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Slovo starosty města
Kulturní a sportovní akce
Školství
Vyhodnocení akce „S Vodomilem Zubří zemí“
Městská knihovna informuje
Mikroregion Bystřicko (Dolní Rožínka, Prosetín, Rožná, Strážek, Velké Janovice)
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Vážení spoluobčané!
Končící rok 2011 přináší
zamyšlení, která provádějí politici, firmy i rodiny.
Naše město opět dokončilo několik pozoruhodných
staveb a projektů, které
přispějí ke zkvalitnění života obyvatel. Rozkolísaná
společnost nedává mnoho
klidu do budoucí práce
a jistoty pozitivního myšlení jsou ty tam. Korupční
skandály stíhají jeden druhý. Nejvyšší politici nevědí, jak zdůvodňovat milionové investice do soukromého majetku. U nás jsme
se s ničím podobným nesetkali, a to je dobře. Důvěra
se lehce ztrácí, ale těžko
nabývá zpět.
Již několik roků vždy před Vánocemi doufám, že opět bude lépe. Musím
smutně konstatovat, že opak je pravdou. Celá Evropa vážně uvažuje nad koncem jednotné měny. Naše ministerstva připravují horečné reformy bez předchozích konzultací. Státní rozpočet je v zoufalém deficitu a není ani naděje,
že by se mohl překlopit do modrých čísel. Celou bídu vrcholového rozhodování nakonec ponesou obyčejní lidé, živnostníci a zaměstnanci. Kdybychom
měli miliardy, které v minulých letech zmizely, byl by budoucí život rájem.
Bohužel, někdo má ráj, jiný očistec nebo peklo.
Je třeba rozumně uvažovat nad každým výdajem hlavně v rodinách. Nezadlužovat se a případně vytvořit malou zásobu finančních prostředků na
nenadálé výdaje. Je třeba nepodléhat masivním reklamním akcím, které se
snaží proniknout do našeho podvědomí, aby nás přesvědčily, že bez jejich
výrobku nemůžeme žít. Je třeba dát si pozor na podvodníky, kteří se snaží
vymámit zejména ze starších občanů i poslední korunu. Falešnými kontrolory a vyběrčími čehokoliv se republika jen hemží. V příštím období by
měl každý rozumný člověk znát a používat heslo „toto nepotřebuji, toto
nebudu kupovat“.
Abych ale končil nějak pozitivně. Se železnou pravidelností přicházejí Vánoce každý rok a čím jsem starší, tím mi připadá, že nějak rychleji. Příroda se
oděla do sněhového hávu a mysl lidí je otevřenější a smířlivější. Pod vánočním stromem Vám přeji, abyste nalezli hlavně klid a pohodu, které je v naší
společnosti jako šafránu. Do nového roku potom přeji plnou fůru optimismu,
rozvahy, pevného zdraví a nezbytného štěstí.
Váš Karel Pačiska, starosta

Téma měsíce:

Pozvánka na Ples města
Vedení města Vás zve na 2. ročník
Plesu města Bystřice nad Pernštejnem, který se uskuteční v sobotu 28.
1. 2012 v kulturním domě.
V letošním roce nás celým večerem provede zpěvačka Monika
Absolonová, která bude mít v průběhu večera i samostatné pěvecké
vystoupení.
Monika má bohaté zkušenosti
s moderováním výsledků soutěže
Atlet roku ČR, které je každoročně
možné sledovat v přímém televizním přenosu, takže vyhlášení našich
sportovců pro ni nebude nic nového.

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

Hudební část zajistí profesionální skupina nocturno pianisty
a bystřického rodáka Radima Linharta.
V pozdějších hodinách pak
Nocturno vystřídá velmi zdařilá Oldies party Mirka Koudelky. V malém sále na vás čeká příjemné prostředí v podobě cimbálové kapely
Lučina s bohatým výběrem kvalitních vín s možným výkladem a doporučením somelliera. I zde můžete
podle chuti strávit celý večer, nebo
jeho část.
(Pokračování na str. 5)

masných a mléčných
výrobků
INZERCE

hovězí (především Aberdeen Angus)
jehněčí a vepřové
masné výrobky vlastní výroby

ovčí a kravské sýry z vlastní certifikované
bio sýrárny
maso před bouráním zraje v chladících boxech
v kuchyňské úpravě je vakuově baleno
vše z místní produkce Vysočiny

Po-čt 8.00 - 16.00
Pá 8.00 - 18.00
soprodej dárkových
8.00 poukazů
- 11.00
jako ideální vánoční dárek připravíme dárkový
nebalíček15.00
- 18.00
z našich produktů
Mitrovský dvůr, a.s.
Mitrov 9, 592 53 Strážek, IČO 277 52 411

Rok 2012 je vyhlášený jako ROK PERNŠTEJNŮ.
Do celostátní akce se zapojuje i Město Bystřice n. P. Nabízí se
prostor pro zapojení nejrůznějších organizací, občanských sdružení i jednotlivých občanů. Vaše nápady a podněty přijímá Ing.
Hynek Jurman, TIC, Masarykovo nám 1.
Tel.: 566 590 388, mail: info@bystricenp.cz

Řádková
inzerce

Kontaktujte nás na:
mob: 734 442 467, @: mitrovsky.dvur@me.com

Prodejna masa
www.mitrovskydvur.cz
masných
a mléčných
výrobků

2. strana

• Půjčky – volejte zdarma
800 770 555.
• Hledáme brigádníky i
brigádnice pro rozvoz knih
s vlastním autem. Tel.:
739 067 695. Vhodné i pro
důchodce.
• Prodám byt v obci Vír 1+1
(50 m2), www.rkfinreal.cz.
Tel.: 777 824 822.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

JAROSLAV PODSEDNÍK - KAMNÁŘSTVÍ A KOMINICTVÍ
PRODEJNA

STAVÍME:

Zahradní 423, Bystřice nad Pernštejnem

krby, kamna,
sporáky,
pece, grily

PROVÁDÍME:

prodáváme:
kominické práce

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

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

www.jpkkamna.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Tel.: 566 551 680, 739 088 287, 603 814 667
e-mail: jpkpodsednik@iol.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE2011PROSINEC
2011 - LEDEN 2012
AKCE PROSINEC
– LEDEN 2012
Datum

Název akce

21. 12. 2011

Akademie ZŠ T.G.M.; 17.00 hod.

25. 12. 2011

Tradiční vánoční koncert ZUŠ; 18.00 hod.

25.12.2011

Štěpánská zábava; hraje Arzenal

25. 12. 2011

Vánoční taneční večer při svíčkách; 20.00 hod.

26.12.2011

Vánoční koncert: My jsme malí koledníci...; 16.00 hod.

26. 12. 2011
27. - 28. 12. 2011
27.12.2011

Místo

Organizátor

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození

Velký sál KD

ZŠ T.G.M

Kostel sv. Vavřince

ZUŠ Bystřice n. P.

KD Strachujov

SDH Strachujov

Velký sál KD

KD Bystřice n. P.

kostel sv. Havla v Rožné

GROŠ a ROŽÍNKA

Turnaj v nohejbalu

Sportovní hala

Sokol Bystřice n. P.

Turnaj v tenisu – dorostenci

Sportovní hala

TK Bystřice n. P.

Štěpánská zábava; hraje Anna rock

27. 12. 2011

Tradiční vánoční koncert; 17.00 hod.

27. 12. 2011

Štěpánská zábava

Orlovna Rozsochy

Orel – jednota Rozsochy

Kostel sv. Michaela

Římskokatolická farnost a
obec Vítochov

Orlovna

Orel – jednota Rozsochy

Kostel sv. Bartoloměje v
Rozsochách

GROŠ a ROŽÍNKA
Petra Nováková

29.12.2011

Vánoční koncert: My jsme malí koledníci...; 16.00 hod.

29. 12. 2011

Vánoční aerobic show

Sportovní hala

30. 12. 2011

Druhý ročník turnaje ve stolním tenise; 20.00 hod.

KD Domanín

Domanín

30. 12. 2011

Turnaj v kopané

Sportovní hala

HZS kraje Vysočina

30. 12. 2011

Předsilvestrovský taneční večer při svíčkách; 20.00 hod.

Velký sál KD

KD Bystřice n. P.

31.12.2011

SILVESTR NA Slovácké chalupě s živou hudbou

31. 12. 2011

Tradiční ohňostroj

2. - 7. 1. 2012

Soustředění volejbalistů Sokol Vídeň

Slov. chalupa v Rožné

Slovácká chalupa

Masarykovo nám.

Město Bystřice n. P.

Sportovní hala

Sokol Vídeň

KD

KD Bystřice n. P.

KD Strážek

ZŠ a MŠ Strážek

Turnaj ve florbalu – elévové

Sportovní hala

ASK Bystřice n.P.

8. 1. 2012

Turnaj ve florbalu – starší žáci

Sportovní hala

ASK Bystřice n.P.

11. 1. 2012

Slavnostní novoroční koncert s přípitkem starosty, Moravské
klavírní trio a operní hosté; 19.30 hod.

Velký sál KD

KD Bystřice n. P.

11. 1. 2012

Koncert KPH, Moravské klavírní trio a operní hosté; 19.30 hod.

Malý sál KD

KD Bystřice n. P.

14. 1. 2012

Ples kulturního domu; 20.00 hod.

Prostory KD

KD Bystřice n. P.

5. 1. 2012

Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod.

7. 1. 2012

Ples SRPŠ; hrají Pikardi

7. 1. 2012

14. - 15. 1. 2012

Brankářská škola Petra Kouby

Sportovní hala

Pavel Trávníček

14. 1. 2012

Turnaj ve florbalu – muži „B“

Sportovní hala

ASK Bystřice n.P.

19. 1. 2012

Divadlo pro děti – sněhurka sedm trpaslíků; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD Bystřice n. P.
FK Mladá Boleslav

19. - 22. 1. 2012
22. 1. 2012
22. -29. 1. 2012

Soustředění fotbalistů FK Mladá Boleslav roč. 2003

Sportovní hala

Divadlo – Čarnobílé štěstí; 15.00 hod.

Velký sál KD

KD Bystřice n. P.

Soustředění fotbalistů FK Mladá Boleslav roč. 2001

Sportovní hala

FK Mladá Boleslav
Město Bystřice n. P.

28. 1. 2012

Ples města Bystřice n. P.; 20.00 hod.

Prostory KD

28. 1. 2012

Turnaj ve fotbalu – starší přípravka

Sportovní hala

Josef Mach + OFS

28. 1. 2012

Pyžamový turnaj ve volejbalu smíšených družstev

Sportovní hala

Sokol Bystřice n.P.

Soustředění fotbalistů FC Zbrojovka Brno U19, U18

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

30. 1. - 3. 2. 2012

ŘÍJEN 2011
4.10. Zuzana Císařová
18.10. Radek Brablec
26.10. Veronika Dadíková
Jubilanti
LEDEN 2012
Anežka Procházková
Štěpán Ďuroška
Františka Pavlíková
Milada Hesová
Eftichia Rentzela
Ladislav Špaček
Jaroslav Vašek
František Zobač
Alois Stehlík
Josef Smolík
Alena Hájková

96 let
91 let
88 let
87 let
86 let
80 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Turistické informační centrum v Bystřici nad Pernštejnem oznamuje, že bude uzavřeno v době od 24. 12. 2010
do 3. 1. 2012 z důvodu inventury a čerpání dovolené.

VALNÁ HROMADA
SK BYSTŘICE
Sportovní klub Bystřice nad
Pernštejnem zve všechny členy na řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v neděli
15. ledna 2012 v 10 hodin
v restauraci Síť.
Program:
1. zahájení a schválení programu jednání
2. zpráva o činnosti SK Bystřice
nad Pernštejnem od poslední
valné hromady
3. výsledky hospodaření
4. diskuze
5. závěr jednání

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

Úspěšné vánoční koledování
V pátek 9. 12. 2011 opět probíhalo už tradiční Vánoční koledování v
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Bystřici. Anděl s doručovatelkou přijímali Ježíškovu poštu, zájemci spatřili výstavu „Obchod 1. republiky“
a zapojovali se do chodu řemeslných
dílen.
Na náměstí probíhaly farmářské
trhy, zato v půdní galerii muzea vystoupily školy převážně s pásmem
vánočních koled. Představili se žáci
z MŠ Pohádka, ZŠ Tyršova 106,
z družiny i folklórního lidového souboru ZŠ TGM, ze ZŠ Nádražní (divadlo „Hvězda nad supermarketem“)
i ZUŠ (flétnisté a klarinetisté).
Prezentovala se též Asociace
Úsměv a od rána se ve výstavní síni
ochutnávaly vánočky. Laická komise
pak vyhlásila vítězem dílko Petry a
Jany Balážových, zato odborné poro-

tě nejvíce chutnala vánočka od Radka
Halamky.
Jedním z vrcholů programu bylo
losování výherců turistické soutěže
„Putování s Vodomilem Zubří zemí
2011“ o 8 hlavních cen.
Celý program se těšil velkému zájmu veřejnosti, která korzovala muzeem, infocentrem i náměstím i dlouho
po setmění.
-HJ-

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků,
v roce 2012 pevné zdraví,
mnoho osobních, pracovních
i sportovních úspěchů všem
přeje
Sportovní klub
Bystřice nad Pernštejnem

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
V pátek 30. prosince od 10 hodin proběhne v Kulturním domě v
Domaníně druhý ročník turnaje ve
stolním tenise. Hrát se bude na 5ti
stolech v kategoriích dětí, mládeže,

žen a mužů.
Místní samospráva v Domaníně
děkuje všem spoluobčanům za spolupráci v roce 2011 a přeje jim pevné
zdraví a úspěšný rok 2012.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA

Nové občanské průkazy od 1. 1. 2012 Upozorňujeme občany, že v souvislosti se změnou zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se od
1.1.2012 budou vydávat nové typy občanských průkazů, tzv. elektronické občanské průkazy. Stávající občanské průkazy však zůstávají
v platnosti po dobu v nich vyznačenou. Není nařízena žádná povinná
výměna za nové typy občanského průkazu (OP).
Občané si mohou požádat:
- o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem.
Správní poplatek za vydání tohoto typu občanského průkazu bude činit
500,- Kč, a to i pro občana mladšího 15-ti let.
nebo - o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (bez čipu)
Správní poplatek za vydání tohoto typu občanského průkazu z důvodu:
první OP 15-ti letému občanovi:
bez poplatku
skončení platnosti:
bez poplatku
ztráty, odcizení, poškození, zničení:
100,- Kč
občanovi staršímu 15-ti let, který nemá TP na území ČR: 100,- Kč
občanovi mladšímu 15-ti let:
50,-Kč
Výhoda občanského průkazu s čipem není (v současné podobě právní
úpravy) pro občana žádná, a to ani v souvislosti s cestou do zahraničí.
Novinkou je možnost vydávání občanského průkazu občanovi mladšímu
15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Vyhlášení grantových programů
Města Bystřice nad Pernštejnem
Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje pro rok 2012 tyto granty:
1.	Počin přispívající k rozvoji sportovního života ve městě
- termín pro podání žádosti – 20. 1. 2012
- informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355
2.	Podpora aktivit zaměřených na mládež
- termín pro podání žádosti – 20. 1. 2012
- informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355
3. 	Počin přispívající k rozvoji kulturního a společenského
života ve městě
- termíny pro podání žádosti – 20. 1. a 8. 6. 2012
- informace paní Jitka Cisárová, telefon 566 552 377
4. Údržba majetku
- termín pro podání žádosti – 30. 3. 2012
- informace Ing. Ivan Buchta, telefon 566 590 333

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

Pozvánka na ...
(Pokračování ze str. 1)
A to ještě na návštěvníky čeká
jedno veliké překvapení. Více než
polovina z nich si totiž odnese zajímavý a jedinečný dárek jako trvalou vzpomínku na tento večer.
Nevšedním zážitkem jistě bude
i krátké vystoupení trojnásobné
mistryně světa v krasojízdě na
kole Martiny Štěpánkové-Trnkové
či aerobicu Jitky Exlové.
Novinkou tohoto plesu bude
první ročník vyhlášení Osobnosti
města Bystřice nad Pernštejnem,
kterou na základě doporučení komise kultury udělí Rada města
Bystřice nad Pernštejnem. Vedení
města chce touto cestou zohlednit
a vyzvednout osoby, které byly

a jsou pro město přínosem nejenom ve světě sportovním, ale zejména kulturním a společenském.
Neoddiskutovatelnou součástí
každého plesu je i velmi bohatá
tombola.
Všechny zájemce o vstupenky
potěšíme od 1. 1. 2012 přehledným rezervačním systémem. Stačí
navštívit webové stránky města
www.bystricenp.cz a kliknout na
menu „Kultura a volný čas“, nebo
zavolat na Turistické informační
centrum (tel.: 566590388) či se
tam přímo stavit a vyřídit vše okamžitě na místě.
Generálním partnerem plesu je
Wera Werk s.r.o. a PKS INPOS a.s.
Srdečně Vás zve vedení města

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

k žádosti nebude třeba fotografie

Žádosti o vydání OP již nebudou přijímat matriční úřady (Rožná,
Dolní Rožínka, Strážek, Štěpánov nad Svratkou, Rovečné), ale o vydání
bude možné požádat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností
v rámci celé ČR (v našem okrese je to Bystřice nad Pernštejnem, Nové
Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí). Občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji bude obsahovat digitální zpracování podoby občana
a jeho podpisu. Další významnou novinkou je skutečnost, že fotografie občana bude pořízena přímo na úřadě. Pro osoby s omezenou pohyblivostí pak
bude k dispozici mobilní kancelář. Občan bude mít také možnost rozhodnout
se, zda si nechá zapsat do OP údaje o rodinném stavu. Do OP se již nebudou zapisovat údaje týkající se manželky/manžela, partnerky/partnera a dětí.
Lhůta pro vyhotovení OP zůstane i nadále 30 dnů.
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu
lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu nejpozději do
14. 12. 2011.
Další důležité informace:
Upozorňujeme tímto občany, že v souvislosti s uvedením nového systému
do provozu bude nezbytná technologická odstávka systému pro vydávání
cestovních dokladů. Poslední termín pro podání žádosti o vydání e-pasu je
stanoven na 19. 12. 2011 a v době od 27. 12. – 30. 12. 2011 nebudou e-pasy
ani předávány. Bude pouze možné vydávat pas bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče s biometrickými údaji, tzv. pasy typu „Blesk“. Od 1. 1. 2012 se
podle platné právní úpravy nebudou zapisovat do cestovních dokladů tituly.
Případné dotazy Vám zodpoví pracovnice oddělení OP, CD na tel.
č.: 566 590 312, 566 590 335, 566 590 334.

Změny v poskytování sociálních
dávek od 1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 bude sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péčí a dávky pro osoby zdravotně postižené
zajišťovat a vyplácet Úřad práce v Bystřici nad Pernštejnem.
V poskytování dávek pro osoby zdravotně postižené dochází
k těmto změnám:
Dosavadní dávky jsou zrušeny
(mimořádné výhody, příspěvek na
provoz motorového vozidla a individuální dopravu, příspěvek na krmivo
pro vodícího psa, příspěvek na užívání bezbariérové garáže) a jsou nahrazeny příspěvkem na mobilitu a
příspěvkem na zvláštní pomůcku.
Příspěvek na mobilitu je opakovaná měsíční dávka ve výši 400,Kč, od 1. ledna 2012 na ni budou
mít nárok držitelé platného průkazu
ZTP a ZTP/P.O tuto dávku je třeba
si požádat od 1. ledna 2012 na pobočce Úřadu práce v Bystřici nad
Pernštejnem.
Příspěvek na zvláštní pomůcku
je určen na pořízení kompenzačních
pomůcek, motorového vozidla, úpravu motorového vozidla, úpravu bytu.
U všech příspěvků bude zdravotní
stav posuzovat posudkový lékař.
Maximální výše příspěvku na
pořízení automobilu činí 200 000
Kč, opakovaně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let, nově se
sleduje příjem a majetkové poměry žadatele. Součet vyplácených
příspěvku na pomůcky nesmí
v průběhu 5 let přesáhnout částku
800 000,- Kč. Spoluúčast žadatele na pořízení pomůcky je 10%
z pořizovací ceny, minimálně
1000,- Kč.
Schodolezy, schodišťové plošiny, stropní zvedací systém - tyto

pomůcky se budou vypůjčovat na
základě smlouvy, neposkytuje se
na ně příspěvek.
Průkazy TP, ZTP a ZTP/P zůstávají platné do doby platnosti
vyznačené na průkazu, nejdéle
však do 31. prosince 2015, budou
nahrazeny elektronickou kartou –
kartou sociálních systémů. V případě
ukončení platnosti průkazu po 1. lednu 2012 je nutné požádat úřad práce
o vydání elektronické karty. Posouzení zdravotního stavu bude probíhat
podle nových právních předpisů,
zjišťovat se bude schopnost mobility
a orientace žadatele.
Stávající označení vozidel přepravující osobu s průkazem ZTP
a ZTP/P je platné do 31. prosince 2012, nové označení - Evropský
parkovací průkaz bude po 1. 1. 2012
vydávat odbor dopravy MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, na základě
předložení platného průkazu ZTP,
ZTP/P, stávajícího označení auta,
1 ks fotografie 35mm x 45mm.
OSVZ

Technické služby
oznamují:
Sběrný dvůr bude uzavřen
24. – 26. a 31. 12. 2011.
Svoz komunálního odpadu
26. 12. beze změn.
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Volba povolání
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
věnuje velký prostor volbě povolání
našich žáků. V osmém a devátém ročníku je tato problematika zařazena do
vyučovacího předmětu Člověk a svět
práce.
Žáci mají možnost v osmém ročníku navštívit Informační a poradenské
středisko při ÚP ve Žďáře nad Sázavou. Škola zakoupila licenci on-line
testování volby profesní orientace
a každý žák 8. ročníku obdržel nebo
obdrží svůj kód a přístupové heslo.
Test může bezplatně vyplnit opakovaně ve škole nebo na svém domácím
počítači.
V devátém ročníku mimo jiné organizujeme návštěvu Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou a při
té příležitosti se účastníme i Soutěže
odborných dovedností na SŠT Žďár
nad Sázavou. V letošním ročníku se
žákům naší školy Jiřímu Brablecovi,

Davidu Kalvodovi a Janu Hamerníkovi podařilo získat krásné třetí místo
v soutěži družstev.
Pro rodiče žáků devátých tříd
organizujeme schůzku týkající se
informací o přijímacím řízení na
střední školy, které se účastní i zástupci středních škol mikroregionu
Bystřicko.
Podstatné informace o přijímacím
řízení mohou rodiče i žáci získat také
na webových stránkách školy.
Vzhledem ke změnám chystaným
v této oblasti od 1. 1. 2012 doporučuji sledovat nejen stránku naší školy
www.zsbystrice.cz, ale v případě
potřeby i navštívit výchovnou poradkyni. Konzultační hodiny jsou ve
středu od 7:15 do 7:55, jiný termín
je možný po předchozí domluvě –
566 550 401, vp@zsbys.iol.cz.
Věra Slámová,
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Florbalová klání škol
Listopad na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní byl ve znamení florbalu. Po
lítých bojích v mezitřídních turnajích byli vybráni ti nejlepší a výběr
naší školy změřil síly s ostatními
školami.
Mladší kategorie (6. – 7. třídy)
soupeřily v naší tělocvičně v okrskovém kole. Ze všech škol se nakonec
přihlásily jen tři bystřické. Naši žáci

si vedli výborně. Podařilo se postoupit jak dívkám, tak i chlapcům. Ve
finále všech okresních škol, které
postoupily, obsadili chlapci 5. místo.
Starší kategorie (8.-9. třídy) odehrály svá okrsková kola ve sportovní
hale v Bystřici n. P. Nakonec se našim reprezentantům nepodařilo postoupit a skončili shodně na 3. místě.
Martin Horák

Tvořivá škola

Na naší škole proběhlo v říjnu a
listopadu tohoto roku vzdělávání
učitelů v oblasti Tvořivá škola, kterého se zúčastnilo celkem 26 učitelů
z blízkého i vzdáleného okolí.
Paní učitelky absolvovaly kurz
Činnostního učení v českém jazyce
pod vedením zkušené lektorky, paní
Marie Kostečkové ze Žďáru nad Sázavou.
Činnostní učení není jen organizované hraní, ale převážně souhrn
činností, při kterých děti zapojují

pokud možno všechny smysly najednou a na základě prožitku se snáz
učí.
Tato metoda není nic nového,
jsou to inovované zásady J. A. Komenského.
Věříme, že námi organizované
školení obohatilo pedagogy o další
nápady a zkušenosti a přejeme jim
i jejich žákům s činnostním učením
hodně úspěchů a pěkných chvil.
Ludmila Chudobová,
ZŠ Bystřice n. P.,Nádražní 615

Pečeť kvality Comenius na ZŠ Bystřice, Nádražní
Projekt Comenius „Jak moc nebo
málo si rozumíme - 15 let v životě
dvou blízkých národů“, o kterém
jsme Vás více než dva roky informovali, je u konce.
Vytvořili jsme společně anglicko-česko-slovenský slovník, pátrali
po tradicích a zvycích našich krajů,
napsali společnou knihu, vzájemně
jsme se setkávali v Čechách i na
Slovensku, uskutečnili několik telemostů pomocí webových kamer
a další techniky, podle knihy vytvořili scénář a v červnu 2011 spolu se
ZŠ Juh, Vranov nad Topľou sehráli
divadelní představení Česko-slovenští Pechovi.
Po ukončení všech aktivit nás če-

kal poslední úkol - závěrečná zpráva
pro Národní agenturu pro evropské
vzdělávací programy.
Agentura monitoruje a vyhodnocuje kvalitu realizovaných projektů.
V případě nízké kvality zpracování
snižuje nebo zcela odebírá finanční
prostředky poskytnuté škole na realizaci projektu a naopak nejúspěšnější účastníci programu Comenius
získali ocenění Pečeť kvality Comenius.
Jsem velmi ráda, že právě i naše
škola patří mezi takto oceněné školy.
Věra Slámová,
koordinátorka mezinárodního
projektu Comenius

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Vás zve na akci

Předškoláčku neboj se!
10.1.2012 v 15 hodin

PŘEDŠKOLÁČKU PŘIJĎ K NÁM S MÁMOU NEBO TÁTOU
PROHLÉDNOUT SI NAŠI ŠKOLU A POHRÁT SI DO TŘÍDY

(S sebou si vezmi přezůvky)
Těší se na Vás paní učitelky
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V životě lidském je padesátka přelomem, v období školy také, neboť
změn za poslední období bylo hodně.
Na Tyršově ulici v Bystřici nad
Pernštejnem se nachází 2 základní
školy. Jednu známe pod číslem 409
s přívlastkem běžná. Ta druhá je na
ulici Tyršova 106 a vzdělává žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
16. listopadu oslavila 50. výročí založení. Vznikla z potřeb dát možnost
vzdělávat vhodným způsobem děti,
které v běžné škole selhávaly. Tehdejší zvláštní školy vznikly z potřeb dát
šanci dětem s lehkým mentálním postižením prožít plnohodnotně období

Ohlédnutí po padesáti letech
povinné školní docházky.
Naše škola má 50 let. V jejím
vedení se vystřídalo 5 ředitelů. První ředitel pan Karel Hruda již není
mezi námi.
Dnešní Základní škola Bystřice
nad Pernštejnem, Tyršova 106 má
tři třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením a dvě třídy se středně těžkým a těžkým postižením.
Žáci základní školy s lehkým mentálním postižením od nás vycházejí se základním vzděláním. Školní
vzdělávací program je pro tyto žaky

upraven tak, aby dal vzdělání, které
člověk potřebuje v běžném životě.
Vycházející žáci se především uplatní v učňovském školství. Nejčastěji
odcházejí studovat do Olešnice na
Moravě. Jinou možností je odborné
učiliště v Brně, Lomená 44. Další
variantou je místní VOŠ a SOŠ zemědělsko – technická v Bystřici n. P.
Možnosti studia jsou i na dalších
středních školách v celé republice.
Na oslavě 50. výročí vzniku školy
se 16.11.2011 zúčastnilo 19 zástupců škol, úřadů a institucí. Žáci si pro

účastníky připravili čtyřicetiminutové pásmo zaměřené především
na hudební a pohybové vystoupení.
Jsme rádi, že nás navštívila i bývalá
ředitelka Drahomíra Valdhansová
i pan starosta Ing. Karel Pačiska. Potěšila nás i účast dalších 17 hostů.
Během společného posezení jsme
zavzpomínali na minulá období.
V současné době nejsou školy
našeho typu na výsluní, objevují
se názory, že nejsou třeba. Snad až
budoucnost ukáže, že jsou v našem
školství důležitým prvkem.
Josef Buchta,
ZŠ Bystřice n. P., Tyršova 106

Osvěta k podpoře náhradního rodičovství
Dne 28.11. 2011 se uskutečnila na
Základní škole Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem beseda se žáky
6., 8. a 9. ročníku nazvaná „Osvěta
k podpoře náhradního rodičovství.“
Paní Marcela Dědová, předsedkyně klubu ANRČR, seznámila přítomné s daným tématem a výstižně
všem vysvětlila problémy a potřeby
dětí, kterých se týká náhradní rodinná péče. Paní Dědová má vlastní

zkušenosti s pěstounskou i náhradní
rodinnou péčí, takže její vyprávění
bylo působivé a zajímavé.
Osvěty se zúčastnilo 12 žáků, poslouchali se zaujetím, aktivně spolupracovali a zapojovali se do diskuze.
Přítomna byla i paní psycholožka Tereza Štokrová, která má dítě
v pěstounské péči, takže se s námi
podělila o své vědomosti.
Celkově tuto osvětu hodnotím

velmi kladně. Děti
si z ní odnesly nové
informace,
cenné
podněty a určitě také
hezký pocit příjemné
a přátelské atmosféry, ve které beseda
probíhala.
Olga Jindrová,
třídní učitelka a výchovná poradkyně

Adventní tvoření v Mateřské škole „Korálky“
Ve středu před první nedělí adventní se
v odpoledních hodinách sešli u nás na
„Korálkách“
rodiče
s dětmi na další „Tvořivou dílnu“. Ubrouskovou technikou si
ozdobili přichystané
plechovičky a vytvořili si pěkné stojánky na
adventní svícny. Za pomoci větviček, přírodnin a různých ozdob
vznikla velmi pěkná a
vkusná dekorace, která
ozdobí jejich domácnosti a zpříjemní čekání na vánoční čas.
Kolektiv MŠ Korálky
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Družstvo ZŠ TGM
na Orion florbal cupu
Ve středu 30. listopadu pořádala naše škola v bystřické sportovní
hale okresní kolo starších žáků v
Orion florbal cupu. Naši florbalisté
postoupili do okresního kola vítězstvím v kole okrskovém. V soutěži
se sešlo 6 družstev z těchto škol: ZŠ
Měřín, 1.ZŠ Nové Město na Moravě,
2. a 4. ZŠ Žďár nad Sázavou, Gymn.
Velké Meziříčí a ZŠ TGM Bystřice
n. P. Naši chlapci si hladce poradili se
soupeři v základní skupině a vyhráli zápas o postup do finále. Ve finále
podlehli družstvu 4. ZŠ Žďár n. S. a
umístili se na druhém místě. Cenu

Plavecký výcvik
2. ročníků ZŠ TGM
S netrpělivým očekáváním jsme
v říjnu zahájili plavecký výcvik
v bystřickém bazénu. Již v 1. třídě
jsme se zde pod vedením zkušených instruktorek naučili základům několika plaveckých stylů.
Letos jsme se opět hodně zdokonalili a užili si spoustu zábavy.
Jsme připraveni na základní výcvik ve 3. třídě a zdokonalovací
ve 4. třídě (jak je na naší škole již
tradicí). Nelehké výkony malých
„vodníků“ byly oceněny diplomy
a velkou pochvalou.
Věra Šikulová

přebíral nejen kapitán
družstva Zdeněk Kolář
za 2. místo, ale i Vláďa
Fafílek za nejlepšího
střelce a Denis Žličař
za nejlepšího brankáře.
Jim a dalším hráčům Michalu Zichovi, Petru
Machovi, Jakubu Sedlerovi, Jakubu Šiborovi,
Marku Peňázovi, Jardovi Hubkovi a Lukáši
Šnajdrovi patří naše blahopřání a poděkování.  
Věra Šiborová

Školní družina ZŠ TGM od září do Vánoc
Již začátkem tohoto školního roku
2011/ 2012 v naší školní družině proběhlo mnoho poutavých a aktuálních
akcí pro děti. Hned 9. září žáci školní
družiny navštívili výstavu drobného
zvířectva, která byla uskutečněna na
SZeŠ.
Děti se pilně připravovaly na výtvarnou soutěž „ Zážitky z prázdnin“.
Umístění nejšikovnějších dětí na prvních místech bylo následujíc:. I. odd.
ŠD A. Jamborová,
J. Nebolová, Š. Bárta. Ve II. odd.
se umístili G. Jílková, I. Škrdlíková
a V. Dostál.
III. odd. ŠD reprezentovali: T. a K.
Exlovy, M. Cisárová a P. Martínek.
Dne 23. září ŠD navázala na dopolední celoškolní projekt Evropský
den jazyků. Také sportovní odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře,
kdy děti prokázaly fyzickou zdatnost
a obratnost a současně i soutěživost
a hravost.
Na říjnovou recitační soutěž se žáci

připravovali již dlouho před uskutečněním této akce. S radostí přednášeli
básně o zvířátkách, podzimu a dětech.
V recitační soutěži nejúspěšnější recitátoři byli: T. Visingr, V Dvořáková,
M. Šustalová, V. Štouračová, N. Palečková, V. Dostál, J.Klusák, A. Šiborová
a P. Klusáková.
V naší školní družině vedeme děti

Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a
Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
rádi bychom Vám před zápisem Vašich dětí do první třídy nabídli možnost nahlédnout do současné školy
a seznámit se s novými formami a metodami práce s žáky při výuce.

Dovolte, abychom Vás i Vaše děti pozvali
ve čtvrtek 12. ledna
a v úterý 17. ledna 2012 od 8.00 hodin
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v 1. třídách
do Základní školy T.G.M. v Bystřici nad Pernštejnem
(škola zůstane přístupná za účelem prohlídky až do 16.30 hodin)
a následně k ZÁPISU dětí do první třídy,
který proběhne v pátek 3. února 2012 od 9.00 do 17.00 hodin.
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k samostatnosti, zodpovědnosti a zároveň ke kladným kamarádským vztahům, k umění naslouchat druhému
a dokázat pomoci, když je to třeba.
Významnou roli při vzdělávání dětí
naší družiny hraje zájem a pěkný vztah
k literatuře. Četba knih a dětských časopisů rozšiřuje nejenom slovní zásobu dětí, ale rovněž všestranný rozhled.

Na práci vychovatelek naší družiny
navázala paní Ludmila Navrátilová besedou na téma Advent. Děti získaly další nové informace a poznatky.
Krásné byly rovněž vánoční výtvarné
dílny a besídky pro rodiče.
Ať se stejně pěkně daří dětem v naší
školní družině i v novém roce 2012.
Eva Sedláčková

Zubní pohotovost prosinec 2011 - leden 2012
PROSINEC 2011
24.12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222
25.12. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
26.12. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Vel. Bíteš, 566 531 645
LEDEN 2012
1.1. MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
7.1. MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332
8.1. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336
14.1. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
15.1. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
21.1. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
22.1. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
28.1. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
29.1. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901

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)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

kultura, OSTATNÍ

Hynek Jurman

B ystřice nad P ernštejnem

Temné stránky - 5
Tentokrát nebudeme výjimečně připomínat tragická úmrtí, ale
všimneme si odchodu několika zajídě
mavých osobností, jejichž skon zaa bystré vo
znamenal před cca 80 lety bystřický
kronikář.
25. ledna 1930 byl pochován
v rodinné hrobce v Doubravníku
velkostatkář Vladimír Mitrovský za
velké účasti hostů a lidstva z celého
okolí. Mitrovský byl tolerantní a velmi dobročinný muž. A už 12. února
B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman
1930 byla pohřbena v rodinné hrobce jeho vdova, paní Mitrovská, která
svého manžela ještě na poslední cestě ve zdraví doprovázela a za 14 dní podlehla srdeční mrtvicí. Z Bystřice byla na obou pohřbech veliká účast.
14. března 1932 byl pochován známý bystřický silák Dvořák. Byl to statný, silný člověk a rád vystupoval v zápasech v blízkém i vzdálenějším okolí.
Zemřel v 67 letech, ještě na podzim činil dojem úplně zdravého člověka.
A 9. července 1932 došla do Bystřice truchlivá zpráva, že zemřel vynikající rodák, budovatel zastavovacího plánu nové městské čtvrti, Ing. Eduard
Schwarzer, o němž noviny napsaly: „Zemřel zasloužilý pracovník Ing. Ed.
Schwarzer, ministerský rada. Narodil se 9. září 1872 v Bystřici n. Pernšt.
Po studiích byl povolán do ředitelství pro stavbu vodních cest v Praze, kde
byl činným až do převratu. Po převratě byl pověřen vedením úpravy Vltavy
v obvodu Velké Prahy, ve kteréžto funkci vykonal pozoruhodné dílo, přeložení vltavského koryta na Maninách. Byl z vynikajících pracovníků při řešení
nádražních otázek železničních v Praze. Byl též mnoholetým předsedou Klubu za starou Prahu a v posledních letech působil i při zřizování zoologické
zahrady. Měl smysl a lásku pro tělovýchovu, zastával úřad místostarosty Svazu junáků – skautů.“
20. srpna 1933 zemřel dobrodinec horáckéko kraje, odborový přednosta
ministerstva pošt a telegrafů JUDr. Vladimír Caha u svého bratra ve Vojetíně.
Vysoký úředník pomáhal nezištně chudým Horákům do poštovních služeb.
I mnoho zaměstnanců z Bystřice na něj rádo vzpomínalo.
Dne 27. září 1933 se konal pohřeb Stanislava Staňka Doubravského, jenž
zemřel v 38 letech. Do rodinné hrobky Fišovy byl tak pochován dirigent
státní opery v Kluži, bývalý kapelník Národního divadla v Brně. Jeho choť
Olga byla dcerou předsedy hasičské pojišťovny, měšťana a dlouholetého
starosty Edmunda Fiše. Nadaný umělec přilnul k Bystřici jako k druhému
domovu. Za pobytu v Bystřici se zúčastňoval kulturního a uměleckého ruchu. Sem se uchýlil, když u něj propukla poválečná choroba. Veliká účast na
pohřbu z Bystřice a z Brna dokládala, jaké oblibě se těšil.
Dne 30. června 1934 odešel na trvalý odpočinek ředitel zdejších měšťanských škol Josef Štourač, který se narodil se 11. října 1874 ve Zlatkově.
Celou svou učitelskou dráhu strávil v Bystřici, tedy 38 let. Byl výborným,
neobyčejně pilným a svědomitým učitelem a 7 let i vzorným ředitelem. Při
různých oslavách často přednášel, sepisoval zajímavé rukopisy o našem kraji, řadu let byl předsedou okresního osvětového sboru, jednatelem knihovní
rady, správcem zdejšího musea, členem výboru městské spořitelny a po jedno období i obecního zastupitelstva. Josef Štourač zemřel 4. srpna 1940 po
nedlouhé těžké nemoci v Zemské nemocnici v Brně. Za celou dobu svého
učitelského působení nevynechal ve škole jediný den pro nemoc. Svůj odpočinek trávil ve vlastním domku v Rožné. Dne 7. srpna 1940 doprovodili jej
jeho bývalí žáci a učitelé na poslední pouti na hřbitov v Rožné.
připravil Hynek Jurman

Vyhodnocení akce
S Vodomilem Zubří zemí 2011

N

Letošní letní putování Vodomila
po krásách Bystřicka pořádané Městem Bystřice nad Pernštejnem ve
spolupráci s Mikroregionem Bystřicko proběhlo již popáté. Výherní poznávací akce byla vypsána na období
od 23. 4. do 30. 10. 2011 a vyplněné
legitimace bylo možné odevzdávat až
do konce listopadu. Do tohoto data
se v TIC shromáždilo celkem 190
ks vyplněných a platných legitimací.
Účastníci se rekturovali nejen z Vysočiny, ale také až z Prahy, Lanžhota,
Opavy či Valašského Meziříčí.
Veškeré legitimace byly zkontrolovány, zda jsou splněny jednotlivé
rubriky – razítka plus vyplněné údaje. Do hlavního losování o hodnotné
ceny dle platných podmínek (vyplněno min. 8 rubrik) bylo zařazeno
148 legitimací. Losování proběhlo
v pátek dne 9. prosince 2011 v rámci
Vánočního koledování v Městském
muzeu v Bystřici n.P. za účasti místostarosty Města Bystřice nad Pernštejnem Bc. Josefa Vojty, zástupce
TIC Ing. Hynka Jurmana a správce
Mikroregionu Bystřicko Ing. Jarmily
Zemanové.
Výherce vlastnoručně vylosoval
místostarosta Bc. Vojta, a to v tomto
pořadí:
1. Barbora Vašková, Bystřice n.P.
2. Pavel Dostál st., Bystřice n.P.
3. Roman Horák, Bystřice n.P.

4. Pavel Dostál ml., Bystřice
5. Robert Kőnig, Bystřice
6. Martina Jarošová, Zlín - Kudlov
7. Jaroslava Juračková, Bystřice
8. Michaela Plucková, Písečné.
Všichni výherci budou postupně
kontaktováni k převzetí výhry dle
pořadí, v jakém byli vylosováni, nejpozději do konce ledna 2012.
Přehled hlavních cen: jízdní kolo
v hodnotě 5 000.- Kč, víkendový pobyt pro 2 osoby Slovácká chalupa
Rožná, jízda pro 2 osoby v BVP se
vstupem do Westernového městěčka
Šiklův Mlýn zdarma, sfárání do uranového dolu R1, prohlídka hráze vodního díla Vír I., večeře pro 2 osoby do
výše 500.- na hotelu Skalský Dvůr, večeře pro 1 osobu ve Slovácké chalupě
Rožná do výše 250,- Kč, jezevčík-litinový čistič bot.
Připomínáme i všem ostatním
účastníkům akce, že se mohou těšit na volnou vstupenku do areálu
Šiklova Mlýna s platností v době
letních prázdnin 2012, která jim bude
doručena poštou koncem ledna 2012
a současně v Areálu sportu v Bystřici n. P. mají nárok na jednorázový
bezplatný hodinový vstup do krytého
bazénu do 31. 5. 2012 (vyplněno min.
6 rubrik – 171 legitimací).
Seznam účastníků s právem hodinové návštěvy bazénu najdete na recepci Areálu sportu a od 2. 1. do 31.5.
2012 můžete tohle právo uplatnit.
Bližší informace k ukončení akce
jsou na www.bystricko.cz a www.
info.bystricenp.cz.
Závěrem děkujeme všem sponzorům za hodnotné ceny do losování a
také dalším, kteří se aktivně podíleli
na přípravě a realizaci akce a těšíme
na setkání s Vámi na turistických cílech i trasách příštího ročníku v roce
2012!
JZ

Janovická lípa se umístila ale...

Od ledna 2012 se mění cena inzerce v Bystřicku. Nový ceník najdete na
http://www.bystricenp.cz/pdf/cenik%20s%20dph.pdf

Mikroregion Bystřicko, Žďárský deník, MF DNES, Žďárský průvodce
a další, informovaly v listopadu o umístění Janovické lípy na osmém místě
v soutěži Strom roku 2011. Tato asi stoletá lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
roste v Pernštejnských Janovicích, které jsou místní částí obce Věžná na Bystřicku. S euforií psané články o úspěchu stromu v soutěži a jeho záchraně před
škůdci v lidské podobě, jsou ale zavádějící a jednostranné.
Ve vesnicích na Vysočině není potřeba přesvědčovat občany o užitečnosti
stromů. Jestli ale obec rozhodla o jejím skácení z důvodů ochrany zdraví a majetku občanů, asi věděla proč. Strom je vzhledem ke svému věku a růstovým
podmínkám uvnitř kmene vyhnilý a ohrožuje okolí. Současně obec rozhodla
o vysazení mladých stromů tak, aby se neomezila veřejná zeleň v lokalitě.
Ono je kolem Janovické lípy více nejasností. Proč například existují dva
zcela protichůdné odborné posudky na zdravotní stav stromu? Proč se všechny komise pozvané obcí vyjádřily pro skácení z důvodu špatného zdravotního
stavu stromu? Proč konečné rozhodnuti a zcela opačné a konečné, vydala až
ministerská komise, aniž by se obtěžovala posoudit stav na místě samém? Proč
všechny články jsou si až příliš podobné, jakoby navrhovatelé text rozeslaly?
Lípa je krásný strom a symbol slovanské pospolitosti a českým národním
stromem. Jistě se pod ním scházely generace, ale to byla lípa zdravá a plná síly.
Dnes budí u občanů strach. Není rozumnější respektovat názor obce a vysadit
strom mladý, nečekat na neštěstí a potom hledat anonymního pražského úředníka?
MŠ
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opět změna na muzeu a tic!!!
Rada města definitivně změnila provozní dobu městského muzea a turistického informačního centra. Otevřeno bude takto:
letní (1.6.-30.9.) období
TIC i muzeum

zimní období

po-pá

so, ne

po-pá

so, ne

8.00-17.00

9.00-16.00

8.00-16.00

-

ZMĚNA CENY INZERCE

KULTURA

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění svátečních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr ze
186 nových knih, zaevidovaných v měsíci listopadu.
Knihy pro dospělé:
			
Guiness word records 2012
Bauer Jan			Tajné lásky českých králů a královen
Burton-Phillips Elizabeth
Mé syny zničil heroin
Cubeca Karel		
Poselství v dlani
Dousková Irena		
Darda
Erickson Carolly		
Krvavá Marie
Formánek Josef		
Umřel jsem v sobotu
Gradt Katja		
Stylové šály a čepice
Havel Václav		
Hry
Hutařová Ivana		
Jedna vražda stačí
Jahoda Petr		
Kanibalové z hor
Jahoda Petr		
S horským kolem na dno Afriky
Jarošová Andrea		
Hory, má panenko
Liška Vladimír		
Magická místa České republiky
Mačingová Antónia		
Schůdková metoda hubnutí
Matějček Zdeněk		
Praxe dětského psychologického
			
poradenství
Ploberger Karl		
Zahrada inteligentně a líně měsíc po měsíci
Popelářová Renata		
Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele
			
psů a koček
Roland Paul		Tajemné úkazy
Sale Richard		
Everest
Ševčík Drahomír		
Domácí násilí
Štrougal Lubomír		
Ještě pár odpovědí
Tinková Eva		
Rétorika, aneb, Řeč jako nástroj
Vavřinová Valburga		
Abeceda Dušiček a Halloweenu
Knihy pro mládež:
Gellersen Ruth		
Příběhy ze sedla
Hawkins Rachel		
Čarodějnice z Hex Hall
Horovitz Anthony		
Škola černé magie
Kratochvíl Miloš		
Pachatelé dobrých skutků. Klofáci
Pike Aprilynne		
Křídla
Reeve Philip 		
Draci přece nejsou
Robošová Barbora		
Studená Lhota, ráj trapasů a koní
Řeháčková Věra		Ta holka má nos na průšvihy
Stínil Luděk		
Počkej si na zázrak
Vogel Maja von		
Božský Nick v nesnázích

Nafoukali do balónku, poté
snědli občanku
Tak skončila oslava 15. narozenin Nadosahu, kterou ve čtvrtek
27. 10. 2011 uspořádali pracovníci
a uživatelé nízkoprahového zařízení
a centra prevence. Obě tato zařízení
spadají pod Oblastní charitu ve Žďáře nad Sázavou.
Touhu a potřebu pomáhat mladým lidem, obstát ve světě bez úhony se podařilo zrealizovat 30. října
1996. V ten den byl v Bystřici nad
Pernštejnem zahájen provoz Klubu
volného času, později D-stop. Vývoj
centra byl dlouhý a občas nejistý,
ale díky velkému úsilí všech pracovníků a podpoře Oblastní charity
Žďár nad Sázavou, Města Bystřice
nad Pernštejnem, Kraje Vysočina
a dalších donátorů, se zařízení, které
od roku 2006 nese název Nadosah,
stalo plnohodnotnou, kvalitní a jedinou službou svého druhu pro děti
a mládež v regionu Bystřicko. Nadosah byl Českou asociací streetwork
oceněn jako jedno ze tří nejlepších
zařízení v ČR za rok 2010 a jeho
tehdejší vedoucí Bc. Robert Knebl
získal ocenění osobnosti roku 2010.
Za dlouhých 15 let pomohl Nadosah
prostřednictvím
nízkoprahového
klubu, terénní sociální práce a programů primární prevence mnoha
mladým lidem zrealizovat jejich cíle
a překonat krize, které jsou v dospívání na denním pořádku.
„Den oslavy 15. výročí byl významný nejen pro pracovníky, ale
i pro samotné uživatele, z nichž mnozí vzpomínali, co vše již v Nadosa-

hu zažili. A protože k patnáctinám
obecně patří i občanský průkaz,
upekli uživatelé společnými silami
dort, který svým vzhledem skutečně
občanku připomínal. V rámci oslavy
si svůj klub vyzdobili nafouknutými
pomalovanými balónky a rozkrojili
společně vytvořený dort,“ nadšeně
sdělila pověřená vedoucí Nadosahu, Mgr. Simona Hašková.
V předvánočním čase vyjádřili
uživatelé jako každoročně poděkování i panu starostovi Bystřice nad
Pernštejnem Ing. Karlu Pačiskovi
vlastnoručně vyrobeným adventním věncem za dlouholetou pomoc
a podporu.
Marie Němcová, koordinátorka
nízkoprahového klubu a terénní
sociální práce v Nadosah - NZDM

V rámci projektu „Knihovna otevřená všem“ proběhla 1.prosince 2011
dvě dopolední představení LISTOVÁNÍ. Scénické čtení z knihy francouzského spisovatele Mikaëla Olliviera „Život k sežrání“ shlédli starší žáci bystřických základních škol.
Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LEDEN 2012
Čtvrtek 5. ledna - velký sál KD –
10.00 hodin
KINO - ANIMOVANÉ PÁSMO
POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20
Kč
Středa 11. ledna – malý sál KD –
19.30 hodin
KONCERT KPH
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
A OPERNÍ HOSTÉ
Slavností Novoroční koncert s přípitkem starosty města
Účinkují: Moravské klavírní trio,
sólistka tokijské Nikikai opery, Miki
Isochi – mezzosoprán a Jiří M. Procházka - basbaryton
Slavnostní novoroční nálada ozvláštněná asijskou operní hvězdou,
výběr nejlepšího klasického evropského repertoáru a světoznámé árie
v podání špičkových umělců.
Moravské klavírní trio: Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle,
Miroslav Zicha - violoncello
Miki Isochi se narodila v japonské Chibě. Zpěv studovala na Státní
vysoké umělecké škole v Tokiu. Po
úspěšném absolutoriu si doplnila
vzdělání studiem na Vysoké hudební
škole F. Liszta ve Výmaru. Je členkou
souboru tokijské Nikikai opery. Je držitelkou celé řady nejvyšších ocenění
z mezinárodních přehlídek a soutěží.
Jiří Procházka, brněnský rodák
získal první zkušenosti se zpěvem
v dětském sboru Kantiléna při Filharmonii Brno. Po absolvování brněnské
konzervatoře studoval operní zpěv
na bratislavské VŠMU. Spolupracu-

je s mnoha hudebními tělesy např.
Brněnskou filharmonií, Jihočeskou
komorní filharmonií, Musicou da camera Brno, Kantilénou aj.Program:
W. A. Mozart, G. Rosini, G. Bizet,
A. Lara, G. Caccini, G. Donizetti
Vystoupení se uskuteční v rámci
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH –
Rathgeber k.s.
Vstupné:120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům
Sobota 14. ledna – prostory KD –
20.00 hodin
PLES KULTURNÍHO DOMU
Program:
19.30 - 20.00 Uvítací přípitek –
Znovín Classic Sekt Demi sekt
20.00 Zahájení plesu – moderátor
večera Petr Holík
Hudba – SABRIN BAND		
20.20 a 20.55 Předtančení – Taneční klub Orel Telnice
21.05 VÍŤA VÁVRA 		
22.00 hodin BOHUŠ MATUŠ
23.05 hodin ILONA CSÁKOVÁ
23.45 hodin Tombola
Malý sál – kapela KAPKA, Choceň
Hlavní partneři: JAVLIN, a.s. a
NÁBYTEK POHODA s.r.o.
Partneři: KOVOLIT, a.s., LOO
s.r.o., Mr. MAGIC, s.r.o., ZNOVÍN
ZNOJMO, a.s.
Vstupné: 170 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům
Čtvrtek 19. ledna – velký sál KD –
10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Uvádí Divadlo Koráb Brno
Poezii dřevěných vyřezávaných
loutek doplní legrace s roztodivnými barevnými trpaslíky. Loutky
jsou jako vždy VELKÉ.
Určeno dětem MŠ a 1. – 4. tř. ZŠ
Vstupné: 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Neděle 22. ledna – velký sál KD –
15.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ
Uvádí Divadelní soubor při Obecním úřadě Štěpánov nad Svratkou
Pohádkový příběh o víle Justýně a
mladém nezkušeném čertovi Bonifácovi, pekle, lesním království,
škodolibé Uršule a také lásce a
zlu...
Osoby a obsazení:
Uršula alias bába jedová: Radka
Pytlíková
Víla Justýna: Adriana Váchová
Víla Agáta: Simona Kolářová
Víla Zlata: Ludmila Markytánová
Královna víl: Miloslava Chalupníková
Čert Bonifác: Michal Kinc
Čert Pankrác: Iveta Hošková
Čert Servác: Petra Kincová
Lucifer: Robert Jícha (Městské divadlo Brno), Hynek Jurman, Jaroslav Němeček
Zpěváci: Pavlína Dufková, Michaela Dufková, Jan Lukášek, Pavel
Lukášek
Hudba: Jaroslav Němeček
Režie: Lenka Cacková
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč
		
Sobota 28. ledna – prostory KD –
20.00 hodin			
Pořádá: Město Bystřice n. P.

PLES MĚSTA BYSTŘICE NAD
PERNŠTEJNEM
Hudba: NOCTURNO Radima
Linharta
19.30 – 20.00 Uvítací přípitek
20.00 hodin Zahájení plesu – MODERÁTORKA Monika Absolonová
20.40 – 20.45 hodin Krasojezdkyně
na kole Martina Štěpánková-Trnková,
trojnásobná mistryně světa
21.25 – 21.30 Aerobic Jitky Exlové
21.30 – 22.00 Vyhlášení nejlepších
sportovců města 2011
22.30 – 23.00 MONIKA ABSOLONOVÁ s tanečnicemi (Petr Dvořáček)
23.45 – 24.00 Tombola
01.30 – 03.00 hodin Oldies party Mirka Koudelky
Malý sál:
21.00 – 24.00 Cimbálová muzika Lučina
Vstupné: 150 Kč 			
Předprodej: TIC
PŘIPRAVUJEME V ÚNORU:
4.2. 2012 - Zemědělský ples
11.2. 2012 - Ples gymnázia
18.2. 2012 - Společenský ples
MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o
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

ZA KRÁSAMI FILATELIE
8. Materiály a úprava poštovních známek.

Nejobvyklejším materiálem na tisk
poštovních známek je papír. Použito
bylo množství různých druhů ( hedvábný, toaletní, karton). Známky byly tištěny též na rubu starých map a nevydaných bankovek. Mimo papír byly použity materiály jako umělá hmota,kovové
fólie ( zlaté i stříbrné) a dřevěná dýha.
Himalájské království Bhútán vydalo
mnoho neobvyklých známek, včetně
parfémovaných a lisovaných z plastických hmot. Ze všech nejpodivnější jsou
známky-gramofonové desky, které hrají
národní hymnu! Také Paraguay vydala
gramofonovou desku, která byla připojena na aršík zobrazující skupinu Los
Paraguayos.
Trojrozměrné známky. První známka s 3D obrazem byla vydána v Itálii
v roce 1956 na počest OSN. Je na ní
mapa světa, která se zdá trojrozměrná,
když se na ni díváte speciálními brýle-

mi s červeným a zeleným sklem. V roce
1988 vydalo Rakousko první známku,
na které je hologram, který je pozorovatelný pouhým okem. Švýcarsko vydalo
známku, která dokonce voní po čokoládě. Čeho se ještě dočkáme?
Antonín Ráčil

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Předvánoční odpoledne v Prosetíně

27. listopadu 2011 proběhlo v budově Základní školy v Prosetíně
„Předvánoční odpoledne“, kde bylo možné obdivovat i zakoupit báječné perníčky, sušené ovoce, med, jablečný sirup, korálkové vánoční
ozdoby, také výrobky dětí ze školní družiny místní základní školy. Ale
vrcholným zážitkem byla dílna paní Evy Skalníkové a paní Ireny Kašíkové, které předvedly ruční výrobu řezaných svíček. Myslím, že snad
nebyl jediný návštěvník, který by si neodnesl alespoň jednu tuto nádheru domů. Také děti si mohly ozdobit a obarvit svíčku.
Příjemnou atmosféru adventního času si z této akce všichni odnesli
do svých domovů.
B. Hlaváčková, ZŠ Prosetín

Malé vánoční setkání

Mráz nakreslil nám do oken
spousty ledových kvítků,
štípe nás do tváří a zahání do tepla domovů,
ruce si hřejeme hrnečkem čaje z šípků
a pohádkové Vánoce prožijeme ve zdraví pospolu.
Přejeme všem spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků,
splnění všech tajných přání a v novém roce hodně zdraví, štěstí,
pohody.
SPOZ a OU Velké Janovice

Country bál v Rožné
Žákům ZŠ a MŠ Rožná se téma
divokého západu natolik zalíbilo, že
jsme se rozhodli uspořádat školní
country bál. Páťáci a čtvrťáci vymysleli soutěže s náměty ze života kovbojů a amerických dějin, školní družina
připravila výzdobu kulturního domu
a všichni se zapojili do nácviku slavnostního předtančení našeho bálu.
Country bál se uskutečnil v neděli
27. listopadu 2011. V saloonu se podávalo občerstvení a o mlsné jazýčky

Nastal prosinec. Nejkrásnější,
ale také zároveň nejnáročnější měsíc roku. Dospělé ovládá nervozita
a stres, děti jsou plné očekávání.
Hektičnost naší doby se střetává
s jednoduchou krásou tradic. OÚ
Rožná proto ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Rožná připravil na neděli 4.
prosince 2011 Malé vánoční setkání. Cílem této akce bylo nabídnout
příležitost sejít se pod krásně ozdobeným stromem, zastavit se a nechat
se okouzlit podmanivou atmosfé12. strana

se postaraly dobroty z cukrárny paní
Kašové. O dobrou náladu všech přítomných se postaral diskžokej pan
Neumann. Kovbojové, krásné dámy
i indiáni tančili, úspěch měla i dvě
předtančení. Všichni se s chutí zapojovali do soutěží a příjemně tak prožili zábavné „country“ odpoledne,
za jehož uskutečnění bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se na jeho organizaci podíleli.
ZŠ a MŠ Rožná

rou Vánoc. O výzdobu vánočního
stromu se jednak svými přáníčky
postarali žáci ZŠ a také paní Dana
Hanusová. Díky jejím nádherným
andělům je roženský vánoční strom
opravdu jedinečný a originální.
Škoda, že akci nepřálo počasí, které prudkým deštěm narušilo vystoupení dětí základní školy. Přesto
doufáme, že se nám podařilo přivítat
vánoční čas a založit krásnou tradici
adventních setkání i v naší obci.
Lenka Novotná
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Ředitelství Základní a Mateřské
školy Dolní Rožínka oznamuje, že
zápis dětí do 1. třídy na školní rok
2012-2013 se bude konat ve středu 8.
února 2012 od 13.00 do 16.00 hodin
v budově 1. stupně na sídlišti.
Vašim dětem můžeme nabídnout:
• klub Krteček pro předškoláky,
• výuku čtení genetickou metodou,
• moderní vzdělávací metody a výukové postupy (projektové dny,
daltonské vyučovací bloky, kooperativní vyučování, metody kritického myšlení apod.),
• zavádění prvků zážitkové pedagogiky,
• malé třídní kolektivy, ročníky spojovány nejsou,
• estetické a útulné prostředí učeben
vybavených moderní technikou,
• umístění učeben pro nejmladší žáky
(1. - 3. tř.) v samostatné budově
společně s mateřskou školou, a tedy

snadnější adaptaci žáků 1. třídy na
školní prostředí, minimalizaci nebezpečí šikany,
• bohatou zájmovou činnost (národopisný soubor, kroužek AJ, taneční,
výtvarný),
• podrobné informování o dění ve
škole i zadávání domácích úkolů a
materiálů k domácímu procvičování
učiva na přehledných, denně aktualizovaných internetových stránkách,
• detašované pracoviště ZUŠ.
Více informací můžete získat na
besedě pořádané ředitelstvím školy
pro rodiče žáků budoucí 1. třídy, která
se bude konat v úterý 17. ledna 2012
od 15 hodin v budově 1. stupně na
sídlišti v Dolní Rožínce. Při této příležitosti si můžete s dětmi prohlédnout
prostory školy a seznámit se s třídní
učitelkou.
Budeme rádi, když navštívíte naše
internetové stránky www.zsdr.cz

Setkání seniorů ve Strážku

POZVÁNKA NA MATALA

V
Podhoráckém
muzeu v Předklášteří u Tišnova probíhá
pozoruhodná výstava
malíře z našeho kraje
pod názvem „Bohumír Matal a mlýn
v Prudké“. Vernisáž
proběhla v neděli 27.
11. 2011 a těšila se
neskutečnému zájmu
publika,
dostavilo
se kolem 200 ctitelů
tohoto umělce. Bohumír Matal (1922 –
1988) se stal malířem světového jména, vynikal především v abstrakci.
Za komunistické totality byl však i on umlčován a do vnitřní emigrace
utekl právě na mlýn v Prudké, kde žil doslova až do své smrti. Zcela
výjimečná výstava na Vás čeká pár kroků od kláštera Porta coeli do
25. března 2012.
-HJFoto: Milan Holzapfel

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků,
v roce 2012 pevné zdraví,
mnoho osobních
i pracovních úspěchů
a spoustu krásných dnů
všem přeje
Mikroregion Bystřicko

V neděli 4. prosince se uskutečnila každoroční akce „ Adventní setkání seniorů“
ve Strážku, která se konala již po třinácté. Pravidelně ji pořádá Sbor pro občanské
záležitosti, vždy je připraveno malé pohoštění a zajímavý program. Navštívil nás
náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Novotný, který pronesl pár slov z aktuálního dění v našem regionu. Pan farář Mons. Valerián promluvil o adventním čase
a blížících se Vánocích. Vystoupili také žáci základní a mateřská školy, kteří předvedli krásné vystoupení. Děti zpívaly písničky, hrály na hudební nástroje a cvičily
aerobic. Celé odpoledne hrála k poslechu a tanci skupina Tandem. Setkání se zúčastnili i zástupci obce, se kterými mohli občané prodiskutovat různé záležitosti
a vše, co je zajímá. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění této
akce a pomohli tak připravit příjemné odpoledne pro naše seniory. 		
VT
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Pstruhařství Ujčov
Pstruh duhový živý - 110,- Kč/kg
Pstruh duhový kuchaný - 135,- Kč/kg
(objednávejte minimálně den předem a min. 10 ks)

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

Prodejní doba: Po – Pá 7-13 hod. a So 9-13 hod.
Kontakt: +420 724 835 563,
+420 566 566 480
www.pstruharstvi-ujcov.cz
Objednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.cz

RYCHLÉ A SOLIDNÍ NEBANKOVNÍ

Sezóna 2011/2012

PŮJČKY

volejte si o své peníze zdarma 800 420 240

Kolektiv školených instruktorů Vás
tímto zve k lekcím spinningu do nově

PŘIJÍMÁME NOVÉ OBCHODNÍKY!

www.potrebuji-penize.cz

upravených prostorů ve Sportovním
klubu.
zabezpečovací systémy

Bojíte se zlodějů?

Máte strach o svůj
majetek?
Kamaz Security Vám nabízí:

TRX

ZUMBA

BOSU FITNESS

KARDIO ZÓNA

Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405 (ve dvoře za novým MěÚ)
Bližší informace na recepci klubu nebo na tel.: 777 000 956

Rozpis lekcí s online rezervací na
www.4maxfitness.cz
14. strana

Zabezpečovací systémy
Kamerové systémy
Docházkové systémy
Přístupové systémy
Instalace datových sítí

+420 724 146 592

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

grafický návrh zdarma
sleva 10% na obklady + zařizovací předměty

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

tel.:
fax:
mobil:
e-mail:

+420 566 520 855
+420 566 522 368
+420 605 500 442
bystrice@vpo.cz
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
Velký sál:
Hudba: Nocturno bystřického rodáka, pianisty Radima Linharta
19.30 - 20.00
Uvítací přípitek (sekt)
za přítomnosti cimbálové muziky Lučina
20.00
Zahájeni plesu – moderátorka večera
MONIKA ABSOLONOVÁ
20.40 - 20.50
krasojezdkyně na kole Martina Trnková –
trojnásobná mistryně světa
21.25 - 21.30
Aerobic Jitky Exlové
21.30 - 22.00
Vyhlášení sportovců 2011
22.30 - 23.00
Monika Absolonová s tanečnicemi
23.45 - 24.00
Tombola
01.30 - 03.00
Oldies party Mirka Koudelky
Malý sál:
20.30 – 24.00 cimbálová kapela Lučina
s nabídkou kvalitních vín se somellierem

Í
N

ve foyer bude představena letní olympijská kolekce
reprezentace Londýn 2012 firmy Alpine Pro

Prodej vstupenek: TIC
Tel. 566 590 388

Náhled na rezervace vstupenek na www.bystricenp.cz

Generální partneři plesu
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Vstupné: 180,- Kč
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