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VIII/2012

Otevření ZUŠ
Kulturní a sportovní akce
Zprávy z města
Školství
Kultura
Mikroregion Bystřicko (Blažkov, Prosetín, Rovečné, Rožná, Rozsochy, Vel. Janovice, Vír)
Základní umělecká škola
v Bystřici nad Pernštejnem

Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem a Město Bystřice nad Pernštejnem Vás srdečně zvou na

OZNAMUJE

Slavnostní otevření nové ZUŠ
Den otevřených dveří ZUŠ

SVÝM ŽÁKŮM A JEJICH RODIČŮM

Slavnostní otevření a prohlídka
– den otevřených dveří v nové ZUŠ
na ulici Nádražní 615, v sousedství
ZŠ Nádražní, MŠ a Gymnázia, se
uskuteční 10. září 2012 v 15 hodin.
Všechny srdečně zveme.
Od čtvrtka 6. září do pondělka
10. září si mohou děti v hudebním
i výtvarném oboru domlouvat rozvrhy a škola zároveň dokončí stěhování
a připraví se na slavnostní otevření.
Pokročilí žáci hudebního oboru
ZUŠ se přijdou zapsat na termíny
hudebních nauk do třídy přípravné
hudební výchovy, hudební nauky
(případně do ředitelny školy) ve
dnech 6. – 7. září 2012 v době mezi
12 – 16 hodinami, 10. září potom
ještě po slavnostním otevření školy
od 15, 30 do 17 hodin. Ke svým učitelům nástroje potom ve stejné době,
případně dle domluvy s nimi. Přineste si s sebou rozvrh z vaší školy. Žáci
výtvarného oboru se přijdou přihlásit

které se uskuteční v prostorách nové základní umělecké školy, na ulici Nádražní 615

dne 10. září 2012 v 15 hodin

Program:

Vystoupení dětí a učitelů ZUŠ
Slavnostní zahájení představiteli města, ZUŠ a hosty
Symbolické přestřižení stuhy
Těšíme se na setkání s vámi.
Prohlídka školy
Ing. Karel Pačiska
starosta Města Bystřice nad Pernštejnem

do skupinové výuky ve stejných termínech.
V hudebním oboru u nových
žáků uskutečníme první informační schůzku rodičů s dětmi ve čtvrtek
6. 9. 2012 v 15°° hodin ve velkém sále
školy (první místnost vlevo po vstupu do ZUŠ) první schůzkou, na které
bude možné seznámit se s rozvrhem

a celou organizací výuky a studia na
ZUŠ. Domluvíme zde termíny vyučování, nástrojovou výuku i přípravnou
hudební výchovu, hudební nauku.
Domluva rozvrhu a zahájení výuky
na detašovaných třídách v Dalečíně,
Jimramově, Štěpánově n. S., Dolní
Rožínce a ve Strážku se uskuteční dle
pokynů a informací vyučujících.
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PROGRAM:
15.00 – sraz účastníků v pavilonu Rácová
15.05 – Ing. Karel Pačiska - uvítání starosty města
15.10 – Ing. František Klimeš – revitalizace lokality Rácová
(procházka k rybníkům a zpět s výkladem)
15.40 – Bc. Josef Vojta – další fáze revitalizace tohoto území
15.45 – opékání párků (zajistí město) při kytaře s vyprávěním
historek z Bystřicka Ing. Hynkem Jurmanem

OTEVŘENÍ NOVÉ ZUŠ

Mgr. Eva Bagarová
ředitelka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Při jakýchkoliv nejasnostech a dotazech si rodiče i děti mohou zavolat o informace na telefonní čísla
566 552 210 nebo 777 122 105.
Přejeme všem dětem hodně uspokojení a radosti z uměleckého studia
v nové škole a všem učitelům a zaměstnancům úspěšný nový školní rok.
Eva Bagarová, ředitelka ZUŠ

Cyklisté opět v Bystřici
KULHAVÝ U NÁS NALADIL
OLYMPIJSKÉ ZLATO!
Už 16. ročník cyklistického etapového závodu Vysočina 2012 se
jel v našem kraji začátkem srpna
opět i v Bystřici a jejím okolí. Konkrétně úvodní dvě etapy, z nichž
první vyhrál Josef Hošek a druhou
Kozubek. Zatímco v minulých létech se rozhodovalo o vítězi právě
u nás, nyní rozhodla až časovka na
sousedním Žďársku.
(Pokračování na str. 4)
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výhodné

LETNÍ SLEVY

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.

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
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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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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE SRPEN - ZÁŘÍ 2012
Datum
5. - 30. 8.

Název akce
Rodinný den; 10.00 hod.

25. 8.

DČtský den; 14.00 hod.

25. 8.
25. 8.
25. 8. - 4. 9.
26. 8.
26. 8.
30. 8. - 2. 9.
31. 8.

59. roþník Malého svrateckého maratonu; start ve
14.30 hod.
34. roþník BČhu Vírem mládeže; prezence od 8.00
hod., start v 9.30 hod.
Maratonská zábava; 20.00 hod.
Taneþní kemp
ŠtČpánovské strašidelné putování aneb strašidla
z Cumberku; 20.00 hod.
BartolomČjská pouĢ s jarmarkem; 10.00 hod.
SoustĜedČní florbalistĤ
Dívþí válka; 20.00 hod.

1. 9.

4. roþník atletického sedmiboje;10,00 hod.

1. 9.
2. 9.

Zlatý šiklák 2012; 10.00 hod.
Derniéra; 10.00 hod.
Poslední prázdninové zastavení na Rácové
s „opékaþkou“; 15.00 hod.
SoustĜedČní florbalové reprezentace - muži
Výstava drobného zvíĜectva;
Slavnostní otevĜení nové ZUŠ
Zahajovací koncert 31. roþníku Kruhu pĜátel
hudby; 19,30 hod.

2. 9.
5. 9. - 9. 9.
7. 9. - 9. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.

Kino – animované pásmo pohádek; 10,00 hod.

13. 9.

Prémiový koncert Kruhu pĜátel hudby; 19,30 hod.
Turistický pochod JitĜenka 2012; 8.00-11.00 hod.
od KD Vír
Oslava 230. výroþí trvání ýeskobratrského
evangelického sboru v Roveþném; 9.30 hod.
Zahájeni kurzu taneþní a spoleþenské výchovy pro
mládež; 18,30 hod.
Taneþní a spoleþenská výchova; 18,30 hod.
Víkend s aerobikem

15. 9.
16. 9.
20. 9.
20. 9.
21. 9 - 23. 9.
22. 9.

ZpČvohra Bílá paní Pernštejnská; 20,00 hod.

23. 9.
23. 9.

Nový poĜad! Odpolední þaje; 15,00 – 19,00 hod.
Turnaj ve florbalu - junioĜi
Výchovný hudebnČ zábavný poĜad BezpeþnČ pĜed
cestou; 10,00 hod.

26. 9.
27. 9.

Divadelní pĜedstavení – Zamilovat se…; 19,30 hod.

28. 9.
30. 9.

Turnaj ve florbalu – muži“B“
SK BystĜice - HFK TĜebíþ; 15,30 hod.

WM ŠiklĤv mlýn
Kulturní komise obce
Prosetín, SDH Prosetín

14.7. Hana Hloušková
David Hanzlík

Vír

Obec Vír, TJ Jiskra Vír

Vír

Obec Vír, TJ Jiskra Vír

ČERVEN 2012
3.6. Martin Novák
8.6. Martin Pulkrábek

KD Vír
Sportovní hala
Amfiteátr
Masarykovo námČstí
Rozsochy
Sportovní hala
Amfiteátr
Masarykovo námČstí
Atletický stadion
Tomáše DvoĜáka
WM ŠiklĤv mlýn
WM ŠiklĤv mlýn

Obec Vír, TJ Jiskra Vír
Taneþní studio B-Fresh

Lokalita Rácová

MČsto BystĜice n. P.

Sportovní hala
Areál VOŠ a SOŠ
ZUŠ BystĜice n. P.

ýFbU
ZO ýSCH
MČsto BystĜice n. P.

Malý sál KD BystĜice

KD BystĜice n. P.

Velký sál KD
BystĜice
Malý sál KD BystĜice

Obec Vír

Zapnuto
Obec Rozsochy
MAC-Eagles
Zapnuto
MČsto BystĜice n. P.
WM ŠiklĤv mlýn
WM ŠiklĤv mlýn

KD BystĜice n. P.
Spolek pĜátel JitĜenky

Roveþné

Farní sbor ýCE v
Roveþném

Velký sál KD
BystĜice
KD BystĜice n. P.
Sportovní hala
MČstské muzeum
BystĜice n. P.
Malý sál KD BystĜice
Sportovní hala
Velký sál KD
BystĜice
Velký sál KD
BystĜice
Sportovní hala
Stadion SK

Poděkování za vzornou spolupráci
Pačiska poděkoval por.
Stehlíkovi za vzornou
spolupráci s Bezpečnostní radou obce Bystřice nad Pernštejnem a
předal mu Cenu starosty
města jako ocenění za
jeho dlouholeté úspěšné
působení v BRO. S přáním všeho nejlepšího
v „běžném“ životě se
přidali všichni členové
BRO. Takže ještě jednou
za nás za všechny - Lojzíku díky.
Pavel Morava
tajemník BRO

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Sňatky

Narození

Jubilanti
ZÁŘÍ 2012
Josef Dvořák
Marie Dvořáková
Drahomíra Čtveráčková
Marie Prosecká
Růžena Bělíková
Otmar Voneš
Václav Volf

86 let
85 let
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let

VZPOMÍNKA
Děkujeme vám všem, kteří
jste se přišli naposledy rozloučit
s panem MUDr. Pavlem Kujalem. Děkujeme za slova útěchy
a květinové dary.
Věra, Tereza a Klára Kujalovy

KD BystĜice n. P.

okolí Víru

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

Dne 13. června 2012 proběhlo
v pracovně starosty Města Bystřice nad Pernštejnem jednání Bezpečnostní rady obce Bystřice nad
Pernštejnem. Na tom by nebylo
nic neobvyklého, neboť se jednalo
o pravidelné zasedání. Ale jeden
bod z jednání stojí za zaznamenání – ukončení činnosti člena
Bezpečnostní rady obce. Loučil
se dlouholetý člen BRO poručík
Alois Stehlík z důvodu ukončení
činnosti velitele Sboru dobrovolných hasičů Bystřice nad Pernštejnem, která ho dle Nařízení vlády č.
462/2000 Sb. určovala jakožto člena BRO. Starosta města Ing. Karel

Organizátor

Galerie Na Bahnech
ve Víru
WM ŠiklĤv mlýn
HĜištČ TJ Sokol
Prosetín

Výstava obrazĤ: Dana Pacáková

25. 8.

25. 8.

Místo

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KD BystĜice n. P.
Stalet Brno
Žižková
MČsto BystĜice n. P.
KD BystĜice n. P.
ASK BystĜice n. P.
KD BystĜice n. P.
KD BystĜice n. P.
ASK BystĜice n. P.
SK BystĜice

Stavební konec léta
Místní části
Asi největší stavební akcí v místních částech je stavba kanalizačního
přivaděče do Domanína. V současné době je vysoutěžena realizační
částka za cca 9 miliónů korun a je
vydáno stavební povolení. Jedná se
o úsek kanalizace z Domanínka na
počátek Domanína, přičemž se usilovně připravuje projekt a žádost o
dotaci na odkanalizování celé obce.
V Divišově se od září bude budovat chodník v nejnebezpečnější
části v „esíčku“. Byla nám přiznána
dotace za Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 700 tis. Kč a
celá akce musí být ukončena do konce roku.
V Rovném se během měsíce srpna usilovně odbahňuje „horní“ rybník. Jsou zde nánosy bahna až 1,5 m,
které budou odbagrovány a uloženy.
Celkový náklad cca 80 tis. Kč.
Již asi 2 roky domlouváme s Lesy
ČR - správou toků úpravu toku Kozlovského potoka. V jednom místě se
po velkých bouřkách asi před třemi
lety tok velmi přiblížil stavbě naší
komunikace na Kozlov. V případě,
že by nedošlo k úpravě, časem by
začala silnice ujíždět. Tok není na
našem pozemku a loni na podzim
jsme se dohodli na vzájemné spolupráci s Lesy. Smyslem celá akce
je oddálení toku potoka od silnice,
přičemž podíl města bude cca 100
tis. Kč.
(Pokračování na str. 5)
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ZPRÁVY Z MĚSTA

OZNÁMENÍ
Plošná deratizace v Bystřici n. P.
bude probíhat ve dnech 7. - 24. září 2012
V poslední době byl v našem městě zjištěn zvýšený výskyt
hlodavců, na který upozorňovali sami občané, a proto bylo rozhodnuto nechat provést plošnou deratizaci na území celého města
v podzimním období letošního roku.
Deratizace se bude provádět pokládáním návnad na předpokládaných místech výskytu, veřejných prostranstvích, v budovách
města, obytných domech a rodinných domcích.
Deratizaci budou provádět vyškolení pracovníci ﬁrmy Asanační služby Ambrož – Eler, Hamry nad Sázavou ve spolupráci
s Městským úřadem v Bystřici nad Pernštejnem, kontaktní telefon
MVDr. Jaroslava Vondráčková 603 542 628, 603 542 627
Upozorňujeme občany, že v době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat, psů a koček bez
dohledu chovatele.
Předejdete tak možným komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce vaším zvířetem!
Pozor!
Nesahejte na uhynulé či přiotrávené hlodavce. Je povinností
provádějící ﬁrmy tyto sesbírat a odstranit.
Občané mohou své požadavky a poznatky z výskytu hlodavců
nahlásit na:
sekretariát MěÚ tel. 566 590 311 nebo odbor životního prostředí tel. 566 590 325 nebo odbor bytového hospodářství tel. 566
590 372-4
Občané, kteří bydlí v RD nebo bytových domech v soukromém vlastnictví a mají poznatky z výskytu nebo preventivně,
mohou si objednat položení jednorázového balení návnady ve
svém objektu na náklady této akce.

Cyklisté opět v Bystřici ...

(Pokračování ze str.1)

Výpis z Rady města
Bystřice nad Pernštejnem 7. 8. 2012
Rada města se sešla v prázdninovém období po čtyřech týdnech
a hned ji čekalo 30. bodů k projednání. Bylo schváleno několik
služebních bytů pro pracovníky
okolních ﬁrem, několik žádostí občanů, kteří splnili podmínky a byla
jim prominuta část dlužného penále. Radní města posoudili ﬁnanční analýzu hospodaření DDM ve
srovnání s obdobnými zařízeními
ve Velkém Meziříčí a Novém Městě
na Moravě. V příštím období musíme připravit ﬁnanční prostředky na
vyrovnání hospodaření, protože stát
se zbavuje svých základních funkcí
a zátěž provozování DDM přenáší
na města. Byla posouzena a odsouhlasena nová kritéria možnosti přidělení malometrážního bytu
v Domě s pečovatelskou službou
a žádost o povolení výjimky z počtu
dětí ve třídách MŠ Bystřice n.P. Byla
schválena vítězná nabídka ﬁrmy,
která bude provádět stavební úpravy bytových domů na sídlišti I. čp.
909 – 914. Jedná se o sdružení ﬁrem
SPH stavby s.r.o. a Petr Lupoměch.
Termín realizace je stanoven na září
a říjen 2012. Po létech snažení se
nám letos podařilo získat dotaci na
skončení poslední etapy“ Chodník
Divišov“. Jedná se o poslední do-

končení nejnebezpečnějšího místa
v Divišovském kopci. Celý tento
rok je vypuštěný rybník v Rovném.
Protože jsou příznivé podmínky, pokusíme se celou tuto nádrž odbahnit,
protože vykazuje velké znečištění
po minulých povodních. V celém
našem městě se lokálně opravují
komunikace a v průmyslové zóně
zajistíme příjezd k parkovišti u ﬁrmy Loo s.r.o. Vše se zdrželo instalací
nové obalovny ﬁrmy Colas, která
vyrostla na místě obalovny zastaralé. Byly schváleny mandátní a manažerské smlouvy panu ing. Michalu Burianovi, PhD. – řediteli Eden
Centre s.r.o. a prokuristce ﬁrmy
Areál sportu a kultury s.r.o. –paní
Věře Hanákové. Dále byl také přijat
návrh přípravy realizace kompletní
rekonstrukce ulic Na Vyhlídce a Na
příkopech. V roce 2013 by měla být
opravena kanalizace, vodovod, el.
rozvody veřejného osvětlení, telefon a budou založeny chráničky pro
datové sítě. V závěru byla schválena
veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků s obcí Koroužné
a některé další záměry, které bude
projednávat zářijové zastupitelstvo
města. Další termín konání rady
města je plánován na 4. 9. 2012.
Karel Pačiska

Trávníky na S I. – hloupost nebo nutnost.
Mnozí z občanů se pozastavují nad situací vzniklou u domů č.p. 909-914
na Sídlišti I. V současné době se na jedné straně upravují trávníky a sázejí se
růže a na druhé straně se připravuje revitalizace zmíněných domů. O celém
problému víme, ale jsme v časové tísni. Dokončuje se projekt „Revitalizace
zeleně“, který musí být realizován nejpozději do konce měsíce října 2012.
Na tento projekt jsme obdrželi dotaci ze SFŽP, jejíž použití bude kontrolováno a celá akce musí být zúčtována. Abychom vyhověli žádostem občanů
a pokračovali s opravami zbývajících domů na sídlišti I., začali jsme zajišťovat ﬁnanční prostředky na výměny oken a rekonstrukční práce. Oprava
bytového fondu je naší prioritou a chceme v ní i nadále pokračovat. Lhůty
výběrového řízení posunuly realizaci tohoto záměru do podzimního období
září – říjen 2012. Obě akce tedy kolidují. Revitalizaci bytových domů bychom mohli odsunout, ale s ohledem na blížící se zimu se nám toto řešení
jeví jako nevhodné. Jedinou možností zůstává realizace obou akcí souběžně
s tím, že vůči nové vegetaci se budeme chovat šetrně a ohleduplně. Město
má příslib ﬁrmy, že na jaře uvede případné poškození vegetace do pořádku.
Prosím o trpělivost a toleranci. Ono není vždy vše tak jednoduché, jak to
vypadá.
Karel Pačiska

Foto: Eliška Sysová
Vyhrál ji Stanislav Kozubek
(WHA Whirlpool-Author) a zvítězil i celkově časem 11:33:53.
O 23 sekund porazil loňského vítěze Tomáše Bucháčka, třetí skončil
Jiří Hudeček. Kozubek vyhrál už
předloni a jako první účastník zvítězil více než jednou.
Právě prvních dvou bystřických
etap se zúčastnil i olympijský účastník Jaroslav Kulhavý. Po dobré
přípravě u Bystřice, Víru či Brťoví
(v etapách skončil na 11. a 8. mís4. strana

tě) odjel do Londýna na olympijské hry, kde potvrdil naše naděje
v závodě horských kol a z Londýna přivezl zlatou olympijskou
medaili. Závodil u nás i úspěšný paralympionik Jiří Ježek a ve
startovní listině šlo najít jména
mnohých cyklokrosařů (Bambula,
Kyzivát, Metlička..) či příbuzné
známých jezdců (syn Jan Svorada,
synovec Jan Zimovčák). Škoda jen
menšího zájmu diváků…
-HJ-

Foto: Janka Soukopová
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ, ŠKOLSTVÍ

Bystřické školy, podniky a
občany čeká na podzim změna
provozovatele vývařovny
Město Bystřice nad Pernštejnem a společnost Scolarest začínají spolupracovat na poli školního stravování, a proto je na místě představit
nový koncept školního stravování a změny, které čekají nejen na školáky.
Nejprve si představme společnost Scolarest, která působí na českém
trhu již 20 let. Nejsou ve svém oboru žádnými nováčky a poskytují
službu pro více než 140 škol po celé České republice.

Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka., Tyršova 409,
Bystřice nad Pernštejnem
oznamuje svým žákům a jejich rodičům,

že školní rok 2012 / 2013 bude zahájen
v pondělí 3. září 2012 v 8.00 hodin.
Po uvítání a předání informací o organizaci výuky v novém školním roce
budou žáci moci odejít domů.
Je vhodné, aby si s sebou přinesli psací potřeby a přezůvky.
Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku proběhne
v pondělí 3. září v 9.00 hodin
ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P.

Začátek školního roku na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 oznamuje
rodičům a žákům,

že pravidelná školní docházka
2. - 9. ročníku
bude zahájena 3. 9. 2012 v 8:00.
Slavnostní přivítání žáků 1. ročníků proběhne v projektové místnosti
(vchod družiny) od 9:00.
Pro případné zájemce bude od 8:30 probíhat informativní schůzka
v projektové místnosti s vychovatelkami školní družiny.
Martin Horák
ředitel školy
A co nás tedy čeká? Zásadní
novinkou je bezobjednávkový
systém. Obědy se nemusejí přihlašovat ani odhlašovat, tudíž
obědy nepropadají a hradí se
pouze skutečně odebrané jídlo.
V praxi to znamená ulehčení
rodičům, kteří musí v případě
nemoci dítěte odhlašovat obědy.
Ale hlavní výhodou je výběr na
místě. Hosté nemusí přemýšlet
nad tím, na co by měli chuť týden dopředu. Jednoduše přijdou
do školní restaurace, ve vitríně
se vzorovými porcemi uvidí vystavené jednotlivé porce denního
menu a odeberou si jídlo u výdeje. Pokud by se ale přece jen
našel někdo, kdo má rád jistotu
a chce se na svůj oběd těšit, je
zachována možnost objednávky
prostřednictvím objednávkového
panelu nebo internetové aplikace

(pouze pro přihlášené strávníky).
Denní nabídka bude složena
z jedné polévky a na výběr ze
3 druhů hlavního jídla. V rámci
denní nabídky máte možnost záměny příloh - sestavíte si menu
podle své oblíbenosti, ale jedná
se také o zřejmou výhodu pro
alergiky ( bezlepková dieta, alergie na potraviny). V prostoru výdejen budou nově nainstalovány
salátové bufety, kde si může každý strávník dokoupit zeleninové
či ovocné saláty dle aktuální nabídky.
To nejdůležitější nakonec? Vše
platí nejen pro žáky, ale i pro další hosty z řad rodičů a obyvatel
města Bystřice n. P. Všichni hosté jsou vítáni!
A nezapomeňte, nová školní
restaurace startuje 1. 10. 2012
Eliška Baštářová, Scholarest

Stavební konec léta

(Pokračování ze str. 3)

Ve Dvořištím proběhne od začátku září ve spolupráci se Svazem
vodovodů a kanalizací rekonstrukce
části vodovodu za cca 900 tis. Kč,
když podíl města je jedna třetina této
částky. Na tuto opravu by měla navázat výstavba točny pro autobus.

Bystřice
Usilovně se dokončuje přestavba části ZŠ Nádražní na Základní
uměleckou školu. Slavností otevření nové ZUŠ je naplánováno na
10. září 2012.
Do konce srpna musí být hotov

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
nabízí pro širokou veřejnost i ﬁrmy

KVALITNÍ JAZYKOVÉ KURZY
Výuka probíhá nejmodernějšími metodami
za použití audiovizuální techniky
·
·
·
·
·
·
·

Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro pokročilé
Němčina pro začátečníky
Němčina pro pokročilé ( možnost přípravy na Zertiﬁkat Deutsch)
Francouzština pro začátečníky
Ruština pro začátečníky
Německá konverzace pro pokročilé s rodilým mluvčím

Podmínky: Zahájení výuky – říjen 2012, ukončení – květen 2013
Cena za pololetí: 1.500,- Kč
Výuka v odpoledních hodinách – dle domluvy
Kontakt: telefon 566 55 29 20 (7:00 – 15:30), sekretarka@gybnp.cz
Přihlášky přijímáme do 20. září 2012

chodník od autobusové zastávky
na ulici Pod Horou po ulici Lipová. Je to velmi frekventovaná komunikace, kde zejména v ranních
a odpoledních hodinách je vysoká
frekvence dojíždějících žáků.
Během měsíce srpna také vypuk-

nou výměny oken, oprava a nátěr
fasády na dvou bytových domech
na ulici Višňová čp. 909 – 914. Také
tyto práce budou dokončeny v letošním roce.
Josef Vojta
místostarosta
5. strana
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nových knih, zaevidovaných v
průběhu měsíce července.
Knihy pro dospělé:
Šoa v české literatuře a v kulturní paměti
Apfeld Nourig
Byla jsem svědkyní vraždy ze cti
Braunová Petra
Kalvárie
Caroﬁglio Gianrico
Nevědomý svědek
Fiorato Marina
Křišťálové srdce
Knapík Jiří
Průvodce kulturním děním a životním
stylem v českých zemích 1948 – 1967
Knapík Jiří
Průvodce kulturním děním a životním
stylem v českých zemích 1948 – 1967 II.
Kohout Pavel
Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem.
Z deníku kontrarevolucionáře. Kde je
zakopán pes
Ludvík Petr
Slovensko křížem krážem
Lustigová Eva
Tvoje slza, můj déšť
Michlová Marie
Protentokrát, aneb, Česká každodennost
1939 – 1945
Miková Šárka
Typologie osobnosti u dětí
Odstrčil Michal
Historie a současnost Francouzké cizinecké
legie
Pacner Karel
Osudové okamžiky XX. století
Rudolfová Věra
Kraj návratů a inspirace
Strunecká Anna
Doba jedová
Strunecká Anna
Varovné signály očkování

VODOMIL VSTOUPIL DO DRUHÉ POLOVINY
Na dvě
desítky vyplněných
legitimací
akce „S Vodomilem
Zubří zemí“
už dorazily
na bystřické
infocentrum, pro většinu účastníků
však putování teprve vrcholí. Mohou
k tomu využít zbytek prázdnin i následující dva podzimní měsíce.
Cesta vede nádhernými místy Vysočiny z Nového Města na Moravě
do Maršovic, na Studnice, do Sněžného a Jimramova, odtud na Karasín, do Bystřice nad Pernštejnem a
poté do Víru, Štěpánova, Černvíra
a Doubravníka. Na trase potkáme
jednoho ze zakladatelů moderního
sochařství Jana Štursu, básníka Petra Křičku, lyžařského reprezentanta
a odbojáře Cyrila Musila, následují
spisovatelé Jan Balabán, Jan Karaﬁát a Gustav Pﬂeger Moravský, lékař
a mecenáš František Veselý, politik
a majitel Lidových novin Jaroslav
Stránský, malíři Jiří Štourač a Edu-

ard Valdhans a nakonec jeden z nejvýznamnějších magnátů a politiků
přelomu 15. a 16. století Vilém II. z
Pernštejna.
Kdo získá 4 razítka a odpoví
správně na 4 otázky, získává volnou
vstupenku do Městského muzea v
Bystřici, 8 správně vyplněných rubrik pak znamená volný hodinový
vstup do bazénu v Areálu sportu v
Bystřici. Na vylosované šťastlivce
čeká 10 hodnotných cen, které svojí
hodnotou převyšují ceny z minulých
ročníků. Především jízdní kolo v ceně
10 000.- Kč, víkendový pobyt pro
dvě osoby v karasínském penzionu
Na Hájovně, romantické večeře pro
dvě osoby v hotelích a penzionech v
Maršovicích, Jimramově, Štěpánově
a Doubravníku, nechybí možnost sfárání do hlubinného dolu v Dolní Rožínce, prohlídka vnitřku hráze Vírské
přehrady i bowlingová dráha v obci
Vír či zarámovaný obraz Pernštejna.
Soutěž trvá až do 31. října 2012,
legitimace zasílejte či odevzdávejte
na infocentru. Tak neváhejte!
Hynek Jurman

Knihy pro mládež:
Drijverová Martina
Havel Jiří
Slabý Zdeněk Karel
Šandera Jiří
Záruba Bořivoj

CHCETE POŘÁDAT FARMÁŘSKÉ TRHY?

Domov pro Marťany
Co tu kvete, svítí, létá?
Strašidelné pohádky
Naše třídní je mimozemšťan!
Záhady pravěku

Město Bystřice vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele farmářských trhů od podzimní sezóny. Podmínkou je zvládnutí managamentu,
zajištění dostatečného množství prodejců a vystavovatelů a dobré organizační schopnosti. Zájemci se mohou hlásit mailem na info@bystricenp.cz
-HJ-

Letní prázdniny končí, a tak končí i naše letní zkrácená
půjčovní doba. Od začátku září platí opět půjčovní doba,
na kterou jsou již naši čtenáři zvyklí.
Oddělení pro dospělé a čítárna

Internetová studovna

Po
Út
St
Čt
Pá

Po
Út
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8,00 – 12,00
zavřeno
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00
8,00 – 12,00

12,30 – 18,00
12,30 – 18,00

9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00
9,00 – 12,00

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

Oddělení pro děti
Po, St, Čt
12,30 – 16,00
Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz

Otázka pro regionálního autora Hynka Jurmana:
„Prý vystoupíte se štěpánovskými
ochotníky na otevřené scéně v bystřickém amﬁteátru v roli koktavého
dědka? Je to pravda?“
„Ano, koktám tam díky jedné
zápletce pořádně, chvilku dokonce
i zpívám a tančím. Bude to snad
k popukání. Objevím se i v noční
košili, ale excelují především moje
kolegyně.
Přijďte tedy v neděli 26. srpna ve
20.00 hodin na představení „Štěpánovské strašidelné putování“ na bystřické náměstí.“

ě

N a bystré vod

Hynek Jurman

B ystřice nad P ernštejnem
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B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman

V Pamětní knize městyse Doubravníka je zapsáno všechno mož6. strana

né a ani tragické události nechybějí. Pozornost je věnována i přepadení četníků v sousední Nedvědici. Dne 27. března 1945 asi ve 3
hodiny v noci tam vtrhli partyzáni
na četnickou stanici. Strážmistr
Stehlík ležel na posteli pod přikrývkou a byl vyzván, aby vstal.
Vůbec však na to nereagoval, nepohnul se, a tak ho ruský partyzán
zastřelil.
Když se událost rozkřikla, hned
se našli svědci, kteří si vzpomněli,
že večer předtím seděl četník v hotelu U Zámečníků a když odcházel
na stanici, loučil se slovy:

„Dnes je to deset let, co mi kartářka prorokovala, že za deset let
zemřu zastřelením. Dneska se to
má vyplnit.“
V kronice je vyslovena domněnka, že Stehlík na proroctví příliš
myslel a ranila ho mrtvice. A na
partyzánskou výzvu ani reagovat
nemohl, byl už mrtvý.
Již dříve Stehlík s vrchním
strážmistrem Žákem z Nedvědice
zastřelili v lese u Skorotic občana
z Pivonic, jenž prchal z nasazení v
říši. Lidé jim pak tento čin vyčítali
a poukazovali i na to, že oba měli
za manželky Němky.

V doubravnické kronice je však
dodnes přilepen lístek z očistné
komise s usnesením čj. OK 28/47
pod bodem 5b):
„Bylo zjištěno, že F. Havelka,
25x trestaný zločinec z povolání,
uprchl z věznice krajského soudu v
Brně. Tento případ byl již projednán zemskou očistnou komisí, byl
shledán nezávadným.“
Časem se však vžil údaj, že
Havelka prchal z totálního nasazení a byl tedy zařazen, např. M.
Šajnarem, mezi oﬁciální válečné
oběti.
Hynek Jurman
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ZÁJEZDY

ZÁJEZDY

ZÁJEZDY ZÁJEZDY ZÁJEZDY ZÁJEZDY ZÁJEZDY

Jedeme po stopách Pernštejnů
Už zakrátko proběhnou zájezdy „Po stopách pánů z Pernštejna“
s mnoha unikátními zastávkami a vy
máte poslední možnost se přihlásit.
Informace cestou podává průvodce
a program je následující:
Čtvrtek 13. srpna 2012, pohodlnější verze:
Bystřice – Vítochov (prohlídka
kostela) – Aueršperk (zřícenina hradu) – Vír (Vírský mlýnek) – Švařec
(památná lávka) – Štěpánov (litinové
odlitky pernštejnských železáren)
– Nedvědice (nedvědický mramor,
cukrárna) – Černvír (prohlídka unikátního kostela i dřevěného mostu) Doubravník (kostel, hrobka Pernštejnů) - Pernštejn (nádvoří, občerstvení)
– Bystřice.

Sobota 15. září 2012, náročnější
verze:
Bystřice – Zubštejn (prohlídka zříceniny) – Štěpánov (exkurze do štoly – nutná baterka!, litinové odlitky
pernštejnských železáren) - Nedvědice (nedvědický mramor, cukrárna)
– Černvír (prohlídka unikátního kostela i dřevěného mostu) - Doubravník
(kostel, hrobka Pernštejnů) - Pernštejn (nádvoří, občerstvení) – Bystřice.
Zatímco čtvrteční zájezd je téměř
vyprodán (v době uzávěrky zbývala dvě volná místa), ten sobotní má
ještě řadu volných míst. Podle následujícího zájmu se odjedou buď oba
zájezdy, nebo se objedná větší autobus a pojede se pouze jednou. Cena

každého zájezdu je 200.- Kč, prosíme
doplatit zbytek ceny k záloze. Informace podávají a poslední přihlášky

přijímají pracovníci TIC v Bystřici n.
P. (566590387,8, info@bystricenp.cz)
-hj-, kresba E. Valdhans

Bude nový zvon ( zvony) ?
Názvem Zvony mého kraje nazval František Dvořáček kapitolu
své knihy Farní chrám Páně v Bystřici nad Pernštejnem, která se týká
bystřických zvonů.
Historie našich zvonů je pohnutá;
je známo, že první sbírka na zvony se
konala už v letech 1494 – 1497 a ze
záznamů vyplývá, že bylo vybráno
240 kop grošů, což v té době znamenalo cenu pěti průměrných bystřických domů. Pravděpodobně z toho
byly pořízeny 3 zvony. V roce 1660
měl kostel 5 zvonů a v roce 1672; bylo
zvonů 6; 3 velké a 3 prostřední. Největší ze zvonů bývá označován jako „
velký zvon“ - což byl bezpochyby náš
starý slavný Vavřín. Roku 1686 se roztrhl, ale ještě ve stejném roce byl z téhož materiálu znova ulit. K druhému
přelití zvonu došlo v roce 1841, kdy
byl poškozen při velkém požáru města. V kronikách se píše, že k dosažení
vhodného tónu zvonu byla provedena
sbírka vhodných kovů mezi lidmi, a
tak obyvatelé přinášeli mince a stříbro
k roztavení.Dnes váží Vavřín 1960 kg,
je vysoký 110 cm a má průměr148
cm; o jeho důležitosti svědčí to, že
zatímco všem zvonům po přelití byla
dávána nová jména, Vavřín si svoje

jméno podržel dodnes.
V době válek byly zvony vždy
ohroženy, protože byly rekvírovány
na výrobu děl. Poprvé to bylo v roce
1916, kdy byly odvezeny 3 zvony,
které pak byly nahrazeny novými po
sbírce v roce 1924.Tenkrát bystřický
rodák ThDr. Karel Schuster zaplatil
jeden celý nový zvon.
Podruhé to bylo v době nejhorší –
na jaře 1942, kdy bylo na Zelený čtvrtek odvezeno všech 6 zvonů.V celé republice bylo tenkrát zrekvírováno asi
12 000 zvonů; přibližně 15% bylo vráceno. Těsně po válce objevil František
Dvořáček zvony Vavřín, Petr-Pavel
a Umíráček v Praze na Maninách a ty
byly opět 11. července 1945 slavnostně umístěny na jižní věži kostela. Zbylé tři byly odvezeny do Hamburku,
odkud se je ale vrátit už nepodařilo.
V současné době je tedy na pravé (jižní) věži umístěn zvon Vavřín
a malý zvon Umíráček a na věži levé
(severní) je zvon Petr-Pavel a zvon
neznámého původu, snad z horního
kostela, který byl v análech někdy
nazýván Boží zvon a dnes se mu „pracovně“ říká Poledník.
Většinou tedy v dobách minulých
(min. od 17. století) bylo na bystřic-

Instalace tří nových zvonů v r. 1924

kém kostele zvonů šest, nebo snad dokonce sedm, pokud tam byl umístěn
i zvon ze hřbitovního kostela, a to až
do smutného roku 1942.
V posledních letech se mnohé obce
pokoušely chybějící zvony doplnit
a děje se tak dosud.; např. před několika lety světili nový zvon v Rozsochách.
Je třeba si uvědomit, že zvony nejsou
jen záležitostí církevní – je to symbol
obecného významu. Zvony vždy oznamovaly významné události, zvonilo se
jimi o svátcích, na poplach, oznamoval
se požár, válka i narození nebo nástup
nového panovníka, a ovšem doprovázely člověka na cestě poslední. V Americe mají Zvon svobody, my v Praze
Zikmunda, Londýňané Big Ben.
Zvony jsou symbolem vítězství,
národní hrdosti i vztahu k rodné zemi.
Vždy neodmyslitelně patřily ke svému
kraji, lidé je znali , poznali jejich hlas,
patřily k jejich životu. Válečné zabavování zvonů bylo také vždy chápáno
jako vrchol útlaku, ponížení a smrtelného ohrožení národa.
Poslední čtyři desetiletí zmátla
mnoho hodnot, poškozen byl vztah
lidí k půdě, krajině, majetku i k sobě
navzájem. Vytratilo se i povědomí o

Spouštění zvonu v dubnu 1942
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významu zvonů..... Měli bychom se
pokusit stav věcí postupně napravovat.
Zvony jsou součástí dědictví, které odkazujeme dalším generacím!
Pozn.: V textu byly použity podklady z knihy Františka a Petra Dvořáčka
Farní chrám Páně v Bystřici nad Pernštejnem, kap. Zvony mého kraje (vyd.
2004 P. Dvořáček jako 1. svazek edice
Ze staré Bystřice).
Děkuji panu ing. P. Dvořáčkovi za
pomoc při přípravě podkladů k tomuto článku.
Jarmila Michálková
MěÚ se ve spolupráci s Římskokatolickou farností a památkáři pokusí
projednat možnost vrácení původních zvonů z roku 1942. Je to historie
města a měli bychom chtít zpět to, co
bylo ukradeno. Pokud zvony existují a
budou se moci identiﬁkovat, musíme
udělat vše pro jejich návrat. Dle pamětníků bylo pokusů již několik, ale
bez úspěchu. Kdo něco nezkusí, nemůže nic získat. Já věřím, že na našem
kostele sv. Vavřince zazní hra zvonů
tak, jak ji máme na tehdejší nahrávce.
Tuto vám pustíme městským rozhlasem ve vánočním období.
Karel Pačiska

Vytahování Vavřína v červnu 1945
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KULTURA
NÁVŠTĚVA FRANTIŠKA SUŠILA

Katolický kněz František Sušil (1804–1868), jedna z předních
osobností českého národního obrození na Moravě, je dnes známý především jako sběratel moravských
lidových písní, které v počtu téměř
2 400 vydal tiskem pod názvem
Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými. Věnoval se
však také vlastní básnické tvorbě
(mimo jiné složil oslavnou báseň
čtenou na pohřbu Antonína Bočka)
a byl velice zdatným překladatelem z klasických jazyků. Ve dnech
8.–14. srpna 1846 navštívil Sušil
z badatelských důvodů i naše město
a jeho okolí. Přijel na pozvání své-

ho studenta z brněnského semináře,
bystřického rodáka Františka Dědka (1821–1874), faráře ve Zvoli
a později děkana v Polné. Z jeho
vzpomínek také čerpáme veškeré
podrobnosti o Sušilově návštěvě
Bystřicka.
Jejich první cesta vedla do Vítochova, kde nechali do školy svolat
místní děvčata, aby jim zazpívala.
Protože se trochu ostýchala, Sušil jim sám pro povzbuzení zapěl
několik písní, čímž u nich vzbudil
velký údiv. Většinu z toho, co mu
na oplátku zazpívaly vítochovské
dívky, však znal již odjinud.
Na den sv. Vavřince se vypravili
na zříceninu Aueršperku. Při návratu se zastavili ve Dvořišti, kde se
chtěli občerstvit mlékem. Od místní rychtářky si Sušil odnesl vlastně jediný úlovek ze své návštěvy,
žňovou píseň Ach javore, javore,
pěknou sobě namlouvej, javor zelenej, kterou otisknul roku 1860 ve
druhém vydání své sbírky. Tehdy
také pronesl své mínění, že národní
písně byly v celém okolí umlčeny
vinou Jednoty bratrské.
Následujícího dne se vydali do
Pivonic. Sušil se velmi podivil, že
si místní děvečky při sběru lnu ne-

POZVÁNKA
Město Bystřice nad Pernštejnem,
KPV, ČSBS, PTP, Sokol, Orel, Junák
zvou všechny občany

zpívají, vždyť při zpěvu práce rychleji ubývá. „Zpíváme,“ odpověděla
mu jedna, „ale ne vždycky; musíme
si časem pohovět a rozpomínať.
Ó, když my začnem, máme notu
nekonečnou.“ Předvést se před návštěvou se však styděly.
Během pobytu v Bystřici navštívil Sušil také zdejšího kaplana
a Dědkova spolužáka Františka
Křivku. Sotva vkročil do světnice,
zamířil ke Křivkovu portrétu a hned
se ptal, kdo je na obraze. Potom si
podobiznu prohlédnul blíže a okomentoval ji slovy: „No, trochu, trochu!“ Ještě jadrněji se vyjádřil ke
Křivkově velké skříni na dýmky:
„Toť máte pěknou knihovnu, hezkou
knihovnu!“
14. srpna se Sušil chystal odcestovat z Bystřice směrem na Letovice. Ranec mu měla nést jedna

z místních žen, ale když zjistil, že
jí snad ještě nebylo ani dvacet let,
odmítl její pomoc a dožadoval se jiného nosiče. Protože nikdo vhodný
nebyl po ruce, snažili se Bystřičtí
Sušila přemluvit, aby ve městě
strávil ještě jednu noc. Na tom jim
odpověděl: „Rád bych zůstal, ale
nemohu, už jsem se včera rozloučil
se studenty, což pak by si pomyslili
o mé stálosti a o mém charakteru,
kdyby se opět se mnou sešli!“
Třebaže z hlediska folkloristického bádání návštěva Bystřicka
Sušilovi mnoho nepřinesla, neopouštěl náš kraj bez zármutku, jak
dokládají i jeho slova určená Františku Dědkovi: „Je to přece šlakovitá věc, že se člověk s místem, s nímž
sotva trochu se seznámil a kde se
mu líbí, brzo loučiti musí.“
Připravil Jan Pulkrábek

ZNÁTE KŘIŠŤÁLOVOU STUDÁNKU
NA BYSTŘICKU?
Pokud je tomu opravdu tak,
podělte se s námi o svoje znalosti, protože připravujeme jednak
přehled, kde všude na Bystřicku
studánky máme, jednak se budeme snažit ve frekventovanějších
lokalitách postupně studánky
vyčistit a upravit. Uvítáme Vaše
tipy i tehdy, nebudou-li to právě ty
studánky v hlubokých lesích, ale
např. v zahrádkách, v polích apod.
Mnohé studánky, které znáte, nebudou v současnosti ani křišťálové, ale
i ty nás zajímají.
Zejména vyhlašujeme pátrání po
studánce, ze které stáčel vodu do
lahví pan Šťastný ve Víru.

Své tipy a informace pište, volejte, mailujte během léta na adresu Mikroregionu Bystřicko, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem,
telefon: 566 590 399, 731 575 342,
e-mail:
mikroregionbystricko@
centrum.cz, případně redakci časopisu Bystřicko. Nezapomeňte uvést
i kontakt na Vás, abychom se mohli
s Vámi spojit v případě, že budeme
potřebovat doplnit další údaje.
Moc Vám děkujeme za ochotu,
přejeme krásné léto, i s vycházkami
ke studánkám, a těšíme se na Vaše
odpovědi.
Eva Zamazalová

v pátek 14. září 2012 v 1000
na setkání
u sochy T. G. Masaryka,
abychom vzpomněli 75. výročí úmrtí
prvního prezidenta
Československé republiky
T. G. Masaryka.
Úmrtím prezidenta T. G. Masaryka
odešla z jeviště národních i světových dějin
osobnost, která dokázala svou moudrostí,
mravností a celým svým životem,
položit základy pravdě – svobodě a čestnosti v uskutečňování demokracie.

Sraz všech účastníků setkání
je u sochy T.G.M.
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SPORT, RŮZNÉ

Ostřílení matadoři ovládli streetballový turnaj
V sobotu 21. 7. 2012 proběhl již
dvacátý ročník bystřického streetbalového turnaje, jako 15. ročník
memoriálu Jiřího Šenkýře. Za krásného a slunečného dne se tradičně
na asfaltovém hřišti u Základní školy
T. G. Masaryka zúčastnilo turnaje
14 týmů, které byly rozlosovány do
dvou sedmičlenných skupin. Překvapením byla ve dvacetileté historii
první účast dívčího družstva s názvem Ivkýs Tým ve složení Ivana
Mazourová, Petra Findejsová a Gabriela Pišínová. V 9:15 za tónů hudby

začala první utkání, přičemž první
čtyři týmy každé skupiny postupovaly do čtvrtﬁnále, které se potom hrálo
již vyřazovacím způsobem. V krátké
přestávce po základní části proběhla
soutěž v házení šestek, kterou vyhrál
bývalý ligový hráč Jirka Šebek. Soutěž v házení trojek překvapivě vyhrál
„nebasketbalista“ Jaroslav Dufek,
který se věnuje fotbalu a ﬂorbalu. Jelikož je Jarda občanským povoláním
hasič, tak pevné nervy a klid ve vypjatých situacích mu patrně velmi pomohly i v soutěži. Po tomto zpestření

už vypukly vyřazovací boje, když se
do ﬁnále probojovali již tradiční ﬁnalisté. Zvítězilo družstvo Bohemians
2007 ve složení Jiří Šenkýř, Jiří Šebek a Jakub Velenský – tedy všechno
bývalí prvoligoví basketbalisté, nad
domácím družstvem Jasmína ve složení Vlastimil Homolka, Jiří Hálko a
Jaroslav Nunvář. Diváci si tako mohli
užít hru mládežnického mistra ČR
Tomáše Šoukala ze Žďáru. Celý povedený den byl zakončen občerstvením v podobě pečeného selátka.
red.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
Bystřice n. P. pořádá ve dnech 7. – 9. ZÁŘÍ 2012 tradiční podzimní

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
v areálu Střední zemědělské školy v Bystřici nad Pernštejnem
OTEVŘENO:
pátek
12 – 18 hodin
sobota
8 – 18 hodin
neděle
8 – 15 hodin
Na výstavě si návštěvníci a chovatelé mohou prohlédnout případně
zakoupit chovná zvířata. Zakoupená zvířata budou ihned vydána. Pro
návštěvníky je zajištěno v prostorách výstaviště občerstvení.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
výstavní výbor

Zubní pohotovost SRPEN - ZÁŘÍ 2012
SRPEN
25.8. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
26.8. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
ZÁŘÍ
1.9. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
2.9. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, V. Bíteš, 566 531 645
8.9. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
9.9. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
15.9. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222
16.9. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
22.9. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
23.9. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ZÁŘÍ 2012
Úterý 11. září – malý sál KD – 19.30
Zahajovací koncert 31. ročníku Kruhu
přátel hudby
JAKUB PUSTINA a jeho hosté
Účinkují:
JAKUB PUSTINA – baryton
OLGA RUSIN (Polsko) - soprán
RICHARD POHL – klavír
Jakub Pustina je absolventem Mistrovských pěveckých kurzů Petra
Dvorského, dále pěveckých kurzů
Generální partner koncertů KPH –
Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům
Středa 12. září – velký sál KD – 10.00
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK

Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Čtvrtek 13. září – malý sál KD – 19.30
PRÉMIOVÝ KONCERT KRUHU

PŘÁTEL HUDBY
ILAN SCHNEIDER (Lucembursko) – viola
HANA BÖHM – ROBOTKOVÁ –
klavír
Výjimečný koncert bystřické rodačky
při příležitosti vystoupení v ČR. Termín koncertu jsme museli přizpůsobit
umělcům žijícím trvale v zahraničí.
Program:
F. Schubert – Sonáta Arpeggione op.
Post. D 821
R. Schumann – Fantastické kusy op. 73
J. N. Hummel – Fantazie op. 94
B. Martinů – Sonáta č.1 pro violu a
klavír
N. Paganini – Sonáta pro violu a klavír
Generální partner koncertů KPH –
Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD
Čtvrtek 20. září – velký sál KD – 18.30
ZAHÁJENÍ KURZU TANEČNÍ
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Středa 26. září – velký sál KD – 10.00
VÝCHOVNÝ HUDEBNĚ – ZÁBAVNÝ POŘAD
BEZPEČNĚ PŘES CESTU
Účinkuje: Míša Růžičková
Pořad pro MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ, ve
kterém si děti formou písniček a soutěží opakují a rozvíjí správné návyky
bezpečného pobytu venku v silničním
provozu. Délka pořadu cca 60 minut

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 nám. 12,
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

Kulturní dùm v Bystøici nad Pernštejnem poøádá

Kulturní dùm v Bystøici nad Pernštejnem
poøádá ve školním roce 2012-2013 kurz

pro mládež pod vedením lektorù taneèní školy STARLET BRNO

Zahájení kurzu
ve ÈTVRTEK 20. ZÁØÍ 2012 v 18.30 hodin
ve velkém sále kulturního domu
Další hodiny vždy ve ètvrtek od 18.30 do 20.30 hodin ve velkém sále KD

Kurzovné (zahrnuje 10 lekcí, prodlouženou, vìneèek):
500 Kè (absolventi z roku 2009, 2010)
1100 Kè (ostatní)

Vstup pro diváky na jednotlivé lekce:
30 Kè (rodièe, prarodièe)
50 Kè (ostatní)

Pøihlašovat se mohou školy i jednotlivci.

ZAÈÁTEÈNÍCI

zahájení 4.10. 2012 * 20.30 - 22.15 hod.
4 lekce + prodloužená * cena 950 Kè / pár

POKROÈILÍ

zahájení 15.11. 2012 * 20.30 - 22.15 hod.
4 lekce + vìneèek * cena 950 Kè / pár
V pøípadì pøihlášení do zaèáteèníkù i pokroèilých je celková cena 1700 Kè / pár

Kurzy budou zahájeny jen pøi dostateèném poètu zájemcù.
Uvedené ceny jsou vè. 20% DPH.

TANEÈNÍ
A SPOLEÈENSKÁ
VÝCHOVA

Neděle 23. září – malý sál KD – 15.00
– 19.00
NOVÝ POŘAD !
ODPOLEDNÍ ČAJE
Pořad pro starší a pokročilé, který navazuje na tradiční akce s hudbou k tanci nebo poslechu z 50., 60. a 70. let.
Uvádí a hraje Mirek Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Předprodej: KD

Vstupné: ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Úterý 27. září – velký sál KD – 19.30
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ZAMILOVAT SE ...
Autor: Noel Coward
Úprava a režie: Jakub Nvota
Hrají: Laura/Mabel: JANA PAULOVÁ
Alex/Fred: PAVEL ZEDNÍČEK
Hra v podání vynikajících českých
herců Jany Paulové a Pavla Zedníčka
si jistě získá své diváky v našem městě.
Vstupné: 220 Kč
Předprodej: knihkupectví
Změna programu vyhrazena !

PRO MLÁDEŽ
Lektoři taneční školy STARLET Brno
Přihlášky mohou podávat školy i jednotlivci

Bližší informace v kanceláøi kulturního domu, tel. 566 552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz

31. ročník KPH v Bystřici nad Pernštejnem 2012 – 2013
1. Úterý 13. září – malý sál – 19.30 hodin
Zahajovací koncert 31. ročníku Kruhu přátel hudby
JAKUB PUSTINA A JEHO HOSTÉ
Účinkují:
JAKUB PUSTINA – baryton
OLGA RUSIN (Polsko) - soprán
RICHARD POHL – klavír
2. Čtvrtek 13. září – malý sál KD – 19.30 hodin
PRÉMIOVÝ KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
ILAN SCHNEIDER (Lucembursko) – viola
HANA BÖHM – ROBOTKOVÁ – klavír
3. Úterý 29. října – malý sál – 19.30 hodin
KONCERT
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL S FILMOVOU VIZUALIZACÍ
JAN ŠKRDLÍK – violoncello
ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ – klavír
4. Pondělí 26. listopadu – malý sál – 19.30 hodin
KONCERT PRO DVA CIMBÁLY
PETR SPĚVÁK – cimbál
NIKOL KUCHYNKOVÁ - cimbál
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5. Pátek 7. prosince – velký sál – 19.30 hodin
LINHA SINGERS
6. Středa 16. ledna 2013– malý sál – 19.30 hodin
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ KONCERT
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a operní hosté
7. Čtvrtek 14. února 2013 – velký sál – 19.30 hodin
METROPOLITAN JAZZ BAND
8. Březen – malý sál KD – 19.30 hodin
KORNGOLD QUARTET
KRISTINA HRUBÁ CZAJKOVSKÁ- housle
VÁCLAV ZAJÍC – housle
KLÁRA HEGNEROVÁ – viola
DAVID HRUBÝ – violoncello
9. Úterý 16. dubna – malý sál KD – 19.30 hodin
OD ŽIDOVSTVÍ KE KŘESŤANSTVÍ
ALEXANDER SHONERT – housle
Permanentky na celou koncertní sezónu – celkem 9 koncertů:
Děti, studenti, důchodci, ZTP – 350 Kč, ostatní 550 Kč
Permanentky si můžete zakoupit v kanceláři KD – 566 552 626,
kd.bystrice@atlas.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT, INZERCE
Tímto článkem bychom Vás chtěli seznámit s novým projektem Ligy
vozíčkářů- Zapojte se…!
Liga vozíčkářů je neziskové občanské sdružení se sídlem v Brně,
které funguje od roku 1990. Snahou pracovníků je poskytovat komplexní služby lidem se zdravotním
postižením v sedmi základních
programech: Práce,vzdělávání integrace, Osobní asistence, Poradenství
a informace, Bezbariérové divadlo
Barka, Centrum denních služeb
a Asistenční psi.
V rámci programu Práce, vzdělávání, integrace zahájil svou činnost v květnu 2012 projekt Zapojte

Projekt Zapojte se…!
se…! Tento projekt je určen lidem
se zdravotním postižením (tělesným,
mentálním, duševním onemocněním
či civilizačními nemocemi), kteří
žijí v Jihomoravském kraji nebo na
Vysočině a zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje a Vysočiny, kteří
mají zájem zaměstnat pracovníky se
zdravotním postižením.
Hlavní náplní činnosti projektu je
podpora lidí se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a zprostředkování kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem, individuální

poradenství pro klienty, organizace
počítačových kurzů a kurzu pracovně-právního minima, pracovní asistence apod.
Druhou oblastí působení je pomoc
zaměstnavatelům s výběrem vhodného pracovníka na stávající nebo nové
místo, poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pomoc při orientaci v oblasti
příspěvků pro zaměstnavatele nebo
možnost proplácení mzdových příspěvků.
Veškeré služby projektu jsou bez-

platné. Své služby bude projekt
nabízet po dobu následujících dvou
let v Kraji Vysočina, konkrétně ve
Žďáře nad Sázavou na adrese: Komenského 1786/25, 591 01 Žďár
n.S. (prostory ÚP, odbor státní sociální podpory).
Bližší informace o projektu
a možnosti zapojení se Vám poskytne pracovní konzultantka projektu
Zapojte se...!, Mgr.Bc. Michaela
Beranová na telefonním čísle: +420
702 023 071 nebo na e-mailu: michaela.beranova@ligavozic.cz
Michaela Beranová,
Pracovní konzultantka
projektu Zapojte se…!

ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ SBOR V ROVEČNÉM SI

v neděli 16. září 2012 připomene

230 LET SVÉHO TRVÁNÍ
A 200 LET SVÉ SAMOSTATNOSTI
9.30 - bohoslužby s večeří Páně, káže Joel Ruml,
bohoslužby spoluvedou Miroslav Erdinger,
Miroslav a Hana Pfannovi, Lia Valková, Ondřej Ruml
11.00 - pozdravy hostů a předání medaile vděčnosti
11.45 - společný oběd
(v případě zájmu se přihlaste do 10. září na
e-mail: rovecne@evangnet.cz, nebo tel: 732 852 503)
12.30 - pohoštění na faře, pro zájemce prohlídka kostela a obou far
13.30 - přednáška prof. Petra Pokorného
„Křesťan a Kristus - křesťan a svět“
15.00 - setkání na faře
Srdečně zveme!
Staršovstvo Farního sboru ČCE v Rovečném

Kadeřnický

salón

Bc. Hana Vraspírová
Dalečín 58 (100m od Pošty)
Pracovní doba:
Služby :
•
•
•
•
•
•
•
•

PO, ST, PÁ 10:00 – 18:00
ÚT, ČT, SO (na objednávku)

Kreativní dámské, pánské a dětské účesy
Barvení, přeliv, melírování
Prodlužování vlasů
Společenské a svatební účesy a líčení
Barvení obočí a řas
Masáž vlasové pokožky
Prodej vlas. kosmetiky, bižuterie a dárkových poukazů
A další…

AKCE:
Každý měsíc nová akce.

Informace na tel.: 725 717 300 nebo na www.vraspirova.sluzby.cz

Kam v sobotu za sportem a zábavou
Za ﬁnanční podpory Fondu Vysočiny pořádá Obec Vír v sobotu
25. 8. 2012 již 59. ročník Malého
svrateckého maratonu s doprovodnými závody pro děti – 34. roč.
Běh Vírem mládeže a 46. roč. Běh
Vírem dorostu.
Již od 8 hod. začíná prezentace
na závody dětí ve 13ti kategoriích, které proběhnou od 9,30 hod.
Hlavní závod bude odstartován ve
14,30 hod. a v 15 hod. se na 3 km
trať vydají dorostenci a dorostenky.
Po celý den je možno si vyzkoušet,
lezení na svislé stěně, lukostřelbu
a další sporty. Firma Zábavné učení má pro děti připraveny soutěže,
zájemci si mohou vyzkoušet malování henou. Po celý den jsou pro
děti připraveny zdarma skákací
atrakce.
Celý den bude zakončen ve
20,30 hod. maratónskou veselicí.
Pro všechny je připraveno občerstvení a pro šťastlivce tombola
s hlavní cenou hodinovým letem
pro 3 osoby nad Vysočinou s ﬁrmou HERBST AERO a další zajímavé ceny.
Přijďte si zasportovat, pobavit se
nebo povzbudit mladé, i ty starší

závodníky. Na vaši návštěvu se
těší pořadatelé.
Bližší informace na www.virvudolisvratky.cz, mob. 603102472
nebo e-mail zdenek.sudoma@
centrum.cz.
ZŠ

Novoměstský Jirka Žák
v cíli 58. ročníku MSM
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Ženy z Hoštic v Blažkově !

Program:
- Trampolína a skákací hrad
- Vystoupení klauna s balónky
- Malování na obličej, tvarování balónků
- Soutěže pro děti, sladké odměny
- Opékání párků
- Dětská diskotéka

Letošní 50. ročník tradičních
blažkovských závodů přes rybník
navštívily legendární ženy z Hoštic!
Přestože byly zvyklé na slunce, seno,
jahody, Blažkov jim dopřál mračno,
vodu a likéry na zahřátí.
Vzácná návštěva přivítala v neděli
22. července okolo 350 návštěvníků
nezapomenutelným tancem Trnky,
brnky, který se měl původně odehrávat na vratké lávce, ale vzhledem
k tomu, že voda byla mokrá až na

dno, ženy upřednostnily taneček okolo rybníku. Díky četným modlitbám
velebného pána se chladné počasí
rozjasnilo a 30 závodníků mohlo odvážně přejíždět lávku na kole.
Závod vyhrál ten, kdo vydržel na
lávce s kolem co nejdéle. Nejlepšími závodníky se stal Jiří Tomášek
z Blažkova s časem 107 sekund, na
druhém místě byla skvělá jezdkyně
z Dlouhého Kateřina Hublová s časem 102 sekund a těsně za ní skončil

na krásném třetím místě Leoš Houdek
z Blažkova s časem 100 sekund.
Pro zpestření závodů blažkovští hasiči připravili ještě soutěž
Hod sudem, bohaté občerstvení
a lékařský dohled, který vykonával
MVDr. Vojtěch Inseminátor. Jeho
pomoc naštěstí potřeboval pouze
farář Otík a poslední blažkovská
kráva, kterou ženy z Hoštic málem
utopily na lávce. Statečný plavec,
mylně vhozený do vody ženami
z Hoštic, Jiří Jeřábek starší, také do-

plaval bez újmy na zdraví. Keliška,
Cecilka, stará Škopková a ostatní
drbny z Hoštic slibují, že pravého
viníka, který stařenky nepozorovaně
naházel do vody, přijedou v příštím roce pořádně vykoupat, neboť
jeho jméno již znají. Viníku, těš se!
Navštivte proto blažkovskou lávku
i v příštím roce.
Všem návštěvníkům a závodníkům
děkujeme za velkou přízeň a těšíme
se na další setkání!
Petra Tatíčková
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Vyhlašujeme novou dětskou soutěž
„TRADICE BYSTŘICKA“
M ě s t o
Bystřice nad
Pernštejnem
ve spolupráci
s Mikroregionem Bystřicko vypisuje
již
šestou
dětskou soutěž, která navazuje na
úspěšných pět ročníků soutěže a na
otevření bystřické Galerie v průchodu (2011), kde byl zveřejněn výběr
dětských kreseb z předchozích pěti
ročníků soutěže. Letošní ročník
vychází opět tematicky z dění na
Bystřicku a navazuje na snahu obcí
podpořit identitu a rázovitost regionu oceněním těch, kteří udržují, obnovují či vytvářejí tradice Bystřicka.
(Titul „Nositel tradic Bystřicka“
získal v prvním ročníku 2012 Sbor
dobrovolných hasičů ve Vítochově
za aktivní účast při pořádání tradičních Vítochovských poutí).
Úkolem soutěžících bude seznámit se s nejrůznějšími
způsoby se zvyky, obyčeji, řemesly, činnostmi
apod., které lze označit
za tradiční pro oblast
Bystřicka a zpracovat je
výtvarně nebo literárně.
Může jít o tradice, které
se dochovaly do současnosti, nebo i takové,
o kterých se již pouze
vypráví. Při seznamování se s takovýmito
tradicemi sehraje svou
roli, kromě školy, zejména rodina, pamětní-

ci v obcích apod.
Umělecká soutěž se vypisuje
pro všechny školy Bystřicka a je
rozdělena do dvou částí: výtvarná
a literární. Termín pro předání na
kontaktní místo je do 31. 10. 2012.
Bližší podmínky soutěže budou
zveřejněny na internetových stránkách www.bystricko.cz.
Ze soutěžních prací bude uspořádána výstava. O výsledcích soutěže
Vás budeme informovat na webu
a v novinách Bystřicko č. 12/2012.
Zveme Vás co nejsrdečněji k
účasti!
Kontaktní místo:
Kancelář Mikroregionu Bystřicko,
Příční 405 (za budovou MěÚ Bystřice nad Pernštejnem),
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 399, 731 575 342
e-mail: mikroregionbystricko@
centrum.cz
Jarmila Zemanová
Foto: Hanka Pačísková

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Oslava fotbalu v Rožné

Dne 4. srpna 2012 si fotbalisté SK
Rožná připomněli malé, ale pro ně
samotné významné výročí – 10 let
organizované kopané v Rožné.
Celé odpoledne se neslo, jak jinak, než ve sportovním duchu. Po
zápasech přípravky proti Nedvědici
a mladších žáků proti Věchnovu následovalo slavností zahájení a pak již
utkání jak bývalých, tak i současných
hráčů. Všichni návštěvníci si mohli
prohlédnout vystavené kroniky a fotograﬁe nebo zakoupit almanach SK
Rožná – 10 let kopané.

Pocta Obci Rožná
Ministerstvo obrany České republiky
udělilo Obci Rožná
za příkladnou péči
o válečné hroby a pietní místo k uctění památky podlých v 1.
a 2. světové válce pamětní plaketu „Péče
o válečné hroby“.
O památníky naší
minulosti se staráme
dlouhodobě. Pravidelně si je připomínají při různých výročích i naše děti. Udělení plakety je pro nás
nejen oceněním práce
v letech minulých, ale
především závazkem
pro budoucnost.
Libor Pokorný,
starosta obce

Zajímavé odpoledne pak ukončilo
vystoupení DJ Sýkory, aby si i ženy
mohly užít trošku pohybu.
Díky krásnému počasí, ale především nadšení organizačního výboru
ve složení Vladimír Beran, David
Hanus, Pavel Sýkora, Pavel Kunc
a Jiří Vyžrálek, se oslava opravdu
povedla.
Poděkování patří všem ostatním,
kteří se na zajištění akce podíleli.
No a co výsledky jednotlivých
utkání? Tentokrát vyhráli všichni!
Libor Pokorný, starosta obce

Poděkování
Jménem rodiny a Sboru
dobrovolných hasičů Rožná,
děkuji smutečním hostům
i všem členům hasičského
sdružení, kteří se přišli 27. července 2012 v tak hojném počtu
rozloučit s bratrem panem Ing.
Petrem Beranem.
Jan Mrňous
Starosta SDH Rožná

Fotbalový turnaj ve Velkých Janovicích

DHL - setkání v Rozsochách

V neděli 8. července proběhl ve
Velkých Janovicích již jedenáctý
ročník fotbalového turnaje. V zápasech se utkala mužstva Dalečína,
Lísku, Písečného, Ždánic, Domanína a Velkých Janovic. V tropickém
počasí by se spíše hodilo zahrát si
plážový volejbal s příjemným koupáním, ale fotbalisté se bohužel
museli poprat i s tímto těžkým soupeřem.
Vítězství si vykopalo mužstvo Písečného, druhý byl Domanín a třetí
příčku obsadil Lísek. Na místní borce zůstala bramborová medaile.

Při tomto turnaji si domluvili přátelské utkání „fotbalisté ve výslužbě“ z naší obce a Rodkova. V neděli
15. července ve 14 hodin nastoupili
borci k utkání namasírováni (většinou svými drahými polovičkami).
Po opatrném začátku, kdy každý
zkoušel, co jeho tělo ještě zvládne,
se utkání přeneslo v kvalitní a bojovný zápas. Po 90 minutách utkání
skončilo bez újmy na životech vítězstvím fotbalistů z Janovic. Gratulujeme všem za sportovní výkony
a těšíme se na odvetu.
Foto: Radovan Černý
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V pořadí druhé společné setkání soutěžících a členů realizačních
týmů Dětské hasičské ligy se odehrálo v sobotu 23.června 2012 ve
sluncem zalitých Rozsochách.
Náplní této akce nebyl boj o
body do celkového pořadí soutěže,
ale přátelské posezení u výtečného
občerstvení.
Ani zde však nescházela příležitost k porovnání různých dovedností účastníků především s hasičskou
tematikou. Soutěžilo se pouze pro
všeobecné vzájemné pobavení přítomných a zpestření již tak příjemného odpoledne.
Na pořádání celého odpoledního
setkání se více či méně podíleli zástupci z téměř všech sborů, které se
pravidelně zapojují do závodů DHL

a všem zúčastněným tak patří velké uznání, zejména hostitelskému
sboru z Rozsoch. V neposlední řadě
i starostovi obce Rozsochy, panu
Augustinu Holému, jenž provázel
veškeré dění svým komentářem a
byl skvělým, pohotovým a vtipným
moderátorem.
Nemohu zapomenout poděkovat
partnerům Dětské hasičské ligy:
Skupině ČEZ, Zdravotní pojišťovně
ministerstva vnitra ČR, společnosti
Wera Werk s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem, společnosti Broker consulting s.r.o. a Hasičské vzájemné pojišťovně a.s., díky jejichž štědrosti
můžeme podobné akce pro mladé
hasiče pořádat.
Radek Štourač
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Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

SKÙTRY PRO KAŽDÉHO

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky

Kvalitní znaèkové stroje SYM(Hyundai) a TGB jsou
skladem k okamžitému odbìru. Zajišujeme servis
a prodej doplòkù.

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

k03-92x61_CB.indd 1

• VYUŽIJTE internet: www.vydelekzdomu.cz
• GARANTOVANÉ
hubnutí:
www.zdravehubnout.cz
• HLEDÁME brigádníky, brigádnice na rozvoz knih s vlastním
autem Vhodné i pro důchodce.
Možno i dlouhodobě. Tel. 739
067 695.
• PRODÁM starší, rohový, řadový RD 2+1 s dvougaráží
v Bystřici n. P. „Pod Kostelem“.
Větší nebytové prostory k dalšímu využití rekonstrukcí. Tel:
732 265 785

11.5.2012 10:50:48
ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU

BURDOVÁ

▶ ušití prošívaných dek a polštářů
▶ velký výběr sypkovin

DEKA od 900,POLŠTÁŘ od 250,(čištění+ušití+sypka)
▶ čištění peří k zakázce ZDARMA!
SLUŽBY NAJDETE

Masarykovo nám. - ODĚVY V PASÁŽI
p. Tomášková - PO až PÁ od 9h-16h

DÁLE NABÍZÍME:

ZNAÈKOVÉ ÈTYØKOLKY - MOTOCROSS
OBLEÈENÍ - HELMY - DOPLÒKY - SERVIS
Najdete nás v Bystøici nad Pernštejnem
v ulici K Ochozi 1417 pøi cestì na TS mìsta.

721 277 347

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

HLEDÁME
OBCHODNÍKY!
3URREODVW%\VWĜLFH
QDG3HUQãWHMQHP

Volejte ZDARMA

800 808 809

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
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Možnost objednání dopravy
do 30 km ZDARMA.
Cena dohodou a dle
odebraného množství.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Vše pod jednou støechou...

nabízí

Nejmodernìjší technologie v oblasti reklamy.

grafické práce a tisk
strojní vyšívání textilu
laserové gravírování
plotrová reklama
reklamní pøedmìty
razítka na poèkání

tyto stavební práce
x
x
x
x
x
x
x
x

Stavby rodinných domĤ na klíþ
Kompletní rekonstrukce rodinných domĤ
Kompletní zateplení fasád v rámci programu Zelená úsporám (zateplujeme
zateplovacími systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce (zdČní, omítání, štukování,
obkládání)
Veškeré bourací a demoliþní práce
Pokládka zámkové dlažby vþetnČ podkladĤ
Rekonstrukci bytových jader

Bližší informace na tel. 566 551 500, pĜípadnČ v sídle firmy – K Ochozi 666, 593 01
BystĜice n. P.

PRODUCTION 24 s.r.o.
K Ochozi 1417
Bystrice nad Pernštejnem
593 01
Ceská republika
tel.: +420 561 116 693

www.production24.cz
technology for your business

hledají
zahradníka
Požadujeme:
- vyuþen v oboru, praxe min. 1 rok
- Ĝidiþský prĤkaz skupiny „B“, skupina „T“ výhodou
- þasovou flexibilitu a spolehlivost
- zodpovČdný pĜístup k práci
Nabízíme:
- odpovídající finanþní ohodnocení
- zamČstnanecké výhody
- dlouhodobé perspektivní zamČstnání
Termín nástupu:
- dohodou
Bližší informace osobnČ na adrese K Ochozi 666, BystĜice n.P. telefonicky na tel.
566 551 500, 602 759 601 (ing. Kekrt), pĜípadnČ mailem na kekrt@ts-bystrice.cz do
10.9.2012.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ATELIÉR LIBUŠE
Kostelní 91
593 01 Bystřice n.P.
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