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KULTURNÍ FESTIVAL

BYSTŘICKÉ LÉTO 2012

Aktivity příprav kulturně společenského festivalu Bystřické léto
neutichají ani v letošním roce. Scénář veškerých akcí je již prakticky
hotový a myslíme, že je opět na co se těšit.
Snad již tradičně léto otevíráme
festivalem Pelíšek fest, a to opět
poslední sobotu školního roku, tedy
30. června. V letošním roce zahrají z místních kapely Rabies, Ecce
Homo, SCA, Silent Hill či Douxis
Morte. Sestavu okoření kvalitní
pražská kapela Pankix s výbornou
zpěvačkou. Hvězdou večera pak
bude stále populárnější kapela
Mandrage. Kromě kvalitní muziky
pořadatelé soustředí nejvíce sil na
oživení festivalu o bohatý doprovodný program, a to jak pro starší
návštěvníky, tak pro děti. V jednání
je např. tetování henou, lukostřelba,
žonglování, skákací boty, výroba a
prodej reklamních placek, malování
na trika, čajovna s vodními dýmka-

mi a prodej šátků a ostatního „festivalového“ zboží. Návštěvu přislíbili
i motorkáři zdejšího Chopperteamu.
Začátek prázdnin 7. července pak
odlehčíme sobotním dopolednem
s dechovkou, kde kromě poslechu si
jistě užijí i chuťové buňky návštěvníků, neboť pro ně bude připraveno čerstvé uzené maso přímo z udírny a jiné
řeznické speciality. K poslechu zahraje Zuberská šestka a Dechový soubor ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem.
Netradičně v sobotu 21. července za námi tradičně přijede v rámci pořadu Divadlo na náměstí
populární vírské ochotnické divadlo s pohádkou Hrátky s čertem.
(pokračování na str. 14)

KRÁSNÝCH 100 LET ...
Dne 6. dubna 2012 se dožila pani Else
Horáková krásných 100 let a je tak nejstarší
občankou Bystřice nad Pernštejnem. Představitelé města a ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení ve Žďáře nad Sázavou paní
Horákovou navštívili a s kyticí v ruce popřáli
pevné zdraví, klid a pohodu. Z jejího vyprávění vyplynulo, že neměla lehký život. Prací
v zemědělství umožnila vystudovat všem čtyřem dětem a před dvaceti sedmi lety se z Valašska přestěhovala k dceři do Bystřice nad
Pernštejnem.
Pani Horáková je velmi svěží, i když nějaké
ty neduhy má. Pozorně sleduje dění ve městě i celé společnosti a živě se
o něj zajímá. Přejeme jí ještě hodně šťastných let v kruhu rodiny, zdraví
i životní optimismus, kterého má na rozdávání.
Redakce

Téma měsíce:

BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ
v poslanecké sněmovně
První ročník fotograﬁcké soutěže Bystřická zrcadlení se konal
pod záštitou předsedkyně PS PČR Miroslavy Němcové. Ta pozvala vítěze a organizátory tohoto projektu do poslanecké sněmovny k osobnímu setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 5. dubna.

Foto Robert Zlatohlávek
Vítězové a organizátoři fotosoutěže Bystřická zrcadlení s Miroslavou
Němcovou v Poslanecké sněmovně PČR.
V neformálním rozhovoru se Miroslava Němcová zajímala o průběh akce, vyjádřila potěšení z vysoké úrovně soutěže, kdy za účasti
90 přihlášených fotografů soutěžilo 480 uměleckých, dokumentárních a historicko-srovnávacích
fotograﬁí. Také zájem veřejnosti,
která hlasovala na webových stránkách www.fotosoutez-bystricko.cz
byl potěšující. Fotograﬁe prvního
ročníku zhlédlo na 10 000 návštěvníků webu. Miroslava Němcová
hovořila s vítězi soutěže Jaroslavem Nečasem, Jiřím Zachem
a Miroslavem Zonygou o způsobu
jejich práce s fotograﬁí. Ocenila
zájem a podporu, kterou projektu

BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ VE SNĚMOVNĚ

fotokroniky poskytlo Město Bystřice nad Pernštejnem. Poděkovala zástupcům partnerů loňského
ročníku – místostarostovi Města
Bystřice n. P. Josefu Vojtovi, řediteli gymnázia Milanu Hanákovi
a předsedovi poroty, která soutěžní fotograﬁe hodnotila – Jindřichu
Štreitovi. Paní Němcová zdůraznila důležitost uchování informací
o regionu Bystřicko pro další generace formou fotograﬁí. Zástupcům
organizujícího občanského sdružení KUMŠT popřála hodně sil
a celému projektu soutěže a fotokroniky mnoho dalších úspěšných
ročníků.
KUMŠT o. s.

SUZUKI SX4 1.6: emise CO2 141 g/km, kombinovaná spotěeba 6,2 l/100 km. Cena platí pěi využití SUZUKI FINANCE. Fotogra˸e je pouze ilustrativní. Reprezentativní příklad: pořizovací cena 349.900 Kč, výše úvěru 244.930 Kč, délka financování 4 roky, celkem 48 splátek, první splátka (akontace 30 %) 104.970 Kč, měsíční splátka včetně pojištění 6.638 Kč, celková částka splatná zákazníkem včetně
pojištění 321.549 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 2.939 Kč, úroková sazba 0 %, RPSN 11,9 %. Povinnost uzavřít havarijní pojištění a pojištění povinného ručení se společností GENERALI nebo UNIQA (sazba 4,07 %, 10% spoluúčast). Uvedené výhody nelze kombinovat.

INZERCE
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Kdykoli kamkoli

SUZUKI SX4

• nejspolehlivější vůz 4×4 podle statistik německé TÜV
• nejprodávanější japonský vůz v České republice
• nejvšestrannější crossover s maximem pohodlí a bezpečí

0% navýšení splátek a 5letá záruka

Od

229.900

SUZUKI Bystřice nad Pernštejnem

Kč

www.suzuki.cz

Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pern., tel.: 566 552 985, fax: 566 552 985
info@suzuki-bystrice.cz, www.suzuki-bystrice.cz
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INZERCE, OSTATNÍ

SHOP
Nová prodejna a servis
pracovních i sportovních
ètyøkolek a motorek.
Nabízíme kompletní sortiment doplòkù
a servis všech významných znaèek
ètyøkolek a skútrù na èeském trhu.
Najdete nás v prùmyslové zónì pøi cestì
na technické služby mìsta Bystøice nad Pernštejnem.

Oficiální prodejce:

info@baher.cz
www.baher.cz

Made in USA

Domácí cukrářská výroba
nabízí

tyto stavební práce
Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù

ná
Zele

Nabízíme cukroví na Velikonoce,
Vánoce, svatby, rodinné oslavy,
cukroví na neděli,...

Ceny: cukroví
zákusky
dorty
řezy, rolády
medovník

rá m
o
p
ús

-

280,-/kg
od 7,od 250,150,350,-

Jana Janečková
737 412 208
e-mail:jrk.2@seznam.cz
www.zakusky-cukrovi.websnadno.cz
tel.:

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.

Vítání občánků
Ve dnech 23. 3. a 30. 3. 2012 proběhlo v erbovní místnosti městského
muzea tradiční vítání nových občánků města Bystřice nad Pernštejnem.
Za účasti svých maminek a tatínků
bylo přivítáno celkem 16 nových občánků. Na slavnosti vystoupily děti
z mateřské školy s pásmem písniček
a básniček a přispěly tak k dobré
náladě všech. Přítomní rodiče se podepsali do pamětní knihy Městského úřadu, ve které je pořízen zápis
o slavnostním vítání dětí do života
a zároveň i slib, kterým se rodiče
zavazují, že učiní vše proto, aby ze
svého dítěte vychovali čestného a řádného občana našeho státu.
Red.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

NOVÝ OBCHŮDEK

AŤ VÍME, CO JÍME - S TÍMTO MOTTEM SE PRO VÁS OTVÍRÁ
▶ Možnost koupit si farmářské výrobky každý den.
▶ Čerstvé mléko, tvaroh, kravské, ovčí, kozí sýry,
▶ výborné uzeniny bez separátu, emulgátorů a barviv.
▶ Výborné pečivo.
▶ Voňavá paštika.
▶ Ručně vyráběná lahodná čokoláda.
Nakonec přijďte a ochutnejte.
Najdete nás v malém obchůdku

Na Masarykově náměstí č. 11
v Bystřici nad Pernštejnem

(blízko vchodu do supermarketu Albert)
Čas ukáže, jestli se náš obchůdek stane i Vaším.
Prodávat jsme začali 18. dubna.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2012
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
LEDEN 2012
9.1. Olga Brázdová
ÚNOR 2012
2.2. Marek Kabelka
6.2. Jiří Lupoměch
9.2. Jan Žemla
10.2. Jan Pavel Prášil
14.2. Šimon Sedláček
16.2. Jakub Vašíček
19.2. Eliška Chocholáčová
21.2. Zdeněk Fryšonc
22.2. Jaroslav Juračka
Jubilanti
KVĚTEN 2012
Jiřina Němcová
Cyrila Štouračová
Stanislav Korbička
Stanislav Fexa
Ladislav Fiala
Kazimír Durczok
Jaroslav Koval
Jan Sijarto
Václav Slaný
Úmrtí

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

ÚNOR 2012
29.2. Aleš Ptáček
73 let
BŘEZEN 2012
2.3. Milada Kubíková
82 let
3.3. Věra Ptáčková
80 let
5.3. Bohumila Langerová 89 let
10.3. Vladimír Chudárek 50 let
13.3. Gabriela Halamková 39 let
13.3. Ludislava Valová
66 let
14.3. Žoﬁe Šebestíková 74 let

OZNÁMENÍ
Od května bude mít
Turistické informační
centrum v Bystřici n. P.
otevřeno v sobotu i v neděli
od 9.00 do 13.00 hodin.

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

Diamantová svatba
Diamantová svatba je nedosažitelným cílem mnoha manželství.
V dnešní době je to cíl stále méně
dosažitelný.
Dne 5. dubna takovéto výročí
dosáhli manželé Kamila a Štěpán Ďuroškovi. Šedesát let jejich
společného života bylo protkáno
tvrdou prací, odhodláním i odříkáním. Stále se živě zajímají o naše
město a celospolečenské dění.
Jsou velmi aktivními občany. Jaký
recept je na takto dlouhé manželství – zdraví, láska a tolerance.
Přejeme všechno nejlepší, pevné
zdraví a mnoho štěstí.
Redakce
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ZPRÁVY Z MĚSTA

CENTRUM ZELENÝCH VĚDOMOSTÍ – seriál
Z historie přípravy projektu
Jak jsme již informovali, impuls pro vznik projektu vyšel ze
zemědělské školy. Ta před osmi
lety začala řešit problém, co se
zdevastovaným statkem, který jí
byl přidělen jako školní podnik.
Prvním nápadem vedení školy
bylo vybudovat zde pro výukové
účely vzorovou agroturistickou
farmu včetně ubytování. Přípravou
tohoto projektu byl pověřen ECEAT – European Centre for Ecology
and Tourism, mezinárodní nevládní
organizace zabývající se cestovním
ruchem na venkově (www.eceat.
cz, resp. www.eceat.org). V ČR byl
ECEAT od roku 1993, kdy vznikl,
jeho zakladatelem a průkopníkem.
Investice na výstavbu vzorové agroturistické farmy se však ukázala být
příliš vysoká vzhledem k nepříznivé demograﬁcké prognóze, tedy ke
snižujícímu se počtu studentů přicházejících do středních škol (tento pokles vrcholí právě v současné
době). Projekt proto nebyl v tehdejší podobě realizován.
Kraj Vysočina posléze inicioval
a ﬁnancoval přípravu tzv. integrovaných projektů v jednotlivých
regionech kraje. Provedené analýzy
přinesly zajímavý poznatek – Bystřicko se od jiných regionů
odlišuje neobyčejně velkou
koncentrací ekotechnologií,
zejména z oblasti tzv. obnovitelné energetiky. Vedle
již provozované městské
kotelny na biomasu, porostů rychle rostoucích dřevin
a vodní elektrárny Vír byly
v té době vedeny úvahy o výstavbě kogenerační jednotky (tedy sloučené přípravy
tepla a elektřiny) a solární
elektrárny v Bystřici, o výstavbě bioplynové stanice
v Rozochách a peletovací
linky ve Strážku (výroba

V minulém čísle jsme se poprvé zabývali novým unikátním projektem města a jeho partnerů s pracovním názvem Centrum zelených
vědomostí, který je současně strategickým projektem kraje Vysočina
v oblasti cestovního ruchu. Příprava a realizace projektu takového
rozsahu přináší řadu otázek. Proto jsme spustili nové webové stránky na adrese www.edencentre.cz, kde budeme o dění kolem projektu
průběžně informovat. Současně připravíme sérii novinových článků
k jednotlivým tématům - ten dnešní je první z řady.
dřevěných pelet na vytápění). Přestavbou na nejmodernější technologie procházela rovněž městská
čistírna odpadních vod. Na tomto
základě vznikla první idea „zeleného“ Bystřicka – regionu, který
by se mohl stát ukázkou moderních
ekotechnologií v praxi. Školní statek získal v této skládačce centrální postavení jako místo, kde bude
možné vidět v ukázkách i to, co
nelze navštívit v reálném provozu a
součástí bude i zemědělský provoz
a pohled do historie tak, aby celý
přírodní koloběh mohl být uzavřen.
Myšlenka byla zakotvena v „Memorandu o porozumění“ (viz http://
www.edencentre.cz/nasevize/), jež
bylo signováno představiteli města,
školy a ECEATu. K memorandu se
posléze připojila i obec Rozsochy.
Nápad na „zelené Bystřicko“ se

líbil i vedení Kraje Vysočina a byl
doporučen k dalšímu dopracování.
Začali jsme analyzovat naši ideu
do větší hloubky, hledat inspiraci a poučení u nás i v zahraničí.
Zjistili jsme, že podobná centra
nejsou v Evropě běžná. Buď jsou
to zařízení malá (De kleine Aarde
v Nizozemí v Boxtelu), zaměřená
čistě jenom na technologie (CAT Centre for Alternative Technologys
v Powysu ve Walesu), nebo naopak
daleko větší a soﬁstikovanější (Eden
Project v Cornwallu Anglii). Experti ECEAT navštívili také Earth Centre, jež vznikalo od roku 2000 na
území zdevastovaném těžbou uhlí
nedaleko britského Coventry. Tento
projekt nebyl s ohledem na umístění a nesmírné náklady na odstranění
starých ekologických zátěží nikdy
dokončen. Ani v Česku ani v jiných
evropských zemích jsme projekt

podobný našim plánům nenašli
a postupně jsme dospěli k přesvědčení, že projekt „zelené“ Bystřice
může být svým obsahem velmi
atraktivní a to nejenom pro domácí
návštěvníky. Projekt dostal pracovní název Centrum zelených vědomostí. Zbývalo naplánovat kolik
a jakých návštěvníků může Centrum přilákat, jak si je udržet, co
a kam přesně umístit, jak to má
vypadat a co to má dělat, jak vše
logicky propojit, jaké profese bude
potřeba, kolik co bude stát a kde na
to získat peníze. A přitom nezapomenout na to, že zázemí pro praxe
musí v Centru získat i škola.
Co se bude dít dále
Peníze jsou již po letech úsilí
„na cestě“ a Bystřice je opět v popředí pozornosti. Nyní probíhá
příprava detailní prováděcí dokumentace stavby. Ta bude sloužit
jako podklad pro výběrové řízení
na dodavatele. Centrum je velká a složitá zakázka, proto musí
být tato dokumentace precizní
– v podstatě do posledního hřebíku nebo zásuvky. Dokumentaci
zpracovává společnost AS project
Pelhřimov a na její přípravě se
podílí řada specialistů – historici,
architekti, etnografové, specialisté na výstavnictví, na
zpracování potravin,
na vzdělávání, návštěvnický management, na
obnovitelnou energetiku, cestovní ruch i zemědělství. Pokud půjde
vše podle plánu, přibližně v polovině roku
bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele
tak, aby stavba mohla
být zahájena před koncem letošního roku.
Michal Burian, ECEAT,
partner projektu

Zprávy z Domanína
Dětský námořnický karneval v Domaníně
Písní „Vzhůru na palubu“ byl zahájen domanínský dětský karneval, tentokrát v duchu námořníků
a pirátů. Všechny děti, které přišly na náš karneval, se zúčastnily dobrodružné plavby na naší lodi
Bárka, která byla na pódiu kulturního domu připravena k plavbě. Vítr nás zavál před mnoho úkolů, nástrah a her. Děti překonaly rozbouřené vlny
moře, vzkaz v láhvi je nabádal ke zručnosti, kterou
použijí v případě ztroskotání a manipulace se záchranným kruhem je na moři taky velmi důležitá.
Vše děti uplatnily v soutěžích, které si pro ně připravila posádka (námořníci a piráti – pořadatelé)
lodi Bárka.
Taneček, který předvedla děvčata z Domanína
coby pirátky a kluci coby námořníci, sklidil velký
potlesk.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Samospráva obce Domanína vyhodnotila výsledky „ankety“ – souhlasných prohlášení o připojení se
na plánovanou kanalizaci. Ke dni
jednání samosprávy se ještě nepodařilo zkontaktovat zcela všechny
majitele domů, ale dosavadní součet
zní 109 souhlasných a 9 nesouhlasných. Tento výsledek dává předpoklady pro pokračování v přípravě
akce. Nyní se obnoví projektování
a následně v druhé polovině roku by
se mohly začít projektovat přípojky
do jednotlivých domů. Samospráva
děkuje spoluobčanům za vstřícný
přístup k této důležité záležitosti pro
rozvoj obce.
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ZE ZÁMKU DO DOMKŮ ANEB PROMĚNA ÚSP KŘIŽANOV
„Metamorfóza“, neboli proměna
byl název výstavy, kterou pro občany města a jeho okolí připravil Ústav
sociální péče Křižanov ve spolupráci
s městem Bystřice nad Pernštejnem.
Výstava probíhala od 2. do 12. dubna v městském muzeu. Návštěvníci
zde měli možnost poznat prostředí i
podmínky života lidí s mentálním postižením v Ústavu sociální péče Křižanov. Byly zde vystaveny fotograﬁe
z historie a současnosti ústavu, ale
také nové plány z nejbližší budoucnosti. Výstavu doplňovaly výtvarné
práce a výrobky klientů ústavu, které
zde vznikají v rámci nabízených terapií.
Název výstavy „Metamorfóza“
měl tak upozornit na proměnu, kterou Ústav sociální péče Křižanov připravuje již v současnosti a plánuje do
budoucna v rámci projektu „Podpora
transformace sociálních služeb pro
lidi s postižením.“ Jedná se o změnu způsobu poskytování služby, ale
i proměnu podmínek v oblasti bydlení. Pro současné obyvatele ústavu
by měly být vystavěny nové malé

domácnosti v běžné zástavbě měst
a obcí. Z těchto důvodů vznikl v Ústavu sociální péče Křižanov Multidisciplinární transformační tým, jehož
úkolem je naplánovat tyto změny
a připravit na ně jak klienty tohoto
zařízení, tak personál. Dále i rodiny
klientů, ale i obyvatele měst a obcí, ve
kterých by měly být nové domácnosti
vystavěny. Již během tvoření transfor-

Proč používat bezpečnostní pásy
V polovině měsíce března se mohli řidiči na silnicích žďárského regionu setkat
s hlídkami policistů z Dopravního inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou nebo pořádkovými policisty. Ti v rámci dopravně bezpečnostní akce prováděli kontrolu
zaměřenou na dodržování pravidel silničního provozu a prioritně na používání
bezpečnostních pásů a zádržných systémů ve vozidlech. A právě nepřipoutání
osob patřilo mezi nejčastější prohřešky posádek vozidel. Policisté tuto skutečnost
zaznamenali ve 26 případech. V loňském roce 2011 bylo na území republiky
zjištěno přes 66 000 těchto přestupků.
Připoutání se pásem ve vozidle trvá minimální čas. Pár sekund může zachránit
lidské životy. Co musí řidič nebo spolujezdec udělat, než se vydá na cesty?
• usednout do automobilu
• uchopit pás za sponu a mírným tahem uvolnit dostatečnou délku popruhu
• zasunout sponu do zámku
• upravit popruh přes tělo a hrudník
A právě těchto pár sekund, které řidič nevyužil, je spojeno s vážnou dopravní
nehodou. Ta se stala ve středu 21. března 2012 pět minut před 18. hodinou na
silnici mezi obcemi Bobrůvka a Radešín. Byla to zároveň první tragická nehoda,
která se na silnicích Žďárska v letošním roce stala. Řidič osobního vozidla Volkswagen Golf se při nárazu do stromu velmi vážně poranil v oblasti hlavy. „Při
dopravní nehodě došlo k nárazu do stromu pravou přední stranou vozu. Tato část
vozidla u spolujezdce byla značně poškozena. Prostor automobilu, ve kterém se
nacházel řidič, byl nepoškozený,“ řekl vedoucí Dopravního inspektorátu ve Žďáře nad Sázavou npor. Bc. Zdeněk Kubík, který byl přítomen na místě dopravní
nehody. Jak dále dodal, je zcela zřejmé, že v případě použití bezpečnostních pásů
by nedošlo k poranění hlavy a řidič by neutrpěl smrtelné zranění.
Člověk, který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má šestkrát větší
šanci nehodu přežít.
Jana Martincová, komisař PIS

mačního plánu, zahájilo vedení ústavu jednání s těmito obcemi i městy.
S městem Bystřice nad Pernštejnem
se tak podařilo navázat úzkou spolupráci při hledání vhodných pozemků
pro výstavbu dvou domků, ve kterých
by v budoucnosti mělo bydlet celkem
12 lidí s mentálním postižením, kteří
jsou klienty Ústavu sociální péče Křižanov. V každém z těchto domků by

mělo žít 6 lidí, kteří vzhledem ke svému postižení, ale i imobilitě budou
potřebovat vysokou míru podpory
ze strany personálu. Nové bydlení
by mělo těmto lidem přinést možnost žít běžným způsobem života, tak
jak je přirozené pro jejich vrstevníky
a ostatní lidi v běžné společnosti.
Město Bystřice nad Pernštejnem
tak získá další obyvatele, vznikne
také nová pobytová sociální služba,
která zde doposud chybí. Dále vzniknou nová pracovní místa na pozicích
personálu při poskytování podpory
těmto lidem v nových domcích.
Ústav sociální péče Křižanov se
bude snažit o připravovaném projektu
v Bystřici nad Pernštejnem informovat prostřednictvím tisku a podobných akcí, jakou byla již uskutečněná
výstava v městském muzeu. Dále
bude intenzivně pokračovat spolupráce na realizaci připravovaného
projektu mezi zastupitelstvem města
a zřizovatelem ÚSP Křižanov Krajem Vysočina.
Marie Bartošková
ředitelka ÚSP Křižanov

Vloupání do sklepů
• Že si pachatelé vybírají sklepní
nebo společné prostory domů není
náhodné. Je zde malý pohyb osob
a majitelé tato místa nenavštěvují
každý den. Ve sklepech pachatelé
často objevují věci, které majitel
využívá jen v určitém ročním období. Nejčastěji si zde lidé ukládají
lyže, jízdní kola, sportovní vybavení, nářadí, potraviny a další věci,
které v bytě není kam uložit.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina srdečně zve na akci
„Dny otevřených dveří“, která se uskuteční ve dnech od 3. května
do 5. května 2012.
Čtvrtý květnový den slaví svátek prohlédnout si zázemí jednotlivých
sv. Florián, patron hasičů, kominíků a stanic, techniku a vybavení.
vlastně všech profesí, které mají co do
Stanice budou otevřeny v době od
činění s ohněm. V souvislosti s osla- 08:00 hod do 17:00 hod.
vami svátku sv. Floriána se široké
Školy a školky mohou tuto akci
veřejnosti otevřou brány všech jeden- také využít k preventivně výchovné
advaceti stanic profesionálních hasičů činnosti.
v našem kraji.
Srdečně zveme.
Velcí i malí příznivci hasičů se
Petra Musilová,
budou moci seznámit s naší prací, tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina

Na Žďársku zaznamenávají policisté přibývající nárůst vniknutí do
bytových domů a následné krádeže
ze sklepních kójí nebo společných
místností tzv. koláren. Jestliže
v měsíci lednu a únoru to byly ojedinělé případy, od začátku měsíce
března zadokumentovali policisté
již čtyři případy. Nejčastěji pachatelé v tomto roce odcizují jízdní
kola, ale odnesou si i věci, za které mohou získat ﬁnanční hotovost.
Způsobená škoda je prozatím vyčíslena na necelých 65 000 korun.
Poslední případy, které policisté zadokumentovali, se staly ve Velkém
Meziříčí a Žďáru nad Sázavou.
• Neznámý pachatel v době od
2. března 2012 do 12. března 2012
vstoupil do bytového domu na ulici Bezručova ve Velkém Meziříčí.
Vstupní dveře jsou z venkovní strany osazeny koulí. Pak pachatel pokračoval neuzamčenými dveřmi do
sklepních prostor. Z jedné kóje poté
odstranil zámek. Vnitřní prostor
prohledal a odcizil značkový fotoaparát, paměťovou kartu do fotoaparátu, transformátorovou páječku
a další zde uložené věci. Majiteli
vznikla škoda na odcizených věcech ve výši nejméně 3 600 korun.
• I šestapadesátiletá žena využila
sklepní prostory k uložení jízdního kola, které přes zimu nevyužívá. Její sklepní kóji ale v době od
9. března 2012 do 12. března 2012
navštívil pachatel, jenž ji o horské
jízdní kolo značky Merida připravil. Černo-oranžové kolo mělo hodnotu 4 000 korun. Ke krádeži došlo
na ulici Okružní ve Žďáře nad Sázavou.
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Dny otevřených dveří

Obyvatelům domů můžeme doporučit:
• věnujte pozornost zabezpečení
sklepních prostor a jednotlivých
kójí
• zabezpečte svoji sklepní kóji tak,
aby si možný pachatel nemohl
prohlédnout, co máte uvnitř uloženo
• provádějte častější kontrolu těchto
míst
• všímejte si neznámých osob pohybujících se po domě
• v případě podezřelé osoby neprodleně informujte policisty
• v případě vloupání nevstupujte
dovnitř a volejte Policii ČR
• neuklízejte vzniklý nepořádek
• důsledně zamykejte vstupní dveře
i další dveře společných prostor,
i když jsou opatřeny tzv. koulí
• kontrolujte řádné dovření dveří
• pro případ odcizení cenností nebo
např. jízdních kol si poznamenejte
výrobní čísla, barevné provedení,
nápisy, vybavení, pořiďte si fotograﬁe
• zvažte zanechání věci vyšší hodnoty v těchto místech
Jana Martincová,
komisař PIS

ŠKOLSTVÍ

Student gymnázia míří do Anglie
Student našeho gymnázia Lukáš
Michalec bude příští školní rok studovat v Anglii.
Vy, kteří jej znáte trochu více, jistě víte o jeho talentu a zálibě v anglickém jazyce. Jsme moc rádi, že se
rozhodl svoje nadání patřičně zhodnotit. V září tohoto školního roku
zažádal Lukáš u nadace Open Society Fund o udělení ročního stipendia pro studium na střední škole ve
Velké Británii. Následovalo období
příprav, testování a konkurzů, během nichž bylo z původních asi 80ti
uchazečů vybráno nakonec pět nejlepších, jimž bylo toto stipendium
přiděleno. Podle níže uvedené tabulky je patrné, že konkurence byla
určitě velmi zdatná, nicméně Lukáš
byl vybrán na prvním místě! Tento

výsledek je krásnou reprezentací nejen naší školy, ale i města a regionu.
V srpnu odjíždí tedy Lukáš do
waleského města Breconu, kde bude
trávit příští školní rok. K tomuto
krásnému úspěchu blahopřejeme a Good luck in England.
Seznam studentů/studentek, kteří
získali/y plné stipendium na roční
pobyt ve Velké Británii: Lukáš Michalec, Gymnázium Bystřice nad
Pernštejnem; Robin Horňák, Gymnázium Nad Alejí, Praha; Monika
Axmanová, Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha; Rebecca Hyršlová,
Gymnázium Jana Nerudy, Praha;
Ondřej Soukup, Gymnázium Česká
Lípa.
Pavla Kunovská,
učitelka angličtiny

Osud knihy
/Ohlédnutí za výstavou/
Ano, i knihy prožívají své osu- věděli. Chtěli si ji prostě sami předy…Mezi ty, na které se nezapo- číst. Také ﬁlmová adaptace oslovila
míná, patří Deník Anny Frankové. nové diváky.
Přesvědčili se o tom ti, kteří zavíNejednou přišla řeč na podobné
tali na výstavu Deník Anny Fran- příběhy. Asi nejvíce byla připomíkové – Odkaz pro současnost.
nána Hana Bradyová z nedalekého
V aule bystřického gymnázia Nového Města na Moravě a kniha
byla k vidění od 4. do 31. ledna Hanin kufřík, přijatelná i pro dětské
tohoto roku. Expozici zapůjčilo čtenáře. Někteří naši studenti naŽidovské muzeum v Praze společ- vštívili výstavu o ní v květnu roku
ně se spoluautory z Holandského 2011 v Horáckém muzeu a porovinstitutu v Amsterodamu.
návali osudy obou dívek i jejich
Dvojjazyčné materiály – doku- rodin.
menty, fotograﬁe, citace z knihy –
Velmi cennou součástí naší výpřinesly komplexní pohled na kon- stavy byla svědectví a názory mlakrétní příběh z tématu, které jsme si dých lidí z celého světa. A tak mohzvykli označovat slovem holocaust. li návštěvníci konfrontovat svoje
Mnohdy bezprostředně po zhléd- vědomosti a postoje k ožehavému
nutí expozice a DVD pokračovali tématu.
návštěvníci spontánní diskusí.
Byť vyvolává spíše smutek a obaVskutku v tomto případě jen má- vy, nutí nezavírat oči před otazníky,
lokdo zůstal netečný.
které řeší i naše současnost.
Osud třináctileté dívky, jež se
Je užitečné připomínat si mis nejbližšími a několika dalšími nulost, je nutné o ní přemýšlet, je
známými skrývala více jak dva žádoucí, ale velmi obtížné, neoparoky v zadním traktu jednoho kovat stejné omyly.
z amsterodamských domů, je pozoruhodný. Další, nejen studenti, si
Libuše Císařová,
vyhledali knihu, o níž se právě doGymnázium Bystřice n.P.

Volejbalistky stříbrné
Volejbal – oblíbená kolektivní
míčová hra. Ovšem pouze pro ty,
kteří zvládnou náročnou techniku
možných způsobů odbití míče.
A to je právě úskalí, které výuku
a trénování volejbalu provázejí.
Se základy volejbalu začínáme už
v primě. Přibližně po třech – čtyřech letech jsou děti schopny zahrát si hru s upravenými pravidly
tak, aby je bavila, přinášela variabilní situace i potěšení z jejich
zvládnutí. Všechno to žádá docela
velkou dávku trpělivosti, zejména
od malých adeptů. Podaří-li se to,
potom čas strávený na kurtu v hale
či na venkovních hřištích, včetně
beach kurtu / třeba na bystřickém
koupališti /, patří mezi našimi studenty k nejoblíbenějším.
Dorostenky
–
volejbalistky
z Gymnázia Bystřice n.P. se pravidelně účastní okresního volejbalového turnaje. Letošní ročník
byl pro nás velmi úspěšný. Konal
se 21. března 2012 ve Sportovní
hale ve Žďáru nad Sázavou. Naše
studentky získaly celkově druhé
místo. Je cenné mj. i proto, že se
v týmu neobjevuje žádná organizovaná volejbalistka.
Celý turnaj byl velmi vyrovnaný.
Zapojily se čtyři střední školy, hrálo se systémem každý s každým,
na děvčata tedy čekaly tři zápa-

sy. Vzhledem k tomu, že přijely
týmy, které volejbal opravdu hrají
a ovládají, daly se očekávat urputné souboje. O konečném pořadí
rozhodoval doslova a do písmene
každý míč. Do poslední chvíle
vládlo napětí. O suverénním vítězi
nebylo pochyb, ale další umístění…? Naše dívky zaslouženě dosáhly na druhou příčku. Patří jim
uznání za poctivou a obětavou kolektivní hru, úspěšně smečovaly,
dařily se bloky. Hru na síti hodnotím jako výbornou, též hra v poli
byla na slušné úrovni. Pokud se
dařilo podání a příjem, předvedly
řadu pohledných volejbalových
kombinací. Zkrátka bylo vidět, že
hrají s nasazením, pro celý tým,
hlavně mají ze hry radost. /Výsledky k nahlédnutí na stránkách
školy./
Reprezentovaly nás R. Dufková,
M.Jindrová, A.Jurošová, B. Kunčíková, K. Menoušková, V.Schneiderová a S. Švédová. Kromě prvně
jmenované jsou všechny letošní
maturantky, jejich rozloučení s reprezentací školy tedy bylo skvělé.
Dík patří bez rozdílu všem a také
přání, aby jim všem vydržel sympatický vztah k aktivnímu sportování i v dalších létech!
za předmět. komisi těl. výchovy
L.Císařová

Základní škola Nádražní Vás srdečně zve
na projektový den pro žáky 2. stupně s názvem

Země nám nepatří,
my patříme Zemi
30. 4. 2012 od 9:30 hodin
venkovní pavilon školy

12 skupin dětí
bude pracovat venku
i ve školní budově
na různých tématech
týkajících se
Dne země.
Např. výroba
z odpadového
materiálu
(loutek, panáčků
z pet lahví, papíru, ...)

Přijděte se podívat nebo i vyzkoušet!
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ZŠ Nádražní ve stopách basketbalu
Přehoupl se nám nový rok a jeho
začátek se nesl ve znamení basketbalových klání. V průběhu prvních
měsíců proběhly mezitřídní turnaje,
z nichž nejlepší žáci získali možnost
reprezentovat naši školu v meziškolních soutěžích. Okrsky probíhaly
v Bystřici, když mladší kategorie
(6. - 7. třída) soutěžily na naší škole
a starší kategorie (8. - 9. třída) na ZŠ
TGM. Kromě starších žáků postoupi-

la všechna družstva do okresních kol.
Na naší škole také proběhly turnaje vyhlášené ministrem školství
ve ﬂorbalu. Jednoho se zúčastnily
dívky a druhého chlapci. Chlapci
nakonec postoupili do krajského
kola, které se bude v polovině dubna
konat v Jihlavě.
Více informací naleznete na
www.zsbystrice.cz.
Ředitel školy Martin Horák

Noc plná čtení
Klub dětských knihoven SKIP
a Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR již po 12. pořádal
akci „Noc s Andersenem“, která
proběhla 30. – 31. března 2012 ve
školách a knihovnách po celé České
republice a v několika dalších zemích. Letos se do projektu zapojila
i naše škola Nádražní 615.
Děti měly možnost poznat sebe
i třídní učitele z jiné stránky, než při
běžném vyučování. Všichni si rázem
uvědomili, že se i v prostorách školy dá zažít spousta legrace. Nadšeně
soutěžili ve skupinách, plnili úkoly
s literárními náměty, sbírali body,
aby na konci úsilí byli odměněni
drobnou sladkostí. Pro zpestření si
i zatancovali Zumbu, za což tímto
děkujeme lektorce Dáši Brdárové
ze sportovního klubu 4MaxFitness
za báječný zážitek. Po lekci Zumby
neúnavní sportovci změřili síly v
basketbalu i vybíjené. Nechyběla ani
noční stezka odvahy se strašidly, poslouchání písniček, sledování ﬁlmů,

nezapomenutelná půlnoční návštěva
počítačové učebny, polštářová bitva,
ale hlavně jsme si ČETLI!!! Čtení
samo o sobě je jedno velké dobrodružství. Pohádku na dobrou noc
přišel menším dětem přečíst i pan ředitel Martin Horák. Věk se projevil
v usínání, neboť menší děti se po
závěrečné pohádce spokojeně zachumlaly do spacáků a usnuly, kdežto větší si povídaly ještě dlouho do
noci.
Domů si děti odnášely nejen
mnoho zážitků, ale i památeční pohlednici od ilustrátora knih Tomáše
Řízka. Akce se opravdu vydařila, za
podporu děkujeme rodičům, vedení
školy a oceňujeme i samotné chování žáků. Rozloučíme se slovy Zdeňka Svěráka: „Všechny děti potřebují
pohádky. Pohádky jsou vláhou pro
dětskou duši.“
D. Kabelková, L. Chudobová,
D. Pivková a M. Slámová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Nepál – cesta k Mt. Everest
V rámci projektu Bystřicko čte dětem 2012 uskutečnila naše škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 dvakrát čtení. Četl PaedDr. Libor Turek
z knihy Viléma Heckela Poslední hora a zajímavě vyprávěl zážitky z Nepálu, jeho vlastní výpravy, které doplnil diapozitivy, zajímavou hudbou a ukázkami suvenýrů nebo vybavením pro vysokohorskou turistiku. Mohl nám tak
přiblížit 20 dnů výstupu k nejvyššímu vrcholu, setkání s „domorodci“, pobyt
v nepálské metropoli Kathmándu, nepálské zvyky, svátky, tajemství buddhistických klášterů a nebezpečí vysokohorských výstupů.
Velmi poutavé vyprávění se všem přítomným líbilo a alespoň na chvíli
jsme se měli možnost ponořit do jiného, mnohem klidnějšího světa, než je
ten náš příliš uspěchaný. Akci jsme pořádali ve spolupráci s Mikroregionem
Bystřicko.
Hana Kopecká, zástupce ředitele školy

Památník Terezín
Již tradičně se žáci 9. ročníků
ZŠ Nádražní 615 účastní v rámci
předmětů z oblasti Člověk a společnost exkurze do Památníku Terezín.
Dlouho očekávaný den nastal 9. 3.
2012, kdy značně netrpěliví usedli již v 5 hodin ráno do autobusu,
neboť je čekala poměrně náročná
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cesta k poznání střípků minulosti.
Průvodci nastínili dětem, v jakých podmínkách tu lidé museli
žít v letech nacistické okupace. Po
úvodní přednášce i s krátkou ﬁlmovou ukázkou v Muzeu ghetta jsme
se vydali na prohlídku města, jeho
základních historických budov a ex-

pozicí. Navštívili jsme Krematorium, Obřadní místnost, Kolumbárium, Ústřední hřbitov, Magdeburské
kasárny a celá akce byla zakončena
v Malé pevnosti.
Dita Kabelková, Věra Slámová, ZŠ
Bystřice n.P., Nádražní 615

Vzpomínka na
Masaryka
Žáci 8.B ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 se zúčastnili setkání
u sochy T.G.Masaryka u příležitosti
162. výročí jeho narozenin. Společně s ostatními žáky bystřických škol,
zástupci města a místními obyvateli
zavzpomínali na myšlenky našeho
prvního prezidenta, které stále žijí.
Mezi nejznámější patří výzva Masaryka: „Myslit, myslit, myslit!“
Dita Kabelková

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Velikonoční jarmark v ZŠ TGM
Kdo by se po dlouhé zimě netěšil
na hřejivé jarní sluníčko! Tato touha je stará jako lidstvo samo a ani
v dnešní moderní době tomu není
jinak. Děti se svými vyučujícími
v Základní škole T.G. Masaryka
každoročně s předstihem připravují
jarní akce jako vynášení Morany,
sluníčkový den, masopustní karneval, nebo velikonoční jarmark. Ten
se uskutečnil ve čtvrtek 29. března již potřetí a znovu byl krásnou
ukázkou toho, jak se dá skloubit
historie a současnost, dětská touha
po vlastní tvořivosti se zkušeností
a řemeslným fortelem. Celá dvě
podlaží školy se totiž zaplnila více
jak 35 „stanovišti“, na kterých naši
hosté předváděli a současně spolu
s dětmi a často i s dospělými vytvářeli nejrůznější jarně velikonoční

dílka.
Každý si tak mohl zkusit různé
techniky zdobení vajíček, velikonočního pečiva, pletení pomlázek,
vázání košťat, tvorbu velikonočních
dekorací z různých materiálů, drátkování, zhotovování ﬁgurek z kukuřičného šustí, vizovického těsta,
marcipánu, výrobu lodiček z kůry,
atd. Vše oživila nabídka jarních
květin, prezentace včelařských i třeba kovářských produktů. Atmosféru dotvářely malé děti v krojích,
vůně čerstvě upečených jidášů, či
velikonočních beránků, cvrnkání
kuliček, nebo živá zvířátka.
Děkujeme všem, kteří přispěli
ke krásnému předvelikonočnímu
odpoledni a těšíme se někdy příště
opět na shledanou.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Základní škola T. G. Masaryka čte dětem

V průběhu 19. – 23. března 2012
probíhal na naší škole projekt „ZŠ
TGM čte dětem“, který je součástí
rozsáhlého projektu mikroregionu
„Bystřicko čte dětem 2012“.
Program pro děti byl opravdu pestrý. Na prvním stupni se postupně
vystřídalo téměř deset hostů, kteří
seznámili malé žáčky se svými oblíbenými knihami z dětství. Ze tříd
bylo slyšet povídání O pejskovi a kočičce, děti se pobavily s hrdiny knihy
Bylo nás pět, s napětím poslouchaly
o Záhadě hlavolamu, připomněly
si pověsti z Vysočiny nebo toužily po stejné partě, jakou měly Děti
z Bullerbynu. K tomu si mohli žáci
něco vymalovat, vyrobit dekorace
k blížícím se Velikonocím, vžít se do

zajímavých hereckých rolí apod.
Na druhém stupni proběhl projekt
Živé knihy s mnoha zajímavými hosty. Žáci 6. a 8. ročníků se společně
s panem ředitelem J. Slámou nebo
panem M. Špačkem přenesli na Divoký západ a do tajemného pravěku.
Celá akce měla jeden důležitý cíl
- přitáhnout malé a dospívající žáky
k zajímavé četbě, připomenout jim,
že se mohou díky knize přenést do jakýchkoliv světů, zažít nesčetná dobrodružství, vykonat hrdinské skutky
a hlavně – rozvíjet svou fantazii.
Poděkování patří Kraji Vysočina,
Nadaci OKD a společnosti E.ON za
ﬁnanční podporu této akce.
Marie Nebolová, ZŠ TGM

Živé knihy v ZŠ TGM
V Základní škole T. G. Masaryka jsme v rámci týdne Bystřicko čte dětem již druhým rokem
pozvali zajímavé osobnosti z našeho města a okolí v rámci projektu Živé knihy. Smyslem této
akce jsou vlastně rozhovory našich hostů a žáků školy, konkrétně sedmých a devátých ročníků.
Snažili jsme se oslovit představitele zajímavých povolání, lidi
s různými zájmy a koníčky i s neobvyklými životními zkušenostmi, aby se pro naše sedmáky a deváťáky mohli stát pomyslnými
živými knihami, ve kterých si
budou „listovat a číst“.
Po loňských dobrých zkušenostech jsme celý projekt mírně
rozšířili a naše pozvání přijalo
celkem dvanáct hostů. Ve třech
učebnách jsme vytvořili osm stanovišť. Žáci měli za úkol vybrat
si dvě z nich a zjistit co nejvíce
informací, pečlivě zapisovat a vyptávat se, podívat se na fotograﬁe, případně si i něco vyzkoušet
na vlastní kůži.
Mohli si popovídat s panem
Svačinou, bývalým politickým

vězněm a nahlédnout tak do jeho
krušných životních zkušeností,
s panem Cisárem z městského
muzea a dozvědět se tak něco
o historii města a okolí, s panem
Proseckým, který sbírá a opravuje stará auta a provozuje muzeum
veteránů.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Žáci si s nadšením vyzkoušeli
míchání koktejlů (samozřejmě
nealkoholických) a pohovořili
s paní Markovou z hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí,
která přijela i se dvěma studentkami. S paní Exlovou si ověřili
pevnost svých svalů cvičením

na powerballech a seznámili se
s prací profesionální cvičitelky.
Svůj čas nám věnoval i pan
Pavlů, který pracuje v Hasičském
záchranném sboru Kraje Vysočina a zajímavě povídal o své náročné práci. Se svými cestami po
Jižní Americe, USA a Anglii nás
seznámila paní Slabá. S velkým
ohlasem se setkali i členové bystřické hudební skupiny Rabies.
Završením celého projektu budou skutečné knížky, které naši
žáci společně napíší a ilustrují,
vyberou do nich všechno zajímavé, co se jim podařilo nasbírat
a zapsat o našich hostech. To vše
sváží a „vydají knižně“. Jednotlivé ročníky a třídy si pak mohou
porovnat svůj pohled na naše návštěvníky.
Chtěli bychom poděkovat
všem hostům, že nám věnovali
svůj čas. Jistě se stali pro naše
žáky inspirací a obohatili tak
jejich pohled na život nebo jim
ukázali nové možnosti, jak trávit
volný čas.
Jana Koscielniaková, ZŠ TGM
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Majáles v Bystřici nad Pernštejnem
Blíží se máj a s ním i obnovená studentská slavnost Majáles Zubří země.
Tak jako vloni připravujeme nejenom pro studenty obou středních škol,
ale i pro širokou veřejnost Bystřice a jejího okolí velké množství doprovodných akcí.
V úterý 8. 5. 2012 od 18:00 Vernisáž výstavy autorské značky CHALUHA Petry Kršákové a Evy Chmelové, Bystřice nad Pernštejnem – foyer
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

V pátek 11.5.2012 – Festival Majáles Zubří země 2012
- od 11:00 recesistický průvod studentů VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem a Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem na Masarykovo náměstí
- od 12:15 do 14:45 soutěžní klání o královský pár Majáles – amﬁteátr na
náměstí
- od 15:00 Festival Majáles Zubří země 2012 – areál VOŠ a SOŠ Bystřice nad
Pernštejnem, vystupující viz plakát Festivalu Majáles, doprovodné akce –
bungee trampolíny a mnoho dalších, bohaté občerstvení v areálu zajištěno
- v 18:00 Korunovace královského páru s družinou – hlavní podium festivalu
Majáles – areál VOŠ a SOŠ
Na zajištění programu na bystřickém náměstí se podílí studenti Gymnázia
Bystřice nad Pernštejnem.

V sobotu 12.5.2012 od 18:00 – kulturní program
Majáles Zubří země 2012
- módní přehlídka autorské značky CHALUHA za doprovodu živé hudby
pod vedením Martiny Olivové
- divadelní vystoupení - komedie ZÁMĚNA, divadelní soubor TAK JO Brno
- program se uskuteční v atriu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
Majáles Zubří země 2012 je zajišťován členy Studentského klubu VOŠ a
SOŠ Bystřice nad Pernštejnem za ﬁnančního přispění města Bystřice nad
Pernštejnem a ﬁrmy WERA WERK Bystřice nad Pernštejnem.
Všechny Vás srdečně zveme k dobré zábavě!

Dům dětí a mládeže
v Bystřici nad Pernštejnem

LÉTO 2012
MĚSTSKÉ TÁBORY

I. turnus
II. turnus
III. turnus
IV. turnus
V. turnus

9. 7. – 13. 7. 2012 – výtvarný /max. 15 dětí/
9. 7. – 13. 7. 2012 – všeobecný
16. 7. – 20. 7. 2012 – aerobik
16. 7. – 20. 7. 2012 – všeobecný
23. 7. – 27. 7. 2012 - všeobecný
30. 7. – 3. 8. 2012 – počítačový
6. 8. – 10. 8. 2012 – všeobecný

Cena jednoho turnusu:
členové DDM
600,ostatní
650,výtvarný tábor
800,V ceně je zahrnut oběd, pitný režim a drobné výdaje
/výtvarný tábor + spotřeba materiálu/.
Program: vždy od 8:00 do 15:00 hodin /podle zaměření tábora – hry,
soutěže, vycházky, návštěva koupaliště …./
Tábor se nebude konat, jestliže nebude přihlášeno min. 8 dětí.
Přihlášky a bližší informace získáte v kanceláři DDM
nebo na telefonu: 566552700, email: ddmbynp@seznam.cz .
Těšíme se na vás na Domečku!!!

Dům dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem
Vás srdečně zve na

17. ročník AKADEMIE DDM
v neděli 27. 5. 2012
představí se Vám členové zájmových útvarů aerobik,
mažoretky, kytara, ﬂétna, klavír a judo.
Budete si moci prohlédnout výstavku prací
dětí ze ZÚ výtvarný, keramika a všeuměl.
Srdečně zvou pořadatelé!

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

VŠEUMĚL
- sobotní odpoledne s tvořivou činností pro děti od 2. tříd a dospělé

v sobotu 19. 5. 2012
ve 14:00 hodin na DDM
Připravili jsem pro vás:
FIMO
- šperky, dekorace
Cena za materiál: 50,- Kč
Těšíme se na vás na Domečku!

Concentus Moraviae 2012
17. ročník festivalu, jehož je naše město každoročně spolupořadatelem,
proběhne mezi 2. a 30. červnem 2012 s podtitulem „Kouzlo čísel“. V
dramaturgii Barbary Marie Willi zazní více než tři desítky koncertů hudby
z období od středověku po baroko v podání špičkových českých a zahraničních hudebníků zabývajících se autentickou interpretací staré hudby.
Na koncerty lze využít zvýhodněné vstupné. Již od března 2012 jsou
k dispozici vstupenky v předprodeji v KD v Bystřici n. P. Při včasném
nákupu vstupenek za speciální zvýhodněnou cenu na koncerty v našem
městě můžete ušetřit 50 Kč z plného vstupného. Tato možnost je časově
ohraničena, platí pouze do 1. června 2012.
Podrobný program bystřických koncertů již v příštím čísle nebo na
stránkách města nebo www.concentus-moraviae.cz.
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Novinky z výtvarného oboru
Základní umělecké školy
Děti z výtvarného oboru ZUŠ přivítaly jaro tvorbou barevných přání, kde
využily nových technik embossingu, stampingu, decoupage, doplněné o 3D
efekty. Samy byly překvapené, jak úžasné kompozice se jim podařilo vytvořit. Kromě toho se seznámily s klasickou technikou tkaní z ručně předené
příze. I ty nejmenší děti dokázaly vetkat do dřevěných rámečků úchvatné
krajinky. Větší žáci – a hlavně žákyně – se chystají na realizaci kolekce pro
malou módní přehlídku s tématem módy 60. let, kde využijí technik batiky,
lavírování a malby na textil. Tato přehlídka by se měla konat během měsíce
června na bystřickém náměstí. Už nyní se těšíme a zveme všechny přátele
výtvarného umění a kreativity – přijďte se pokochat a podpořit svým zájmem
děti a mládež v jejich uměleckém snažení!
Za ZUŠ Libuše Zítková

Úspěchy pěveckého oddělení na Národní
pěvecké soutěži základních uměleckých škol
Ve čtvrtek 9. února 2012
se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu. Naši školu reprezentovaly Radmila Špačková a Kateřina
Jurnečková, obě soutěžily ve III.
kategorii. Výkony děvčat byly velice zdařilé a vyrovnané, obě získaly 1. místo, Radmila dokonce
s postupem do krajského kola.
A tak jsme se v úterý 13. března
opět vypravily s paní ředitelkou
na cestu, tentokrát do Humpolce.
Cestování sice bylo delší, ale vy-

platilo se. Radmila se v silné konkurenci soutěžících umístila na
krásném 2. místě. Velkou zásluhu
na skvělém umístění měly také
Markéta Černá a Marie Jindrová,
které děvčata doprovodily hrou na
klavír.
A co říci na závěr? Albert Einstein kdysi pravil: „Konec světa bude, až lidé přestanou
zpívat.“ Proto oběma přeji stále stejný elán a nasazení, s nímž zpívají a děkuji za výbornou reprezentaci
naší školy i regionu.
Eva Čepičková

Dolní Rožínka četla dětem
Základní škola v Dolní Rožínce se
již popáté zapojila do celorepublikového projektu zaměřeného na podporu čtenářských dovedností našich
dětí Celé Česko čte dětem. V rámci
regionálního projektu Bystřicko čte
dětem podporovaného krajem Vysočina proběhla na naší škole ve dnech
14. a 16. března 2012 dvě významná
setkání.
Středeční podvečer dne 14. března
byl zcela věnovaný Jaroslavu Foglarovi, skautingu a stému výročí vzniku
této organizace. Mezi mladé příznivce
knih zavítal pan MVDr. Jan Pavlásek,
skaut tělem i duší, známý mezi stauty
jako „Song“. Poutavě hovořil o skautingu, jeho vzniku, myšlenkách a hlavně o svém příteli „Jestřábovi“. Společně jsme se přenesli do Sluneční zátoky
a připomněli si tak plnění bobříků,
prošli jsme Stínadly a vydali se společně s Rychlými šípy odhalit záhadu
Tleskačova hlavolamu. Po zajímavém
vyprávění a čtení z Foglarovy knihy si
děti mohly vyzkoušet své dovednosti
v dílničce věnované skautskému vázání uzlů – v němž se pan Pavlásek projevil jako skutečný odborník.
Zatímco malí šikulové vázali a „sukovali“, jejich rodiče si mohli popoví-

dat u improvizovaného občerstvení,
které pro ně připravili zaměstnanci školy a obyvatelky DPS v Dolní Rožínce.
Na středeční odpoledne, na pana
Pavláska – „Songa“, ani na jeho přítele
„Jestřába“ určitě hned tak nezapomeneme a už se těšíme na další setkání, ať
už reálné – s panem Janem Pavláskem,
nebo to knižní na stránkách Foglarových knih.
Sluncem zalité páteční odpoledne
jakoby vymalované Zdeňkem Milerem
nás zvalo k dalšímu setkání – setkání
s dlouholetou spolupracovnicí autora
krtečka, paní JUDr. Milenou Fischerovou.
Není asi dítěte, které by neznalo tuto
postavičku. Málokdo ale ví, že Zdeněk Miler byl i nadaným hudebníkem,
velkým milovníkem přírody (což jsme
si ověřili třeba na pohádce Krtek a víkend), spolupracovníkem Jiřího Trnky
(jehož sté výročí narození si letos připomínáme), ale třeba že pan Miler je také
autorem loga Studia Bratři v triku.
Jménem Zdeňka Milera poděkovala
paní Fischerová našim třeťáčkům za
přáníčka k jeho 90. narozeninám, která
v loňském roce putovala z Dolní Rožínky až do výtvarníkových rukou.
Příjemné setkání s paní JUDr. Milenou Fischerovou a osobností Zdeňka
Milera bylo opět zakončeno tvůrčími
dílničkami, v nichž si děti mohly – podle Milerovy pohádky „Krtek a kalhotky“ vyzkoušet tkaní, stříhání a barvení
látek. Nesmíme také zapomenout poděkovat paní Fischerové za milé dárky,
které přivezla našim školákům.
Obě čtenářská odpoledne, stejně
jako čtení ve třídách a školní družině
během celého týdne, se opravdu vydařila a my už se těšíme na další setkání
v příštím roce.
Poděkování patří Kraji Vysočina, Nadaci OKD a společnosti
E.ON za ﬁnanční podporu této akce.
ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko



=È3,6'2+8'(%1Ëâ.2/<<$0$+$


%\VWĜLFHQDG3HUQãWHMQHP0DVDU\NRYRQiP



âNROQtURNPRåQRVW]iSLVXYPtVWČãNRO\NDåGp~WHUê
YPČVtFLNYČWQXDþHUYQXRG±KRG
 HOHNWURQLFNiSĜLKOiãNDQDZZZ\DPDKDVNRODF]
 WHO


9\XþRYDQpRERU\
RGþW\ĜGRPČVtFĤGtWČWHVSROHþQČVURGLþL
5REiWND


SĤVREHQtQDVP\VORYpDKXGHEQtYQtPiQt
GtWČWH
3UYQtNUĤþN\NKXGEČ RGGYRXGRþW\ĜOHWUR]YtMHQtKXGHEQRVWL





StVQČPLKURXQDU\WPDPHORGQiVWURMH
KXGHEQČSRK\ERYêPLþLQQRVWPLDM
5\WPLFNpNUĤþN\ 
QDYD]XMtFtSĜHGãNROQtSURJUDPUR]YRMKXG
SĜHGVWDYLYRVWL]iNODG\KXGHEQtQDXN\KUD
QDIOpWQXU\WPLFNpDPHORGQiVWURMHDM
=REFRYiIOpWQD

SURGČWLRGãHVWLOHWPOiGHåDGRVSČOp
VRSUiQRYiDDOWRYiIOpWQD
GiOHPRåQRVWVSROHþQpYêXN\URGLþHDGČWL
.H\ERDUG)..NOiYHV\ SURSUDFRYDQiPHWRGLNDKU\RGãHVWLOHW
.H\ERDUG). 

SURSUDFRYDQiPHWRGLNDKU\VPRåQRVWtYODVWQt
WYRUE\RGRVPLOHWPOiGHåDGRVSČOp
=SČY SRSURFN]SČY 
SURGČWLRGRVPLOHWPOiGHåDGRVSČOp
LQWRQDþQtþLVWRWD]SČYQDPLNURIRQ
YRNiOQtVNXSLQ\
$NXVWLFNiN\WDUD 
RGRVPLOHWPOiGHåDGRVSČOp


3ĜtSUDYDQDKXGHEQtRERU\VWĜHGQtFKDY\VRNêFKãNRO


11. strana

KULTURA

Městská knihovna informuje
Pro jarní dny nabízíme našim čtenářům malý výběr z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce března.
Knihy pro dospělé:
Burkert Ivan
Doležalová Alena
Hay Louise L.
Hofmann Corinne
Hüsler Eugen E.
Johnson Paul
Junek Václav
Kačer Jan
Klučina Petr
Miller Pat
Morgensternová Monika
Pipeková Jarmila
Scarfo Anna Maria
Straková Helena
kách a odpovědích
Suchá Jitka
věku
Tučková Kateřina
Vávrová Soňa
Vlček Vojtěch

Žítkovské bohyně
Doprovázení v pomáhajících profesích
Totalitám navzdory

Knihy pro mládež:
Abedi Isabel
Březinová Ivona
Dahl Roald
Dudek Adolf
Nepil František
Smith L.J.
Walz Inge

Potlesk pro Lolu
Natálčin Andulák
Obr Dobr
Velká obrázková abeceda
Strakaté pohádky
Upíří deníky. Osvobození
Velká kniha scoubidou

„Malování pro děti“
V úterý 27. března 2012 proběhla v městské knihovně zábavná interaktivní show pro žáky 3.tříd bystřických ZŠ. Děti se vtipnou formou seznámily se
skutečným ilustrátorem panem Adolfem Dudkem a jeho prací. Děti i paní
učitelky byly akcí nadšeny a autogramiáda na závěr pořadu neměla konce.

Tajný výlet za svatým Jakubem
Domácí krabičková dieta
Miluj svůj život
Příběh bílé Masajky
Turistický průvodce Dolomity
Intelektuálové
Hitler v Čechách
K přátelům
Zbroj
Pozitivní metody výchovy psa
Bilingvismus a interkulturní komunikace
Kapitoly ze speciální pedagogiky
Prokletá
Státní maturita z češtiny – v testových otázSkupinové hry pro cvičení paměti v každém

„Nezbedníci“ v knihovně
Žáci 1.a 2. tříd bystřických
ZŠ se 13.března 2012 zúčastnili setkání s autorkou mnoha
dětských knih paní Martinou
Drijverovou. Čtení z autorčiny nejnovější knihy „Nezbedníci“ a vyprávění o knihách
proběhlo v městské knihovně
v rámci projektu mikroregionu „Bystřicko čte dětem
2012“.
Poděkování patří Kraji Vysočina, Nadaci OKD a společnosti E.ON za ﬁnanční podporu této akce.

„Toulání po světě s Pavlou Jazairiovou“
Večerní pořad ve spolupráci s Uměleckou agenturou RAJCHA se uskutečnil 27. března 2012 v městské knihovně. S autorkou mnoha knih a novinářkou Pavlou Jazairiovou hovořil o životě a cestování redaktor Českého
rozhlasu Robert Tamchyna. Beseda byla doplněna diapozitivy z autorčiny
loňské cesty do Indie.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
ww.knihovna.bystricenp.cz

Hynek Jurman

B yystřice nad P ernštejnem
j

Temné stránky – 9
ě

N a bystré vod

B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman

V polovině 60. let byly stále častější dopravní nehody, i bystřická
kronika zachycuje řadu případů.
Jeden z nich se trochu vymyká
běžným haváriím. Dne 30. října
1965 srazil před půlnocí motocyklista V. z Věžné chodce K. B.
z Domanínka, který utrpěl zranění.
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Kamarád postiženého C. z Domanínka vlepil jezdci políček a přerazil mu dolní čelist.
Kronikář také připomíná, že nemine rok, aby se nestal smrtelný
úraz v uranových dolech. V roce
1964 byli zavaleni horninou 2 zaměstnanci z Bystřice: Ladislav
Ječmínek (40 let) a Emil Kavan
(36 let). Dne 28. června 1965 byl
přimáčknut klecí Ladislav Marek
z Klokočí. Jeho smrt zavinil spolupracovník K. z Bystřice, který
porušil bezpečnostní předpisy.
Každoročně se objevilo několik případů oběšení, ale 26. dubna
1965 byl zachráněn dělník Štefan
Juráček z Budské na Slovensku,
přechodně ubytovaný v Bystřici.
Oběsil se na stromě, ale byl včas
svými spolupracovníky odříznut
a zachráněn.
Problémy s opilci vylíčil kroni-

kář v roce 1966 takto:
„Veřejná bezpečnost zaznamenala letos v Bystřici 15 výtržností
z opilství. Rovněž některé dopravní
nehody byly způsobeny pod vlivem
alkoholu. Veřejná správa alkoholismus potírá různými způsoby.
Zdá se, že na alkoholiky nejvíce
platí odvoz do tzv. záchytky v Brně
a Jihlavě, kde se u opilého provede
potřebný lékařský zákrok a hlavně
výchovný pohovor. Celá akce stojí
postiženého 500 – 800 Kčs, k tomu
ostuda na pracovišti, na veřejnosti
apod. Letos bylo odvezeno z Bystřice do záchytu 13 alkoholiků, ale
to je stejně málo.“
Dne 2. dubna 1966 byl při večerní procházce s dívkou na silnici
(kronikář píše „dálnici“) z Bystřice k Domanínku zachycen motocyklistou v plné jízdě 24tiletý
Vladimír Sís z Bystřice, který po

5 dnech podlehl těžkému zranění.
Částečná vina byla na chodci, protože šel po nesprávné straně, ale
větší na motocyklistovi.
A 30. května 1966 vběhla pod
motocykl 11tiletá Anna Vávrová
z Bystřice č. 212. Utrpěla zlomeninou lebeční kosti a vážný otřes
mozku.
V červnu1966 vojín Dezidér
Šariska z vojenského útvaru vyslaného do Bystřice na výpomoc
Pozemním stavbám napadl v podnapilém stavu v restauraci u Čermáků dlaždiče Vladimíra Čecha
a hodil jej do skleněné výplně.
Čech si prořízl na krku tepnu, takže mu krev stříkala po celou cestu
od Čermáků přes náměstí na stanici SNB a lékař ji stěží zastavil.
Zraněný byl ihned převezen do nemocnice a zachráněn.
připravil Hynek Jurman
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S Vodomilem Zubří zemí 2012 – 3
Překrásnou krajinou buď kolem
Fryšávky nebo přes Daňkovice a
Javorek putujeme ze Sněžného do
Jimramova. Městská památková
zóna s radnicí, zámkem i starou
školou, krásné okolí s vyhlídkovou
skálou Prosičkou, označené rodné
domy osobností, to jsou jimramovské magnety. Od léta 2011 má také
v Jimramově na náměstí svoji sochu
Brouček.
Poté se držíme toku Svratky do
Dalečína a před Písečné a Vítochov
zamíříme do Karasína. Ten se stal
vyhledávaným turistickým místem
hlavně pro svou rozhlednu a lyžařský areál s vlekem. Vyhlídka k památnému Vítochovu, Moravci, k Sýkoři a na druhou stranu k Buchtovu
kopci je překrásná! A už jen skok to
máme do Bystřice, dole na náměstí
navštívíme muzeum i infocentrum a
nesmíme vynechat Areál sportu, a to
nejen kvůli razítku…
JAN KARAFIÁT
(4. 1. 1846–31. 1. 1929), spisovatel a
evangelický
farář, autor
nejčtenější
dětské knížky.
Studoval
evangelickou školu
v
rodišti,
dále gymnázium v Litomyšli, později teologii postupně
v Berlíně, Bonnu a ve Vídni. Působil jako učitel a vychovatel v Kolíně
nad Rýnem, pak byl výpomocným
kazatelem v Roudnici, stipendistou ve skotském Edinburku, učil
na evangelickém učitelském ústavu
v Čáslavi a byl farářem na Valašsku
v Hrubé Lhotě (1874-1894).
Pro neshody s nadřízenými složil
po dvaceti letech úřad, odešel do
Prahy a působil pak jako nezávislý misionář v Praze, kde vyučoval
i děti T. G. Masaryka, Herberta
a Alici. Sám napsal řadu náboženských knih a studií. Nezapomenutelným se stal ovšem díky Broučkům
(1876). Z Karaﬁátovy tvorby dále
vyšlo: Broučkova pozůstalost (30
pohádek, 1900), Karaﬁátova čítanka (1924) a Z dopisů spisovatele
Broučků (1934).
Broučky začal psát v Krabčicích (1873), pokračoval v Čáslavi
a dokončil je 17. 9. 1874 v rodném
Jimramově. Za 30 krejcarů vyšli
poprvé v r. 1876 jeho vlastním nákladem anonymně a zapadli v zapomnění. Teprve po 17 letech na
ně upozornil novinář Jan Herben
a Gustav Jaroš nazval autora v recenzi »českým Andersenem«. Od
Erbenova vydání v roce 1895 začíná
být kniha často vydávána, ale teprve
v r. 1912 (10. vydání) je poprvé uveden autor. Dílko se vyznačuje lásky-

plným vztahem k přírodě, plyne z
něj porozumění dětské psychologii
a promítá se do něj i vliv rodného
autorova prostředí a také zážitky z
vlastního života, což Karaﬁát přiznal ve svých Pamětech spisovatele
Broučků (5 dílů sepsaných v letech
1860 – 1927). „V Jimramově bylo
tak krásně proto, že jsme tam byli
doma,“ vzpomínal autor. Na jeho
rodném domku najdete pamětní desku od Fr. Anýže.
GUSTAV PFLEGER MORAVSKÝ
(27. 7. 1833 - 20. 9. 1875),
spisovatel,
zakladatel
sociálního
románu.
Byl nejmladším z
devíti dětí
karasínského nadlesního a když
byl dán otec
Matyáš předčasně do penze, bydlela
rodina v Bystřici a po požáru v roce
1841 přešli do Vojetína a na Skalský
dvůr.
Po otcově úmrtí se stěhuje desetiletý Gustav do Prahy, kde ho čekalo ryze německé prostředí, takže
mladý student veršoval německy. Po
roce 1848 se zdokonaluje v češtině
a za pár let už publikuje. Pracoval
pak jako úředník České spořitelny
(od 1854). V l. 1861-1862 je dramaturgem Novoměstského divadla,
ale zase se vrací do spořitelny. Po
matčině smrti tvoří především dramata a romány, do nichž vnáší jako
první autor i sociální náměty. Román Z malého světa je první českou
sociální prózou, Pﬂeger v něm líčí
i první dělnickou vzpouru z r. 1844.
Osmnáct jeho básní zhudebnil
v r. 1865 Antonín Dvořák, bustu mu
v r. 1883 zhotovil Josef Václav Myslbek (spatříte ji v bystřickém muzeu)
a Pﬂegrova díla si vážil jeho spolužák
Jan Neruda i básník Svatopluk Čech.
Za nejlepší Pﬂegrovu práci označuje
kritika román z dělnického prostředí
Z malého světa, který snesl i soudobá
světová měřítka.
Pﬂeger vydal verše Dumky, Cypřiše, veselohry Ona mne miluje,
Telegram, tragédie Poslední Rožmberk, Boleslav Ryšavý i romány
Ztracený život, Z malého světa, Paní
fabrikantová.
„Vysoká planina, na níž Karasejn
se vypínal, poskytovala mně již jako
hošíkovi velikého potěšení, když mi
byl ukazován v mlhavé prostoře
krásný Moravec…” vzpomínal spisovatel.
Slavného rodáka připomíná v Karasíně pamětní deska na obnovené
myslivně, když ta původní 7. září
1895 vyhořela a s ní takřka celá vesnice. Na odhalení desky se v r. 1883
přišel podívat i Vilém Mrštík, projev
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měl redaktor Josef Barák. O 50 let
později zde na slavnosti řečnili Jan
Karník a především Arne Novák.
Tehdy se zde sešlo přes 2 000 lidí
z široka daleka. V karasínské myslivně čp. 3 se narodil 16. 3. 1807
též obrozenecký učitel a hudebník
František Slavíček a mladý učitel
Josef Věromír Pleva zde napsal v
roce 1927 svou první knihu, Eskorta
(vyšla1929).
MUDr. FRANTIŠEK VESELÝ
(18. 3. 1862– 6. 1. 1923),
vlastenecký
lékař,
zakladatel
moderní
balneologie,
mecenáš
umění, brilantní řečník a publicista.
František Veselý vzešel ze skromných
poměrů, přesto vystudoval gymnázium a Karlovu univerzitu. Na
lékaře byl promován v roce 1866,
ale za stipendium se musel zavázat, že bude 6 let sloužit u vojska.
Z vojny jezdil rád na dovolenou
do Bystřice a dlouhé dopisy domů
podepisoval jako Fráňa. V Šaraticích vybudoval od roku 1894 plnírnu minerální vody, v roce 1897
založil v Brně Ruský kroužek a o
rok později zavítal do Luhačovic,
které tehdy skomíraly. Založil
akciovou společnost, podchytil
nové prameny, dbal na moderní
lékařské postupy a do lázní přivedl umělce v čele s architektem
Dušanem Jurkovičem a skladatelem Janáčkem. Jurkovič vyzdobil
lázně svými charakteristickými
stavbami. Veselý dovedl lázně

k lesku a proslulosti. Vděk však
nesklidil, chtěl zde zřídit útočiště nemocných a ne letovisko pro
nákladný noční život. Rezignoval
a v říjnu 1909 lázně opustil.
Jako významná postava moravského kulturního a hospodářského života psal a přednášel
o zdravotnictví, o významných
osobnostech našeho národa a o aktuálních otázkách své doby. Za 1.
světové války byl Veselý plukovním lékařem a ředitelem vojenské
nemocnice v Kroměříži, odmítl
však vstát při hymně a připít císaři, a byl proto zbaven hodnosti i funkce. Našel však vedoucí
post v lázních v Bohdanči a tam
pomohl společně se svojí druhou
ženou Marií Calmou-Veselou prosadit Janáčkovu Její pastorkyni na
scénu Národního divadla v Praze.
Veselý svým majetkem zajistil 6
představení pro případ neúspěchu,
ale Janáček ho na premiéru ani nepozval.
Nakonec i z Bohdanče odcházel Veselý hořce, opět se zklamal
v lidech. Po válce byl jmenován
generálním inspektorem čs. lázní.
Ale časem se vzdal inspektorátu,
stal se ředitelem lázní ve Sliači,
ale koncem roku 1921 i skončil,
cítil se nemocen. Čekal ho už jen
krátký návrat do Luhačovic...
František Veselý vstoupil i
do literární historie. Monograﬁi
o Veselém zpracoval František
Kožík v knize „Kouzelník z vily
pod lipami“. Marie Calma vydala v roce 1933 knížku „MUDr.
František Veselý“.
„Byl člověkem velkého formátu,
kterého někteří lidé neměli rádi
jen proto, že ho nemohli vstrčit do
kapsy,” napsala o svém manželovi.
Hynek Jurman

Beseda se SURAO ve Stříteži
Ve čtvrtek 29.března 2012 proběhla ve Stříteži první z několika besed
mezi občany z lokality Kraví Hora a zástupci Správy radioaktivních
odpadů. Hlavním tématem diskuse se stalo možné provedení geologického průzkumu v této lokalitě. Tento průzkum by měl ověřit míru její
vhodnosti k umístění trvalého úložiště vyhořelých odpadů z Českých
jaderných elektráren.
Jako garant objektivnosti a odbornosti se na pozvání obce Střítež
zúčastnil diskuse odborník z nejpovolanějších. Doc.Ing. Petr Otčenášek
CSc. je významným členem vládní nezávislé energetické komise, tzv.
Pačesovy komise. Přes své velké pracovní vytížení neváhal a podělil se
o své poznatky a názory se zúčastněnými a ochotně nabídl další pokračování vzájemné spolupráce s obcí.
Velice potěšující byla hojná a účast obyvatel obce a jejich důstojný,
aktivní a věcný přístup k debatě. Zajisté nebyly vzneseny zcela všechny
otázky, které ve vztahu k probíranému tématu vyvstávají. Stejně tak stále existuje spousta obav a pochybností. To podstatné a pozitivní však je,
že jednání a záměry SURAO se dosud jeví jako naprosto transparentní
a vstřícné.
Jsme na počátku nelehkého procesu, který je ale bezesporu založen
na slušných základech, tvořených důvěryhodností všech zúčastněných
stran, což není vůbec málo, zejména v kontextu s jiným obdobným projektem probíhajícím v našem nejbližším okolí.
Radek Štourač, Střítež
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„Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.“
Dětský úsměv – to je hlavní moto
letos již III. Beneﬁčního koncertu,
který pořádá Orchestr N. Kyjovského. V předchozích letech orchestr podpořil Sdružení „Vodicí pes“
z Brna, které se zabývá výcvikem psů
pro nevidomé. Významným hostem
na obou koncertech byla taktéž nevidomá sopranistka Pavla Čichoňová.
Letos se ale orchestr rozhodl podpořit
někoho z našeho města. Při pátrání,
kdo by se měl stát cílem naší pomoci,
jsme se setkali se Soňou Dudkovou,
která je vedoucí a hlavní duší bystřického Klubu „Úsměváčci“, která
se zabývá volnočasovými aktivitami
dětí s fyzickým a psychickým postižením z Bystřice a okolí. Ona sama
je maminkou postižené dcery, a tak
se rozhodla sdružit v Bystřici rodiče
dětí s podobným handicapem. Mnozí z Vás, kteří žijete v našem městě,
možná ani nemáte zdání, že zde tento
klub funguje. Ale toto slovo nevystihuje pravou podstatu činnosti klubu.
Rodiče dětí společně s jejich asistenty
se jim snaží pomoci smysluplně vyu-

žít volný čas. Ve své činnosti se věnují
arteterapii - léčbě uměním, cestování,
turistice atd., vše v takové míře, aby
děti při svém postižení aktivity zvládly a ještě z nich měly radost. Možná
si řeknete, že to vlastně není Vaše
věc, že Vaše děti jsou zdravé, a tak
proč se zajímat o něco, co se Vás ne-

týká. Možná ale patříte mezi ty, jimž
není lhostejný osud a život dětí, které
žijí mezi námi a jen prostě neměly
tolik štěstí jako to Vaše, které právě
prohání míč pod okny Vašeho bytu
a nepotřebuje k této aktivitě žádnou
pomoc. A právě Vy jste naší nadějí.
Proč? Protože klub pro svoji činnost

SONK o. s. při ZUŠ v Bystřici n. P. ve spolupráci s KD v Bystřici n. P.
Vás srdečně zvou na

$'0'(+î0KONCERT
1TEJGUVTW0-[LQXUMÉJQCJQUVę
„Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje
a naznačí, že srdce je doma.“
Sobota 28. dubna

velký sál Kulturního domu v Bystřice n. P.
Výtěžek bude věnován Klubu „Úsměváčci“ - postiženým dětem z Bystřice a okolí
od 17:00 jarmark výrobků dětí, začátek koncertu v 18:00, vstupné dobrovolné

Koncert podpořili:
Město Bystřice n. P., TIC Bystřice n. P.,
KD Bystřice n. P., Hana Killerová-Pracovní oděvy a další

www.sonk.cz

www.usmevacci.webnode.cz

potřebuje kromě neutuchajícího zájmu svých vedoucích hlavně v dnešní
době tolikrát diskutované peníze. Jakákoli částka, kterou přispějete, bude
vítána. V úvodu jsem zmínila účast
hosta na našem koncertu. Ani letos
o něj nebudete ochuzeni. A nebude
jen jeden. Hlavními hosty budou totiž
samotné děti z Klubu „Úsměváčci“.
Nejprve pro Vás připraví od 17:00
malý jarmark, na kterém si budete
moci zakoupit jejich výrobky, a pak
se samy aktivně účastní koncertu
a stanou se jeho součástí. Už teď se
pečlivě připravují a těší se, až Vám
předvedou, co i přes svůj handicap
zvládnou.
Pokud nám chcete pomoci rozsvítit
úsměvy na jejich tvářích, přijďte v sobotu 28. dubna 2012 do KD v Bystřici.
Koncert začíná v 18:00 a podpoří jej
Město Bystřice n. P., IC a KD Bystřice
n. P., Pracovní oděvy Hana Killerová
a další. Všem tímto děkujeme a těšíme
se na Vás. www.sonk.cz, www.usmevacci.webnode.cz
Lenka Macháčková

KULTURNÍ FESTIVAL BYSTŘICKÉ LÉTO 2012
(Pokračování ze str. 1)

Přijďte podpořit Martina Kabáta, který
se nezalekne ani hrozného loupežníka
Sarky Farky, ani pekla plného rohatých čertů. Samozřejmě nebudou chybět ani vdavekchtivé dívky, princezna
Dišperanda a její služebná Káča, či
věčné pokušení otce Školastyka.
Opravdovou třešničkou pak bude
v sobotu 28. července samostatné vystoupení houslového virtuose
Jaroslava Svěceného s kytarovým
doprovodem v programu Koncert
pro deset strun. Vystoupení nebude
pouze suchou interpretací vážné hudby, naopak. Jeho vystoupení je vždy
jak vynikajícím hudebním zážitkem
s moderními postupy a skladbami,
tak velkou zábavnou show. Jaroslav

Svěcený je nejenom vynikající hráč,
ale i skvělý bavič a moderátor, který
Vás zábavnou formou provede světem hudby. Početná koncertní turné a
festivalová vystoupení Jaroslava Svěceného obsáhla USA, Kanadu, celou
Evropu, Brazílii, Kubu, Turecko, Izrael, Egypt, Libanon, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Saudskou Arábii,
Indii, atd. Bystřické vystoupení bude
tedy jistě neopakovatelným zážitkem.

Konec léta opět uzavřou v neděli
31. srpna v rámci akce Divadlo na
náměstí divadelní ochotníci z Rozsoch, a to s novým kusem, komedií
Dívčí válka. Přijďte si s námi připomenout bojovnou velitelku Vlastu sídlící
na Děvíně i krátké vzplanutí mladého
vladyky, statného Ctirada, k proradné
Šárce.
Bližší informace a případné změny
programu se dozvíte na webových
stránkách www.zapnutobystrice.cz,
nebo na facebooku
Zapnuto Bystřice o.s.
pořadatel Bystřického léta

V pátek 10. srpna proběhne pátý
ročník festivalu Folk-country náměstíčko. Kromě již osvědčených
regionálních kapel jako Punc, Poslední štace a písničkáře Ladi Zítky přivítáme i špičku v oblasti folku, skupinu
Nezmaři

Velikonoční dílna
V Rovečném jsme dne 31. března
s předstihem přivítali velikonoční svátky. Se zájemci jsme se sešli v místní základní škole a vyzkoušeli si různé zvyky
a tradice spojené s těmito svátky jara.
Nevlídné a stále ještě zimní počasí
nám neubralo na náladě, právě naopak.
Již při vstupu do budovy školy na
nás všechny jistě velmi hřejivě dýchla
výzdoba a celková atmosféra připravené akce. Paní učitelky a děti Základní
školy v Rovečném velmi ochotně pomohly nachystat deset stanovišť a jejich
inspirující jarní výzdoba potěšila každého z nás.
Našli jsme šikovné a ochotné lidi,
kteří neželeli svého volného času, pomohli nám s organizací, přiložili své
zručné ruce k dílu a ukázali malým
i velkým hostům kousek ze svého umění. Byli to místní občané a občané nedalekého Trpína.
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Všem, kteří se k tomuto projektu připojili, mnohokrát děkujeme za jejich
čas, přátelskost a kreativitu.
Nechybělo zdobení perníků, přihlí-

želi jsme pletení košíků a pomlázek,
mohli jsme ochutnat domácí medovinu, zahřát se čajem nebo kávou.
Na dalších stanovištích si děti i do-

spělí vyráběli velikonoční dekorace
podle předložené inspirace a návodu
vedoucích na jednotlivých stanovištích.
Děti se zájmem voskovaly vyfouklá
vajíčka, různým materiálem zdobily
a malovaly kraslice. Připomněli jsme si
i vaření vajíček v cibuli.
Všude, kam naše oko dohlédlo, jsme
potkávali šťastné a aktivní děti, spokojené rodiče i prarodiče. Mnoho zájemců
si udělalo čas a zapojilo se do aktivit
na jednotlivých stanovištích, prohlédli
si trochu opomíjenou ale kouzelnou
základní školu, popovídali si se známými, poseděli, potěšili se vlídným
prostředím.
Všem hostům těmito řádky moc
děkujeme, že nás svou návštěvou podpořili a dodali nám chuť podobnou akci
zopakovat – třeba před zatím vzdálenými vánočními svátky, před časem
adventním.
obec Rovečné
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SOUTĚŽ BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ startuje druhý ročník
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Od 1. května můžete opět zasílat své fotograﬁe do
soutěže o nejlepší snímky Bystřicka 2012. Soutěžní fotograﬁe se zároveň stanou součástí velké fotokroniky Bystřicka, otevřeného souboru fotograﬁí dokumentujícího
tradice, krásy a dění našeho regionu.
V letošním ročníku čekají na autory velmi hodnotné ceny,
které věnují partneři a sponzoři soutěže včetně generálního
partnera – společnosti Canon. Více informací včetně vyhlašovacích podmínek pro rok 2012 se dozvíte na soutěžním
webu www.fotosoutez-bystricko.cz, kde zároveň můžete
fotograﬁe vkládat, prohlížet a také je divácky hodnotit.
Všechny, kdo mají chuť tvořit, dělit se o krásu a o své
pohledy na svět, zveme a těšíme se na vaše fotograﬁe.
KUMŠT o. s.
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POZVÁNKY
▶ NA PŘEDNÁŠKU
Obecní úřad ve Štěpánově nad Svratkou Vás
zve na mimořádnou přednášku PhDr. Ludvíka Belcrediho, vedoucího Archeologického
ústavu Zemského muzea v Brně, potomka rodu
Belcredi.
Přednáška se uskuteční 4. 5. 2012 v 18 h v
přísálí KD ve Štěpánově nad Svratkou. Téma
se bude zabývat historií a archeologickým výzkumem hrádku Skály (Štarkov) u Jimramova
a našeho blízkého okolí včetně obrazového doprovodu.
Část přednášky bude věnována i dotazům
přítomných. Nenechte si ujít poutavé vyprávění tohoto významného archeologa.

▶ NA OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ NAUČNÉ
STEZKY ZŠ a MŠ ve Štěpánově n. S.

^ŽƵƚĢǎƉƌŽďşŚĄƉŽĚǌĄƓƟƚŽƵƉƎĞĚƐĞĚŬǇŶĢWŽƐůĂŶĞĐŬĠƐŶĢŵŽǀŶǇWĂƌůĂŵĞŶƚƵ
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ŠTĚPÁNOVSKÝ ČTYŘLÍSTEK
sraz v sobotu 28. 4. 2012 V 9.00 hodin
na 1. stanovišti u budovy ZŠ

WĂƌƚŶĞƎŝƐŽƵƚĢǎĞ͗

generální partner

hlavní partner

POZVÁNKA DO MĚSTSKÉHO MUZEA V BYSTŘICI
ȱ
Městské muzeum Bystřice nad
Pernštejnem zahájilo dne 2. 4. letošní výstavní sezónu křtem prvního čísla Vlastivědného sborníku
Bystřicka v půdní galerii, které
se zúčastnil také kolektiv autorů.
Sborník věnovaný Ing. Petru Dvořáčkovi k jeho kulatému jubileu
byl pokřtěn za přítomnosti pana
starosty.
Do sborníku přispěli Vladimír Cisár (Archeologické nálezy
z Bystřicka, Deník Karla Dědka),
Jaroslav Čáp (Historie botanického výzkumu Bystřicka), Petr
Dvořáček (Vznik a vývoj příjmení v Bystřici, Soukenictví v Bystřici nad Pernštejnem, První práce
z dějin Bystřice), Michaela Endlicherová a Miroslav Korbička (Visací svorníkový pružinový zámek
z hradu Aueršperka, Středověká
vápenická pec u hradu Pyšolec),
Tomáš Kyncl (Dendrochronolo-

gické datování dřevěných konstrukčních prvků z budovy Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem), Jiří Mikulka (Tenkrát
v třiapadesátém), Jan Pulkrábek
(Rozbor listiny č. 108 z druhého
dílu CDM, Zubrův Týn Matěje
Mikšíčka, Matěj Cibulka, Úmrtí
Antonína Bočka v dobovém českém a moravském tisku), Martina
Pulkrábková (Matka pokladnice
bystřických soukeníků, Kufr francouzské ﬁrmy Goyard ve sbírkách
Městského muzea v Bystřici n.
P.), Jaroslav Sadílek (Majetková
situace severního Bystřicka, Tři
příspěvky k poznání historické
architektury na Bystřicku) a další.
Sborník můžete zakoupit v městském muzeu za 100 Kč.
V měsíci dubnu budou v jednom týdnu zahájeny vernisážemi
dvě výtvarné výstavy. První pod
názvem „V říji“ Tomáše Lahody

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

a Tomáše Hlavenky se otevře ve
čtvrtek 19. dubna
v 17 hodin v půdní
galerii. Druhá pod
názvem „Strážci“
Jany Hlavenkové
Prekopové začne
v neděli 22. dubna v 16 hodin ve
výstavní síni Antonína Bočka. Obě
výstavy potrvají
do 15. června.
Návštěvní doba
v muzeu je až do
konce měsíce května od pondělí do
pátku 8.00–11.30
a 12.30–16.00.
Srdečně zveme
všechny milovníky
kultury.
- MP-

ȱ
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU KVĚTEN 2012
Čtvrtek 3. května - velký sál KD –
19.30 hodin
ZÁBAVNÝ POŘAD
SCREAMERS
Nejúspěšnější a nejoblíbenější česká
travesti skupina SCREAMERS s novým programem – 15 LET V DÍVČÍCH ŠATECH.
Vstupné: 220 Kč
Předprodej: knihkupectví
Pátek 4. května – velký sál KD –
20.00 hodin
TANEČNÍ VEČER
SE SKUPINOU KROKY
Hraje populární bystřická kapela
Vstupné: 60 Kč
Středa 9. května – malý sál KD –
17.00 hodin – pořádá ZUŠ
KONCERT NEJEN MAMINKÁM
Účinkují žáci klavírní třídy M. Uhlířové a hosté ze tříd M. Olivové, B. Ryšánkové, M. Holého a I. Pospíšilové
Koncert je pořádán ke Dni matek.
Vstupné: dobrovolné
Čtvrtek 10. května – malý sál KD –
18.00 hodin – pořádá ZUŠ a KD
KONCERT ABSOLVENTŮ A
ŽÁKŮ SMYČCOVÉ TŘÍDY
L. MACHÁČKOVÉ
V programu se představí sólisté, komorní uskupení a Orchestr N. Kyjovského
Vstupné: dobrovolné

Sobota 12. května – velký sál KD –
13.00 hodin
POŘAD PRO DĚTI A JEJICH
RODIČE - KARNEVAL HITRÁDIA VYSOČINA A RODINNÝCH
PASŮ KRAJE VYSOČINA
Taneční soutěže pro děti – malování na obličej – kouzelník – focení se
zvířátky – sladkosti pro děti – dětská
diskotéka a bublinová show – dobové
divadlo a šermíři – taneční vystoupení
a ukázky bojového umění
Vstupné: zdarma
Úterý 15. května - 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 16. května - velký sál KD –
8.30 a 11.30 hodin
KINO - KATKA
Promítání ﬁlmu s následnou diskuzí
s odborníky na drogovou problematiku. Určeno žákům a studentům základních a středních škol i veřejnosti
Vstupné: zdarma
Pořádá Nadosah ve spolupráci s KC
Spektrem a Terapeutickou komunitou Sejřek. Projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR

Pátek 18. května – velký sál KD –
9.00 hodin – pořádá ZŠ T.G. M. a KD
15. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ
ZPÍVÁM, ZPÍVÁŠ, ZPÍVÁME
Přehlídky se zúčastní dětské pěvecké
sbory z Bystřice n. P. a okolí
Vstupné: dobrovolné
Vstup volný pro veřejnost
Čtvrtek 24. května – velký sál KD –
10.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI
O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Uvádí Divadlo Andromeda Praha
Veselá pohádka s mnoha písničkami.
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ (50 minut)
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Sobota 26. května – velký sál KD a
parkoviště u kulturního domu
DĚTSKÝ DEN
8.30 – 9.45 hodin – kino ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
10.00 hodin – zahájení MALOVÁNÍ NA ASFALT
10.30 hodin – zábavný program
ZEMANOVO DIVADLO BRNO
(písničky, soutěže)
Vstupné: Zdarma
Za nepříznivého počasí se akce koná
ve velkém sále kulturního domu!!!

Čtvrtek 31. května – malý sál KD – 19.30
39. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace ﬁrmy „VINAŘSTVÍ
VLADIMÍR TETUR“ se sídlem ve
Velkých Bílovicích.
Špičkové vinařství, které je nominováno na prestižní titul „Vinařství
roku 2011“.
Prezentace vín: sklepmistr Vl.Tetur
Účinkují: Jožka Šmukař – zpěv, Jan
Rampáček – cimbál, Petr Mikulka –
housle a Jožka Malhocký - basa
Hlavním reklamním partnerem je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 90 Kč Omezený počet vstupenek! Předprodej: kulturní dům
Připravujeme:
3. června 2012 muzeum – podkrovní
sál - Tre Fontane, Concentus Moraviae
13. června 2012 kostel sv. Vavřince
- Guido Morini – varhany, Concentus
Moraviae
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

OBČANSKÁ PORADNA INFORMUJE: JAK PŘEDEJÍT EXEKUCI
Občanská poradna Nové Město
na Moravě, kontaktní místo Bystřice
nad Pernštejnem, při Sdružení Nové
Město na Moravě poskytuje bezplatné poradenství v osmnácti oblastech.
V posledních letech se velmi výrazně
zvýšil počet dotazů s dluhovou problematikou. Bohužel se na nás uživatelé
služby většinou obracejí ve stádiu exekucí, kdy jediným možným řešením
je dohodnutí splátkového kalendáře,

na toto ovšem exekutor nemusí přistoupit.
V některých případech je však
možné exekuci předejít. Může nastat
situace, že si vezmete úvěr v určité
výši a je Vám stanovena výše splátky
například 2.000,-Kč měsíčně. Přijdete
o práci a vzhledem k tomu, že podpora v nezaměstnanosti je nižší než Váš
předchozí příjem ze zaměstnání, je pro
Vás placení splátky ve výši 2.000,-Kč

Zubní pohotovost duben - květen 2012
DUBEN
28.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
29.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
KVĚTEN
1.5. úterý MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
5.5. MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
6.5. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
8.5.úterý MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222
12.5. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
13.5. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
19.5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 533 618 060
20.5. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 533 618 060
26.5. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
27.5. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123

zuby

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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nepřijatelné. V této fázi doporučujeme písemně, doporučeným dopisem
požádat poskytovatele úvěru (banka
nebo jiný subjekt, od něhož jste si
půjčili) o možnost snížení splátek například na 500,-Kč měsíčně. Jestliže
Vám není vyhověno a banka trvá na
původní výši splátky, ale toto není
opravdu ve Vašich ﬁnančních možnostech, plaťte alespoň těch 500,-Kč
měsíčně. Banka Vás vyzve, že vzhledem k tomu, že jste porušili podmínky
úvěrové smlouvy, máte zaplatit celou
zbývající část úvěru najednou, banka
stanoví i přesné datum, do kdy tak
máte učinit. Opět bance napíšete, že
toto není ve Vašich možnostech. Aby
banka mohla peníze vymáhat exekučně, musí k soudu podat návrh na vydání platebního rozkazu a soud tento
návrh musí schválit. Jestliže soud
platební rozkaz vydá, zašle Vám jej a
Vy můžete proti němu podat do 14ti
dnů odpor. V odporu je třeba uvést: že
jste si svého dluhu vědomi, ale nastala

situace, že jste přišel/a o práci a Vaše
příjmy jsou nedostačující. I přesto ale
splácíte nadále svůj dluh, ale ve snížené míře. Je třeba také v odporu napsat,
že jste se na tomto s bankou pokoušeli
dohodnout, ale banka na toto nebyla
ochotna přistoupit. K odporu je třeba přiložit kopie těchto dokumentů:
žádost o snížení splátek, výpověď
ze zaměstnání nebo jiný dokument
prokazující snížení příjmu (přiznání
invalidního důchodu, dlouhodobá
pracovní neschopnost aj.), potvrzení
o evidenci úřadu práce. Soud celou
věc zváží a může nastat situace, že
platební rozkaz nebude vydán a tudíž
nedojde k exekuci, Vy budete splácet
takovou výši splátky, kterou jste žádali
u poskytovatele úvěru a byla Vám zamítnuta. Nastane-li situace, že se Vám
podaří najít zaměstnání, či Vaše příjmy
budou opět stabilizovány, máte povinnost hradit dluh v plné výši.
Zájemci o služby poradny se na nás
mohou obrátit dle provozní doby:

Občanská poradna Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 449 (poliklinika) tel.: 566 616 121
po 8.00 – 12.00* 12.30 – 17.00
st 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 14.30 – 17.00*
pá 8.00 – 12.00
Kontaktní místo Bystřice n.P.
Zahradní 580 (poliklinika) tel.: 566 688 227
út 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00*
čt 8.30 – 12.00 12.30 – 16.00
* pouze pro objednané uživatele služby
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

Ze střeleckého klubu
Poslední březnový víkend se konalo mistrovství ČR AVZO v Hanušovicích ve střelbě ze vzduchových
zbraní.
Náš klub úspěšně reprezentovali
Jiří Zach a Marcel Fiala.
Marcel v juniorské kategorii vystřílel titul mistra republiky AVZO.
Jirka se v mužích umístnil na pěkném 6. místě.
Střelecký kroužek při DDM Bystřice n. P., který se pod vedením p.Antonína Ráčila schází každý čtvrtek
v orlovně, zaznamenává vynikající
výsledky v okresní střelecké lize.
Jako družstvo vedou s přehledem

bystřičtí.V jednotlivcích se musím
zmínit o výkonech Jiřího Brablence
a Terezy Rubínkové. Jirka se pohybuje ve výkonech absolutního nástřelu /200bodů/, který v druhém kole
pokořil. Tereza letos začala střílení
a rozdíl mezi prvním a třetím kolem
je víc jak 20 bodů.
Oba dva mají možnost přestoupit
do našeho střeleckého klubu. Jirka
tuto možnost využije a bude právoplatným členem SSK Bystřice.Myslím si, že s jeho pílí a talentem dosáhne výsledky v republikové úrovni.
Za SSK Oto Musil

Projekt „Bezpečná branka“
Kraj Vysočina se jako ostatní kraje zapojil do dotačního programu „Bezpečná
branka“, který podporuje projekt Asociace krajů ČR a Fotbalové asociace ČR.
Jeho cílem je zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových hřištích instalací certiﬁkovaných branek. Tím se zamezí riziku vážných nehod a zranění dětí na fotbalových hřištích. Do projektu se zapojila i společnost E.ON, která rozdělila na svém
distribučním území celkem 150 branek.
V druhé etapě tohoto programu jsme i my v Bystřici nad Pernštejnem obdrželi
bezpečnější branky, které byly v uplynulých dnech nainstalovány na našem fotbalovém stadionu. Jejich oﬁciálního převzetí se účastnil starosta města Ing. Karel
Pačiska a předseda klubu Josef Soukop.
Chtěli bychom poděkovat jménem města i SK Bystřice společnosti E.ON
a Kraji Vysočina za tyto nové bezpečné branky a hlavně za zvýšení bezpečnosti
našich dětí na fotbalových hřištích.
Za SK Bystřice Josef Soukop

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Jednoty Orel Bystřice n. P.
Ohlédnutí za činností oddílu
První nadšenci začali chodit hrát stolní tenis do bystřické
orlovny před její rekonstrukcí
započatou v roce 2001, pravidelněji pak po jejím dokončení
o několik let později. Zpočátku
se jednalo hlavně o účast na trénincích a případně na místních
turnajích v okolí. Kromě toho
jsme se pravidelně účastnili také
orelských turnajů pro širokou veřejnost v rámci Župy Metodějovy
(v Bystřici, Jimramově, Rovném,
Novém Městě na Mor., Čebíně
a Dolních Loučkách), na jejichž
pořádání měl velkou zásluhu
Pavel Šikula z Jimramova. Společně s ním jsme několikrát do
roka pořádali i turnaje pro mládež, a to v Bystřici v Jimramově
a v Rovném, kterých se účastnilo
většinou alespoň 15 žáků. Klesající počet zúčastněných žáků však
bohužel vedl k tomu, že zatím poslední turnaj pro pouze osm žáků
se konal minulou zimu. To, že
znatelně opadá zájem o sport a to
především u mládeže, je bohužel
všeobecně známo. V posledních
letech se na trénincích a turnajích pro mládež vystřídalo mnoho jmen, ale zájem o tento sport
a vytrvalost měli jen málokteří.
A tak v současnosti chodí trénovat
jen tři až čtyři začínající žáci. Malou radostí může být to, že spolu
s dospělými hrají soutěžně i dva
již zkušenější žáci ve věku 15-ti
let, a lze předpokládat, že při této
herní úrovni je zájem o tento sport
již nikdy neopustí úplně.
Kvůli větší motivaci a také
možnosti si zahrát s více hráči, se
náš oddíl v roce 2008 přihlásil do
okresních soutěží, které pořádá
Česká Asociace Stolního Tenisu.
Tyto soutěže pokračují přes šest
okresních soutěží, tři krajské, divizi až po druhou a první ligu. Jelikož v dané herní sezóně postupuje

většinou jen jedno družstvo z deseti, není postup v tomto žebříčku
právě snadný. To, že se našemu
oddílu podařilo zatím každý rok
získat vyšší soutěž, lze považovat
za velký úspěch, ke kterému nám
dopomohlo jednak získání nižší
soutěže od oddílu Sokol Bystřice,
ale hlavně přilákání už zkušených
nových hráčů. Po pouhých čtyřech letech tak máme mimo hráčů
neregistrovaných také dvanáct registrovaných, pravidelně hrajících
ve družstvech „A a B“ a náš oddíl
už si mezi šedesáti družstvy okresu docela určitě získal respekt. To
především proto, že družstvo „A“
bude příští sezónu již hrát OPI
mezi deseti nejlepšími v okresních soutěžích. Protože se utkání
během sezóny hrají každý týden
na různých místech okresu a jejich organizace stojí nemalé úsilí,
patří všem, kdo se na tomto všem
podílejí, velké „Díky“!
Náš oddíl má již poměrně stabilní základnu, a proto věřím, že
má v následujících letech nejen
schopnost fungovat, ale především přilákat další nadšence z řad
dospělých i z řad mládeže.
Každým rokem na jaře po
ukončení soutěží také pořádáme
pro veřejnost otevřený turnaj. Ani
letos tomu nebude jinak a proto:
Zveme všechny příznivce stolního tenisu na
„Open turnaj ve stolním tenisu“, který se bude konat v Orlovně v sobotu 28.4.2012. Zápis
od 8:30. Zahájení v 9:00. Kategorie: Bez omezení. Občerstvení
zajištěno. Startovné 50,-Kč. Vítěz
si odnese kromě cen také putovní
pohár.
Jan Zítka

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Hledáme novou Kvitovou a Berdycha
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem bude v měsíci květnu a v červnu 2012 pořádat v novém areálu u koupaliště tenisovou školičku pro děti
ve věku od 6-9 let. Pod vedením zkušených trenérů se zájemci v celkem 8
lekcích seznámí se základy této krásné hry a na závěr si budou moci zahrát
svůj první turnaj. Tenisová školička bude probíhat dvakrát týdně, v pondělí
a ve středu, a začne dne 14.5.2012 v 16,00 hod. Cena za 500,-Kč/dítě. Děti,
které nemají vlastní tenisové rakety, si je budou moci na školičku zapůjčit.
Zájemci se přihlásí na recepci sportovní haly buď osobně, nebo telefonicky
na čísle 566 551 098.

Xtrial – PernštejnCup 2012
Domanínský rybník
je součástí seriálu veřejných outdoorových závodů Xtrial Czech Outdoor
Tour. Závod je vypsán jak pro štafety, tak jednotlivce a skládá se z běhu,
kajaku K 1 a MTB. Tým může být i kombinován (muži i ženy). Součástí závodu je i duatlon pro děti.
Termín konání : 19. 5. 2012
Start a cíl : Hráz rybníka Domanín
Uzávěrka přihlášek: 16. 5. 2012
Trasa závodu:
disciplina - běh – kros - délka cca 12 km – okolo rybníka ( silnice, lesní
cesty,polní cesty,brod potoka,..)
disciplína - kajak K1 – na rybníku – cca 5 km ( rychlostní kajak na klidné
hladině rybníka)
disciplína - MTB cca 33 km – v přilehlém okolí ( silnice, polňačka, lesní
cesty,..)
Zahájení dne v sobotu: 10.00 hod.
Duatlon dětí: běh – 0,6 km x MTB 3,5 km x běh 0,6 km.
Startují:
mladší žáci/kyně, roč. nar.1999-2000
starší žáci/kyně , roč. nar. 1997- 1998,
se souhlasem zákonného zástupce. Závod je určen pro registrované i neregistrované. Startovné se neplatí. Pro první tři věcné ceny.
Start v 11.00 hod. – registrace do 10.45 hod.
Start hl. závodu v 13.00 hod..
Po celý den program - nafukovací atrakce pro děti, trampolíny, hudební
doprovod, soutčže pro děti a další.
Občerstvení zajištěno po celý den – grilování, atd.
Vyhlášení výsledků cca 30 min. po projetí cílem posledního závodníka.
Více na www. czechoutdoortour.cz
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Svátek žen v Milasíně
V maličké a téměř zapomenuté
obci Milasín na Vysočině se každým
rokem scházejí ženy, aby si připomněly, jak velmi důležitými bytostmi jsou
v obci pro muže a jejich děti. Jaro volí
záměrně, a to vždy v rozmezí svátků
Mezinárodního dne žen a Dne matek.
V Milasíně zůstaly pouze čtyři mladé
rodiny, které se vždy s nadšením postarají o pohoštění a kulturní program

v podání jejich dětí. Letos měly místní obyvatelky možnost zaposlouchat
se do krásného zpěvu, tónů ﬂétniček,
básní o jaru a maminkách, vše pak
bylo zakončeno krátkou sestavou
aerobicu. Ženy odcházely s květinou
a dobrým pocitem, že se v jejich obci
takové akce podporují, za což bychom
tímto chtěly poděkovat.
Dita Kabelková

Zastupitelstvo obce Rožná v podzemí
Celý náš region je spjatý s důlní
činností uranových dolů, ale kromě jejich zaměstnanců zná většina obyvatel
hornickou práci jen z vyprávění. Proto
jsme využili příležitost a rádi přijali
nabídku o.z. Geam na možnost exkurze do důlního díla.
Dne 15. 3. 2012 se sešla skupina odvážných zastupitelů obce před
bránou dolu Rožná, kde se nás ujali
zástupci vedení podniku ing. Pavel
Koscielniak, ing. Josef Lazárek a ing.
Pavel Vinkler. Po teoretické části, kdy
jsme se dozvěděli něco z minulosti i současnosti ﬁrmy, již následoval
sestup do podzemí, postupně až do
hloubky 1050 metrů. Svezli jsme se
důlním vláčkem, lezli po žebřících,
navštívili čelbu a podzemní strojov-

nu. Podívali jsme se i na místa, kde
by měl být umístěn budoucí plynový zásobník. Celou dobu nám naši
průvodci trpělivě odpovídali na naše
laické dotazy o způsobu dobývání,
pracovních postupech i zvláštnostech
hornického řemesla. Čas v podzemí
prý ubíhá rychleji a v našem případě
se tato pravda potvrdila. Dvě hodiny
uplynuly jako voda a po vyfárání jsme
plni dojmů jen dokázali poděkovat za
vzornou péči.
Na závěr jen malá poznámka.
V naší skupině převládaly ženy, neboť
jak trefně poznamenala jedna z účastnic: „Ženská zvědavost je větší než
pud sebezáchovy“. Tak nevím.
Libor Pokorný, starosta obce

Pohár putuje do Věžné
V sobotu 10. března 2012 se konal v místní sokolovně II. ročník turnaje ve volejbalu smíšených družstev. Po urputných bojích vyhrálo a putovní
pohár získalo družstvo z Věžné ve složení Petr Pokorný, Josef Vrbka, Veronika Vrbková, Milada Tomášková, František Dvořák a Vojtěch Kroupa. Na
dalších místech skončily týmy HOKASYV a UNO TEAM reprezentující
domácí. Protože pořadatelé lišácky vyměnili vavřínový věnec pro vítěze za
nezdravý věnec klobásový, mají i poražení příští rok velkou naději na úspěch.
Libor Pokorný, starosta obce Rožná

DĚTSKÁ HASIČSKÁ LIGA 2012
4. ročník této stále oblíbenější
soutěže pro žákovské hasičské kolektivy, letos slavnostně odstartuje
v sobotu 5.května 2012 ve Stříteži na místním sportovním areálu.
Zahajovací ceremoniál a první ze

závodů soutěže proběhne od 16.00
hodin za účasti zástupců sponzorů
ligy, kterými jsou: Skupina ČEZ,
Zdravotní pojišťovna MV ČR,
Wera Werk s.r.o. a Broker Conzulting.
Radek Štourač

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

Obec Lísek 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 vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
vy h l a š u j e
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové
organizace:
Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou
Ředitel/ka školy bude jmenován/a na dobu určitou šesti let s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2012.
Termín pro podání přihlášky: do 15. května 2012

Rada Obce Prosetín 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 vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích
vy h l a š u j e
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
příspěvkové organizace:
Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou
Ředitel/ka školy bude jmenován/a na dobu určitou šesti let s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2012.
Termín pro podání přihlášky: do 30. 5. 2012

Bližší informace o přihláškách, včetně požadovaných dokladů, jsou
uvedeny na úřední desce obce Lísek (http://www.lisek.cz) a na webových
stránkách Kraje Vysočina v sekci školství (http://www.kr-vysocina.cz/
konkursy/ds-300613/p1=9093), příp. na tel. č. 724 161 035 – Ing. František Cacek, starosta obce.

Bližší informace o přihláškách, včetně požadovaných dokladů, jsou
uvedeny na úřední desce obce Prosetín a na webových stránkách Kraje
Vysočina v sekci školství
(http://www.kr-vysocina.cz/konkursy/
ds-300613/p1=9093), příp. na tel. č. 606 600 969 – Ing. Jiří Drbušek,
starosta obce.
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Strážek četl dětem na téma světadíly
„Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.“ Krásná slova Johna Ruskina
skrývají velkou pravdu – sílu popsaných
stránek a myšlenek v nich skrytých.
Dnešní děti vyrůstají v prostředí ovládaném multimédii. Kniha se tak ocitá
v konkurenčním prostředí, a proto je to
jen a jen na nás, dospělých, jak vzbudit
u našich ratolestí zájem o knihu. Na naší
škole již od první třídy zařazujeme a
vymýšlíme nové formy práce, činností,
které podporují čtenářství.
V letošním roce jsme se již po čtvrté
zapojili do projektu „Čteme dětem“. Pět
čtení podpořily eminentní osobnosti. A
kdo to byl? 14. ledna jsme přivítali s velikou úctou pana profesora PhDr. Petra
Piťhu, CSc. - český katolický kněz, bohemista, lingvista, v letech 1992 – 1994
ministr školství. Přítomní, velcí i malí,
vyslechli slova věnovaná životu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Setkání bylo oázou pro nás, účastníky,
neboť jsme měli příležitost vnímat řeč
pana profesora, která je bohatá, plná citové barevnosti a hlubokých myšlenek.
Všichni máme nějaké to přání – mít
psa, koně nebo prostě nějaké jiné zvíře. Vůbec to není snadné, ale co kdyby
nám někdo dal baterku, která oživuje
svým světlem úplně obyčejné věci? A
přesně tuto „Kouzelnou baterku“ nám
s úžasnou energií, chutí a elánem předvedli brněnští herci Lukáš Hejlík a Lenka Janíková dne 21. 2. Posluchači byli
z LiStOVáNí nadšeni, báječně si užili
hodinku netradičního scénického čtení. Lukáš Hejlík alias Tomáš Meduna,
samozřejmě neunikl pozornosti našich
žáků a závěrem byl požádán o autorské
podpisy.
22. února přijala naše pozvání paní
MUDr. Marie Kulková. Společně s ní
jsme se vrátili do období vánočních
svátků, neboť četla o narození Ježíše z
knihy Dětská bible. Součástí čtení byla
i reportáž z její cesty po Svaté zemi –

svatá místa křesťanů, muslimů a židů,
historický „střed světa“ Jeruzalém, pláže
Středozemního moře i Rudého moře,
Galilejské jezero, řeka Jordán či léčivé
Mrtvé moře. Paní doktorka má obrovský dar slova, neboť při jejím vyprávění
se člověk cítil tak, jako by tam byl.
… „Mezi prodlužujícími se stíny a
posledními paprsky zapadajícího slunce
zní tichý šepot, s postupujícím přítmím
čím dál srozumitelnější…“ Zněla slova paní Jitky Boháčové, cestovatelky,
z knihy Šepot buše dne 23. 2. Již jako
malá dívenka snila o cestování, vydat se
klikatými stezkami Afrikou a naslouchat
hlasům divočiny. Lákalo ji poznat krásu
a bohatství jedinečné přírody, specifickou vůni černého kontinentu. Naše
setkání obohatila svými zážitky a fotografiemi z pobytu u Masajů, nesmírně
zajímavých lidí, kteří si zachovávají svůj
původní styl života.
Páté, poslední čtení se uskutečnilo
8. 3., kdy mezi nás zavítal krokodýlman
Petr Piechula. Četl z knihy Marie
Poledňákové - Jak se krotí krokodýli. Úsměvné čtení vystřídalo zajímavé povídání o krokodýlech, predátorech, jehož předci osídlili Zemi
již před dvěma sty miliony let. Víte,
že toto impozantní divoké zvíře má
nejsilnější čelisti v říši zvířat? Že
jeho tlama je smrtící past? A jakže se
krotí? My již odpovědi známe! Příjemné chvíle byly zpestřeny živým
krokodýlím mládětem.
Ráda bych tímto srdečně poděkovala Vám všem za ochotu a čas. Je to
pro mne velká inspirace a čest. Poděkování také patří za ﬁnanční podporu Kraji Vysočina, Nadaci OKD
a společnosti E.ON.
Hana Bučková

Zvole četla dětem
V úterý 6. března 2012 nám četl
Ing. Hynek JURMAN - POVĚSTI
Z VYSOČINY - všichni si mohli
také prohlédnout výtisky s pověstmi
z našeho okolí.
Ve středu 7. března 2012 - členka divadla Radost Katka Rakovčíková přečetla a zahrála s loutkami
ČERVENOU KARKULKU A
PERNÍKOVOU CHALOUPKU.

Ve čtvrtek 8. března 2012 –
všechny seznámil se STARÝMI POVĚSTMI ČESKÝMI místostarosta
obce pan Ing. Jan VÍTEK.
Poděkování patří všem, kteří se na
této akci podíleli a také Kraji Vysočina, Nadaci OKD a společnosti
E.ON za ﬁnanční podporu této
prospěšné akce.
za organizátory Hana Vítová

Bystřicko čte dětem tentokrát v Písečném
Také v naší školičce jsme přivítali
vzácné hosty s jejich knihami a oblíbenými postavami. V pondělí 12. 3.
se za námi přijel podívat Dipl. - Ing.
Martin Broich a společně se svojí
ženou i nás dvojjazyčně (německy a
česky) seznámili s neposedným žabákem Frickem a jeho nezbednostmi.
Celé publikum bylo aktivně zapojeno
do vtipně připraveného programu.
Užili jsme si mnoho legrace, děti Fricka namalovaly a my dospělí si velice
rádi s p. Broichem popovídali o životě
nejen u nás v České republice, ale i
v Německu.
Ve středu 14. 3. jsme u nás přivítali zpěváka Petra Bende, který s sebou
nezapomněl vzít svoji kytaru a kama-

Prosetín četl dětem
V letošním roce se Obec Prosetín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Prosetín opět
zapojila do akce, která se již pomalu stává pěknou tradicí, s názvem „Bystřicko čte dětem“. V průběhu týdne proběhla tři čtení. Při prvním paní Mgr.
Kateřina Fučíková (kronikářka obce) předčítala ze starých obecních kronik,
tyto byly - spolu se školními kronikami - poté i k nahlédnutí. Při druhém čtení se děti dozvěděly o osudech čerta Matese z úst paní ředitelky ZŠ Štěpánov
Mgr. Jany Romanové. Třetí čtení bylo o zvířátkách. Při čtení paní Blanky
Hlaváčkové děti kreslily obrázky pejsků, vlaštoviček a veverek, o kterých
se četlo.
Závěrem každého
čtení proběhlo losování
a děti byly odměněny
krásnými knížkami.
Poděkování
patří
všem, kteří se na pořádání akce podíleli a
také za ﬁnanční podporu Kraji Vysočina,
Nadaci OKD a společnosti E.ON.
ZŠ a MŠ Prosetín

I NA DOLNÍ ROZSÍČCE JSME ČETLI…
Naše malá obec Dolní Rozsíčka se
poprvé zapojila do celorepublikového
projektu Celé Česko čte dětem, zaměřeného na podporu čtenářských dovedností nejenom dětí. Toto uskutečnila
v rámci regionálního projektu Bystřicko čte dětem, podporovaného Krajem
Vysočina.
Čtení proběhlo 17. března 2012
v místním kulturním domě. Velice
poutavě, barvitě a se srdcem četla paní
Šárka Mazlová z knihy Jana Wericha
Fimfárum. Po skončení četby se konal
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ráda Rumcajse. Příjemným čtením
nás společně zavedli do temného lesa
Řáholce a jeho okolí. Svůj program
proložil několika písněmi ze svého
repertoáru a příjemným povídáním o
životě a Vysočině, kterou velice často
navštěvuje. Samozřejmě nechyběla
zpěvákova autogramiáda.
Po oba dva dny bylo připraveno
drobné občerstvení a dobrůtky pro
všechny účastníky. Čtení pro děti i
širokou veřejnost se i letos setkalo
s obrovským úspěchem. Těší nás,
že se i v tak hektické době najdou
lidé, kteří se dovedou zastavit a užít
si příjemné chvíle s knihou v ruce.
Užili jsme si dvě krásná odpoledne
plná nejen pohádek a relaxování, ale
i kreslení, zpěvu a zábavy.
Naše poděkování patří
všem, kteří se na této akci
podíleli, hostům a v neposlední řadě také Kraji
Vysočina, Nadaci OKD
a společnosti E.ON, kteří
tuto akci podpořili ﬁnančními prostředky.
Poděkování
patří
Kraji Vysočina, Nadaci OKD a společnosti
E.ON za ﬁnanční podporu této akce.

work-shop pro děti – ilustrace k četbě.
Po počátečním malém ostychu se nakonec k dětem přidali i dospělí a na
svět přišla spousta krásných ilustrací.
Za tuto akci, tento projekt jsme velice rádi, protože mluvené slovo, chvíle společné četby a obzvlášť společně
strávené chvilky rodičů s dětmi jsou
nenahraditelné.
Poděkování patří Kraji Vysočina,
Nadaci OKD a společnosti E.ON za
ﬁnanční podporu této akce.

Ivana, Jana
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INZERCE
Jsme dceřinou společností německé skupiny Wera a ve strojírenském oboru patříme ke světové špičce. V České republice působíme
od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího nářadí pro profesionální použití. Jsme certiﬁkováni dle norem
řady ISO 9000. V současné době zaměstnáváme 480 pracovníků.
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zaměstnance na tyto pozice:

TECHNOLOG POVRCHOVÝCH ÚPRAV - GALVANIZÉR
Náplň práce:
optimalizace postupů a řešení technických a technologických problémů v dané oblasti
spolupráce při projektech vedoucích ke zvyšování produktivity
spolupráce při zavádění nových technologií a vývoji nových produktů
komunikace s německou mateřskou společností a dodavateli
odborná podpora laboratoře při provádění zkoušek a při řešení technologických problémů
řešení technologických problémů v oblasti neutralizační stanice
spolupráce s oddělením kvality při provádění zkoušek
odborná podpora vývojového oddělení v otázkách týkajících se povrchových úprav
další odborné činnosti ve výrobě

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzdělání chemického směru
komunikativní a organizační schopnosti
schopnost samostatné i týmové práce
znalost německého jazyka výhodou
praxe v oboru výhodou
časovou ﬂexibilitu, spolehlivost
výhodou - zkušenosti s technologiemi
povrchových úprav, likvidací odpadních vod

OBSLUHA NEUTRALIZAČNÍ STANICE
Náplň práce:
zpracování odpadních vod z galvanických linek na neutralizační stanici
pravidelná a spolehlivá kontrola kvality zpracovaných odpadních vod,
  odesílání vzorků a evidence výsledků dle neutralizačního řádu
pravidelná a spolehlivá kontrola nad technickým zařízením
neutralizační stanice, evidence poruch a jejich okamžité odstranění
 manipulace s chemickými látkami a příprava reakční chemie, dodržování BOZP
 příprava podkladů pro objednávání chemických látek
 objednávání chemických látek, náhradních dílů a jejich evidence,
 zajištění likvidace pevných odpadů z kalolisu externí ﬁrmou
 optimalizace práce a pracovních postupů
 spolupráce při řešení a odstranění technologických problémů

Požadujeme:
 SŠ vzdělání, chemického směru výhodou
 dobré znalosti v oblasti chemie, analytických
zkoušek a úpravy odpadních vod – výhodou
 dobrou znalost obsluhy PC
 znalost NJ - výhodou
 schopnost týmové spolupráce
 samostatnost, zodpovědnost,
časovou ﬂexibilitu

Pro tyto pozice nabízíme:
 po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání
 zajímavou práci, možnost osobního růstu, beneﬁty (týden dovolené navíc, školení, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění)
 zázemí mezinárodní společnosti
 mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823.

DØEVÌNÉ BRIKETY
z tvrdého døeva
1 PALETA 1 tuna - 4300,-Kè
balení 10 kg - 45,-Kè
Dolní Rožínka 59
Kontakt:
+420 566 551 183
+420 606 136 477

Možnost objednání dopravy
do 30 km ZDARMA.
Cena dohodou a dle
odebraného množství.

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
• PRODÁM ornici. Tel.:
604 219 637.

• PRODÁM

RD 5+1 v
Nedvědici, garáž, zahrádka. Více info na http://rdn.
wz.cz nebo na tel. 602 835
819.
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PSTRUHA\STVÍ UJOV
Pelety (vnadící halibuty) - od 40,- Kē/kg
Halibut pelety (s dírou) - od 95,- Kē/kg

ŝŶĨŽΛůĞǌĐŝǌǀǇƐŽĐŝŶǇ͘ŶĞƚ

Nabízím

STŘÍHÁNÍ PSŮ

Prodej krmiv pro plƽdek, na výkrm a pro sportovní
rybolov za bezkonkurenēní 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

Taťána Balgová

Tel.: 604 415 589

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

775 582 617

POZVÁNKA
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Veselí slaví

230 let od svého založení
v neděli 27. května 2012
▶ 9.00 hod. - proběhne bohoslužba v kostele za účas synodního
seniora ČCE br. Joela Rumla.
▶ 14.00 hod. - přednáška historika Sixta Boloma věnována významnému písmákovi, učiteli a kazateli Tomáši Jurenovi a jeho době.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
MarƟn Litomiský, kazatel sboru
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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SE ZAČÍNAJÍCÍM JAREM
ZVEME ZÁKAZNÍKY

DO NAŠICH PRODEJEN K NÁKUPU VŠEHO POTŘEBNÉHO
K PRÁCI DOMA, NA ZAHRADĚ NEBO V DÍLNĚ.

NABÍZÍME:

nabízí

výstavbu rodinných domù
Stavba dle požadavkù stavebníka “na klíè”, pøípadnì dle dohody
Postupné financování dle skuteènì provedených prací
Garantovanou cenu RD po celou dobu stavby
Možnost využití dvou RD:
- Ekonomik - cena od 1..000,- Kè vè. DPH
- Start - cena od 1.6.000,- Kè vè. DPH
Možnost zajištìní úvìru u ÈMSS

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.

❖ široký sortiment zahradní techniky značek
(malotraktory, sekačky, provzdušňovače,
křovinořezy, nůžky na živé ploty, motorové a el. pily aj.)
❖ pletivo, barvy, hnojivo, zahradní substráty
❖ pracovní oděvy a obuv, rukavice
❖ ruční elektrické nářadí
❖ hutní materály včetně nerezových proﬁlů,hřebíky
❖ skleníky, foliovníky, zatravňovací dlaždice

3URGORXªHQmSURYR]QmGRE\
Nakoupíte
v síti našich prodejen:
ŽďárSÏHVOHWQmVH]RQXRGGR
nad Sázavou – Jihlavská 16, tel.: 566 618 566
Žďár nad Sázavou
– Smetanova 34, tel.: 566 620 042
3R3D
Nové Město na Moravě
– Soškova 1550, tel.: 566 618 026
6R
Bystřice nad Pernštejnem – Zahradní 416, tel.: 566 552 278
SURGORXªHQmSURYR]QmGRE\
Velké Meziříčí – Třebíčská 2174, tel.: 566 522 068
MHQDSURGHMQÁY==1%\VWÏLFHQDG3HUQ¨WHMQHP
Velká Bíteš – kpt. Jaroše 252, tel.: 566 520 635

výhodné

ZIMNÍ SLEVY
do konce dubna

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl
s izolační vložkou
ve dvou komorách.

NO

INKA
20V1
2

6

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91
(vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
e-ma
ail:

+420 566 520 855
+420
+4
420
0 566 522 368
+420
0 605 500 442
bystrice@vpo.cz

Uw až 0,76 W/(m2K)
5

3

4

OKNO
BUDOUCNOSTI
ZA PŘÍZNIVOU
CENU

2

1

7

český výrobek

www.vpo.cz
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Komfort

N
Německý
proﬁlový systém
VEKA SOFTLINE 82 MD
VE
D
Dokonalé tepelně-izolační
vlastnosti
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S VODOMILEM
ZUBŘÍ ZEMÍ

1

2012

2

3

4

WŽǌŶĄǀĞũƚĞƐsŽĚŽŵŝůĞŵ
ǌĂũşŵĂǀĄŵşƐƚĂĂŽƐŽďŶŽƐƟ
ŶĂǇƐƚƎŝĐŬƵĂEŽǀŽŵĢƐƚƐŬƵ

5

aĞƐƚǉƌŽēŶşŬǀǉŚĞƌŶşĂƉŽǌŶĄǀĂĐşĂŬĐĞǀŽďĚŽďşŽĚϭ͘ϱ͘ĚŽϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϮ

6

ŽǀǉŚĞƌŶşƉŽǌŶĄǀĂĐşĂŬĐĞũĞƉƌŽƌŽŬϮϬϭϮǌĂƎĂǌĞŶŽϭϭŵşƐƚĂϭϭǀǉǌŶĂŵŶǉĐŚŽƐŽďŶŽƐơ͘:ƐŽƵƚŽ͗
ϭͬ:EadhZ^ͳEKsD ^dKEDKZs  ϳͬ&ZEd/a<s^>|ͳz^d\/E͘W͘
ϮͬWdZ<\/<ͳDZaKs/
ϴͬ:ZK^>s^dZE^<|ͳs1Z
ϯͬzZ/>Dh^/>ͳ^dhE/
ϵͬ:/\1adKhZͳad WEKsE͘^͘
ϰͬ:E>Eͳ^E E
ϭϬͬhZs>,E^ͳZEs1Z
ϱͬ:E<Z&/dͳ:/DZDKs
ϭϭͬs/>DWZEad:Eͳ
KhZsE1<
ϲͬ'h^dsW&>'ZDKZs^<|ͳ<Z^1E

s|,Zz

WŽŬƵĚďƵĚĞŵşƚƷēĂƐƚŶşŬǀǇƉůŶĢŶŽ͗
ĂͿĂůĞƐƉŽŸϰƌƵďƌŝŬǇ͕ŽďĚƌǎşũĞĚŶƵǀŽůŶŽƵǀƐƚƵƉĞŶŬƵĚŽDĢƐƚƐŬĠŚŽŵƵǌĞĂǀǇƐƚƎŝĐŝŶ͘W͘
ďͿĂůĞƐƉŽŸϴƌƵďƌŝŬ͕ŵĄŶĄƌŽŬŶĂũĞĚŶŽƌĄǌŽǀǉďĞǌƉůĂƚŶǉŚŽĚŝŶŽǀǉǀƐƚƵƉ
 ĚŽŬƌǇƚĠŚŽďĂǌĠŶƵǀƌĞĄůƵƐƉŽƌƚƵǀǇƐƚƎŝĐŝŶĂĚWĞƌŶƓƚĞũŶĞŵ
ĐͿŵŝŶŝŵĄůŶĢϭϬƌƵďƌŝŬ͕ƉŽƐƚƵƉƵũĞĚŽƐůŽƐŽǀĄŶşŽĐĞŶǇ͗
Ͳ ũşǌĚŶşŬŽůŽǀŚŽĚŶŽƚĢϭϬϬϬϬ͕Ͳ<ē
Ͳ ǀşŬĞŶĚŽǀǉƉŽďǇƚƉƌŽĚǀĢŽƐŽďǇǀƉĞŶǌŝŽŶƵEĂ,ĄũŽǀŶĢǀ<ĂƌĂƐşŶĢ
Ͳ ƌŽŵĂŶƟĐŬĄǀĞēĞƎĞƉƌŽϮŽƐŽďǇǀŚŽƚĞůƵDĂƌƓŽǀƐŬĄƌǇĐŚƚĂ
Ͳ ƌŽŵĂŶƟĐŬĄǀĞēĞƎĞƉƌŽϮŽƐŽďǇǀWĞŶǌŝŽŶƵ,ŽĚƽŶŬĂǀĞaƚĢƉĄŶŽǀĢŶ͘^͘
Ͳ ƌŽŵĂŶƟĐŬĄǀĞēĞƎĞƉƌŽϮŽƐŽďǇǀWŽŚŽƐƟŶƐƚǀş͘^ĞĚůĄēŬĂǀŽƵďƌĂǀŶşŬƵ
Ͳ ƌŽŵĂŶƟĐŬĄǀĞēĞƎĞƉƌŽϮŽƐŽďǇǀŚŽƚĞůƵ:ŝŵƌĂŵǀ:ŝŵƌĂŵŽǀĢ
Ͳ ƐĨĄƌĄŶşĚŽŚůƵďŝŶŶĠŚŽƵƌĂŶŽǀĠŚŽĚŽůƵϭϮϬϬŵǀŽůŶşZŽǎşŶĐĞǀƚĞƌŵşŶƵĚůĞĚŽŵůƵǀǇ
Ͳ ƉƌŽŚůşĚŬĂǀŶŝƚƎŬƵǀŽĚŶşŚŽĚşůĂsşƌ/͘ĚůĞĚŽŵůƵǀǇ
ͲǌĂƌĄŵŽǀĂŶǉŽďƌĂǌWĞƌŶƓƚĞũŶĂ
ͲϮŚŽĚŝŶǇϭďŽǁůŝŶŐŽǀĄĚƌĄŚĂǀŽďĐŝsşƌ

ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽƉŽĚŵşŶŬĄĐŚĂǀǉŚƌĄĐŚƚĠƚŽĂŬĐĞǌşƐŬĄƚĞ
ǀdƵƌŝƐƟĐŬĠŵŝŶĨŽƌŵĂēŶşŵĐĞŶƚƌƵǀǇƐƚƎŝĐŝŶĂĚWĞƌŶƓƚĞũŶĞŵͲƚĞů͘ϱϲϲϱϵϬϯϴϴ͕
ĂǀŽƐƚĂƚŶşĐŚǌƷēĂƐƚŶĢŶǉĐŚůŽŬĂůŝƚĄĐŚŶĞďŽŶĂǁǁǁ͘ŝŶĨŽ͘ďǇƐƚƌŝĐĞŶƉ͘Đǌ
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