velmi důrazně upozorňuji na rovné příležitosti našich žáků. V případě oddálení možnosti
vzdělávání do okresních měst znevýhodníme právě ty nejmenší obce
a jejich malé nadané občany.
Střední zemědělská a vyšší odborná škola již prošla restrukturalizací
a tímto uspořila provozní náklady ve stovkách tisíců korun. Dnes využívá
pro výuku čtyři areály z bývalých jedenácti a vedení školy plánuje vše
centralizovat do kmenového areálu školy. V našem městě klademe velký důraz na zachování technických oborů v širokém spektru vzdělávání.
Vyučujeme studenty od jednoduchých nematuritních oborů až po vyšší
odborné vzdělávání.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že vzdělávání v našem regionu je nezastupitelné pro širokou oblast a jeho narušení by způsobilo velmi negativní
dopady.
Doufám v řešení s nadhledem a v souvislosti budoucích dopadů.
Ing. Karel Pačiska
starosta Bystřice nad Pernštejnem

inforočenka
Minulý měsíc se dostala do rukou
občanů našeho města nová inforočenka na roky 2011 a 2012. Obsahuje důležité adresy, telefonní i emailové kontakty a ordinanční a provozní

Téma měsíce: oTeVŘenÝ DoPiS STaroSTY

doby. V inforočence tak naleznete
kontakty na všechny úředníky městského úřadu v Bystřici, ale i na zastupitele, školy a školská zařízení a na
(pokračování na str. 5)

INZERCE

výhodné
ZIMNÍ SLEVY

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

TOPLINE

okapnice
zabraňující zatékání
vody do těsnění

PREMIUM

Součinitel prostupu tepla celého okna:

tloušťka vnějších
stěn 3 mm, třída A

U w= 0,98 W.m -2.K -1
podkladní profil
s izolační vložkou
ve dvou komorách

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

www.vpo.cz
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tel.:
fax:
mobil:
e-mail:

+420 566 520 855
+420 566 522 368
+420 605 500 442
bystrice@vpo.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
K U LTU R N Í A S P O RTOV N Í A KC E ÚNOR - BŘEZEN 2011
Datum
24. - 26. 2.
26. 2.
26. 2.
26. 2.
26. 2.
26. 2.
27. 2.

Název akce
Soustední fotbalist Námš nad Oslavou
Otevené mistrovství v páce
Turnaj ve fotbalu
Beseda: INDONÉSIE – kráska rovníku
XII. Ples Základní a Mateské školy; 20.00 hod.
Dtský karneval
Turnaj ve fotbalu

Místo
sportovní hala
Slovácká chalupa
sportovní hala
Hostinec Habí
KD Daleín
KD Rodkov
sportovní hala

28. 2. - 3. 3.

Bysticko te dtem v Rozsochách

ZŠ a MŠ Rozsochy

1. 3. - 1. 5.
2. - 5. 3.
4. 3.
4. 3.
4. - 6. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.

Výstava: Cukrárna 1. republiky
Soustední fotbalist Sp. Brno
Beseda „Expedice Mongolsko – Rusko“; 16.00 hod.
Masopustní karneval; 14.00 hod.
Víkend s aerobikem
VII. Vinaský ples
Tradiní ostatky s odpoledním prvodem masek
Ostatková zábava; 20.00 hod.
Ples SDH Lísek
Tradiní dtský karneval; 14.00 hod.
Masopust, sraz masek ; 9.30 hod. u OÚ
Navzdory básník zpívá; 17.00 hod.
Masopustní ostatky

muzeum
sportovní hala
aula gymnázia
velká tlocvina
sportovní hala
velký sál KD
Branišov
KD Branišov
KD Lísek
KD Vír
Štpánov n.Svr.
KD Štpánov n.Svr.
KD Stítež

7. 3.
7. - 11. 3.
8. 3.
8. 3.
8. 3.
9. 3.
10. - 13. 3.
11. 3.

Setkání u sochy T. G. Masaryka; 10.00 hod.
Bysticko te dtem v obcích Unín, Dolní
Rožínka, Písené a Lísek
Panenkovo klavírní trio; 19.30 hod.
Setkání kesanských senior; 14.00 hod.
Masopustní ostatky s veerní zábavou
Hledá se Evelína – hud. poad pro dti; 10.00 hod.
Soustední fotbalist FC Kunštát
Maškarní rej; 15.00 hod.

11. 3.

Country bál

12. 3.
13. 3.
12. 3.
12. 3.
12. 3.
12. 3.

Turnaj ve florbalu - dorost
Turnaj ve florbalu – muži B
Maškarní bál; 20.00 hod.
Všeuml; 14.00 hod.
Michal na hraní – záb. poad pro dti; 15.00 hod.
Ples dobrovolných hasi; 20.00 hod.
Bysticko te dtem v obcích Zvole, Prosetín
a ve školách a knihovn v Bystici n.P.
Jumping drums – vých. –vzdl. koncert
Odpolední diskotéka; 15.00 hod.

14. - 18. 3.
15. a 16. 3.
17. 3.
18. 3.

Oldies party; 20.00 hod.

18. - 20. 3.
19.3.
19. 3.
19. 3.
20. 3.

Víkend s aerobikem
Turnaj ve florbalu
Rocková noc ve Víru; 19.00 hod.
Doba kamenná – div. pedstavení; 19.00 hod.
Turnaj ve florbalu – starší žáci

21. - 25. 3.

Bysticko te dtem v obci Rožná

23. 3.
25. - 27. 3.
27. 3.
27. 3.

Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.
Víkend s aerobikem
Turnaj ve florbalu
Dtský karneval
Bysticko te dtem v obcích Sulkovec a
Rovené
Setkání s Kvtou Fialovou
Setkání senior
Ze dvou se to lépe táhne; 19.30 hod.

28. - 1. 4.
29. 3.
29. 3.
31. 3.

socha T.G.M
Unín, D.Rožínka,
Písené, Lísek
malý sál KD
Orlovna
Rozsochy - Orlovna
velký sál KD
sportovní hala
DDM
Slov. chalupa v
Rožné
sportovní hala
sportovní hala
sál domu mládeže
DDM
velký sál KD
Strážek – tlocvina
Zvole, Prosetín,
Bystice n.P.
velký sál KD
velký sál KD
Slov. chalupa v
Rožné
sportovní hala
Sportovní hala
KD Vír
velký sál KD
sportovní hala
Rožná
velký sál KD
sportovní hala
sportovní hala
KD Štpánov n.Svr.
Sulkovec, Rovené
knihovna
KD Vír
velký sál KD

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

Organizátor
Námš n.Osl.
Slovácká chalupa v Rožné
Josef Mach + OFS
Hostinec Habí
MŠ A ZŠ Daleín
SDH Rodkov
Josef Mach + OFS
Mikroregion Bysticko, ZŠ a MŠ
Rozsochy, Obec Rozsochy
muzeum
Sp. Brno
Gymnázium Bystice n.P.
ZŠ T.G.M
Faltýnek
Kulturní dm
SDH Branišov
SDH Branišov
SDH Lísek
ZŠ a MŠ Vír
SŽ Štpánov n.Svr.
Obec Štpánov n.Svr.
Obec a SDH Stítež
KPV, SBS, PTP, SOKOL, OREL,
JUNÁK, Msto Bystice n.P.
Mikroregion Bysticko, ZŠ a MŠ
uvedených obcí a obce
Kulturní dm
SKS a Orel Bystice
Obec Rozsochy
Kulturní dm
FC Kunštát
DDM
Slov. chalupa v Rožné
ASK Bystice n.P.
ASK Bystice n.P.
VOŠ a SOŠ
DDM
Kulturní dm
SDH Strážek
Mikroregion Bysticko, ZŠ uvedených
obcí a obce
Kulturní dm
Kulturní dm
Slov. chalupa v Rožné
Šebková
ZŠ Horní
Petr Štyndl
Kulturní dm
ASK Bystice n.P.
Mikroregion Bysticko, ZŠ a MŠ
Rožná a Obec Rožná
Kulturní dm
Žižková
Sokol Žár n.S.
MŠ Štpánov n.Svr.
Mikroregion Bysticko, ZŠ a MŠ
uvedených obcí a obce
mstská knihovna
Obec Vír
Kulturní dm

Neskutečných.... 90 let života
V pondělí 17. ledna 2011 navštívil
s malým dárečkem pan ing. Karel
Pačiska, starosta města s členkou
komise SPOZ Hanou Pečinkovou
pana Štěpána Ďurošku, který se dožil
krásných 90 let v plné životní síle.
Nechybí mu optimismus, radost ze
života a láska k rodině. To vše na
nás dýchalo po celou dobu překrásné
návštěvy plné porozumění a velkého zájmu o dění v našem městě. Po
příjemně stráveném čase jsme mohli
panu Ďuroškovi i jeho rodině pouze
popřát hodně sil a hlavně zdraví do
dalších let života a zároveň mu poděkovat za vše, co dosud vykonal a jistě
ještě vykoná. Ještě jednou blahopřejeme.
Za SPOZ Hana Pečinková
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
PROSINEC 2010
8.12. Barbora Maděrová
13.12. Filip Šípek
23.12. Tereza Švancarová
28.12. Jakub Martinek
29.12. Marek Zich
Jubilanti
BŘEZEN 2011
Růžena Kolbábková 96 let
Jiří Weyskrab MUDr. 91 let
Bohumil Samek
90 let
Josefa Jelínková
90 let
Věra Malochová
88 let
Miroslava Motyčková 80 let
Zikmund Čepl
80 let
Milan Bohuňovský 80 let
Květuše Jacková
80 let
Jaroslav Šťastný
75 let
Josef Samek
70 let
Josef Sadecký
70 let
Jaroslav Štěrba
70 let
Gerlinda Krejčová
70 let
Marie Schusterová
70 let
Úmrtí
PROSINEC 2010
30.12. Růžena Němcová

Zprávy z Domanína
Na jednání samosprávy dne
31. ledna 2011 byli přítomni starosta
i místostarosta města Bystřice. Mluvilo se o mnoha tématech, která se
nějakým způsobem dotýkají Domanína a jeho obyvatel. Nejdůležitějším
z nich byla asi připravovaná kanalizace. Pan místostarosta informoval
o současném stavu přípravy této velké akce a zejména o tom, že město
vzhledem ke své velké finanční spoluúčasti (20 až 25 mil. Kč) váhá, zda
v projektu dále pokračovat. Na to
reagovala samospráva sdělením, že o
budování kanalizace v obci má zájem,
ale že nepříjemná je v současnosti
zejména nejistota, která brání samosprávě plánovat některé své akce typu
oprav místních komunikací apod. Pan
starosta poté přislíbil, že záměr kanalizace bude znovu pečlivě posouzen
tak, aby samospráva dostala ke konci
března tohoto roku jasné sdělení, zda
se intenzívně pokračuje v přípravě na
stavbu kanalizace nebo zda je tento
projekt na delší dobu odložen.
V polovině února proběhl v kulturním domě již tradiční dětský karneval,
který se konal tentokrát ve znamení
klaunů, šašků a podobných veselých
stvoření. V podobném duchu se jistě
ponese i další připravovaná akce, jíž
bude masopustní průvod, který se
v neděli 6. března o půl jedné vydá
z horního konce Domanína na průchod obcí od domu k domu.
O uvedených akcích stejně tak
jako i o dalších událostech v naší obci
se můžete více dozvědět na obecních
webových stránkách http://www.
domanin.estranky.cz. Od ledna tohoto roku jsou tu zveřejňovány i zápisy
ze schůzí místní samosprávy.
Aleš Sitař
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Sčítání lidu, domů a bytů
Obyvatele naší republiky čeká již za měsíc událost letošního roku – Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Rozhodným okamžikem, ke kterému by měly být v platnosti informace
zapsané ve formulářích, je půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Občané
se nemusí obávat toho, že si s vyplněním formulářů nebudou vědět
rady. Povinností sčítacích komisařů
je pomoci lidem s jejich vyplněním.
V případě starších nebo nemocných
lidí budou sčítací komisaři připraveni
vyplnit formuláře za ně. Novinkou
letošního sčítání je to, že sčítacími
komisaři, kteří přinesou formuláře
do domácností, budou pracovníci České pošty. Pošty budou také
sběrnými místy všech formulářů.
Sčítací komisaři začnou od 7. do 26.
března roznášet do domácností formuláře. Každý občan dostane zelený
Sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé
bytů dostanou navíc žlutý Bytový list
a majitelé nebo správci domů ještě

oranžový Domovní list. Tyto listy se
musí odevzdat vyplněné buď osobně, poštou nebo pomocí internetu do
14. dubna 2011. Ještě před tímto roznosem najde každá domácnost ve
své schránce letáček se základními
informacemi o sčítání a dále lísteček
se jménem sčítacího komisaře, který
formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde.
Pokud vás sčítací komisař nezastihne
v avizovaném termínu doma, vhodí do
schránky návrh, kdy se dostaví podruhé. Pokud vás nezastihne ani podruhé,
vhodí vám do schránky Oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si
můžete termín další návštěvy dohodnout na bezplatné telefonní lince, jejíž
číslo bude uvedeno na lístečku, který
najdete ve schránce nebo si můžete
formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě, tedy na poště. Formulář
pro všechny členy domácnosti může
převzít pro všechny osoba starší
15 let. Formuláře předají sčítací komi-

Slovo hejtmana
Obyvatelé Vysočiny jistě sledují s obavami vývoj kolem situace
v našich nemocnicích v souvislosti
s výzvou „Děkujeme, odcházíme“.
Absolvovali jsme mnohá obtížná
složitá jednání na všech úrovních,
stále se setkáváme se všemi zúčastněnými a hledáme dostupná řešení v konkrétním čase – vědomi si
všech omezení a toho, že se situace
bude stále proměňovat a my budeme
muset vícekrát operativně reagovat.
Máme rozpracována různá řešení,
ale jak skutečně budou zdravotnická
zařízení fungovat od 1. března 2011,
nemůže dnes s jistotou nikdo vědět.
Kraj Vysočina jako zřizovatel pěti
nemocnic v regionu udělá vše pro to,
aby dostupnost a kvalita akutní lékařské péče zůstaly v možné míře zachovány. Vnímáme svou zodpovědnost,
které se nezříkáme, ale máme jen velmi omezené možnosti řešení situace.
Ve chvíli, kdy píšu s předstihem tento
text, není stále jasné, jak se situace
v našich nemocnicích vyvine.
Koncem roku začali své volební
období mnozí noví starostové, v jiných
našich městech a obcích obhájili své
posty jejich představitelé z minulého
období – což je jistě oceněním jejich
práce samotnými občany. Z pozice
kraje chceme i nadále pokračovat
v pomoci představitelům všech měst
a obcí – bez ohledu na stranickou příslušnost. Nejvíce naší pozornosti si
zvláště v začátcích zaslouží ti začínající starostové a členové rad a zastupitelstev. Zvláště pro ně jsme koncem
ledna připravili setkání a podkladové
materiály, jež by jim mohly být určitým pomocníkem. Snažíme se pomáhat městům a obcím konkrétními
grantovými programy i hledat další
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možnosti pro zmírňování stále existujících dopadů snad už doznívající
hospodářské krize.
Jistou přehlídkou úspěchů a krás
Vysočiny byl opět letošní veletrh cestovního ruchu Regiontour
v Brně, kde se v lednu náš kraj
prezentoval jako místo přírodních
krás, bohaté historie a pracovitých
a schopných lidí. Expozice Vysočiny návštěvníky zaujala svou pestrostí. Představili jsme náš region jako
cíl dovolených a místo, kde je třeba
se zastavit, proto jsme naše výstavní
prostory uvedli autobusovou zastávkou s logem kraje. U ní se odehrával
pestrý program s nabídkou cílů této
cesty po Vysočině. Mezi nimi se
kromě jiného prezentovaly Šiklův
mlýn, chotěbořský pivovar, poutní
místo Křemešník, vinice na Sádku.
K návštěvě kraje lákala i pěkná nová
mapa „Vysočinou hravě“ směrovaná ke všem generacím. Předvedli
jsme i ukázky tradičních řemesel
jako např. přípravu těsta pro různé druhy perníků, výrobu perníku,
jeho zdobení v podání perníkářky
z Moravských Budějovic paní Věry
Novákové nebo klasické stloukání másla Richardem Blížkovským
z jihlavského sdružení Caletníci.
Všechna větší města využila veletrhu
pro svou propagaci prostřednictvím
palety krásných materiálů i přímých
pozvání a informací usměvavých
hostesek. Líbila se mi atmosféra
společného sdílení stánku Vysočina,
kde průběžně docházelo i k množství
užitečných setkání. Doufám, že
i v budoucnosti budeme na celé
Vysočině vnímat to, co nás spojuje.
Jiří Běhounek
hejtman Vysočiny

saři osobně proti podpisu.
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním
průkazem, který bude při návštěvě
předkládat společně s občanským
průkazem. Každý komisař bude mít
přes rameno modrou tašku s výrazným žlutým logem České pošty.
Pravost sčítacího komisaře si může
každý občan ověřit na úřední desce
obecního úřadu nebo na bezplatné
telefonní lince, která bude zřízena
od 26. února. Zároveň se také zeptá,
kterým ze tří způsobů budete chtít
formuláře mezi 26. březnem a 14.
dubnem odevzdat: zda on-line vyplněním a odesláním na internetu, což

je nejrychlejší a nejjednodušší způsob, odesláním poštovní obálkou,
kterou dostane občan od sčítacího
komisaře, do P.O.Boxu Českého
statistického úřadu nebo osobním
odevzdáním komisaři. Pokud občan
zvolí třetí způsob, sčítací komisař si
s ním smluví termín schůzky, kdy si
vyplněné formuláře vyzvedne.
Pokud nebudou občané čemukoliv rozumět, denně bude od 8 do 22
hodin v provozu bezplatná telefonní
linka 800 879 702. Potřebné informace naleznete také na internetu na
www.scitani.cz.
Eva Špatková
tajemnice městského úřadu

Poplatky pro rok 2011
Na základě Obecně závazné vyhlášky města Bystřice nad Pernštejnem
č.3/2004 ve znění č.1/2008 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2011 - 500,- Kč na osobu.
Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ nebo na účet:
90050000723751/0100 (9005 = předčíslí účtu)
VS: 315001337 SS: rodné číslo poplatníka
Termíny jsou pro:
- integrované obce do 31. 3. 2011
- ulice Lipová,Višňová, Jívová, Topolová, Nádražní do 30. 4. 2011
- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, Novoměstská do 31. 5. 2011
- ostatní ulice do 30. 6. 2011
Poplatek za psa pro rok 2011
Poplatek je možné zaplatit hotově na pokladně MěÚ nebo na účet:
90050000723751/0100 (9005 = předčíslí účtu)
VS: 315001341 SS: číslo popisné

Odchyt toulavých a opuštěných zvířat
Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo v dubnu 2009 smlouvu
o odchytu psů s Technickými službami města, a.s. a se společností LARN
Tišnov. Předmětem této smlouvy je zabezpečení odchytu toulavých
a opuštěných zvířat v k.ú Bystřice nad Pernštejnem, Bratrušín, Domanín, Dvořiště, Karasín, Kozlov, Lesoňovice, Pivonice, Vítochov a Rovné-Divišov firmou LARN. Při zajišťování odchytu podle této smlouvy
může LARN v odůvodněných případech spolupracovat s útvary Požární
ochrany, zdravotní službou a Policií ČR za předpokladu, že povaha věcí
bude tuto spolupráci nezbytně vyžadovat.
Touto smlouvou se LARN zavazuje provádět pro město odchyt toulavých a opuštěných zvířat po dobu platnosti této smlouvy, a to vždy na
základě telefonického oznámení odpovědné osoby určené městem.
Odpovědnými osobami určenými Městem Bystřice nad Pernštejnem
pro tyto účely jsou:
Jméno a příjmení: tel. kontakt:
Alena Brázdová
566 590 311
Kateřina Turová
566 590 311
JUDr. Eva Špatková
566 590 332
Policie ČR - v mimopracovní dny 158
Odpovědnými osobami určenými TS města a.s. pro tyto účely jsou:
Jméno a příjmení:
tel. kontakt:
Luboš Císař
607 213 418
Ivan Pečínka
606 770 110
Prosíme občany, aby společnost LARN nekontaktovali přímo, ale nahlásili nutnost odchytu toulavého nebo opuštěného zvířete na výše uvedená
telefonní čísla. Společnost LARN provede odchyt pouze na základě upozornění těchto osob určených městem, na telefonáty jiných osob nebude
společnost LARN reflektovat.
Eva Špatková, tajemnice MěÚ
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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STUDENTI GYMNÁZIA CHTĚJÍ BOJOVAT
Důvody, problémy a paradoxy
Demografický vývoj donutil přemýšlet hejtmany jednotlivých krajů
o těchto možnostech. Bohužel o možnostech poněkud nešťastných. Možná
si teď sami ani neuvědomují, co by
zrušení osmiletých gymnaziálních
programů, sloučení více oborů pod
jednu střechu, mohlo mít za následky za několik let. Nejen na kvalitu
vzdělávání, ale i na celou ekonomiku
menších měst, jako je právě Bystřice.
Prognózy počtu dětí do budoucna navíc nejsou natolik pesimistické,
již dnes můžeme pozorovat zvýšenou koncentraci maminek s kočárky,
přírůstky ve školkách. Avšak pokud
experti předpokládají neustálý pokles,
pak se není v dnešní době ani čemu
divit. Kariéra se dostává do popředí
a podpora rodin, uznejme, není nijak
slavná. Inu, nežijeme za Husáka,
kdy se za hodně dětí hodně platilo…
Avšak paradoxem zůstává, že
konkrétně na bystřickém gymnáziu
je spíše problémem naplnit třídy do
prvních ročníků čtyřletého gymnázia, než do primy osmiletého. Zde
jsou třídy plně obsazeny.
Dalším problémem, jedním z těch
největších, je, že většina z nás do školy
dojíždí. Nejbližší víceleté gymnázium
bychom pak našli ve Žďáře nad Sázavou. Veřejná doprava nám sotva umožní
stíhat ranní vyučování a domů bychom
se vraceli v pozdních večerních hodinách. V tom případě marně hledáme
prostor na „domácí“ přípravu, nehledě pak na dostatek spánku. Ke všemu

Snižování počtu státních středních škol. Omezení víceletých
gymnázií a zanechání jich jen v okresních městech. Slučování škol
gymnaziálního typu s diametrálně odlišnými obory (např. zemědělská škola). Připadá vám to jako hloupý žert? Omyl!
Čtěte dál a dozvíte se, co si o této problematice myslí studenti
Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem.
musíme připočítat ceny autobusů či li výborných výsledků v různých
vlaků, které by mohly dosahovat ceny vědomostních, jazykových a reciaž 100 Kč denně. Pak už ale nejde tačních soutěžích, můžeme se pyšnit
o to, jak je dítě chytré a talentované, ale nadanými sportovci, zejména atlety.
o to, zda se narodilo do finančně Panuje zde velmi příjemná atmozabezpečené rodiny s výhodným sféra. Bez problémů, po několik let,
místem bydliště. A dovedete si vůbec funguje tzv. Studentský parlament,
představit, jak by tuto každodenní ruti- kde studenti z vlastní iniciativy pořánu snášely jedenáctileté děti?
dají různé projekty a společně se
s vedením a profesorským sborem
Máme na to – právo i možnosti
snaží zpříjemňovat a zpestřovat čas
Kvalita gymnázia se možná strávený ve škole. Máme možnost
potýkala s určitými problémy, zúčastnit se dobrovolných charitativale přesto si myslíme, že zůstává ních akcí, setkáváme se s pracovníškolou kvalitní. Naši absolven- ky mládežnického centra Nadosah.
ti jsou na VŠ přijímáni téměř se Každoročně jsou nám nabízeny
stoprocentní úspěšností. Máme-li zájezdy do zahraničí, výměnné
se opřít o další argumenty týkají- pobyty, besedy na nejrůznější témata
cí se například budovy naší školy, a návštěvy kulturních akcí. Můžeme
pak uvedeme, že patří k nejmo- si vybírat z rozmanité škály předdernějším na Vysočině a možná i mětů, ať už se jedná o jazyky, jako
v republice. Disponuje sociálními je kromě angličtiny , francouzštiny
zařízeními uzpůsobenými tělesně a němčiny také latina nebo ruština,
hendikepovaným, čili máme bez- nebo o deskriptivní geometrii.
bariérový přístup po celé škole,
A pak je tu právo studovat, ktenovým vybavením počítačových ré máme všichni. A přesto někomu
učeben a zavedením interaktivní není zatěžko jen ukázat, kdo toto
výuky, která se velmi osvědčuje. právo nebude moci plně využívat.
V loňském školním roce byl za A tak se ptáme - chceme moc, když
školou otevřen nový, moderní atle- se dožadujeme práva na vzdělání?
tický stadion, který nese jméno
V posledním době se setkáváme
Tomáše Dvořáka.
s názorem, kterak je české školství pod
Jsou mezi námi tací, kteří dosáh- průměrem, jak ztrácí na kvalitě a prestiži. Copak si opravdu může někdo
myslet, že zkvalitnění dosáhne zne-

inforočenka
(pokračování ze str. 1)
všechny bystřické lékaře – záchrannou službu, pediatrii, praktické a zubní lékaře i ambulantní specialisty,
lékárny a veterináře. Následují kontakty na další úřady a instituce (policie, hasiči, notáři, advokáti, banky
a pojišťovny), na sociální služby, kulturní, sportovní a zájmové organizace.
Závěr inforočenky je věnován obcím
našeho správního obvodu, najdete zde

informace o radnicích, poštách i školách jednotlivých obcí.
Odběratelé Bystřicka obdrželi inforočenku zdarma, okolní obce si pro
své občany požadovaný počet výtisků
odkoupily a zbývající je možno zakoupit v TIC Bystřice za 10,- Kč.
Od příštího čísla Bystřicka budeme
přinášet případné aktuální změny, které si můžete do inforočenky postupně
vlepovat.
-HJ-

MÁTE RÁDI POŘÁDEK?
Nejprve bych vyjádřila poděkování
vedení města, jak se snaží postupně
vzorně starat o zevní vzhled bytového
fondu, který je jeho majetkem.
Horší je to s dodržováním pořádku společných prostor, které patří
k bytům. Léta jsem byla informována, že úklid není povinností nájemníků, že zde záleží na jejich dobré vůli.
Proto jsou v mnoha vchodech žalostné
poměry. I když je možnost využít placeného úklidu, ti nepořádníci s touto
službou většinou nesouhlasí.
Při loňských setkáních se starostou
města se tato situace též řešila. Bylo
slíbeno, že po právním rozboru budou

práva a povinnosti nájemníků uveřejněny v Bystřicku. Samozřejmě se tak
nestalo.
Můj názor je, že když je město
majitelem bytů, má právo určovat
regule řešící i tento problém.
Před jednáním zastupitelstva, které
je plánováno na 23. března, míním tuto
kausu opět otevřít. Komu není jedno,
v jakém prostředí žije, přijďte i Vy sdělit své zkušenosti, názory a návrhy.
Chci věřit tomu, že v demokracii
se ti pořádní a slušní dočkají nějakého
řešení, které by prospělo dané věci.
Libuše Pechová
Hornická 943, Bystřice n. P.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

přístupněním škol dětem z menších
a vzdálených vesnic či snad sloučením
všeobecně zaměřeného oboru se zcela
odlišným oborem pod jednu střechu?
Jak už jsme zmiňovali výše, následky
by mohly být katastrofální. Ovšem
státu, který si nepřeje mít svou elitu, to
asi zas tak nevadí.
Těžko pak jednat s někým, kdo
nechce slyšet o pádných argumentech, o jiných řešeních a nechce
připustit, že ředitelé gymnázií na
Vysočině mají mnohem víc opodstatněné argumenty, než studie
z ministerstev. Rozum zůstává
stát i nad tím, že v jiných krajích
je domluva možná, je dokonce
i možné přehodnocení stanovisek
a vstřícné jednání se školami. Kéž
bychom se toho dočkali i my na
Vysočině.

Budeme bojovat
Vlna nevole se tak strhla na našem
gymnáziu, když nám oznámili, jak se
věci mají. Rozhodli jsme se, že v tom
kantory nenecháme a podpoříme je.
Proto se chystáme podpořit manifestaci humpoleckých studentů a sami
v okolí našeho města, včetně něj,
uspořádat petiční akci za naše
gymnázium. Naším cílem je obeznámit širokou veřejnost, díky
níž se nám snad podaří udržet
gymnázium při životě ve stávající
podobě další dlouhé roky. Protože
i my, kteří máme před maturitou, ale
i ti, kteří ji už mají za sebou, chceme mít místo, kam se můžeme vracet…
Studenti gymnázia

K přijímacím zkouškám
na gymnázium bez obav
První měsíce kalendářního roku
bývají v rodinách s dětmi, které jsou žáky devátých, případně
pátých tříd, poznamenány trochou
napětí a nervozity. Rozhodují se
totiž pro zásadní krok, který možná
poznamená celý jejich další život.
V letošním roce jsme se rozhodli,
že uchazečům o studium na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem
situaci usnadníme a připravili
jsme pro ně takzvané „Přijímačky
nanečisto“. Páťáci i deváťáci si tak
bez stresu pod vedením zkušených
vyučujících mohli vyzkoušet různá
řešení i přístup k zadaným úkolům.
Velmi nás potěšil jejich vysoký
zájem a jsme přesvědčeni, že 26.
nebo 27. dubna, kdy proběhne první kolo přijímacích zkoušek, už se
jejich obavy rozplynou a podají ty
nejlepší výkony. Je zcela na místě
v této chvíli uklidnit i jejich rodiče, kteří se v poslední době mohli
dozvídat různé nepodložené zvěs-

ti o nejisté existenci naší školy.
Ano, poslední týdny jsou skutečně
poznamenány právě probíhající
diskusí o budoucím uspořádání
škol v kraji Vysočina. Jedno je ale
jisté i podle slov krajských školských představitelů. Žáci, kteří
uspějí v přijímacím řízení a v září
2011 usednou do lavic víceletého
nebo čtyřletého gymnázia, mohou
na této škole studovat až do maturity. Přihlášky ke studiu si mohou
vyzvednout buď na základní škole, na gymnáziu nebo si formulář
stáhnou (barevně) na stránkách
školy www.gybnp.cz pod odkazem
„Přijímací řízení 2011“. Vyplněné
je pak odevzdají řediteli gymnázia.
Potvrzení o zdravotní způsobilosti
ke studiu nepožadujeme. Těšíme se
na všechny žáky, kteří mají zájem
o vzdělávání a budeme se snažit
připravit je co nejlépe ke studiu na
vysokých školách.
Milan Hanák
5. strana
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Spolupráce školy s ANRČR

Naši žáci se neztratí!

Základní škola Tyršova 106, Bystřice n. P. již třetím rokem úzce spolupracuje s místním klubem Asociace náhradních rodin ČR. Tento klub má sídlo
v budově Orla v Bystřici n. P.
Předsedkyně klubu ANRČR paní Marcela Dědová je současně členkou
školské rady naší školy.
Spolupráce se týká sportovních a kulturních aktivit. Pro děti je organizována spousta zajímavých akcí jako např. sportovní odpoledne, turnaj ve stolním
tenise, karneval nebo diskotéky.
Žáci naší školy pořádají pro děti, rodiče i pro veřejnost kulturní vystoupení
a zúčastňují se rádi a s chutí většiny programů.
Při každé činnosti jsou děti pohoštěny, odměněny, vždy jsou dodrženy
bezpečnostní zásady i pitný režim.
Děti z Bystřice a okolí takto mohou trávit svůj volný čas, zasportovat si,
zatančit, zazpívat a pobavit se s kamarády. Proto je tato spolupráce velmi
užitečná a smysluplná.
Olga Jindrová

První únorový týden proběhl mimo jiné i ve znamení vědomostních
soutěží na okresní a regionální úrovni. Jednou z těch, které se konaly ve
Žďáru nad Sázavou 1. února, byla dějepisná olympiáda.
Naši školu reprezentovaly dvě jen starších žáků, velkou pochvalu si
žákyně z 9. ročníku, Kateřina Vašo- zaslouží chlapci z 5. tříd. 28. ledna
vá a Lenka Mičínová. Ani jedna se proběhlo na naší škole okresní kolo
v konkurenci 48 zúčastněných neztra- Pythagoriády pro 5.ročník. Zúčasttila. Katka získala krásné 4. místo nili se jej 2 chlapci, Petr Kunc a Jan
Juračka, přičemž druhý jmenovaný
a Lenka obsadila 21.-23. příčku.
Ve středu 2. února vyjeli naši „řeč- se stal nejúspěšnějším řešitelem.
Na matematickou olympiádu, jejíž
níci“ do Jihlavy na regionální kolo
soutěže Mladý Demosthenes. A vrá- okresní kolo pro 5. ročník se uskutečtili se se štítem. Ivo Solař ze 6. třídy nilo 26. ledna ve Žďáru nad Sázavou,
vybojoval v kategorii mladších žáků odjeli 3 žáci. Jan Juračka, Jiří Lukáč
1. místo a Katka Vašová obsadila a Petr Kunc. Školu reprezentovali
dobře. Jirka se stal úspěšným řešite4. místo mezi staršími žáky.
Ve stejný den se konalo ve Žďáru lem a postupuje do krajského kola.
Všem soutěžícím blahopřejeme
nad Sázavou okresní kolo chemické
olympiády. Také zde jsme měli své k úspěchu, děkujeme za vzornou
zástupce. Věříme, že Lenka Mičínová přípravu žákům i vyučujícím a Ivovi
též obstála v nelehkém boji. Výsledky s Jirkou přejeme mnoho úspěchů
soutěže nám bohužel v čase uzávěrky v dalších kolech soutěží.
Renata Pavlačková, ZŘŠ
Bystřicka ještě nejsou známy.
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
Abychom nevyzdvihovali úspěchy

VELKÝ DEN je za námi !
Leden – první měsíc v roce, poslední měsíc prvního pololetí školního roku. Měsíc náročný jak pro
učitele, tak i pro žáky. Finišuje se
před pololetím. Uzavírání známek
je spojeno s velkou zodpovědností
a rozsáhlou administrativní agendou.
Leden je i měsícem příprav zápisu dětí do 1. tříd. Činností spojených
s touto událostí je spousta. Nebudu
všechny jmenovat. Důležitý je však
výsledek – vše musí být perfektní,
aby se děti i rodiče u nás cítili co nejlépe. A z ohlasu rodičů jsem usoudila, že se nám to i o letošním zápisu povedlo. My, učitelky 1. stupně,
můžeme být spokojené. „Testování“ běželo jako po drátkách. Děti
byly šikovné a dobře připravené,
za což musím poděkovat nejen
kolegyním z mateřských škol bystřických, ale i z okolních obcí. Vel-

ké poděkování náleží samozřejmě
rodičům. Z drobných vad řeči, jež
se u některých dětí vyskytly, nevěšíme hlavu. Své jazýčky malí školáci „dopilují“ po nástupu do 1. třídy
v programu řečové prevence, který
na naší škole vede paní vychovatelka Jitka Vičarová pod odborným
dohledem okresního logopeda Mgr.
Vladany Jančíkové.
Od zápisu děti odcházely s malými dárečky a s pocitem velké úlevy.
Splnily, co si předsevzaly a hlavně
– byly do školy přijaty!
Nezbývá mi než popřát budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo alespoň tak, jak tomu bylo
3. února odpoledne a aby zde prožily spoustu legrace, která do školy
určitě patří.
Renata Pavlačková, ZŘŠ
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Akce s Papírníčkem na ZŠ TGM
Na podnět TS města a.s. proběhla dne 10. 1. 2011 na ZŠ TGM další akce
s Papírníčkem, která opět spočívala ve sběru papíru. Zapojilo se 173 žáků, kteří
celkem nasbírali 5 071 kg papíru – což je 29,3 kg papíru na jednoho žáka.
Papírníček na vše pečlivě dohlížel, aby mohl aktivituZÁKLADNÍ
dětí náležitě
odměnit.
ŠKOLA T. G. MASARYKA
Děkujeme všem zúčastněným žákům, že jim není lhostejná problematika ochrany životního prostředí a do této akce se s chutí zapojili.

Marcela Černá, Věra
Šikulová




VÁS ZVE
NA

MASOPUSTNÍ
KARNEVAL
Základní škola T. G. Masaryka Vás
zve na


MASOPUSTNÍ KARNEVAL






Pátek 4. března ve 14. hodin
velká tělocvična ZŠ T.G.M.


PÁTEK 4. BEZNA 2011 VE 14.00 HODIN

Naše dvě třídy - 8.A a 8.B - ze
ZŠ T. G. Masaryka se přihlásily
do internetové soutěže DreamCatcher, vyhrály v hlasovacích kolech
(o tom jsme vás informovali již
v předchozích článcích), zbývalo už „jen“ si odpracovat část snů.
Rád bych zmínil odpracování snu
Prohlídka Kavčích hor - návštěva
České televize.
My jsme si vybrali, že budeme
hrát divadlo pro bystřické seniory
z Domu s pečovatelskou službou.
Všem se jim to moc líbilo a poslali nám i pochvalné poděkování.
Když bylo všechno domluveno, ve
čtvrtek 27. ledna v 5.20 jsme vyrazili do Prahy. Po příjezdu na Kavčí
hory jsme šli do hlavní haly České
televize, kde jsme chvíli počkali na
zástupce DreamCatcheru a průvodce z televize - Jana Kovaříka a pana
ing. Sovu, kteří nám ukázali studia.
V jednom z nich zrovna vrcholila
příprava na vysílání pořadu Sama
doma a v maskérně jsme mohli
vidět jeho moderátorky Stanislavu
Lekešovou a Ivu Kubelkovou. Také
jsme si prohlédli prázdné studio
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Výlet osmáků ze ZŠ TGM
do Prahy na Kavčí hory
střední velikosti a v prostoru mezi
studii jsme zahlédli některé kulisy,
jako třeba z Pošty pro tebe nebo

z Kouzelné školky. Po prohlídce
hlavní části jsme vyšli ven a přesunuli se do speciální zpravodajské


části. Tam jsmeVELKÁ
vstoupili
doZŠStudia
TLOCVINA
TGM
6, kde se natáčí např. pořad Studio
6 a Události v regionech. Také jsme
viděli režii tohoto studia. V prostorách jídelny na nás už čekala moderátorka Jolana Voldánová, která
nám věnovala asi deset minut svého
času, měli jsme na ni spoustu dotazů, podepsala se nám do památníků
a taky připravila věnování pro naši
školu. Pak jsme vyrazili do studia,
kde se točí třeba Objektiv a Otázky
Václava Moravce, a ještě do dalšího, kde vznikají sportovní pořady,
např. magazín Buly a Studio fotbal.
Po prohlídce sportovního studia se s námi zprostředkovatelé
naší návštěvy rozloučili a my jsme
vyrazili zpět. Na zpáteční cestě
jsme se ještě zastavili na chvíli
v nákupním centru Chodov. Asi
o půl páté odpoledne jsme vyrazili z Prahy a o půl osmé jsme
už konečně byli doma v Bystřici.
Návštěva byla velmi poučná a zajímavá a všem se nám moc líbila.
Adam Klukan, 8.A,
ZŠ T. G. Masaryka

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

ŠKOLSTVÍ

Předání cen na ZŠ T. G. Masaryka
Dne 25.1.2011 se u nás ve škole
uskutečnilo předání cen, ty jsme my,
žáci 8.A a 8.B ZŠ T. G. Masaryka,
vyhráli v celorepublikové soutěži
DreamCatcher. Vzhledem k nepříznivému počasí se tohoto předání
nemohli zúčastnit zástupci DreamCatcheru, nedostali se k nám z Prahy,
ale slíbili, že jakmile to bude možné,
dorazí na naši školu a dodatečně nám
pogratulují.
Získání výher však nebylo úplně
jednoduché. Nejprve jsme se v soutěži museli registrovat, dostali jsme se
mezi 4 vybrané skupiny, splnili několik
úkolů - připravili jsme pásmo veselých
scének a příběh o mravenečníkovi, to
vše jsme secvičili a předvedli žákům
mateřských škol v Bystřici, našim prvňáčkům a také starším spoluobčanům.
Jako další úkol jsme se rozhodli vylepšit i učebnu anglického jazyka.
Jak samotné předávání darů probíhalo? Po 11. hodině nás při této
příležitosti navštívil starosta Bystřice
nad Pernštejnem, pan Karel Pačiska,
který nám jménem města poblahopřál
a poděkoval za reprezentaci Bystřice
nad Pernštejnem, taktéž učinil i ředitel
naší školy. Zástupci našich tříd zúčastněné seznámili s průběhem celé akce

od úplného začátku až do získání cen
(jednalo se o elektrickou pec na výrobu smaltovaných věcí, knížky psané
v anglickém jazyce a náš vysněný
výlet do Prahy – do České televize na
Kavčích horách ).
Poté následovalo rozbalování výše
zmíněných cen, na něž jsme všichni
byli velmi zvědaví. A naše očekávání
se splnilo – rozbalené věci vypadaly velice zajímavě! Na závěr jsme
s panem starostou prošli vylepšenou
anglickou učebnou a společně jsme se
všichni zúčastnění zvěčnili na vzpomínkové fotografii.
Děkujeme také moc našim učitelům za to, že jsme měli možnost se
této soutěže zúčastnit.
Michal Zich, 8.B ZŠ TGM

Soutěžní klání v bystřické ZUŠce
Na přelomu ledna a února se v naší
základní umělecké škole konalo školní kolo klavírní, kytarové, smyčcové
a akordeonové soutěže ZUŠ, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy pro školní rok 2010-11.
Děti se na ni během minulých měsíců
pečlivě připravovaly. Z výsledků této
přípravy vzešli ti, kteří budou naši školu reprezentovat v dalším kole soutěže,
zatím okresním. Ve Žďáře nad Sázavou to budou klavíristé
Milan Vodák a Tomáš
Čech ze třídy Michaely Uhlířové a poprvé i
kytaristé - David Pečinka a Pavel Jančík ze
třídy Martina Holého.
V Novém Městě n. M.
budou obhajovat postup
z minulých let Pavlína
Bukáčková a Simona
Břenková z akordeono-

vé třídy Milady Krásenské. Naše ZUŠ
bude pořadatelem a organizátorem
okresního kola smyčcové soutěže, do
které postoupily Ivana Holečková,
Šárka Blechová, Karolína Makovská,
Marie Juračková a Michaela Exlová
ze tříd Lenky Macháčkové a Barbory Ryšánkové. Všem přejeme pevné
nervy, radost ze hry a hodně úspěchů
v dalších kolech soutěže.
Eva Bagarová

Rada Města Bystřice nad Pernštejnem v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích

vyhlašuje konkursní řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní školy Bystřice n. P., Nádražní 615
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanovené zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona):
• odborná kvalifikace učitele prvního, druhého stupně ZŠ (odpovídající § 7 a § 8 zákona),
• 4 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti
nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(§ 5 odst. 1 písm. b) zákona ),
• organizační a řídící schopnosti,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav,
• dlouholetá praxe v organizaci a řízení vzdělávacích programů
výhodou
Písemná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo
trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu (u cizince číslo
dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis uchazeče, telefonický
kontakt na uchazeče.
K přihlášce uchazeč přiloží:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
(diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů
atd.),
3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemnou koncepci rozvoje příslušné příspěvkové organizace v rozsahu max. 3 stran strojopisu A4,
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho
vyžádání,
6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci
1971),
7) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti
k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.
Nástup do funkce: 1. 8. 2011

Dům dětí a mládeže
v Bystřici n. P. pořádá

VŠEUMĚL

Maškarní rej

sobotní odpoledne s tvořivou
činností pro děti a dospělé
v sobotu 12. března

Připraveny jsou pro vás soutěže,
tanec a tombola masek.

ve 14:00 hodin na DDM

V pátek 11. března 2011
v 15:00 hodin v sále DDM

Přijďte si vyrobit
gelovou svíčku a květináč
s použitím Terra barev
Cena za materiál: 60,- Kč
Těšíme se na vás na Domečku!

Vstupné: masky zdarma,
ostatní návštěvníci 20,- Kč
Moc se na vás všechny těšíme, takže
Ahoj na domečku. Nezapomeňte si
s sebou přezůvky!!!

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními
doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje příslušné příspěvkové
organizace podepište).
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs
ZŠ Nádražní – neotvírat“) podávejte na adresu: Městský úřad, odbor
správní a školství, Masarykovo náměstí 57, 593 15, Bystřice nad
Pernštejnem.
Termín pro podání přihlášky: do 15. 3. 2011
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit
nový konkurs. 	
Ing. Karel Pačiska
starosta města
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KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU BŘEZEN 2011
Sobota 5. března – velký sál KD – 20.00
VII. VINAŘSKÝ PLES
Hraje MALÁ KAPELA Jožky Šmukaře a cimbálová muzika SLOVÁCKO
MLADŠÍ s primášem Petrem Maradou. Zpívá Jožka Šmukař a Iva Zbořilová. Uvítací přípitek, tombola. Prezentace vín: Vinařství Černý s.r.o., Valtice
a Vinařství Šmukař, Starovičky. Generální partner plesu MEGA–TEC s.r.o.
Vstupné: 130 Kč s místenkou		
Předprodej: kulturní dům
Úterý 8. března – malý sál KD - 19.30
PANENKOVO KLAVÍRNÍ TRIO
VERONIKA BÖHMOVÁ - klavír
VERONIKA KOZLOVSKÁ - housle, HANA BABORÁKOVÁ - violoncello. Veronika Böhmová, posluchačka AMU v Praze je laureátkou celé
řady mezinárodních klavírních soutěží v ČR, Polsku, Itálii, Slovensku,
Německu, Španělsku a Mexiku.
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
Středa 9. března – velký sál KD – 10.00
HUDEBNÍ POŘAD PRO DĚTI
HLEDÁ SE EVELÍNA

Naučí děti nejen základům hry na
africké i klasické bicí nástroje, ale
také předvede ukázky technik hry
s aktivním zapojením mladých
posluchačů.
Určeno žákům I. a II. st. ZŠ a SŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Volné pokračování úspěšného představení Divadla Slunečnice Brno,
Hrajeme si s pohádkou.
Doba trvání cca 50 minut		
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč
Sobota 12. března – velký sál KD – 15.00
Pořádá: Pragokoncert Bohemia
ZÁBAVNÝ POŘAD PRO DĚTI
MICHAL NA HRANÍ		
O tom, jak si hrát s Michalem podle
návodu. Michal umí běhat, umí stát,
umí mluvit i tancovat. Kouzelný
Michal je první hračkou na světě,
která si může vybrat, kdo si s ní bude
hrát!
Vstupné: 130 Kč			
Předprodej: knihkupectví

Čtvrtek 17. března - velký sál KD 15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Sobota19.března–velkýsálKD–19.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DOBA KAMENNÁ
Hrají členové Divadelního souboru
z Víru
Komedie Pavla Němce
Oblíbení vírští ochotníci opět v kulturním domě v Bystřici n.P.
Vstupné: 80 Kč			
Předprodej: knihkupectví

Úterý 15. března – velký sál KD – 8.30
a 10.00 (I. st. ZŠ)
Středa 16. března – velký sál KD
– 8.00, 9.30 a 11.00 (II. st. ZŠ a SŠ)
VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ
KONCERT
JUMPING DRUMS
Účinkuje špičkový bubenický
orchestr Ivo Batouška JUMPING
DRUMS. Ivo Batoušek hravou
a atraktivní formou seznamuje děti
a mládež s historií bicích nástrojů,
jejich vývojem a využitím v hudbě „od pravěku až po současnost“.

Středa23.března-velkýsálKD–10.00
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

Záhady starých fotografií XVI.

Socha sv. Jana Nepomuckého po
částečné restauraci
Návštěvníka kostela sv. Vavřince
v Bystřici nad Pernštejnem zaujme
na prvé straně lodi, na konzole pod
oblačnou svatozáří poměrně drobná,
ale brilantně vyřezávaná a bohatě
zlacená socha adorujícího svatého
Jana Nepomuckého. Světec, tradičně oděný v kanovnickém rouchu
s kožešinovým krátkým pláštíkem mozettou, je zobrazený v neobvyklé
kompozici: klečí v hluboké úkloně
s rukama složenýma křížem na prsou,
s biretem položeným před sebou.
Oduševnělá asketická tvář s plnovousem a zvlněnými vlasy přepadávajícími do čela je obrácena do sebe
v tichém rozjímání a vtahuje diváka
do duchovního soustředění na modlitbu. Předmětem světcova uctívání
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je dnes hlavní oltář kostela, původně však byla socha součástí většího
sousoší, jehož ústředním bodem byl
patrně Ukřižovaný Kristus, Svátost
oltářní či Madona. Kompozice díla
nalézá zřejmé předlohy na ilustracích Johanna Andrease Pfeffela
k životopisu sv. Jana Nepomuckého
od Bohuslava Balbína, poprvé vydanému v Augšpurku roku 1725.
Skulptura je mimořádně kvalitním, v sochařské ikonografii málo
typickým zobrazením světce, patřícím ke špičkovým dílům olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera. Byla
vytvořená patrně v první polovině
čtyřicátých let 18. století, tedy v době,
typické u autora malebnou rokokovou kompozicí a zároveň vnitřním
citovým prožitkem zobrazené postavy. Ondřej Zahner, původem bavorský sochař, žil a tvořil v Olomouci
od třicátých let 18. století až do své
smrti v únoru 1752. Byl mimořádnou uměleckou osobností, ve svých
vrcholných dílech zcela srovnatelnou
s nejlepšími představiteli českého
baroka. Mimořádný věhlas mu až
do dnešních dnů sjednává především
sochařská výzdoba sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který je
památkou UNESCO.
Restaurování bystřické sochy,
provedené v roce 2009 olomouckým
Arcidiecézním muzeem pro výstavy,

Čtvrtek31.března–velkýsálKD–19.30
ZÁBAVNÝ POŘAD
ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
Zábavný pořad, ve kterém se budou
moci diváci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na
řadu oblíbené parodie televizních
pořadů. Partnerkou Zdeňka Izera
v novém programu bude tentokrát
skvělá zpěvačka Šárka Vaňková.
Vstupné: 180 Kč			
Předprodej: knihkupectví
Připravujeme:
7. dubna – Lomnický sbor disharmonických amatérů, koncert KPH
16. dubna – My fair lady, muzikál
krajanského Divadelního spolku
Vlastenecká omladina z Vídně
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

– Socha sv. Jana Nepomuckého na výstavě „Olomoucké baroko“
věnované v roce 2009 samotnému
Ondřeji Zahnerovi a v roce 2010
projektu Olomoucké baroko, zdůraznilo původní kvalitu díla očištěním od vrstev, zastírajících autorskou jemnost řezbářského provedení
i kvalitu zlacení.
Odkud dílo pochází, není jasné.
Kostel sv. Vavřince v Bystřici nad
Pernštejnem, kde je socha dnes
umístěna, byl po přestavbě v letech
1750–1754 vybaven jednotně mobiliářem na náklady tehdejšího bystřického faráře Františka Dominika
Pomesiána v letech 1765–1770,
tedy až řadu let po Zahnerově smrti,
přičemž nejsou dochovány zprávy,
jestli právě uměnímilovný Pomesián
sochu pro kostel pořídil.
Páter Pomesián působil před Bystřicí mimo jiné v Prostějově a rovněž ve Střílkách v době budování
tamního slavného hřbitova. Právě
v Prostějově a v nedaleké Olomouci se mohl setkat s Zahnerovým
dílem. Nepochybně byl v kontaktu
se sochařem Bohumírem Fritschem,
autorem sochařské výzdoby stříleckého hřbitova. Fritsch se s Ondřejem
Zahnerem zcela jistě znal, protože
v roce 1748 oba pracovali v Holešově, kde Fritsch v Černé kapli při
tamním farním kostele vnesl do
moravského umění poprvé nový
styl vídeňského klasicismu. Je nepo-

chybné, že Zahnera tehdy moderní
styl, zprostředkovaný Fritschem,
žákem vídeňského mistra klasicismu Rafaela Donnera, velmi zasáhl
a ovlivnil celou jeho další tvorbu.
Zůstává otázkou, jestli páter
Pomesián získal Zahnerovu sochu
sv. Jana Nepomuckého ještě za
svého působení v Prostějově, třeba
i prostřednictvím Fritsche, a přinesl
si ji do Bystřice s sebou jako svůj
osobní majetek. Nezbývá než doufat, že další archivní bádání přinesou
do celé věci více světla. Každopádně však dnešnímu člověku socha
v osudech lidí s ní spjatých ukazuje
propojenost tehdejšího moravského
kulturního prostředí i to, že Bystřice
nad Pernštejnem rozhodně nestála stranou vrcholného uměleckého
dění své doby.
Simona Jemelková
Autorka článku je PhDr. Simona Jemelková z Arcibiskupského
muzea a srdečně zve občany našeho
města k návštěvě výstavy Olomoucké baroko. Výstava byla zahájena
2. prosince 2010 a skončí 27. března 2011. Muzeum ve spolupráci
s farou v případě dostatku zájemců
uspořádá v měsíci březnu návštěvu
Olomouce. Vidět sochu z našeho
kostela mezi barokními skvosty
Moravy určitě bude stát za to.
Petr Dvořáček

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme tento malý výběr z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce ledna.
Knihy pro dospělé:
			
Brewer Duncan		
Černý Karel		
Černý Karel		
Dousková Irena		
Havel Václav		
Hnízdil Jan		
Marni Nicola		
Martínek Miloslav		
Motl Stanislav		
Nálevka Vladimír		
Novák Jan A.		
Pala Jan			
Pérez Beto		
Phillips Charles		
Sígl Miroslav		
Walters Guy		

13. komnata 4.
Planeta tajuplných světů
Gustav Mahler
Polnička na starých pohlednicích
Goldstein píše dceři
Hry
Mým marodům
Tallinnské spiknutí
Krvavá cesta k Sarajevu
Cesty za oponu času
Fidel Castro
Smrtící sopky
Hory a sníh
Zumba
Křížové výpravy
Co víme o smrti
Hon na válečné zločince

Knihy pro mládež:
Funke Cornelia		
Steklač Vojtěch		

Inkoustové srdce
Dvojčata v akci

Březen – „Měsíc čtenářů 2011“- celorepubliková akce
na podporu čtenářství

Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře i veřejnost:

V týdnu od 7. do 11. března 2011
Bude registrace nových čtenářů zdarma, proběhne „čtenářská amnestie“ – prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto
týdnu vrátí knihy zpět do knihovny a 1/2 hodiny internetu denně zdarma
pro všechny uživatele.
Městská knihovna i v letošním roce pokračuje v projektu s názvem „Knihovna otevřená všem“, který je realizován za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR.

„Den s Václavem Čtvrtkem“

U příležitosti 100. výročí narození Václava Čtvrtka / 4. 4. 1911 /proběhne v úterý 15. března 2011 čtení a povídání o známém autorovi dětských
knížek. Lektor Mgr. Jan Pulkrábek tuto dopolední akci připravil pro
mladší žáky bystřických ZŠ.
Od 13 hodin bude pokračovat maraton čtení z nejznámějších knížek
V. Čtvrtka, kterého se mohou zúčastnit jak děti, tak dospělí, prostě všichni,
kteří mají rádi pohádky. Současně bude probíhat výtvarná dílnička pod
vedením paní Libuše Buchtové - majitelky Ateliéru LIBA, kde si děti namalují na originální trička oblíbené postavičky z autorových knížek. Tričko si
každý účastník může objednat do 10. března 2011 v městské knihovně.
Ve 14 hodin – slavnostní předání ceny nejpilnějšímu dětskému čtenáři.

16. března 2011 se uskuteční dvě dopolední představení LISTOVÁNÍ.
Scénické čtení knihy Arnolda Lobela „Kvak a Žbluňk“ zrealizované pro děti
bystřické ZŠ se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Díky hercům profesionálních divadel Lukáši Hejlíkovi a Alanu Novotnému mohou děti poznávat knihu více smysly.
Akce proběhne v oddělení pro mládež městské knihovny v rámci regionálního projektu „Bystřicko čte dětem“ za finanční podpory společnosti E.ON.

*

Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376, mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz

PŘIHLASTE SE NA ZÁJEZD
Poznávací zájezd po Bystřicku a okolí uspořádáme v soboru 7. května
2011 od 8.00 hodin. Na programu máme návštěvu zříceniny hradu Dalečín,
procházku po Jimramově se zastávkami u rodných domů J. Karafiáta a bří
Mrštíků, pak si prohlédneme lidovou architekturu v Ubušínku, Boží muku
u Trhonic, Librův grunt v Nedvězí a program vyvrcholí v Bystrém návštěvou zdejšího kostela a míst, kde se natáčel film Všichni dobří rodáci. Zájezd
průvodcuje Hynek Jurman, Bystrým nás provede místní znalec pan Zbyněk
Unčovský. Několik dalších zajímavostí uvidíme na zpáteční cestě. Cena
zájezdu je 100.- Kč. Přihlásit se můžete v Turistickém informačním centru v Bystřici.
-HJZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

upozornění
VÝPRODEJ KALENDÁŘŮ
Nástěnný kalendář Bystřicka na rok 2011 s krásnými panoramatickými fotografiemi můžete ještě zakoupit v omezeném množství za
sníženou cenu 50,- Kč v Turistickém informačním centru v Bystřici.
9. strana
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Předvánoční setkání seniorů
Obec Písečné v čele se svými novými zastupiteli pokračuje v krásné tradici předvánočního setkávání seniorů.
Poslední setkání se uskutečnilo dne
20. prosince 2010 v kulturním domě,
kde se sešlo 35 místních občanů. Přivítání a úvodní řeč pronesl nový starosta obce Ing. Drahomír Rous, CSc.

Milou kulturní vložkou
bylo hudebně-divadelní
vystoupení dětí z místní
mateřské a základní školy. Pod vedením paní učitelky Lenky Havlíkové
si děti nacvičily vánoční koledy a písničky
s vánoční a zimní tématikou. Vše bylo doprovázeno divadelními scénkami
včetně kostýmů a kulis,
které si děti samy vyrobily. Malí herci a zpěváčci
byli za své výkony odměněni dárečky,
které našli pod vánočním stromečkem.
Od publika sklidili bouřlivý potlesk.
Na oplátku předaly děti vlastnoručně
vyrobené andělíčky našim seniorům.
Zbytek večera byl ve znamení příjemného posezení u bohatě prostřeného
stolu. K pohodové náladě přispěli dva
místní harmonikáři, kteří zahráli a za
doprovodu ostatních i zazpívali.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová
na návštěvě ve Štěpánově nad Svratkou

Dne 21. ledna 2011 v odpoledních hodinách přijela na návštěvu obce Štěpánov nad Svratkou předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR paní Miroslava Němcová. Původně naplánovaná hodinová návštěva Obecního úřadu
ve Štěpánově se protáhla na příjemné dvouhodinové posezení s pozvanými
zastupiteli, soukromými podnikateli a dalšími hosty. Podrobnosti o návštěvě
vyjdou v nově vydávaných Štěpánovinkách v březnu 2011.

Pozvánky do Štěpánova
Obec Štěpánov nad Svratkou
společně se zdejší kulturní komisí
připravuje celou řadu kulturních
a společenských akcí, na které si Vás
dovoluje pozvat. V nejbližší době
se můžete ve Štěpánově zúčastnit
následujících akcí:
Sobota 5. března 2011 v 17.00
hod. v přísálí KD: komponovaný
pořad „Navzdory básník zpívá“.
Villonovy balady recitují B. Kunčí10. strana

ková a H. Jurman, zpívá Komorní
sbor „Alter ego“ z Bystřice n. P. pod
vedením Lenky Macháčkové.
Velikonoční neděle 24. dubna
2011 v 15.00 hod.: vernisáž výstavy
obrazů akademické malířky Jaromíry Knoblochové v přísálí KD.
Sobota 28. května 2011: zájezd
po Bystřicku s výkladem pro mladé
i starší, předpokládaný odjezd v 8.00
hod. z náměstí.

Maškarní bál
Uspořádání maškarního bálu bylo
nejen pro písecké školáky znamením
konce pololetí a uzavřených známek.
V pátek 28. ledna se v kulturním
domě v Písečném sešly děti mateřských a základních škol obcí Písečné,
Dalečín a Věcov a v maskách si to
pořádně užily. Díky několikaletému
partnerství se děti neviděly poprvé.
Při plnění úkolů připravených soutěží
se báječně pobavily a získaly sladké odměny. Do soutěže se nakonec
zapojily i všechny paní učitelky, které
byly od svých žáčků hlasitě povzbuzovány. Na závěr si každé z více jak
65 dětí vylosovalo v tombole svůj
dáreček na rozloučenou. Děkujeme všem rodičům, učitelkám a také
samotným dětem za jejich krásné
masky – všechny byly originální
a krásné!
		
Markéta Čechová

Zápis dětí do MŠ Písečné

Oznamujeme rodičům, že 6. 4.
2011 se bude konat zápis dětí do
mateřské školy v Písečném. Jedná
se o jednotřídní mateřskou školu se
smíšenou věkovou skupinou dětí ve
věku od 3 do 6 let. Mateřská škola je
součástí školy základní, což umožňuje
malým dětem seznámit se nenásilnou
a přirozenou formou s prostředím
školy. Školka je velmi dobře vybavena
a útulně zařízena, každé dítě si zde najde to, co ho baví a zajímá. Děti velmi
rády využívají možnosti procházek
v hezké přírodě kolem Písečného.
Provoz mateřské školy je od 6.30
hod. do 15.00. hod. Budeme se těšit
na Vaše děti při zápisu. V případě
Vašeho zájmu si školku prohlédnout
jsme Vám k dispozici a rádi Vás
u nás provedeme. Vzhledem k volné
kapacitě školky zde velmi rádi uvítáme i děti z Bystřice a okolí .
Tel. kontakt na školu: 566 573 226

Setkání seniorů v Branišově

V pátek 28. ledna opět ožil kulturní
dům v Branišově veselým kulturním
programem ušitým na míru sešlosti
seniorů z našich obcí, kteří sem přijali pozvání od Kulturní komise obce
Zvole.
Tentokrát se setkání vydařilo a zúčastnilo se jej celkem asi padesát lidí.
Nikdo z návštěvníků této akce určitě
nelitoval, že mezi své vrstevníky přišel pobesedovat.
Program pro seniory zahájil starosta obce, který seniory seznámil
s děním v obci v uplynulém roce a
s chystanými investicemi v roce
2011. Program pokračoval vystoupením žáků Základní školy ve Zvoli,
pásmem básniček a písniček v doprovodu ředitelky Heleny Vítové.
Svým vystoupením děti, stejně
tak jako v předchozích ročnících
setkání, „nalily publiku do žil“ radost

a optimismus a byly za to odměněny
potleskem. V průběhu celého večera se také starala o dobrou náladu
hudební skupina ve složení p. Zelinka
a Novotný ze Strážku a p. Dolníček
z Nového Města na Moravě.
Všichni účastníci setkání si po
celou dobu jejich vystoupení libovali, jak ti mladíci s přehledem zvládají
staré dobré evergreeny a spokojeně si
je s nimi prozpěvovali.
Spokojení senioři se rozcházeli domů až v pozdních večerních
hodinách a nikdo nelitoval, že na
tuto akci přijal pozvání. Není nad to,
když se lidé mají možnost setkávat
při pozitivně laděných akcích, podělí se vzájemně o své starosti i radosti, pobaví se, zazpívají si a uvědomí
si, že jednou z nejdůležitějších věcí
na světě jsou co nejlepší mezilidské
vztahy.

Rodkov oslavuje nejlepšího sportovce
V anketě Nejlepší sportovec Města Bystřice nad Pernštejnem za rok
2010 byl vyhlášen na druhém místě
MARCEL FIALA, který soutěží ve
střelbě ze vzduchové pušky. Velkou
zásluhu na úspěchu tohoto mladého sportovce má pan OTO MUSIL,
který ho pro tento sport objevil
a zároveň ho také trénuje. Pan Oto
Musil také významně pomáhá s provozem a údržbou klubové střelnice
v Domanínku. Obecní zastupitelstvo
v Rodkově tímto gratuluje ke krásnému úspěchu a děkuje za příkladnou reprezentaci obce.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

BYSTŘICKO
čte dětem 2011
Jsme velice rádi, že po velkém
ohlasu na první tři ročníky mikroregionální akce „Bystřicko čte
dětem“, můžeme, i přes finanční
nepřízeň, pokračovat v této krásné
akci.
Do letošního, již 4. ročníku projektu, se dle vypracovaného harmonogramu zapojilo celkem patnáct
členských obcí, které tím 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 vyprávění 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.

Obecní úřad Prosetín

odbor starosty obce
Prosetín č.34, 592 64 Prosetín
IČ: 00295167
tel: 516 463 323, 724 148 473, e-mail:starosta@prosetin.cz
Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa referent/ ka obecního úřadu
Letošní „Bystřicko čte dětem“
začalo 7. února 2011 v Dalečíně
a končí začátkem dubna ve Víru.
Mezitím se bude číst ve Zvoli,
Dolní Rožínce, Unčíně, Rožné,
Štěpánově n. Svr., Strážku, Bystřici n. Pern., Písečném, Prosetíně,
Rozsochách, Sulkovci, Lísku a Rovečném. V některých obcích se
podařilo opětovně pozvat i známější osobnosti – např. ve Štěpánově n.Svr. budou číst herci Zdeněk Podhůrský a Saša Rašilov, ve
Strážku jsou čtecí večery zaměřeny
na čtení o řemeslech či povoláních
a v neposlední řadě budou také číst
babičky, dědečkové či milí místní
občané.
Tento projekt finančně podpořila společnost E.ON a samozřejmě
jednotlivé obce, neboť bez jejich
podpory by se tato akce nemohla
uskutečnit.
Blanka Slaná
Mikroregion Bystřicko

Požadavky:
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
- řidičský průkaz skupiny B
- morální bezúhonnost
- spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- dobrá znalost práce na PC
Výhody:
- praxe ve veřejné správě
- znalost účetnictví veřejné správy
Pracovní doba 25 hodin týdně. Předpokládaný nástup 1.4.2011.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném
znění.
Zájemci se mohou přihlásit do 28.2.2011 písemně na adresu:
Obecní úřad Prosetín, Prosetín č. 34, 592 64 Prosetín nebo e-mailem
na adresu: starosta@prosetin.cz.
V přihlášce uveďte: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní
spojení. K přihlášce připojte životopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Před uzavřením pracovní
smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z Rejstříku trestů ne
starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit
do výběrového řízení.

Sbor dobrovolných hasičů v Branišově
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ OSTATKY
SOBOTA 5. BŘEZNA 2011

Odpoledne průvod masek po návsi
Večer od 20 hodin - ostatková zábava
hudba: ROMANTICA MIX
Vstupné obvyklé

Občanské sdružení Tranzistory informuje…
Máme za sebou další, v pořadí
čtvrtý ročník Parafestu, který se již
tradičně konal v bystřickém klubu
Millénium v sobotu devatenáctého
února.. Letos však bohužel nevystoupila kapela, díky níž nese celý
festík název – Parantampareil. Nicméně slyšet jste tu mohli některé
jejich bývalé členy, když zahráli
bystřičtí vzteklí Rabiáti (Rabies).
Samotnou kapelu Parantampareil
nahradil, alespoň co se ska-žánru týče, Gentlemen´s club a že to

pánům hrálo! A co další lahodilo
uchu posluchačů? Byla to boskovická Deliverance, pražská Oben Ohne
Orchestra s jejími jednoduchými,
přesto chytlavými texty a zpěvnými
refrény, či našlápnutá muzika v rytmu disca a funku Homuguru, aj.
Patří se tu poděkovat městu Bystřice nad Pernštejnem, bez něhož by
občanské sdružení nemohlo fungovat a chystat pro vás tyto koncerty.
Tranzistory si pro vás však
nachystaly další hudební zážit-
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ky. Nejbližší bude 12. března, a to
“FESTIVAL KŘIŽÁNKY“. Těšit
se můžete na legendární žďárskou
Atomovou mihuli, vystoupí i evangelický farář Jiří Palan, řečený
Chalan se svými básněmi, neustále experimentující Lipless Lincoln
z Prahy, či Tumpachkvoč. Přijedou také oblíbení P.K. a představí
své čerstvě pokřtěné CD. A jako
třešničku na dortu si budete moci
vychutnat Skrytý půvab byrokracie. Nebojte se – žádní politici vám

tu své názory vnucovat nebudou.
Jen partička z Prahy vám nabídne
svoji muziku.
O dalších kapelách si můžete
více přečíst na internetových stránkách občanského sdružení Tranzistory (www.tranzistory.cz), kde mj.
naleznete i připravované koncerty.
Jako ochutnávku vás pozvu na
hiphopovou smršť v podobě Praguo
Union, kteří se tu ukáží 9. dubna
v místní sokolovně.
o.s. Tranzistory
11. strana

SPORT, ostatní

„Bystřický talent 2010“
Dne 17. 12. 2010 proběhla v tělocvičně VOŠ
a SOŠ Bystřice n. P. choreografická soutěž „Bystřický talent 2010“. Pořádala
ji organizace Dance Style
Bystřice n. P. Soutěž byla
jedinečná tím, že měla ukázat, jak děti vnímají hudbu
a jak ji následně umí vyjádřit pohybem. Mohly závodit buď jako jednotlivci,
nebo jako 2-3 členný tým.
Děti z kategorie Street dance do 12 let
Objevily se zde taneční styly jako je hip-hop, funky, jump style, disco dance atd. Jedna celá kategorie byla
věnována aerobním choreografiím.
Soutěže se zúčastnilo 40 dětí a teenagerů. Boj to byl neuvěřitelný. Všichni
závodící ze sebe vydali maximum. Výběr hudby a vymyšlené choreografie byly
zajímavé a plné nápadů. Ale vyhrát mohli jen ti nejlepší.
Kategorie Aerobic do 12 let:
1. místo – Jana Vašíková
2. místo – Alena Koktavá, Tracy Balievová
3. místo – Lucie Škrdlíková, Jana Hroncová, Petra Klusáková
Kategorie Aerobic nad 12 let:
1. místo – Lucie Koktavá
2. místo – Lucie Palečková, Petra Nováková
3. místo – Anna Honková, Veronika Nepejchalová, Michaela Šuterová
Kategorie Street dance do 12 let:
1. místo – Marie Jandová
2. místo – Alena Koktavá
3. místo – Žaneta Kulková
Kategorie Street dance nad 12 let:
1. místo – Lucie Koktavá
2. místo – o to se podělily týmy Anna Sladká, Martin Zavadil a Lucie
Palečková, Hana Juklová
V této soutěži ale zvítězili naprosto všichni, kteří měli odvahu postavit
se se svou choreografií před porotu. Na závěr soutěže proběhlo hromadné
vypouštění létajících lampiónů. Všem závodícím děkujeme za účast a těšíme
se na další ročník.
Petra Nováková, Dance Style Bystřice n.P.

4. silvestrovská aerobic show
Dne 29. 12. 2010 proběhl v bystřické sportovní hale již 4. ročník
aerobikové show. Akce, která se
koná vždy mezi vánočnímy svátky,
se zúčastnilo i přesto, že byl všední
den, cca 80 cvičících žen i mužů
z celé ČR. Zatančili si s elegancí
Lenky Velínské, rošťácky zaskotačili s Lukášem Kolkem a energicky vybili s Romanem Ondráškem.
Po vyčerpávajících lekcích dance
aerobiku následovala cvičební lekce portdebras, jež byla krásným
zakončením celé akce. Atmosféru
setkání zachycují fotografie, které

můžete zhlédnout na www.dstyle.
xf.cz.
Za podporu a ceny do tomboly
patří poděkování Českému rozhlasu, firmám Avon a Queen Euniké,
firmě Peddy za technické zázemí
akce, bez kterého by nebylo možno
tuto aerobikovou show uspořádat
a vedení a pracovníkům sportovní
haly za vstřícnost a ochotu. Všem
cvičícím děkuji za vytvoření bezvadné atmosféry. Na viděnou zase
za rok!
Petra Nováková
Dance style Bystřice n. P.

Šance na pracovní uplatnění pro osoby
se zdravotním postižením
Liga vozíčkářů v rámci projektu Šance bez bariér zřídila ve Žďáru nad
Sázavou svou pobočku, kde od ledna 2011 nabízí pomoc lidem se zdravotním
postižením, kterým se nedaří najít práci. Podpora je nabízena i zaměstnavatelům, kteří uvažují o možnosti zaměstnat člověka se zdravotním postižením.
Využít nabízenou pomoc mohou lidé z celého okresu Žďár nad Sázavou.
Lidé, kteří by měli zájem o nabízené služby, se mohou zdokonalit v tom,
jak napsat motivační dopis, životopis, kde nalézt vhodnou pracovní nabídku.
Mohou trénovat nejrůznější situace, ke kterým může dojít při pracovním
pohovoru anebo jen najít podporu při hledání pracovního uplatnění.
Liga vozíčkářů je neziskové občanské sdružení, které funguje již od roku
1990. Snahou Ligy vozíčkářů je poskytovat komplexní služby lidem se zdravotním postižením.
Další informace je možné najít na našich webových stránkách www.ligavozic.cz a jakékoliv dotazy ráda zodpoví
Veronika Březková
Program Práce, vzdělávání, integrace pracovní konzultantka projektu Šance
bez bariér
Liga vozíčkářů Komenského 25, 591 01, Žďár nad Sázavou mobil:
+420 725 104 848 veronika.brezkova@ligavozic.cz

Bystřičtí lezci a rok 2010
Tak jako všichni na začátku nového
roku rekapitulují ten předchozí, horolezci nejsou výjimkou. Jaký byl tedy
rok 2010 pro LEZCE Z VYSOČINY
a co nového přinesl? Nejdůležitější
událostí bylo zaregistrování bystřického oddílu u Českého horolezeckého
svazu (ČHS). Pro všechny členy tedy
teď platí jistá pravidla, co se týká lezení, na druhou stranu jsou jim poskytnuty určité výhody. Je jim například
umožněn volný pohyb ve všech skalních terénech, mohou využívat slevy
při ubytování či při nákupu outdoorového vybavení. Registrace u ČHS
je využitelná jak na území celé České
republiky, tak také ve všech zemích,
kde působí Mezinárodní horolezecký
svaz UIAA.
V loňském roce se náš oddíl opět
rozšířil, z 10 členů jsme se rozrostli
na 26. Nejmladším lezčíkům je 10 let,
těm nejzkušenějším skoro 60. Všichni
členové se v rámci svých možností
snaží aktivně zapojovat do činnosti
oddílu, a proto se LEZCI Z VYSOČINY účastní nejrůznějších festivalů, besed, pořádají výlety a akce pro
veřejnost.
12. strana

Ačkoli počasí nebylo vždy právě
ideální, uspořádal oddíl několik lezeckých výletů a můžeme říct, že všechny
se vydařily. Kromě tradičního zahájení sezóny na pískovcových skalách ve
Škrovádě u Chrudimi lezci několikrát
vyrazili do oblíbeného Adršpachu, což
je pískovcová oblast na severu Čech.
Víkendy lezci většinou tráví ve skalách nedalekých Žďárských vrchů,
jeden z výletů byl podniknut do skal
v údolí řeky Doubravy. Již tradiční akcí
se stala účast některých členů našeho
oddílu na tzv. DWS Dalešice, kde se
leze volně, tedy bez jištění, nad vodní
hladinou Dalešické přehrady. Jeden
ze srpnových týdnů opět patřil lezení
v již zmíněném Adršpachu, kde se
stále dodržují klasické způsoby lezeckých technik, proto je tato lokalita pro
lezce tak atraktivní. Na další vícedenní
výlet lezci vycestovali až do rakouského údolí Höllentall v předhůří Alp, kde
lze kromě klasického lezení provozovat i vysokohorskou turistiku nebo
zdolávání stěn po tzv. zajištěných
cestách, takže i milovníci hor si mohli
přijít na své. V Adršpachu i v Rakousku s námi byli i někteří přátelé našeho

oddílu a turisté z Bystřicka. Tradiční
listopadové poslední slanění na Vysoké skále u Štěpánova, jehož se zúčastnil i bystřický místostarosta pan Josef
Vojta, bylo ukončením lezecké sezóny a jasným znamením, že na zimu
se lezci musí přesunout pod umělou
stěnu. Začátkem prosince náš oddíl
uspořádal akci „Otevřeno na stěně“
pro veřejnost. Děti, ale i dospělí měli
možnost vyzkoušet si lezení a blíže
se s tímto zatím netradičním sportem
seznámit.
Každý rok
se tato akce
těší
větší
a větší návštěvnosti,
což
nás
samozřejmě
velmi těší.
Závěrem
by celý oddíl
LEZCI Z
VYSOČINY chtěl
poděkovat
všem sponzorům a přá-

telům za spolupráci a finanční i hmotnou podporu, zejména pak společnostem CORMEN, WERA WERK
a EVM Dolní Rožínka.
Podrobné informace o oddílu
a proběhlých akcích lze nalézt na
webových stránkách www.lezcizvysociny.net, kde je ke stažení přihláška
do oddílu a kde také najdete kontakty
na naše členy a fotogalerii.
Miloslav „Havran“ Vrána
předseda oddílu
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JÍZDNÍ ŘÁD, SPORT, ZUBNÍ POHOTOVOST
840315 Bystřice nad Pernštejnem-Nové Město na Moravě-Žďár nad
Sázavou

Platí od 12.12.2010 do 10.12.2011

Přepravu zajišťuje: ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, provozovna Žďár nad Sázavou, tel. 566 696 166
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spoj zastavuje jen pro vystupování

nejede od 23.12.10 do 31.12.10, 4.2.11, 25.2.11, 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, 28.10.11, jede také 3.2.11
spoj 2 vyčká v zastávce Nové Město na Mor.,,aut.st. příjezdu spoje 2 linky 840110 nejvýše 3 minut.
spoj 6 vyčká v zastávce Žďár n.Sáz.,,aut.nádr. příjezdu spoje 40 linky 840106 nejvýše 5 minut.
spoj 20 vyčká v zastávce Nové Město na Mor.,,aut.st. příjezdu spoje 21 linky 840130 nejvýše 5 minut.

Na lince platí ceník a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ZDAR, a.s. Žďár n.S., přeprava cestovních zavazadel a zásilek je vyloučena. Informace ve vozidlech.
PŘI PLATBĚ JÍZDNÉHO ČIPOVOU KARTOU ZÍSKÁVÁ CESTUJÍCÍ NÁROK NA ZVÝHODNĚNÉ ZÁKAZNICKÉ JÍZDNÉ.

ZHODNOCENÍ NULTÉHO ROČNÍKU BYSTŘICKÉ HOKEJOVÉ LIGY
Koncem listopadu se ozvala zima,
a to byl jednoznačný signál, abychom zahájili nultý ročník Bystřické hokejové ligy. Přihlásilo se do ní
celkem 7 týmů, čímž byli pořadatelé
příjemně překvapeni. Začátkem prosince se tedy začaly odehrávat líté
souboje na malém kluzišti. Ke spokojenosti pořadatelů se nikdo vážněji nezranil, menší oděrky a modřiny
od puku měl snad každý. Některé
zápasy byly divácky velice atraktivní, jiné méně. Největší fanouškovskou základnu měl asi klub Areál
sportu, jehož zápasy navštěvovalo
nejvíce diváků. Bylo příjmené sleVýsledky základní části:
1. HC Bystřičtí Sokoli 18b
2. HC Bystřičtí Zubři 15b
3. HC KHB
9b
4. Areál sportu
9b

dovat, že i na obyčejný „rybniční
hokej“ si lidé nacházeli cestu, aby
podpořili své příbuzné a kamarády.
Hrálo se veskrze v rámci fair-play,
hráči pochopili, že nejde o to někoho
zranit, ale o to v klidu si zahrát hokej
a pobavit se přitom.
Bohužel i počasí do soutěže několikrát promluvilo a přineslo dvě delší
oblevy, díky kterým nebylo možno
hrát. Naštěstí jsme vše stihli, i když
některé zápasy se odehrály za deště,
nebo na nekvalitním, měkkém ledu.
Je smutné, že město, jakým je Bystřice, je závislé na počasí a nemá
vlastní přichlazovanou plochu.
5. HC Draci Koroužné 8b
6. HC Rovné
3b
7. HC Nashorn
1b

Do play-off postoupily týmy na 1. - 4. místě.
1. semifinále: HC Bystřičtí Sokoli – Areál sportu (2:0 po zápasech 8:2 a 11:6)
2. semifinále: HC Bystřičtí Zubři – HC KHB (2:0 po zápasech 10:4 a 8:7)
Zápas o 3. místo: Areál sportu – HC KHB 11:4
Finále: HC Bystřičtí Sokoli – HC Bystřičtí Zubři 6:2
Celkové pořadí:
1. HC Bystřičtí Sokoli, 2. HC Bystřičtí Zubři, 3. Areál sportu, 4. HC KHB,
5. HC Draci Koroužné, 6. HC Rovné, 7. HC Nashorn
Nultý ročník BHL se tedy stal spanilou jízdou Sokolů, kteří ani jednou
neprohráli a po právu tak získali první místo.
Děkujeme všem týmům za účast, gratulujeme k úspěchům a přejeme
hodně zdraví, abychom se při dalším ročníku mohli opět setkat (snad bude
počasí přát).

VEŘEJNÉ CVIČENÍ JÓGY
Orel - jednota Bystřice n. P. pořádá v sobotu 2. dubna od
14:00 do 17:00 veřejné cvičení jógy. Cvičení povedou p. Borková
z Nového Města n. M. a paní Skoumalová ze Štěpánova n. S.
Kontaktní osoba: H. Šípková, 776 049 535.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Nultý ročník
nelze
hodnotit jinak, než
kladně. Všichni
jsme si parádně
zahráli, některé týmy byly
horší, některé
lepší. I porážky
ke sportu patří
a my doufáme,
že se příští zimu
sejdeme v minimálně stejném
počtu, v jakém
jsme hráli letos.

CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 2.1.3971.24873 26.11.2010

Zubní pohotovost únor - březen 2011
ÚNOR
26.2. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Vel. Meziříčí, 566 522 442
27.2. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
BŘEZEN
5.3. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
6.3. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
12.3. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
13.3. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, 566 575 210
19.3. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436
20.3. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
26.3. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 536 712
27.3. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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v Rožné

OLDIES PA R T Y
Největší
taneční hity 60.-90. let
zazní v pátek 18.3.
ve 20 hodin.
vstupné 50,- Kč
te všichni. Jste srdečně zváni!
Přijď

www.slovackachalupa.cz
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COUNTRY
BÁL
ve Slovácké chalupě
Rožná

11.3.2011 VE 20 HODIN
Pojďte to s námi oslavit!
Již jsme s Vámi
a Vy s námi ROK!
K poslechu a k tanci zahraje
Country kapela PUNC.
vstupné zdarma

www.slovackachalupa.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

Ř Á D koV Á i n Z e r C e
• Půjčky – 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité a movité věci. Příjem a registr neřeším. Info: 732 565 767.
• Koupím byt, dům, popř. i chatu v regionu Bystřice nad Pernštejnem. SMS na 773 931 309.
• Hledáme brigádníky i brigádnice pro rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 695. Vhodné i pro důchodce.
• Pronajmu garáž v Bystřici na Sídl. I. Volejte 602 505 655.
• PRÁCE Z DOMU více na www.byznyszdomu.cz

Jaroslav Podsedník

K OMINICTVÍ
Kontakt:

Jaroslav Podsedník
Na Vyhlídce 526
593 01 Bystřice n. P.
603 814 667
jpkpodsednik@iol.cz

Nabízí:
čištění a kontroly komínů
opravy a stavby nových komínů
frézování a vložkování komínů
měření tahu komína
prohlídky komínů kamerou
revize komínů a kouřovodů
revizní a technické zprávy
poradenskou činnost

VÍKENDOVÝ POBYT V BLANSKU
s JITKOU EXLOVOU

1. - 3. dubna 2011

V ceně zahrnuto 5 lekcí cvičení
(aerobik, body and mind, cvičení na míčích,
step aerobik, strečink, trampolínky)
V ceně není zahrnuto: využití bazénu,
zimního stadionu, masáží, sauny, solária,...
(mohu předem zajistit)
Začíná se v sobotu snídaní formou
švédského stolu a končí se nedělním obědem.




Cena s plnou penzí 1 450,- Kč
Zálohu 700,- Kč do 15. 3. 2011

Bližší info na tel. 736 773 621 nebo exlova@tiscali.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KAŽDÁ RODINA JE JINÁ. A PŘESTO STEJNÁ.

Fotograﬁe jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER

AKČNÍ NABÍDKA ŠKODA
FABIA FAMILY
» Cena již od 209 900 Kč
» Verze Combi za příplatek jen 10 000 Kč
Vzorový příklad: Škoda Fabia, cena vozu 209 900 Kč; délka úvěru 48 měsíců; výše úvěru 146 930 Kč;
poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč; výpůjční úroková sazba 11,16 % p. a.; RPSN* 21,75 %; splátka
úvěru 3 809 Kč; splátka úvěru včetně pojištění* 4 460 Kč; celkové platby za vozidlo* 277 046 Kč.
* Včetně havarijního pojištění a povinného ručení

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 akčních modelů
Fabia Family: 5,5–5,9 l/100 km, 128–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTO . . . s.r.o.
Nádražní 2118/67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

AUTO . . . s.r.o.
Havlíčkova 847
583 01 Chotěboř
Tel.: 605 298 109
www.auto-auto.cz
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