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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
V Bystřici vznikne nový sběrný dvůr
Program kulturního domu
Poslední pernštejnský vlk
Mikroregion Bystřicko (Prosetín, Rovečné, Střítež, Zvole)
Sportovní zpravodajství

Co nás čeká v letošním roce
Rozpočet
V měsíci prosinci byl schválen městský rozpočet na
rok 2010, a to jako vyrovnaný, jehož příjmy dosáhnou
bezmála 288,5 miliónů korun. Nejvyšší částku tvoří
sociální dávky ve výši 82 miliónů korun, což je ovšem
částka průtočná, kterou náš úřad pouze přerozděluje.
Pro město nejviditelnější je financování investičních
akcí. Abychom zachovali rozpočet vyrovnaný, musely
být zvoleny priority. První prioritou je dofinancování
akcí, jejichž realizace započala v roce 2009 a byla jim přiznána dotace –
odbahnění Domanínského rybníka – 23 mil. Kč, revitalizace lokality Rácová
- 4,1 mil. Kč, zpřístupnění hradu Zubštejna – 9 mil. Kč, dobudování náměstí
aj. Dále je nutné dodělat akce, které byly započaty také v minulém roce, ale
kterých se netýkala dotace. Jedná se o dobudování parkoviště na ulici Jívová
a chodníků na Voldáně v okolí bytových domů. Druhým pilířem rozpočtu je
finanční rezerva na spolufinancování akcí, na které jsme žádali dotaci, ale
rozhodnutí o jejím přidělení bude známé až v roce 2010. Jedná se o dotace
na zateplení a výměnu oken na obou školách – celkové náklady 30 mil. Kč,
zateplení úřadu na ulici Příční – celkové náklady 3,5 mil. Kč, dvě cyklostezky – celkové náklady 20 mil. Kč, kompostárna 5 mil. Kč atd. V rozpočtu je
na spolufinancování dotací rezervováno 12 miliónů korun. Třetí prioritou je
údržba bytového fondu. Na letošní rok je připraveno rekordních 21 miliónů
korun, když podstatnou část tvoří výměna oken na šesti bytových domech na
sídlišti I., výměna střech, rekonstrukce výtahů a další nutné práce.
Zateplování
Na začátku ledna jsme obdrželi radostnou novinu. Všechny tři žádosti
o dotace našeho města na zateplení městských budov byly akceptovány
a přiklepnuty. Je to obrovský úspěch, ale zároveň i velký závazek. Jedná se
o kompletní výměnu oken a zateplení areálů obou našich základních škol. Je
již zpracována studie barevnosti na fasády a obě školy se nám určitě „vyklubou“ do krásy. Na jaře by mělo proběhnout výběrové řízení a práce bychom
chtěli zvládnout během letních prázdnin. Celková investice na obě školy je
přes 30 miliónů korun, přičemž dotace bude činit přes 70 %. Tímto opatřením dojde podle propočtů až k 45% úspoře tepelné energie v každé škole.
Městský úřad
Jak již bylo napsáno, město obdrželo také dotaci na zateplení a výměnu
oken úřadu na ulici Příční. Jedná se o první krok, který bude směřovat ke
kompletnímu přestěhování všech úředníků do budovy na ulici Příčně. V současné době jsou úředníci „roztroušeni“ v šesti domech (čtyři na náměstí,
budova na Příční a odbor bytového hospodářství v budově hotelovky), což je
jednak neekonomické a zejména také ne příliš praktické pro občany. Výměna
oken je první etapa, po které by měla následovat vnitřní rekonstrukce jednotlivých pater budovy a vlastní vybavení interiéru. Podle finanční náročnosti
bude rozhodnuto, zda dojde ke stěhování hromadně či po dílčích navazujících krocích.
Josef Vojta, místostarosta
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Zamyšlení nad parkováním na náměstí

Před začátkem zimy se podařilo
uvést naše náměstí do stavu, který
umožňuje povolit parkování a průjezd celkem bez problémů. Díky slušnému počasí a provádějící firmě bylo
možné prožít Vánoce a příchod nového roku v prostorách téměř ideálních.
Byli jsme tomu rádi, neboť bystřičtí
obchodníci a podnikatelé si to za svoji
trpělivost určitě zaslouží. Najednou se
však objevili automobilisté, kteří par-

Foto -HJkují na náměstí prostě proto, že se jim
nechce popojít ani kousek z velkého
parkoviště sloužícího právě k účelu
dlouhodobějšího parkování. Tato auta
zaberou parkovací místo ráno a stojí
tam do večera, aniž by s nimi kdokoli
pohnul. Dále zde parkují lidé, kteří to
zcela jistě nepotřebují, protože nenakládají ani neskládají objemné zboží.
Asi by stačilo instalovat parkovací
Pokračování na str. 3

Bystřice opět na Regiontouru

Foto -HJO účasti našeho města na 18. ročníku veletrhu Regiontour v Brně čtěte na str. 4.

Co nás čeká v letošním roce

INZERCE

SIMPLY CLEVER

VYSTARTUJTE VČAS!
Ze skladových zásob 2009 nebo
raději přímo z výroby? Je jen na
Vás, kterou z našich mimořádně
výhodných nabídek využijete.
Můžete získat vůz Fabia,
Roomster, Octavia Tour Trumf,
Octavia či Yeti za cenu, na kterou
se Vám vyplatilo si počkat.
Obraťte se na nás co nejdříve
– čím dříve přijdete, tím větší
budete mít výběr! Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Při ﬁnancování od ŠkoFINu
zimní kola zdarma.

VOZY ŠKODA
NYNÍ JIŽ OD 199 900 KČ

Kombinovaná spotřeba
a emise CO2 uvedených vozů:
4,1–9,2 l/100 km, 109–189 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTO … s.r.o.
Nádražní 2118/67
591 01 Žďár nad Sázavou
Prodej: 566 630 303
Servis: 566 624 948
E-mail: vedeni@auto-auto.cz
www.auto-auto.cz
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AUTO … s.r.o.
Havlíčkova 847
583 01 Chotěboř
Prodej: 605 298 109
Servis: 569 624 611
E-mail: chotebor@auto-auto.cz
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ZPRÁVY Z RADNICE, ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Datum
29. 1. 2010
29. 1. 2010
30. 1. 2010
30. 1. 2010
31. 1. 2010
9. 2. 2010
13. 2. 2010
1. - 5. 2. 2010
2. 2. 2010
2. 2. 2010
3. 2. 2010
6. 2. 2010
6. - 7. 2. 2010
7. 2. 2010
12. 2. 2010
13. 2. 2010
13. 2. 2010
13. 2. 2010
13. 2. 2010
13. 2. 2010
13. 2. 2010

Únor 2010
Název akce
Společenský ples ve Zvole (od 20.00 hodin)
Závody pro děti a mládež ve slalomu
Pravidelná schůzka členů Asociace náhradních rodin
klub Bystřice n. P. (od 14.00 hodin)
Turnaj ve florbalu
Turnaj ve florbalu - muži
Pravidelná schůzka členů Sdružení křesťanských
seniorů regionu Bystřicko (od 14.00 hodin)
Ples zastupitelstva Obce Vír
Rožná čte dětem
Aladinova kouzelná lampa (8.30 a 10.00hodin)
Koncert ZUŠ Otvírám tě studánko (18.00hod)
Blázinec v 1. poschodí (19.30 hodin)
56. Zemědělský ples (20.00 hodin)
Brankářský kemp
Turnaj ve fotbalu
Odpolední diskotéka (15.00 hodin)
Turnaj ve florbalu
Střítežský masopust (9.00 hodin)
Dětský masopustní maškarní karneval (15.30 hodin)
Masopustní taneční zábava (20.00 hodin)
Ples hospody (20.00 hodin)
Douxis Morte, Dredrot (20.00 hodin)

Místo
KD Zvole
Sjezdovka Karasín
Orlovna
Sportovní hala
Sportovní hala

Organizátor
OÚ Zvole
Orel
ANR ČR klub Bystřice n.
P.
Sokol Bystřice n. P.
FBC ZŠ Horní Brno

Orlovna

SKS+Orel

KD Vír
ZŠ Rožná
Velký sál KD
Velký sál KD
Velký sál KD
Prostory KD
Sportovní hala
Sportovní hala
Velký sál KD
Sportovní hala
Střítež
Střítež
KD Střítež
KD Věchnov
Millenium Club

Štěpánov nad Svratkou čte dětem

ZŠ Štěpánov

Kino: Animované pásmo pohádek
Koncert KPH, Klarinetový recitál CON VARIAZIONI
Beseda s MUDr. I. Ryglovou z Dětského centra
v Jihlavě (15.00 hodin)
X. ples sportovců
Pravidelná schůzka členů Asociace náhradních rodin
klub Bystřice n. P. (od 14.00hodin)
Tradiční ples (20.00 hodin)
Tradiční ples žen (20.00 hodin)
Turnaj ve florbalu
Turnaj ve florbalu
BYSTŘICKÝ KUTIL – soutěž v manuální zručnosti
pro žáky ZŠ

Velký sál KD
Malý sál KD

Obec Vír
OÚ Rožná, MR Bystřicko
KD
ZUŠ
KD
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Pavel Trávníček
OFS Žďár n. S.
KD
ASK Bystřice n. P.
OÚ Střítež, SDH Střítež
OÚ Střítež, SDH Stříte
OÚ Střítež, SDH Střítež
Hospoda ve Věchnově
Millenium Club
DDM, ZŠ a MŠ Písečné
a KD
Orel Nové Město na Mor.
OÚ Lísek, Mikroregion
Bystřicko
OÚ Rovečné, MR
Bystřicko
ŠD a ZŠ TGM
Millenium Club
Millenium Club
ZŠ Horní Brno
MEGA, a.s. a MEGATEC,s.r.o.
Myslivecký spolek
ASK Bystřice n. P.
OÚ Štěpánov n. S., MR
Bystřicko
KD
KD

Orlovna

ANR ČR klub Bystřice n. P.

Prostory KD

SK a ASK Bystřice n. P.

Orlovna

ANR ČR klub Bystřice n. P.

KD Lísek
KD Rožná
Sportovní hala
Sportovní hala
Mikroregion
Bystřicko

OÚ Lísek
ČSŽ Rožná
ASK Bystřice n. P.
TJS Žďár n. S.
Město Bystřice n. P., Wera
Werk s.r.o.

14. 2. 2010

Dětský karneval (15.00 hodin)

Velký sál KD

14. 2. 2010

Turnaj ve florbalu

Sportovní hala

15.- 19. 2. 2010

Lísek čte dětem

15.-19. 2. 2010

Rovečné čte dětem

ZŠ Lísek
ZŠ Rovečné

16. 2. 2010
19. 2. 2010
20. 2. 2010
20.2.2010

Masopustní karneval (od 14.00 hodin)
Parafest vol. 3 (20.00 hodin)
Parafest vol. 3 (20.00 hodin)
Turnaj ve florbalu -1. liga žen

20. 2. 2010

Společenský ples MEGA, a.s. a MEGA-TEC, s.r.o.

Prostory KD

20. 2. 2010
21. 2. 2010

Myslivecký ples (20.00 hodin)
Turnaj ve florbalu

KD Věchnov
Sportovní hala

22. - 26. 2. 2010
24. 2. 2010
24. 2. 2010
26. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
28. 2. 2010
20. 10. – 30. 4.
2010

ZŠ TGM
Milleniun Club
Millenium Club
Sportovní hala

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
PROSINEC 2009
19.12. Kamila Hanáková
Tomáš Frišhans
Narození
LISTOPAD 2009
19.11. Elen Satoriová
19.11. Michaela Jiroušková
21.11. Matěj Střešňák
29.11. Jakub Vašek
Jubilanti
ÚNOR 2010
Marie Krytinářová 90 let
Josef Křenek
89 let
Jaroslav Kašpar
87 let
Anna Vávrová
86 let
Jan Kletečka Ing. 85 let
Věra Sobotková
80 let
Jarmila Tomanová 75 let
Josefa Bieberlová 75 let
Marie Hrdličková 75 let
Ladislav Zítka
75 let
Jaroslav Vašík
70 let
Jaroslav Černý
70 let
Josef Pololáník MVDr. 70 let
Heřman Rom
70 let
Anna Stárková
70 let

Vánoční koledy zněly
i v Domaníně
Dne 12. 12. 2009 ve 14 hod. se uskutečnilo v Domaníně setkaní Mikulaše s Andělem. Děti si připravily
vystoupení s nástroji a zazpívaly
a přednesly vánoční koledy, zatančily. Po rozdání nadílky následovala
diskotéka. Akce se vydařila. Děkujeme všem za účast a pomoc při organizování akce.

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
Pokračování ze str. 1
automat a pokud by se platilo, auta by
zmizela. Na radnici jsme předpokládali, že lidé jsou rozumní, že pochopí
parkování v prostorách náměstí jako
potřebné při velkých nákupech a pro
občany se sníženou pohyblivostí.
Vždyť každému zdravému člověku
prospěje denní chůze na kratší vzdálenosti a mnoho občanů se tím řídí.
Jiní, a právě ti co tu parkují, chodí
sportovat za peníze do haly či jiných
zařízení a tuto nejzákladnější možnost
pohybu vynechávají. Jistě se shodneme, že to není správné a obtěžuje to
všechny. Možná naše pohodlnost
a arogance nám má dokázat, že „já

Zamyšlení nad parkováním na náměstí
přece mohu parkovat všude!!“
Protože jsme zaznamenali parkování i na místech, kde ze zákona parkovat nemáme (vjezdy k domům),
bude policie provádět kontroly a pokutovat. Společně s bezpečnostní
agenturou provádíme monitoring
dlouhodobě parkovaných vozidel na
náměstí a pokusíme se vyzvat majitele ke sjednání nápravy. Během rekonstrukce mě mnoho lidí oslovovalo
s nápadem zavést na náměstí pěší
zónu, tedy náměstí bez dopravy. Dnes
vím, že to není možné již proto, aby
podnikatelé nemuseli skončit. Dnes
platí, že pokud někam nedojedu, pro-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

stě tam nenakupuji.  Pokud budeme
ohleduplnější, vznikne situace, kdy
vedle sebe mohou přiměřeně parkovat vozidla a zároveň se pohybovat
chodci bez starosti o svoji bezpečnost.
Parkování v našem městě je obecně vzato problémem, který možná
přesahuje všechny ostatní přestupky. Pokud si uvědomíme, že podle
dopravních předpisů při parkování
u krajnice nebo chodníku musí vedle nás vzniknout volný jízdní pruh
o šířce nejméně 6 m, nemůžeme stát
v našem městě téměř nikde. Šířka
účelových komunikací je nanejvýše
7 m. Nejhorší jsou kolony více aut,

které ve vzdálenosti stovek metrů
neponechají ani jedno volné místo
pro možnost zařadit se a dát bezpečně přednost protijedoucímu vozidlu.
Mnohdy jsme nuceni desítky metrů
couvat. Tato situace vzniká například před kulturním domem nebo
na ulici Dr. Veselého. Chybí nám
ohleduplnost, dodržování přepisů,
a proto musíme přistoupit k represím. Policie bude nad naši městem
více dohlížet a samozřejmě bez
pokut se to neobejde.
Možná by stačilo, abychom se nad
svým chováním více zamysleli.
Karel Pačiska - starosta
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Bystřice opět na Regiontouru
Město Bystřice nechybělo na 18.
ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností REGIOTOURU,
kde představilo letáky, pohlednice,
mapy a další propagační materiály
z grantových programů „Vysočinou
za zdravím a poznáním“, „Návštěvnické centrum a informační systém
cestovního ruchu Bystřicko“ a „Za
poznáním Zubří země“.
Pracovníci turistického informačního centra tak ve dnech 14. až 17.
ledna 2010 prezentovali jak samotné

město tak i mikroregion Bystřicko
a některé podnikatelské subjekty
v rámci stánku Kraj Vysočina.
Největšímu zájmu se těšily nejnovější brožury „Výlety autem, na kole
i pěšky“, „Průvodce městem Bystřice nad Pernštejnem“ a především
„Sedm divů Bystřicka“.
Letošní účast na veletrhu sponzorsky podpořilo Pekařství Koudelka, do tomboly přispěly hodnotnými cenami Penzion Zubr z Ujčova
a hospoda Pohádka z Hlubokého.

V Bystřici nad Pernštejnem
vznikne letos nový sběrný dvůr

V letošním roce 2010 chystá město Bystřice nad Pernštejnem výstavbu nového sběrného dvora, který
by měl sloužit pro potřeby občanů
Bystřicka a nejbližšího okolí. Realizace tohoto projektu byla vyčíslena na necelých pět milionů korun
a městu Bystřice se podařilo v rámci projektu BUENO získat ze SFŽP
dotaci ve výši 90% z celkové sumy
uznatelných nákladů. Tento nový
sběrný dvůr bude zbudován v areálu TS města a.s., na ulici K Ochozi
666 v Bystřici nad Pernštejnem.  
Hlavním důvodem přemístění jsou
nevyhovující provozní podmínky
a možnost prodeje bývalého areálu
TS. Neposledním důvodem bylo
i měřítko estetičnosti, kdy je stávající
sběrný dvůr umístěn hned u příjezdu
do města u frekventované silnice
I/19. V současné době je ukončeno
výběrové řízení na dodavatele stavby, ve kterém zvítězila naše firma
TS města a.s.. Realizace projektu
bude započata v jarních měsících

a ukončení je naplánováno na konec
července roku 2010.
Nový sběrný dvůr bude oproti stávajícímu koncipován jako dvouúrovňový, aby co nejvíce usnadnil manipulaci s odpadem a následné roztřídění odpadů na jednotlivé frakce tak.
Je zde počítáno se 14 kontejnery na
tříděný odpad, jedním e-domkem
včetně kontejneru na zpětný odběr
použitých výrobků a v neposlední řadě i s důstojným pracovištěm
obsluhy. Veškeré projektované parametry budou odpovídat požadavkům
na manipulaci s odpady v 21. století.
Provozní doba a podmínky prozatím
zůstanou stejné jako u stávajícího.
Věříme, že tato změna přispěje
k lepšímu i kvalitnějšímu poskytování služeb v odpadovém hospodářství v Bystřici nad Pernštejnem
a i my se zařadíme k městům, které se mohou pyšnit svým přístupem
k oblasti nakládáním s odpady.
Ludvík Šikula,
vedoucí střediska odpadů TS města a.s.

Zpráva velitele o činnosti výjezdové
jednotky města Bystřice n. P. za rok 2009
Výjezdová jednotka města Bystřice
nad Pernštejnem má celkem 14 členů.
V prvním pololetí 2009 vyjížděla
jednotka k 5 požárům a 1 prověřovacímu cvičení. Začátkem druhého
pololetí došlo k nárůstu o 7 výjezdů
a to k povodním v obci Věchnov,
Dolní Rožínka, Rožná a ve městě
Bystřice n. P. Druhé pololetí pokračovalo třemi výjezdy k požárům,
dvěma prověřovacími cvičeními
a jedenkrát se jednotka účastnila výjezdu na likvidaci kalamity po větrné
smršti. Mimo tyto uvedené činnosti
prováděli někteří členové další práce při čištění kanalizace a to celkem
v 5 případech. Podstatné je, že ani u
jednoho zásahu nedošlo ke zranění ani
usmrcení zasahujících členů jednotky. Při práci jsou používané ochranné
pomůcky a dodržována bezpečnost
práce. Problém nastává při větrné
smršti, kdy je pro odvrácení nebezpečí často nasazováno zdraví i život.
Proto došlo ke školení a praktickému
výcviku pro práci s motorovou pilou.
Tohoto výcviku se zúčastnilo celkem
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12 členů a tento výcvik byl zakončen závěrečnou zkouškou, která proběhla do konce kalendářního roku
2009 a tuto zkoušku absolvovala
první část v počtu 7 členů. Zbývají
se zúčastní zkoušky počátkem roku
2010. Na výjezdy je připraveno
vozidlo CAS 15 Renault Midlum
a vozidlo CAS 25 bude po vyřízení
nutných formalit během pár měsíců
vyřazeno. Jako druhé vozidlo je stavěno na výjezd Avia A30.
Chtěl bych tímto poděkovat všem
členům, kteří se na výjezdech podíleli a úspěšně zasahovali.
Začátkem tohoto roku jsme vyjížděli 2. ledna ve večerních hodinách k požáru rodinného domu
v Bystřici n. P. I tento zásah byl
hodnocen velmi kladně ze strany
nadřízených orgánů.
Do nového roku přeji všem členům pevného zdraví, šťastný návrat
od zásahů a stále plné cisterny.
Zpracoval: por. Alois Stehlík
Velitel výjezdové jednotky a sboru
SDH Bystřice n. P.

Cenová relace výstroje a výzbroje příslušníků
výjezdové jednotky SDH Bystřice n. P.
V minulém čísle, jsme informovali o ceně výjezdového vozidla. Dnešním
článkem navazujeme cenami spotřeby při záběhu vozidla, výstroje a výzbroje
pro příslušníky výjezdové jednotky SDH Bystřice nad Pernštejnem.
K zaběhnutí vozidla bylo třeba najet 5000 km, částka na PHM činila
50.000,- Kč a k tomu nutno připočítat cenu za výměnu olejových náplní při
garanční prohlídce 27.000,- Kč.
Na výstroj a výzbroj bylo vynaloženo během 3 až 4 let, to je od požáru na
hradě Pernštejně, cca 400.000,- Kč.
Třívrstvý zásahový oblek cca 12.000,-/ks, zakoupeno  14 kusů celková cena
cca 170.000,- Kč.
Zásahová obuv cca 2.700,-/ks , zakoupeno 12 kusů cena cca 30.000,- Kč.
Ochranná přilba a svítilna cca 6.000,-/ks, zakoupeno 15 kusů cena cca 90.000,- Kč.
Ochranné rukavice cca 900,-/ks, zakoupeno 10 kusů cena cca  9.000,- Kč.
Ochranná kukla cca 700,-/ks, zakoupeno 12 kusů cena cca 8.400,- Kč.
Ochranné triko dlouhý rukáv cca 150,-/ks, zakoupeno 35 kusů cena cca 5.350,- Kč.
Záchranný opasek cca 1.800,-/ks, zakoupeno 12 kusů cena cca 21.600,- Kč.
Požárnická sekyrka v pouzdře cca 600,-/ks, zakoupeno 6 kusů cena cca 3.600,- Kč.
Pracovní oděv PS II cca 1.300,-/ks, zakoupeno 25 kusů cena cca 33.000,- Kč.
Pracovní čepice cca 140,-/ks, zakoupeno 25 kusů cena cca 3.500,- Kč.
Zimní čepice kulich cca 150,-/ks, zakoupeno 20 kusů cena cca 3.000,- Kč.
Cena výstroje a výzbroje pro jednoho příslušníka výjezdové jednotky se
pohybuje přibližně 26.500,- Kč. Celkové náklady na výstroj a výzbroj celé
výjezdové jednotky činily cca 400.000,- Kč.
Protože Kraj Vysočina pamatuje na zásahové jednotky vyčleňuje pro ně
finanční prostředky na dotací některých druhů prostředků. To je: zásahový
oblek, zásahová přilba, zásahová obuv, zásahové rukavice, po 4 ks od každého
druhu. Tyto prostředky dotuje Kraj Vysočina 50% z ceny.

POPLATKY PRO ROK 2010
Na základě Obecně závazné vyhlášky města Bystřice nad Pernštejnem
č. 6/4 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
je pro rok 2010 500,- Kč na osobu.
ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU !!!!!!!!
Poplatek je možné zaplatit na
pokladně MěÚ nebo na účet:
90050000723751/0100    
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VS pro
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- ostatní ulice do 30. 6. 2010
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ZPRÁVY Z RADNICE

Třídění odpadu
Každý z nás vyhodí za rok asi 250 - 300 kg odpadů. Pokud však odpady
už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci
více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete průměrně vytřídit až
30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Pokud budete jednotlivé druhy odpadů
správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte
do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku.
Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.
Jaké odpady vznikají v domácnostech?
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme
rozlišit na: Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír
a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník),
kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Objemné - to jsou odpady, které
se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto
odpady můžete odvézt na sběrný dvůr zdarma. Nebezpečné - tyto odpady
mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.:
léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky
- mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Tyto odpady
můžete odvézt na sběrný dvůr zdarma. Léky nevyužívané nebo s prošlou
lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně. Ostatní - odpady, které vám
zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné mastné
obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky
masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli
vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před
vaším domem.

Prosím, nevhazujte: do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo,
drátěné sklo a zrcadla
Do žlutých nádob můžete odhodit: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a láhve, plastové kelímky, sáčky a fólie, plastové obaly od mléka, jogurtů
a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků, krabice od mléka nebo džusu
Prosím, nevhazujte: do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum,
pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev

Sběrný dvůr
Ulice Vírská 217, Bystřice n.P., telefon: +420 566 552 595
Odpovědný vedoucí: Ludvík Šikula (telefon 606 770 118)
Provozní doba:
čtvrtek      zavřeno
pondělí    9 - 17 hod.
úterý       7 - 14 hod.
pátek        9 - 17 hod.
středa      9 - 17 hod.
sobota      8 - 12 hod.

Značky na obalech
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné
poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které
nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. Šipky s číslem
nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich
poznáme, do kterého kontejneru (jak třídit) máme obal později vyhodit. Zde
alespoň několik příkladů:
Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je se jedná o obaly od chemických
výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje
specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace
se dozvíte na vašem obecním nebo městském úřadu.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKOKOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si
koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že
výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte
sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

Kam můžete odložit vaše odpady ?
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír,
lepenku, kancelářský papír, obálky
Prosím, nevhazujte: do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky
Do zelených a bílých nádob můžete odhodit: bílé nebo barevné sklo,
vymyté skleněné láhve pokud možno bez kovových uzávěrů, zavařovací sklenice, tabulové sklo

Místní klub ANR Bystřice nad Pernštejnem
Mezi první vzniklé kluby Asociace náhradních rodin patří i Místní klub Bystřice nad Pernštejnem
k němuž se přidali i ostatní: Břeclavsko, Česká Lípa, Havířov, Holešov,
Chrudim, Jindřichův Hradec, Mladá Boleslav, Moravské Budějovice,
Pelhřimov – Ptáčata, Plzeň – Sovička, Praha 10 – Kukačka a Valašské
Meziříčí. O těchto klubech a jejích
aktivitách se více dozvíte na webových stránkách www.anrcr.cz.
Sešli jsme se 19. prosince před
vánočním shonem, kdy každá
rodina byla v plné pílí s pečením

cukroví, úklidem, vánočními dárky. Přesto jsme si s dětmi a rodiči
NRP našli chvilenku, abychom si
popřáli pěkné svátky, ale také jsme
udělali kus výtvarné práce na téma
bacily a zdraví, za kterou jsme byli
štědře odměněni jednou farmaceutickou firmou vitamínovými sirupy
pro děti.
Dále jsme dostali sponzorský dar
pro děti ( školní potřeby) od manželů
KOZÁKOVÝCH z nově otevřené  
HRAČKÁRNY BAMBULE. Děkujeme za všechny rodiče a děti.
Také jsme společně probrali, co

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

nás čeká v Novém roce 2010 a shodli jsme se na různých aktivitách jak
pro děti, tak i pro rodiče a hlavně pro
všechny, kteří máte zájem se něco
blíže dozvědět o náhradní rodinné
péči.
Jelikož se na náš místní klub obrátilo několik rodin, které mají zájem
o NRP, tak Vás zveme na sezení
s paní MUDr. Ivanou Ryglovou,
ředitelkou Dětského centra Jihlava.
Už 26.2.2010 v 15.00 hod v orlovně
v Bystřici nad Pernštejnem.
Program pro děti je připraven
i s pohoštěním, takže prosíme váž-

né zájemce o potvrzení vaší účasti
z důvodu občerstvení.
Volejte prosím do kanceláře Místního klubu ANR ČR paní Marcele
Dědové na mobil: 732 302 998,
dedova.anrcr@
nebo
mail:
seznam.cz.
Těšíme se na vás a už v březnu máme pro vás připraveno více.
O tom až v dalším čísle…… Volejte,
pište nebo se přidejte mezi nás každou poslední sobotu v měsíci. Jsme
zde pro vás, pro rodiče a děti.  
Marcela Dědová
předseda klubu ANR ČR
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ŠKOLSTVÍ

Telemost se vydařil

Vánoční akademie ZŠ TGM potřinácté
Jen co začaly v obchodech znít
vánoční koledy, nastal v Základní
škole T. G. Masaryka podivný ruch.
Skupinky malé, větší, ba dokonce
celé třídy (i ročníky!) začaly bádat,
čím by mohly letos na vánoční akademii překvapit. Někde bylo od začátku
jasno, jinde probíhaly vášnivé debaty, nápad stíhal nápad, emoce vřely.
V každé volné chvilce se od časného
rána do pozdních odpoledních hodin
ze tříd, učeben, tělocvičen linuly
zvuky a tóny, do toho hlasy a dupot
a vůbec rachot. Inu, nacvičovalo se,
pilovalo, dolaďovalo. Zakrátko tu byl
prosinec, z připravených vystoupení

se sestavil program, proběhla generálka v kulturním domě a pak... Dva
dny „D“, kdy se rozzářily reflektory
a hrálo se, zpívalo, recitovalo, cvičilo, tančilo. Napětí vrcholilo před
pátečním odpoledním vystoupením pro veřejnost. Stejně jako obě
předchozí, i toto dopadlo výborně
a všichni si oddechli. Snad se vše
líbilo také rodičům, prarodičům
a dalším, kteří se přišli podívat. A
kdo nepřišel, nevadí. Vždyť za rok se
opět rozezní koledy a začne-li být ve
škole podezřele rušno…
Jaroslav Sláma
ředitel ZŠ TGM

Dne 7. 12. 2009 proběhl na naší škole první společný telemost mezi školami ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 a ZŠ sídlisko JUH 1054 Vranov
nad Topľou v rámci projektu Comenius. Telemostu se zúčastnili žáci naší
i slovenké školy. Záměr blíže seznámit žáky našich škol se podařil.
PROGRAM TELEMOSTU:
1. Zahájení telemostu
2. Úvodní slovo starostů obou měst
3. Slovenská hymna - zpěv žáci naší školy
4. Česká hymna - zpěv žáci partnerské školy
5. Projevy ředitelek škol
6. Vzájemné představení se žáků obou škol formou krátkých scének
7. Závěrečné slovo starostů měst a ředitelek škol
Technické zabezpečení: webové kamery, interaktivní tabule, notebooky,
program SKYPE
Ráda bych poděkovala panu starostovi Bystřice n. P. Ing. Karlu Pačiskovi,
paní ředitelce Mgr. Alexandře Gabrielové, paní zástupkyni ředitelky Mgr.
Renatě Pavlačkové, paní učitelce Mgr. Marii Homolkové, panu učiteli Ing. et
Bc. Jiřímu Petrovi, žákům předmětů dramatická výchova a společenskovědní seminář za příjemnou spolupráci.
Dále bych chtěla poděkovat všem učitelům a žákům, kteří se účastní projektu Comenius a spolupracovali na výstupu Orbis Pictus, tradice, pověsti
kraje a anketa o SR.
Doufám, že se nám i nadále bude spolupráce dařit a budeme v této započaté tradici pokračovat.
Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Jídelna v ZŠ TGM jako nová
Řekne-li se školní jídelna, vybaví se lidem leccos. Rekonstrukcí té v Základní škole T. G. Masaryka se vytvořilo pěkné prostředí, jemuž chybělo jediné
– odpovídající nábytek. Těšili jsme se několik let a v pátek 8.1.2010 se dočkali.
Ráno, ještě před sněhovou kalamitou, dorazilo nákladní auto s objednanými
novými jídelními sety. Během pár hodin bylo vše smontováno, uspořádáno,
a tak již před dvanáctou hodinou mohly první děti zasednout s obědem k novým stolům. Některým se od nich ani nechtělo, zvědaví „nestrávníci“ zase
začínají uvažovat o tom, že v takové jídelně by se stravovali docela rádi. A to
zde není všem plánům ještě konec. Snad jen nebudeme čekat zase několik let.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Závěr roku na ZŠ Masarykovo náměstí 60 v Bystřici nad Pernštejnem
Prosinec znamená příchod Vánoc.
Adventní období má nezaměnitelnou atmosféru, kterou prožívají
s očekáváním děti i dospělí.
6. prosince slaví svátek svatý
Mikuláš. V předvečer tohoto svátku
chodí každý rok za dětmi stejnojmenný vousatý muž s vysokou čepicí na
hlavě a zlatou berlou v ruce. Doprovod mu dělají rohatí čerti a nadpozemské stvoření, jež je celé v bílém
a má křídla. Do naší základní školy,
kde se vzdělávají žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami, nějak nenašli cestu, nejspíše měli hodně práce,
a tak si žáci 9. ročníku vypomohli
sami. Rozhodli se, že pod vedením
p. uč. J. Haškové, připraví mikulášskou besídku s nadílkou pro ostatní
spolužáky. Tato akce má v naší škole již dlouholetou tradici. Je součástí
rozsáhlého projektu - Advent, jehož
hlavním cílem je připomenout si
tradici Vánoc a adventního období.
Děvčata a chlapci si obstarali masky a kostýmy. Ve škole bylo od rána
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živo. Anděl nerozdával pamlsky
zadarmo. Každý musel prokázat, že
si odměnu opravdu zaslouží. Buď
zazpíval písničku nebo řekl básničku. Teprve potom byl po zásluze
odměněn. Všichni se radovali ze
zpestření dopoledního vyučování
a sladkého perníku.
O pár dní později, 11. prosince,
proběhlo v prostorách bystřického
muzea již tradiční Bystřické vánoční koledování. Návštěvníci mohli
vychutnat atmosféru vánočních
svátků. Kulturního programu se
úspěšně zúčastnili i žáci naší školy, kteří svým programem přispěli
k pohodové vánoční atmosféře.
Program vystoupení byl následující: Po slavnostním zahájení pana
starosty celý náš program uvedla p.
uč. O. Jindrová. Nejprve vystoupily
děti z PŠ Berušky společně s p. uč.
M. Jílkovou a asistentkami pedagoga B. Čapkovou a D. Kincovou.
Následovalo taneční vystoupení
starších žáků pod vedením p. uč.

L. Dobrovolné. Country vystoupení žáků 3., 4. a 5. ročníku a p. uč.
I. Ostrýžové. Na závěr vystoupili
starší žáci za doprovodu p. uč. O. Jindrové s hudebním vystoupením.
Zazpívali pásmo vánočních písní
a koled a přednesli básně. Všichni se pečlivě připravovali a moc
se těšili. Počáteční tréma ze všech
rychle spadla. Odměnou jim byl
potlesk diváků.
15. 12. se uskutečnila beseda
v místní knihovně. Žáci se zábavnou formou, pomocí křížovek a soutěží, seznámili se zvyky a tradicemi Vánoc v naší zemi i okolních
státech. V hodinách pracovního
vyučování paní učitelky se svými
žáky pekly vánoční perníky. Další významnou předvánoční akcí
byla tradiční vánoční besídka,
která se uskutečnila 18. 12. v prostorách školy. Na přípravě vystoupení pro rodiče a přátele školy se
kromě již výše uvedených pedagogických pracovníků, podílely

i p. uč. J. Dostálová, J. Hašková,
A. Tomanová a asistentka pedagoga
M. Mikocziová se svými žáky. Ve
škole se opět zpívaly vánoční písně,
přednášely básně, někteří žáci hráli na hudební nástroje. Rovněž se
tancovalo, byly sehrány různé scénky a samozřejmě žáci zopakovali
vystoupení z Bystřického vánočního koledování pro ty rodiče, kteří
se nemohli této akce zúčastnit. Žáci
byli nadšeni, že mohli ukázat vše,
co se naučili, a že se nebáli vystupovat před veřejností. Vše bylo řádně zdokumentováno.
Naše škola nezapomněla v předvánočním období ani na starší
občany. Již řadu let spolupracuje
s Domem důchodců ve Žďáře n. S.
I letos před Vánocemi pro ně paní
uč. M. Jílková a asistentky pedagoga
zhotovily drobné upomínkové dárky, které je potěšily.
Anna Tomanová,
učitelka - ZŠ Masarykovo nám. 60,
Bystřice n. P.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ

Nezapomínejme na bezpečnost

Ještě před vánočními prázdninami jsme se my, žáci 7. ročníku ZŠ T. G.
Masaryka, vydali v předmětu výchova ke zdraví sledovat, jakých dopravních přestupků se dopouštějí chodci i řidiči v předvánočním stresu.
Na vycházce, která vedla přes zastavení auta na vozovce a nečekané
náměstí, okolo hřbitova a kulturního omezení ostatních vozidel, nesprávné
domu, jsme různých přestupků zazna- předjíždění atd.
menali opravdu dost a dost. Například
Po příchodu do školy jsme všechparkování na chodníku, jízda v autě ny přestupky zapsali na tabuli,
bez poznávací značky, telefonování při vyhodnotili jejich počet a diskutojízdě, nedání přednosti v jízdě na křižo- vali o příčinách a možných následvatce, nesprávné přecházení vozovky, cích. Překvapilo nás, že za tak krátskupinky spoluobčanů na chodnících, kou dobu jsme jich tolik zjistili.
které omezovaly ostatní chodce, jízda
Všem se nám tato hodila líbila
na kole po chodníku, nedání přednos- a ještě jsme si z ní vzali ponaučení.
ti chodcům na přechodu, projíždějící
Za žáky 7. tříd ZŠ TGM
auta bez zapnutých světel, prudké
Vendula Navrátilová

Tradiční vánoční dílny v ZŠ T.G. Masaryka
Stalo se již tradicí, že Základní škola  T. G. Masaryka zve v předvánočním
čase žáky malotřídních škol z okolí Bystřice na výtvarné dílny.
Letos jsme pro děti připravili zajímavou techniku
solení aplikovanou na hedvábné šátky i inkoustové
obrázky. Hedvábné šátky
jsme batikovali stáčením
a   dotvářeli solí, která na
mokrém podkladě vyčaruje efekty zamrzlých oken.
Stejný postup použily děti
i při vyrábění vánočních
přáníček.
Každý šátek byl malým
uměleckým dílem a děti
si odnášely nejen pěkné dárky, ale i radost z podařeného čarování s barvami a solí. Doufáme, že stejně byly spokojené i obdarované maminky a babičky.                                                Jana Koscielniaková

Práce na hřišti v Rovném
pokračovaly i v roce 2009
Jsou to již dva roky, co byly zahájeny práce na obnově a údržbě hřiště
v Rovném, jehož vlastníkem je místní orelská jednota. Počátkem roku 2008
se její členové rozhodli, že se pokusí celý oplocený areál citlivým způsobem
postupně opravit a revitalizovat. K tomu je vedla zejména skutečnost, že pozemek mohl být pro sportovní, ale i jiné účely využíván jen částečně a zbylá
plocha se pouze nejnutnějším způsobem a místy i velmi obtížně udržovala.
Naší snahou především bylo tuto plochu vyčistit od starých a poškozených
stromů, křovin a jiných náletových rostlin a plevele, půdu následně rekultivovat, zatravnit a tím rozšířit využitelnost celého pozemku a zlepšit tak podmínky pro jeho údržbu. Jedním z navazujících záměrů dále bylo na takto vzniklé
ploše vyčlenit prostor pro dětský koutek a vybavit jej příslušným zařízením.
Vzhledem k neziskovému charakteru činnosti naší jednoty, velikosti členské základny, časové a zejména finanční náročnosti celého záměru, to nebyly
plány a cíle vůbec malé.  Jak už to ale na vesnici chodí, hrstka „statečných“ se
většinou najde a tak se poměrně brzy podařilo některé představy realizovat.
Podstatná část uvažované plochy byla v souladu s doporučením odborného
posudku vyčištěna a poté zatravněna a došlo i na pořízení prolézačky a skluzavky pro děti.  Také v roce 2009 jsme s obnovou areálu hřiště pokračovali. Kromě výsadby doplňující okrasné zeleně a založení živého plotu, jsme
obnovili pískový povrch víceúčelového hřiště na tenis, volejbal a nohejbal
a postavili konstrukci záchytné stěny u tohoto hřiště. Dále byla provedena oprava části oplocení areálu a pro možnost posezení a odpočinku příchozích, bylo
pořízeno několik venkovních laviček. Další prostředky byly investovány do
údržby budovy v dlouhodobé výpůjčce, která se nachází v areálu hřiště a tvoří
jeho nedílnou funkční součást.  Je toho ještě mnoho,  co  je potřebné udělat
a rovněž i toho, co bychom chtěli zvládnout, ale o tom zase někdy jindy.  
Na tomto místě je třeba přiznat, že bez poskytnuté finanční pomoci v podobě grantu od Města Bystřice nad Pernštejnem bychom tyto záměry ani v jednom roce uskutečnit nemohli a za to patří městu náš velký dík, podobně jako
všem, kteří se na provádění prací podíleli.
Za Orel v Rovném Josef Paleček
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Plavu si, ani nevím jak…

V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových
pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního
nářadí a náčiní, k osvojení si pravidel
sportovních her atd. Jednou z aktivit,
které pomáhají k celkovému rozvoji žáků je i plavání. Výuku plavání
absolvují žáci Základní školy TGM

pravidelně ve 3. a 4. ročníku, od
loňského roku navštěvují kurzy
v bystřickém bazénu i žáci nižších
ročníků.
Letošní čtvrťáci krátce před Vánocemi ukončili plavecký výcvik, který absolvovali v bazénu Plavecké
školy ve Žďáře nad Sázavou. Výuka
proběhla v 10 lekcích. V hodinách
plavání se děti učily splývat, potápět, skákat šipku a zdokonalovat se
ve stylu „prsa a kraul“.
Dětem se líbily nejen volné zábavné chvilky ve vodě, ale i soutěže ve
vytrvalostním plavání a závody .
Dovednosti a zkušenosti z hodin
plavání budou mít pro děti velký
význam v jejich dalším životě.
Alena Havelková, Jana Vojtová
ZŠ TGM Bystřice n. P.

Studium na VOŠ a SOŠ v Bystřici n. P.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám
představit nabídku studijních a učebních oborů VOŠ a SOŠ Bystřice nad
Pernštejnem připravených pro následující školní rok.
Od tohoto školního roku jsme zahájili výuku dle nových školních vzdělávacích programů, které nám poskytly
možnost modernizovat studijní obory
dle nejnovějších požadavků žáků.
Aplikovaná informatika v ekonomice, výrobě a službách – nový
obor připraví studenty k využívání
aplikované informatiky při přípravě
a realizaci obchodních smluv, přípravě
a vedení ekonomické dokumentace.
Absolvent se může účastnit provádění
průzkumu trhu, navrhovat, realizovat
a vyhodnocovat prodejní a propagační akce, zpracovává plány a metody
obchodní sítě. Specializací oboru je
výuka aplikované informatiky obsahující hlubší znalosti aplikovaných softwarů a komplexní využití informatiky
v ekonomice, výrobě a službách.
Management služeb a cestovního ruchu – tento maturitní obor vede
absolventa k vykonávání povolání
v oblasti cestovního ruchu, ekonomiky a managementu. Stejně jako
Aplikovaná informatika tak i Management služeb klade důraz na jazykovou vybavenost studentů a na přípravu ke studiu na vysoké škole.
Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba – absolventi se
uplatní v širokém spektru odborných
pozic výrobních provozů, v ekonomických útvarech podniků, ve službách
a organizacích pro rozvoj venkova,
v ochraně a tvorbě krajiny, při využívání obnovitelných zdrojů energie,
v zemědělské prvovýrobě. Příprava
studentů směřuje k vykonávání funkcí středních technickohospodářských,
administrativních a správních pracovníků v zemědělských podnicích, státní
správě, ale i na trhu práce EU.
V rámci učňovského vzdělávání
aktivně náborujeme následující obory.
Automechanik – absolventi na-

jdou uplatnění ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, státních
institucích STK, SME a dalších.
Odborná příprava vytváří předpoklady pro zkušenosti s opravami
osobních, nákladních automobilů,
jejich přívěsů a návěsů a motocyklů.
Součástí vzdělání v oboru je získání
řidičského oprávnění skupiny C.
Mechanik, opravář – svářeč najde
uplatnění při provádění oprav, výroby a údržby strojů a zařízení různých
kategorií. Součástí získání vzdělání
v tomto oboru je získání řidičského
oprávnění skupin T, B, C a příprava
k získání svářečských certifikátů.
Nejmladším učebním oborem je
Zámečník strojní výroby. Stipendijní
obor podporovaný partnerskou organizací WERA WERK a.s. připraví absolventa k uplatnění v pozicích stavebního
zámečnictví, montéra ocelových konstrukcí, montéra točivých strojů, kontrolora strojírenských výrobků a dalších.
Součástí vzdělání je příprava na získání
svářečských certifikátů.
I nadále pokračuje na naší škole
vzdělávání v nástavbovém oboru
Podnikání, které absolventa připraví k úspěšné podnikatelské činnosti
nebo práci v podnikatelské sféře
a zároveň umožní získat studentovi
maturitní vysvědčení.
Nejvyšší formou vzdělávání je
Vyšší odborná škola v oboru Agroturistika, který absolventovi poskytuje
užívat malý titul DiS. Studenti ovládají
nejen podnikatelskou činnost v oblasti
agroturistiky, ekoturistiky, ale i zásady
zemědělské výroby s nejrůznějšími
specializacemi v rostlinné i živočišné výrobě, dovednosti při zpracování
zemědělských produktů, základy tržní
ekonomiky, účetnictví, daňová problematika, základy práva. Výhodou oboru
je návaznost na vyučovaný obor Cestovní ruch na PEF MZLU v Brně se.
Věříme, že výčet oborů, jejich
přednosti a možnosti Vás zaujal. Těšíme se nashledanou v novém školním
roce.                                Tomáš Krejčí
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ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ, RŮZNÉ
Bolest je komplexní bio-psychosociální jev. Pod kontrolu ji lze dostat
na základě diagnózy (hodnocení)
a terapie (intervence)   na všech třech
úrovních. Snahy o tišení bolesti trvají
tisíce let. Dokladem toho je například
čínská akupunktura a akupresura.
Teprve v posledních sto letech se
v Evropě začaly postupy mírnící
bolest výrazně měnit. Zásluhu na tom
má řada lékařských a s lékařstvím
spojených oborů. Z rozvojem farmakologie nastupuje celá řada analgetik
a dalších přípravků, které mohou
bolest tlumit. S léčením bolesti je
ve své každodenní praxi konfrontován lékař jakékoliv specializace.
U složitějších a komplikovanějších
stavů jsou však nemocní směrováni do specializovaných center nebo
ambulancí pro léčbu bolesti, která jsou
garantována Společností pro studium
a léčbu bolesti.  V České republice je
přibližně 60 takto specializovaných
pracovišť.
V Bystřici vznikla neurologická
ambulance v roce 2001 a doba ukázala, že je tato  ambulance  nutná. Nyní
je požadavek pacientů na vyšetření
a ošetření ohromný. Vzhledem k tomu, že dochází k redukci počtu lékařů
- neurologů i v nemocnici Nové Město
n.M. se objednací lhůty bohužel prodloužily.  Převažující potíže pacientů
jsou bolestivé stavy, především bolesti
páteře, bolesti způsobené výhřezy
meziobratlových plotének, bolesti hlavy, kloubů. Procentuální zastoupení
těchto pacientů je asi 80%. A proto
jsme rádi, že se nám podařilo konečně
zajistit možnost intenzivního podávání   intravenosní analgetické terapie

Nová ambulance léčby bolesti v Bystřici

pracovišti rehabilitace Dolní Rožínka
po předepsání specialistou a vystavení FT poukazu.   
Na závěr bych Vám všem do nového roku chtěl popřát hodně zdraví.
Všem pacientů s bolestivými stavy
i našemu týmu bych chtěl popřát,
abych mohl za devět let opět zjistit, že se tato ambulance osvědčila
a pomohla co nejvíce potřebným.
Jen Vás zatím prosím o strpení
a shovívavost, organizačně není jednoduché vyjít každému vstříc tak,  jak
by si představoval.     
MUDr. Petr Martínek

v rámci naší neurologické ambulance. je možné na tel. čísle 720 427
Z ambulance bolesti z Nového Města 006. U nových pacientů je nutné
k nám přešla zkušená sestra paní Ivana vyšetření lékařem (může však indiVíchová, která má bohaté zkušenosti kovat i jiný specialista - např. revjak s aplikací intravenosní terapie, matolog, ortoped, chirurg, rehabilitak i akupunktury a dalších možností tační lékař), nutný je také doprovod
ovlivnění bolestí (baňkování, masáže, rodinného příslušníka včetně odvozu
aplikace elektroterapie – např. TENS, osobním vozem!! Tyto opatření jsou
v rámci bezpečnosti pacientů.     
aplikace dalších procedur).  
Pro pojištěnce České průmyslové
Podávání intravenosní terapie lze
s úspěchem kombinovat i s aplika- zdravotní pojišťovny (205) nadále
cí akupunktury, která má hlavně na oznamujeme, že mají možnost aplibolest velmi významný vliv. V akutní kací rehabilitačních procedur i na
fázi onemocnění lze dobře spojit ušní
akupunkturu (aurikuloterapii) s infuPŘEDŠKOLÁČKU, NEBOJ SE!
sní  analgetickou terapií. V další fázi
je možnost kombinovat ušní i tělovou
2. a 17. prosince proběhlo na naší škole již druhé odpoledne v rámci akce
akupunkturu a přidružených tech- „Předškoláčku, neboj se!“. Dětí přišlo jako smetí! A to bylo dobře. Alespoň
nik. Tímto způsobem jsme schopni si vyzkoušely vše, co budou v 1. třídě potřebovat. Mimo to si také zazpívaly
pomoci pacientům, kteří trpí akutní a pracovaly s interaktivní tabulí. Za svou „práci“ si odnesly sladkou mikunesnesitelnou bolestí. A právě tito lášskou odměnu.
pacienti nebudou muset již tak dlouTěšíme se na shledání na jaře, kdy bude naše škola otevřena veřejnosti,
ho čekat na objednání, pokud jim a na další setkání, které připravíme pro předškoláky.
nezabere léčba u praktických lékařů
L. Čechová a J. Svobodová, ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
nebo léčba podávaná ve formě tabletek. Tito pacienti nebudou muset ležet
v nemocnici nebo dojíždět do ambulance bolesti v Novém Městě. Samozřejmě u komplikovanějších stavů, při
nutnosti podávání opiátů a aplikaci
speciálních obstřiků budeme nadále
spolupracovat s velmi dobře fungující
ambulancí bolestí v nemocnici.   
Od 11. 1. 2010 tak na poliklinice
v Bystřici
vznikla
nová možnost
Kulatán.P.
výroþí
v BystĜici
nad Pernštejnem v roce 2010 konþící na 0
léčby bolesti kombinující moderní
postupy léčby s tradiční čínskou léčMuzejní rada se rozhodla, že bude každoroþnČ seznamovat obþany s významnými kulatými
bou.
výroþími, které
se dotýkají
Objednávání
pacientů
na intra-života našeho mČsta od jeho poþátkĤ. Loni jsme zaþali koncovou
venosní
terapii
akupunkturu
devítkou,
nyní apĜichází
na Ĝadu nula.

O tČch nejvýznamnČjších, pĜípadnČ nejzajímavČjších pĜineseme postupnČ podrobnČjší

Kulatá výročí v informace.
Bystřici nad Pernštejnem v roce 2010 končící na 0

Muzejní rada se rozhodla, že bude  každoročně
seznamovat občany
s významnými
kulatými výročími,
které
se dotýkají
našeho města
od jeho
Tím nejvýznamnČjším
v roce
2010 je bezesporu
povýšení
BystĜice
nadživota
Pernštejnem
na mČsto
počátků. Loni jsme začali koncovou devítkou, nyní přichází na řadu nula.
12.dubna 1580
(430let)postupně podrobnější informace.
O těch nejvýznamnějších, případně nejzajímavějších
přineseme
Tím nejvýznamnějším v roce
2010 je bezesporu povýšení Bystřice nad Pernštejnem na město
12. dubna 1580 (430let). Tím nejzajímavějším je první volba představitelů města v roce 1850.  
Dnes už těžko zjistíme, jakým
způsobem oslavili naši předci udělení plných městských práv. Taktéž
není známo, zda si toto výročí připomínali v dalších dvou stoletích,
tedy v letech 1680 a 1780. Velice
dobře, včetně fotografií, máme
doloženy mohutné oslavy 300.
výročí v roce 1880 a mnozí ze současných obyvatel si ještě vzpomenou na celou řadu programů, které
probíhaly před 30 lety. V dalších
číslech Bystřicka si obě dvě připomínky důležité události ve staleté historii našeho města alespoň
stručně připomeneme.
Bystřice nad Pernštejnem, 3. 12. 2009
Petr Dvořáček
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Tím nejzajímavČjším je první volba pĜedstavitelĤ mČsta v roce 1850.
1360
1400
1580
1670
1790
1850
1870
1890
1890
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1920

21.února
kol.r.
11.dubna
6.února
16.þervence
7.þervna
1.þervence
12.Ĝíjna

1960
1960
1980
1990
2010

1.kvČtna

v listinČ markrabČte Jana je poprvé zmínČn Domanínek
BystĜice byla v zástavČ dvou rodĤ: KunštátĤ a PernštejnĤ
povýšení BystĜice na mČsto císaĜem Rudolfem II.
císaĜ Leopold udČlil mČstu právo dalších dvou výroþních trhĤ (6.února a 16.Ĝíjna)
BystĜice mČla celkem 298 domĤ
první volba pĜedstavitelĤ mČsta v þele se starostou (prvním byl Josef Lazar)
založen Okresní hospodáĜsko – prĤmyslový spolek
vznikla MČstská spoĜitelna
otevĜena pokraþovací škola pro Ĝemeslnický dorost
BystĜice mČla celkem 353 domĤ a 2636 obyvatel
zĜízena veĜejná knihovna (zaþlenČna do ní knihovna Pflégrova a Husova knihovna
spolku Vratislav)
zrušen bystĜický Okresní národní výbor; k mČstu pĜiþlenČny osady Domanínek a
Bratrušín
odhaleno sousoší Osvobození od Miloše Axmana
k BystĜici pĜiþlenČny obce: Domanín, Píseþné, Vítochov, Karasín, Ždánice, Pivonice,
LeseĖovice, VČchnov; poet obyvatel pĜesáhl 10 tisíc
volby do mČstského zastupitelstva (starostou zvolen Ing. Vladimír Wágner)
rekonstrukce námČstí

Dnes už tČžko zjistíme, jakým zpĤsobem oslavili naši pĜedci udČlení plných mČstských
práv. Taktéž není známo, zda siZpravodaj
toto výroþí
pĜipomínali
v dalších
dvou stoletích,
tedy vBystřicko
letech
Města
Bystřice nad
Pernštejnem
a Mikroregionu
1680 a 1780. Velice dobĜe, vþetnČ fotografií, máme doloženy mohutné oslavy 300.výroþí

KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA ÚNOR 2010
Úterý 2. února – velký sál KD – 8.30
a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ALADINOVA KOUZELNÁ
LAMPA
Na motivy pohádky Z tisíce a jedné
noci napsala Kristina Herzinová
Hraje divadelní soubor MLADÁ
SCÉNA z Ústí nad Labem
Doba trvání cca 70 minut
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč,
veřejnost 40 Kč
Úterý 2. února – velký sál KD – 18.00
hodin				
Pořádá: ZUŠ
KONCERT ZUŠ
OTVÍRÁM TĚ STUDÁNKO
Koncert bude spojený se křtem stejnojmenného CD. V programu zazní
skladby, které napsal B. Martinů
a J. Kšica. Účinkuje pěvecký sbor
STUDÁNKA a přípravné sbory
PRAMÍNEK a PRAMEN
Klavírní doprovod: Markéta Černá
Sbormistr: Inka Pospíšilová
Vstupné: dobrovolné
Středa 3. února – velký sál KD – 19.30
hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BLÁZINEC V 1. POSCHODÍ
Uvádí Divadelní společnost   Julie
Jurištové  Praha
V divadelní komedii Františka Ferdinanda Šamberka  je hrdinou příběhu Josef, člen divadelního spolku, který se tajně rozhodne léčit si
pocuchané nervy. Proto nastoupí
jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti doktora Jaroslava
a jeho ženy Kláry, velké milovnice
divadla. Jenže nic není takové, jak
na první pohled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec.
Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého
dramatika a herce druhé poloviny
19. století. Je plná zápletek, překvapivých zvratů a komických situací.
Zazní v ní staropražské písničky
a kuplety.
Vstupné: 180 Kč                     	
Předprodej: knihkupectví od 13.1.2010
Sobota 6. února – prostory KD
– 20.00 hodin			
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
56. ZEMĚDĚLSKÝ PLES	
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ
KAPELA
Předtančení studenti školy
Taneční vystoupení v průběhu večera
Bohatá tombola
Vstupné: 140, 110 a 80 Kč		
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
Pátek 12. února - velký sál KD - 15.00
- 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA

Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Neděle 14. února – velký sál KD
– 15.00 – 17.00 hodin		
Pořádá: DDM, ZŠ a
MŠ Písečné a KD
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro všechny děti
a jejich rodiče. Všechny zúčastněné
masky se představí v úvodní promenádě, získají malou pozornost a
budou zařazeny do slosování o hlavní
ceny. Dětská tombola !
Vstupné: dospělí 40 Kč,
děti 20 Kč
Sobota 20. února – prostory KD
– 19.30 hodin			
Pořádá: MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
SPOLEČENSKÝ PLES
MEGA a.s.
a MEGA-TEC s.r.o.
Uvítací přípitek
Předtančení – TK Orel Telnice
Aerobik Jitky Exlové
Host plesu: PETR SPÁLENÝ
Tina Turner, Suzi Quatro a Chris
Norman - revival
Barmanská show: Ondřej Cempírek
a Petr Šperling
Večerem provází Joža Kolář, moderátor rádia Vysočina
Hudba - L.I.F. Olomouc
Barmanský servis – míchané nápoje
po celý večer ve foyer
Bohatá tombola
Vstupné: 160 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům od 25.1.2010
Středa 24. února - 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

ře a v Paříži, 3. cenu v Zürichu, a
Markneukirchenu. Svého zatím
největšího úspěchu dosáhl na prestižní soutěži Pražského jara 2008,
kde získal 2. cenu. Úspěšný byl též
na soutěži Pacem in terris v Bayreuthu 2007, kde získal 1. cenu. V listopadu 2007 obdržel Cenu Ministra školství za vynikající výsledky.
Do současné doby vystoupil na
festivalech v Anglii, Belgii, ČR,
Holandsku, Litvě, Lucembursku,
Německu, Polsku, Portugalsku
a Mexiku.
Daniel Wiesner studoval pražskou
konzervatoř a AMU. Poté absolvoval mistrovské kurzy u R. Kehrera ve Výmaru. Kromě několika
cen z domácích soutěží, je Daniel
Wiesner Vítězem Mezinárodní
klavírní soutěže v Glasgow a nositelem ceny ze soutěže v Lisabonu.
Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval na koncertech
ve většině evropských zemí a také
v USA, Jordánsku a Tunisu. Je členem několika komorních souborů, spolupracuje s renomovanými
sólisty. Intenzívně se věnuje soudobé hudbě, zvláště české. Jako sólista
spolupracoval s většinou českých
orchestrů.
Program:
B. Martinů: Sonatina
C. Debussy: První rapsodie pro klarinet a klavír
J. Brahms: Sonáta Es dur
L. Bernstein: Sonáta
J. Francaix: Tema con variazioni
Vystoupení se uskuteční v rámci cyk-

lu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH. Předprodej:
kulturní dům od 15.2.2010
Sobota 27. února – prostory KD
– 20.00 hodin			
Pořádá: SK a ASK Bystřice n.P.
X. PLES SPORTOVCŮ
Hudba: PIKARDI
Vyhlášení nejlepších sportovců města za rok 2009
Taneční vystoupení v průběhu večera
- bohatá tombola		         
Vstupné: 130 Kč 			
Předprodej: sportovní hala
Připravujeme:
6. 3. 2010 - Vinařský ples
9. 3. 2010 - Karel Plíhal
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

OZNÁMENÍ
Jednota Orel oznamuje rodičům,
že cvičení s dětmi se až do odvolání koná
každé úterý v 15.00 hodin v Orlovně.

Středa 24. února   – malý sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
KLARINETOVÝ RECITÁL
CON VARIAZIONI
IRVIN VENYŠ – klarinet
DANIEL WIESNER - klavír
Irvin Venyš po absolvování klarinetové třídy B. Winklera na
Konzervatoři v Brně, pokračoval ve studiu na HAMU v Praze.
V roce 2005 mu bylo uděleno roční stipendium ke studiu na KonS ID
HU
OO
LL
YY YYAAM
zervatoři v Paříži v prestižní tříděZ ÁZPÁI P
S OD O
HD
U EDBE N
B ÍN ÍŠ K
ŠK
MAAHHAA
M. Arrignona. Kromě mistrov-BystĜice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50
ských kurzů u významných interBystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 50
pretů (M. Lethiec, M. Raison, K. H.
Hudební
škola
Yamaha
zve
školníhoroku
roku2009/10.
2009/10.
Hudební
škola
Yamaha
zvek kzápisu
zápisuna
na2.2.pololetí
pololetí školního
Steffens, P. Meyer), úspěšně absolZájemci
se mohou
hlásit
do pĜedškolních
oborĤ,
nástrojových
oborĤ
Zájemci
se mohou
hlásit
do předškolních
oborů,
nástrojových
oborů a  
voval několik národních i mezinápop-rockzpČvu.
zpěvu.
rodních klarinetových soutěží. 1.a pop-rock
þtvrtek
28. 28.
ledna,
od od
13.00
– 16.00
hod.
čtvrtek
ledna,
13.00
– 16.00
hod.
Termín:
místo v soutěži Konzervatoří ČR,Termín.
Místo:
uþebna
školy
školy
Místo:   učebna
v Mezinárodních Klarinetových
Mgr. Helena Horáková
soutěžích získal 2. cenu v MadeiMgr. Helena Horáková

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KNIHOVNA, KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ

Městská knihovna informuje

Dreadrot v Milleniu

V sobotu 13. února zahraje v Millenium
Našim čtenářům nabízíme pro zpříjemnění dlouhých skupina Dreadrot. Začátky pražské pětice
zimních večerů malý výběr nových knih, z celkem 112 Dreadrot sahají do roku 1996, první kontitulů zaevidovaných v průběhu měsíce prosince.
cert však odehráli až o dva roky později.
Od té doby pilně koncertují po celé republiKnihy pro dospělé:
ce a v sousedních zemích. Po demu Pro Mo
jim v roce 2004 vyšel na Cecek Records
Ali Nojoud
Dětská nevěsta
i regulérní debut There Must Be a SolutiBeníšková Tereza
Když dítě lže
on, který je pořádně řízným rock’n’rollem
Bronte Anne
Agnes Greyová
s občasnými úniky k punku, hard-coru
Brown Sandra
Odražená střela
i dalším žánrům. Od loňského roku pak mají
Capote Truman
Snídaně u Tiffaniho
Dreadrot nového zpěváka Mirečka ŠkulCartland Barbara
Holubice lásky
tétyho, který už dříve působil ve Flaming
Clark Mary Higgins
Vánoční zloděj
Cocks nebo Drunken Boomerang. Mnozí
Coelho Paulo
Láska
ho jistě znáte také jako herce například
Formáčková Marie
V hlavní roli Gustav Husák
z filmů Brak, Pánská jízda (hlavní role
Harris Lee
Vražda na silvestra
s Martinem Dejdarem a Ondřejem VetHerčík Jan
Zvěrolékař na cestách
chým) a z mnohých dalších. V roli předJavořická Vlasta
Nezhyne rod
kapely se představí místní nováčci Douxis
Jelínková Jana
Ergoterapie
Morte. Následující víkend bude poněkud
Jirák Jan
Masová média
speciální. 19.-21.února v klubu totiž proKessler Leo
Potopený konvoj
běhne festival Parafest s pořadovým čísMartínek Zdeněk
Agresivita a kriminalita školní mládeže lem 3. Před třemi a čtyřmi lety jej pořádali
Matějková Jolana
Jaroslav Dietl
Parantampareil, nyní bude tento festival hisNogol Tomasz
Na sever za ženichem a nevěstou
toricky první akcí vznikajícího občanského
Orth Heidi
Dítě ve Vojtově terapii
sdružení, které se od této chvíle bude starat
Peterová Zuzana
Jak přežít puberťáky
o akce nejen v Millenium klubu. Páteční
Steinbeck John
Činy krále Artuše a jeho vznešených rytířů
Suvorov Viktor
Můj život v sovětské armádě
Štýbrová Miroslava
Dějiny odívání. Boty, botky, botičky
HAILIGMESSE – Missa
Vaňková Ludmila
Cestou krále

program již v 19 hodin započnou bystřičtí
muzikanti Black Morieth v čele s Jitkou
Benovou, následovat budou skupiny Rabies, Koblížci (znáte z televize Óčko či rádií),
legendární Korisz a večer zakončí brněnská
rock’n’rollová kapela Herkules. V 19 hodin se začne hrát i v sobotu, postarají se
o to stále populárnější pánové ze Zelených
koulí, po nich to rozjede Parantampareil,
Novoveska, pražští Lipless Lincoln and the
Sinners, Poletíme? a večer zakončí svižný
bigbít s harmonikou v podobě Tumpach
kvoč a rock’n’rollový Kapitán města. Veškeré další potřebné informace naleznete na
stránkách www.milleniumklub.hu.cz, na
plakátech či přímo v klubu. Poslední únorovou sobotu, tedy 27. února, jsme poskytli
Chrisi Barickmanovi, který měl původně
vystoupit již 9. ledna, ale musel odletět
zpět do New Yorku řešit nečekané rodinné problémy, čímž se omlouvá a těší se na
Vás v tomto náhradním termínu. V březnu přijedou například DiscoBalls s novou
zpěvačkou a výběrovým LP českého ska
s názvem Kings of Prague vol. 1 či Bratislavská trash/metalová vycházející hvězda
Kamorthon.

st. Bernardi von Offida

Joseph Haydn (1732 – 1809)

Knihy pro mládež:

V loňském roce se uskutečnily v mnoha  sálech koncerty k poctě hudebného skladatele
Josepha Haydna, od jehož úmrtí uplynulo v roce 2009 již 200 let. Tento skladatel byl nejstarším z geniálního trojhvězdí vídeňských klasiků - Haydn, Mozart, Beethoven. Dovršil
slohotvorné úsilí předcházejících období a vytvořil ucelenou koncepci klasického slohu.
Smyčcový kvartet pozdvihl na jeden z nejušlechtilejších projevů evropské hudby. A protože nelze stihnout vše a minulý rok už je pryč, rádi bychom to napravili nyní. Dovolte,
abychom vás pozvali na malý koncert.
V podání chrámového sboru FONS ze Žďáru n. S. a smyčcového kvarteta CAPPELLA
ALLEGRA z Bystřice n. P. uslyšíte kromě jiného i zajímavou, méně známou Haydnovu
mši – Heiligmesse, jejíž jediný exemplář v naší republice se nachází v hudebním archivu
Městská knihovna v roce 2009
v Praze.
Těšíme se na vás v neděli 31. ledna 2010 v 17:00 v krásných prostorách půdního sálu
- několik čísel ze statistiky
Městského muzea v Bystřici n. P. Koncert se koná za laskavé podpory všech zaměstnanců
Stav knihovního fondu k 31.12.2009 byl 40.305 knihovních muzea, jimž patří i náš dík.
Lenka Macháčková
jednotek. V průběhu loňského roku bylo zakoupeno a zaevidováno celkem 1.312 nových svazků knih. Knihovna odebírala
87 periodik. Za jeden půjčovní den přišlo do knihovny v průZubní pohotovost v lednu a únoru 2010
měru 91 čtenářů, kteří si zapůjčili denně asi 830 knih a 15 návštěvníků denně využilo přístup k internetu.
	LEDEN
Proběhlo celkem 66 vzdělávacích akcí, besed a scénických
23.1. 	 MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
čtení  pro žáky a studenty bystřických škol i nejširší veřejnost,
24.1. 	 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
kterých se zúčastnilo 1.799 návštěvníků.
30.1. 	 MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
V rámci meziknihovní výpůjční služby naše knihovna zapůj31.1. 	 MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 536 712
čila pro své čtenáře celkem 549 knih z jiných knihoven na úzeÚNOR
mí celé České republiky. Knihovna ze svého fondu zapůjčila
  6.2. 	 MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
ostatním  knihovnám v naší republice asi 250 knih.
  7.2. 	 MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
Děkujeme všem čtenářům i ostatním uživatelům, kteří nás
13.2. 	 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
pravidelně navštěvují a doufáme, že stejnou přízeň nám zacho14.2. 	 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
vají i v letošním roce.
20.2. 	 MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S., 566 628 712
21.2. 	 MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
27.2. 	 MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222
28.2. 	 MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdrav. středisko, 566 522 218
Kontakty na naši knihovnu
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových stránkách
Tel. 566 552 376
nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci).
Mobil: 723 521 892
Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) předem telefonicky ověřit na
Fax: 566 551 590
tel.: 566 801 203 (non stop linka)
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
NON STOP POHOTOVOST
www.knihovna.bystricenp.cz
BRNO ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM K-11,
TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
Drijverová Martina
Francková Zuzana
Kutinová Amálie
Scott Michael
Flamela. 	
Švandrlík Miloslav
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Zlobilky
Lucka, Bambulín a tři taťkové
Gabra a Málinka. Povedené dcerky
Tajemství nesmrtelného Nikolase
Vědma
Sek a Zula

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA, KNIHOVNA ZPRÁVY
KULTURA,
Z RADNICE
RŮZNÉ

POSLEDNÍ PERNŠTEJNSKÝ VLK
Poslední šumavský vlk byl odstřelen druhého prosince 1874 u Knížecí
Pláně a má tam postaven památník
s datem odstřelu. Byl vycpán a tvoří
exponát v loveckém zámečku Ohrada
u Hluboké nad Vltavou. Poslední vlk
v Čechách byl podle tradice uloven
roku 1891, v Beskydech pak 5. března
1914 Františkem Ježem u Bukovce.
I v tomhle nejvýchodnějším výběžku
republiky má vlk pomník. Vlčí kámen
tedy není jen specialitou Vysočiny.
Dříve jste u nás potkali vlka na
každém kroku, máme plno pohádek
i pověstí o Karkulce či muzikantovi
ve vlčí jámě, máme tu jména Vlkov,
Vlčatín, Vlčí kopec, Vlčí hrdlo a jiná.
V lese za Lískem u Bystřice nad
Pernštejnem najdete také Vlčí kámen.
Byl zde zastřelen legendární poslední
pernštejnský vlk. Deska z nedvědického mramoru (67 x 38,5 x 17 cm)
na místě činu hlásá: „Zde byl 2. ledna
1830 zastřelen revírníkem V. Marzikem ze Stříteže vlk, který vážil
88 funtů a jest na hradě Pernštejně
vycpán.“ Mnozí převáděli váhu 88
funtů do dnešních jednotek a někdy
se od sebe poněkud lišili, protože pletli
české míry s vídeňskými. V poslední
době se znalci shodli, že na Moravě
se zásadně používala vídeňská libra,
Župa Metodějova se sídlem
v Bystřici n. P. sdružuje celkem
12 jednot. V roce 2009 se členská
základna župy zvýšila již na 850
členů, z toho bylo 277 členů do 18
let. Největší jednotou, co do počtu
členů, je od vybudování nové Orlovny Žďár n. S. s 202 členy, na druhém
místě i v roce 2009 byla Bystřice n.P.
se 179 členy a třetí Nové Město na
Moravě s 99 členy. Nejvíce členů do
18 let měla jednota v Novém Městě
na Moravě a to 64, druhé místo si
udržela i zde Bystřice n. P. s 55 členy
a třetí Žďár n.S. měl 48 členů. Zajímavý je i počet seniorů (od 70 let
věku), kdy na prvním místě dlouhodobě setrvává jednota Bystřice n. P.

která se rovná 0,56 kg. Tudíž náš vlk
vážil 49,3 kg.
Kronikář Prudký z Roženeckých
Pasek v roce 1928 označil úlovek za
„obrovského vlka“. Když uběhlo přesně století od události, byl v roce 1930
teprve pamětní kámen pořízen. Když
uběhlo před pár dny rovných 180 let,
vyrazili krohovci 2. 1. 2010 k památníku a stanuli u něj ve čtvrt na čtyři, tedy
na minutu přesně 180 let po odstřelu.
Udělali jsme pár fotek, postáli před
pomníkem a vlka především politovali.
Osud tohoto „našeho“ posledního
vlka lze vystopovat velmi přesně. Byl
totiž vycpaný vystaven na Pernštejně
a k němu pořízen dvoumetrový obraz
od Franze Richtera s německým nápisem, jenž v překladu zní:
„2. ledna 1830 byl tento vlk namalovaný podle skutečnosti a coulové
míry složen ránou na komoru na panství Rožínka v Českém lese, rovenský
revír, střítežským revírníkem Václavem Maříkem (Wenzel Marzik) ve
3 1/4 hodiny odpoledne, poté co byl
tentýž vlk 1. ledna 1830 zasažen karasínským adjunktem Thiermanem do
levého předního běhu. Vážil 88 liber
a měřil od předního po zadní běh 1 sáh
a dva palce.“
Ve skutečnosti však nešlo o revír roven-

V jeho stopách po 180 letech
ský, místo dnes leží na k.ú. Vojtěchov.
V knihách, časopisech i na internetu
se o něm píše jako o posledním vysočinském vlkovi. A zrovna tak téměř ve
všech mapách. Šlo skutečně o posledního pernštejnského vlka, či posledního vlka Žďárských vrchů, chcete-li.
Nebyl však poslední na Vysočině!
Stačí se vypravit k Jinošovu, kde
najdete ve „vlčí aleji“ uprostřed hlubokých lesů vysoký kámen s nápisem
„VLK 1861“. Byl tu zastřelen poslední
vlk na náměšťském panství a zřejmě
i poslední vlk na Vysočině. Traduje
se, že šlo o hubenou, vyhladovělou

Činnost župy Metodějovy v r. 2009
se svými 28 členy, ostatní jednoty
mají těchto členů méně jak 10. Proto
tedy bystřická jednota svůj program
činnosti zaměřuje na tak široké věkové spektrum.
Na podpoře sportovní činnosti župy
se značnou měrou podílí i MěÚ v Bystřici n.P. a to finanční podporou z grantu přispívajícího k rozvoji sportovního
života města. Díky této podpoře může
župa lépe rozvíjet svoji činnost a plnit
tak dané cíle v oblasti sportu.
Župa využila této podpory na
náklady spojené s pravidelnou celoroční sportovní činností,   realizací
otevřených sportovních akcí, pořá-

daných v prostorách pronajatých
a také v bystřické Orlovně a dále na
jejich propagaci. Do sportovních
akcí se postupně, v průběhu celého
roku, zapojila většina jednot župy
buď organizačně, nebo jako soutěžící.
V současné době jsou nejobsazovanější a nejčastěji organizované turnaje ve stolním tenisu jak dospělých, tak
i mládeže. V roce 2009 byly pořádány
4 turnaje st. tenisu pro dospělé hráče
a 3 pro kategorii mládeže. Kromě
těchto turnajů se v průběhu roku
konala ještě župní liga družstev ve
stolním tenisu a to dvoukolově, s jarní a podzimní částí. Letošním vítězem

vlčici. Vážila sotva třicet kilo při 130ti
centimetrech délky a 67 centimetrech
v kohoutku. Když se hajný Švéda o
jejím výskytu dozvěděl, svolal kolegy na leč. Zastřelili ji v Košíkovském
lese na Zelený čtvrtek 28. března
1861 a vycpaná se nachází na zámku
v Náměšti nad Oslavou. V nejbližších
dnech dojde k přezkoumání exponátu,
možná se senzačním závěrem. Místo připomínal dřevěný křížek, dnešní
pomník později vztyčil lesní dělník
Antonín Kafoněk.
A tím skončili vlci na Vysočině.
Alespoň prozatím…			
		
Hynek Jurman

této ligy se stal oddíl bystřické jednoty, kdy po dvouletém vítězství oddílu
stolního tenisu jednoty Dolní a Horní
Loučky se stal držitelem putovního
poháru a zabránil tak, aby D. a H.
Loučky se po třech vítězstvích staly
trvalými držiteli tohoto poháru.  Dále
byl organizován turnaj v malém fotbalu pro st. žáky, turnaj v bowlingu
a kuželkách a nově v petanque.  Župa
dbá při všech sportovních aktivitách o vzornou prezentaci města při
účasti na všech turnajích, jak mimo
město, tak i mimo region. Vše o župě
a nabízených akcích lze získat na
župních www stránkách a nebo na
www stránkách bystřické jednoty.
	       Kučerová M.

PERLY A PERLIČKY - 13  PERLY A PERLIČKY - 13  PERLY A PERLIČKY - 13  PERLY A PERLIČKY - 13
STANISLAV AUGUSTA
(1915 – 1990)
Prozaik a především básník.
Dětství prožil v Pelhřimově, kde
hned po vychození školy pracoval
jako dělník. Byl číšníkem, krmičem
dobytka, kamelotem i pekařským
a cukrářským učněm. Provozoval
dokonce i bleší cirkus.
V roce 1976 se odstěhoval do Černošic. Těžký život a křehké zdraví
mu nedovolily soustavné studium a literární práci.
Vydal sbírky veršů Chudá milá (1943, přeprac. 1948), Pěšinou samoty
(1944), Poznání (1947) a Jak zkrásněla jsi láskou (1986), autobiografický
román Strmá cesta (1946), knížečku dopisů s Petrem Bezručem I nejvíce
znavená řeka jednou do moře dospěje přece... (1959) a zbásněnou Pohádku o stříbrném vrchu Křemešníku (1958).
Z jeho prací vyšly výbory veršů i prózy Zkřehlými prsty (1973)
a výbor poezie Živá voda (1981).
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Texty z Vysočiny a o Vysočině
VYZNÁNÍ
Loktuši bílou
březnové slunce trhá
a na kopcích tam na obzoru
lesy se modrají
včera ještě černé…
Vesele zurčí potůčky s kopců
a obnažují kameny a zemi.
I kdybych slepý byl,
poznal bych Tě
mezi kraji všemi
a nikdy bych se
nezmýlil.
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Prosetín četl dětem
Od pondělí 7. prosince do pátku
12. prosince 2009 se uskutečnil vzdělávací program pro děti, který pořádal
Obecní úřad Prosetín společně s místní knihovnou a kulturní komisí obce
v rámci projektu „Bystřicko čte
dětem“ za finanční podpory kraje
Vysočina a společnosti ČEZ.
Zakladatelka a ředitelka projektu
„Celé Česko čte dětem“ paní Eva
Katrušáková napsala: „Čtení dětem je
neokázalým projevem lásky, kterou
každý z nás potřebuje“.
Ovšem vzhledem k vysokému
a narůstajícímu chřipkovému onemocnění dětí proběhlo čtení pouze
v pondělí a v úterý. Ve středu bylo
čtení s paní Chalupníkovou bohužel
zrušeno. Plánované čtení a beseda
s dědečky bylo přeloženo na pátek
dopoledne 18. prosince 2009 a usku-

tečnilo se ve škole.
V pondělí 7. prosince mezi nás
zavítala se svým vánočním programem pro děti „Legenda o hvězdě“
paní Eva Hrušková, zpěvačka, scenáristka, herečka, nezapomenutelná
a půvabná Popelka z kouzelné stejnojmenné televizní pohádky. Společně
s nadaným a sympatickým mladým
hercem Vladislavem Rottou zapojili
děti přímo do hry a nás ostatní diváky
do předvánoční nálady. Všichni jsme
si zazpívali vánoční koledy. Nejedno
oko nezůstalo suché, když se paní
Hrušková na konci představení zmínila o čtení dětem – co to vlastně
znamená pro rodiče i děti. Nejenom
že si tím děti vytváří kladný vztah ke
čtení, ale upevňuje se i citový vztah
mezi dětmi a rodiči nebo prarodiči. Paní Eva s Vladislavem nakonec
vylosovali knihy pro šťastné výherce
a všechny děti dostaly malé dárečky.
Tito vzácní hosté byli velmi milí,
přátelští a vstřícní. I přes časovou

tíseň s námi poseděli, pobesedovali a
zodpověděli na naše otázky. Proběhla
i autogramiáda obou herců. Všechny
děti i my dospělí budeme mít z tohoto
setkání zážitek na celý život. Setkali
jsme se vzácnými osobnostmi a zpříjemnili jsme si jeden z předvánočních
dní plných shonu.
V úterý 9. prosince 2009 k nám
přijel na kole až z Moravských Knínic pan Jan Vlasák, cestovatel, cyklotremp, dobrodruh a autor několika
knih.V Kulturním domě ve Čtyřech
Dvorech nám při promítání snímků
z cest poutavě vyprávěl své zážitky
z cyklotrempování po Indii a Srí Lance, o životě tamějších obyvatel, jejich
zvycích, náboženství, přírodě, kultuře
a historických památkách. Uskutečnil
se i prodej jeho knih a autogramiáda.
Knihy pana Vlasáka („Ze života cyklotrempa“, Pestrý život cyklotrempa“, Vandry s bejkem“ a „Tenkrát
na východě“) si můžete vypůjčit
v naší knihovně. Vyprávění a přího-

dy z cest pana Vlasáka bylo poutavé
a zajímavé. Věřím, že příjemně strávené odpoledne s tímto hostem nebylo setkáním posledním…
Děti v rámci „čtení“ vyjádřily své
zážitky výtvarnou formou. Nejhezčí
výtvarné práce dětí byly odměněny
knihami. Jejich práce jsou vystaveny
v místní knihovně.  
Chceme poděkovat všem, kteří se
podíleli na uskutečnění vzdělávacího
a zábavného programu pro děti. Poděkování patří také všem, kteří přichystali občerstvení, zajistili a vytvořili
příjemné prostředí. Poděkování náleží
i panu Bartoňovi, který se postaral
o příjemně vyhřátou místnost v KD
ve Čtyřech Dvorech. Děkujeme jménem pořadatelů za účast dětí a také
dospělých, kteří obětovali pár hodin
uspěchaného času svým dětem.
knihovna obce Prosetín

Výherci loňské akce S Vodomilem Zubří zemí 2009
1. Martin Vilím, Bystřice n. P.,
č. legitimace 131
2. Michal Franc, Praha, č. legitimace 894
3. Pavel Franc, Praha, č. legitimace
892
4. Miroslav Matuška, Bystřice n. P.,
č. legitimace 69
V prosincovém čísle Bystřicka   5. Jitka Kujalová, Bystřice n. P.,
č. legitimace 1185
jsme Vám přiblížili vyhodnocení
třetího ročníku letní turistické pozná- 6. Vladimír Menoušek, Bystřice
n.P., č. legitimace 10.
vací akce „S Vodomilem Zubří zemí
Vylosovaní výherci jsou již v této
2009“, které proběhlo dne 11. prosince 2009 jako součást bystřického době postupně kontaktováni a vybíVánočního koledování.   Samotné rají si ceny dle pořadí, v jakém byli
losování bylo za účasti vedení Měs- vylosováni.
Připomínáme všem ostatním
ta Bystřice nad Pernštejnem – Ing.
Karla Pačisky a Bc. Josefa Vojty. účastníkům akce, že se mohou těšit
Výherce vlastnoručně vylosoval pan na volnou vstupenku do areálu Šiklostarosta Ing. Pačiska, a to v tomto va mlýna s platností v době letních
prázdnin 2010, která jim bude dorupořadí:

čena poštou a současně mají nárok
v Areálu sportu v Bystřici n. P. na jednorázový bezplatný hodinový vstup
do krytého bazénu do 31. 5. 2010.
Pro letošní rok 2010 jsou již
ukončeny přípravné práce na čtvrtý
ročník této turistické akce. Můžete
tak znovu objevovat nové lokality
a zajímavosti na území nejen našeho
mikroregionu, můžete sbírat razítka
a zjišťovat potřebné údaje do výherní legitimace. Do výherní poznávací
akce je pro rok 2010 zařazeno opět
13 památek, pamětihodností, zajímavostí a turistických zařízení. Jedná se
o Masarykovo náměstí v Bystřici nad
Pernštejnem, kostelík sv. Michala
ve Vítochově, památník posledního
zastřeleného vlka v Českém lese, zříceninu hradu Zubštejn, sochu sv. Jana
Nepomuckého v údolí mezi Vírem

a Bystřicí n. P., zastavení na Přehradní (nově vybudované vybavení
na pravobřežní lesní komunikaci
podél nádrže Vír), umělou zříceninu
v lese Jivině, Turistické informační
centrum v Nedvědici, historickou
dřevěnou lávka ve Švařci, Informační centrum westernového městečka
Šiklův mlýn, zříceninu hradu Mitrov, soustavu dvou lesních rybníků
v Černém lese jižně od silnice mezi
Strážkem a Radkovičkami a o poslední zajímavost – zjistit lokalitu
danou souřadnicemi N 49° 29,054‘,  
E 016° 20,155‘. S podrobnými novými podmínkami letošního ročníku
se již můžete v předstihu seznámit
na webových stránkách mikroregionu Bystřicko: www.bystricko.cz.
Blanka Slaná,
Mikroregion Bystřicko

Poděkování za tradiční akci s Vodomilem
Dovolte mi, abych vám touto
cestou poděkoval za každoroční
prázdninovou akci „S Vodomilem
Zubří zemí“, kterou jste pro nás
turisty a návštěvníky vašeho regionu loni již třetím rokem připravili.
Podle mého názoru je to vynikající nápad, jak představit vaše
okolí, jak více poznat tradiční známá místa, ale zároveň, a to především, dát nám přespolním a možná
i vašim místním příležitost obje12. strana

vit a poznat místa ještě neznámá,
ukrytá hluboko v lesích či ležící na
místech, kam bychom se v dnešní
uspěchané době pravděpodobně
z vlastní iniciativy ani nevypravili,
případně je minuli třeba jen o pár
desítek metrů.
Jsme pravidelnými účastníky,
v roce 2009 jsme absolvovali již
3. ročník a musím přiznat, že jste
opět nezklamali, naopak. Každým
rokem, loňský nevyjímaje, při-

dáváte nová místa a každý rok
na nás líčíte nové pasti a chytáky
(počet schodů na rozhlednu, objem
buku v lese, počet borovic u kostela nebo „pfundská“ matematika
u vlka). Kdo zná a účastní se „Vodomila“, dobře ví, o čem mluvím,
dalších podrobností netřeba. Kdo
je právě teď mimo, jako my před
3 roky, nechť se zúčastní následujícího ročníku a rozšíří tak řady
těch, kteří mají chuť poznat nepo-

znané a objevit ještě neobjevené.
S klidným svědomím mohu prohlásit: „Stojí to za to, věřte mi!!!“
Co říci závěrem? Ještě jednou
díky moc! Těšíme se na ročník
2010, rádi přijedeme, protože víme,
že nás nezklamete, připravíte parádní zážitek a jako obvykle něčím nás
v dobrém opět zaskočíte.
Úspěšný rok a nejméně 2010
„Vodomiláků“ přeje
Luboš Franc, Praha.
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SDH a Obec StĜítež
poĜádají 13.února 2010
SDH a Obec StĜítež
poĜádají

Obec Zvole pořádá v pátek 29. ledna 2010

SPOLEČENSKÝ PLES

Obec Zvole pořádá v pátek 29. ledna 2010

13.února 2010

SPOLEČENSKÝ
PLES
Program: Vystoupení skupiny mažoretek
„CARMEN“
z Nového Města na Moravě
Vystoupení břišních tanečnic ze Žďáru nad Sázavou

Program:  Vystoupení
Program:
Vystoupení skupiny mažoretek „CARMEN“
z Nového
Města
na Moravě šestka“
Hudba:
„Zuberská
Vystoupení břišních tanečnic ze Žďáru nad Sázavou

Připravena bohatá tombola, občerstvení zajištěno
Hudba:   „Zuberská
Hudba:
„Zuberská
šestka“
Začátek
ve 20:00 hod.
v KD ve Zvoli

Připravena bohatá tombola, občerstvení zajištěno
Začátek ve 20:00 hod. v KD ve Zvoli

Vzpomínka na Vánoce
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Kalendářní
rok jsme se všeVzpomínka
na
mi dětmi, rodiči a přáteli školy
Kalendářní
rok jsme
se vše- a rozukončili tradiční
besídkou
mi dětmi,
rodiči
a
přáteli
školy
dáváním dárků.
ukončiliPřejeme
tradiční besídkou
a
všem rozrodičům,
dáváním dárků.
dětem a přátelům naší školy
Přejeme všem rodičům,
nejen radost, kterou jim přinesly
dětem a přátelům naší školy
dárečky, ale pevné zdraví, sponejen radost, kterou jim přinesly
kojenost
a spoustu
dárečky,
ale pevné
zdraví, rodinného
spoštěstí
do
roku
2010.
kojenost a spoustu rodinného

Vánoce

Mgr. Helena Vítová, ZŠ Zvole
štěstí do roku 2010.
Mgr. Helena Vítová, ZŠ Zvole
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si spolu povídat, malovat a prozkoumáme
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zajímavou
cestu Ferdy Mravence v rodném mraveništi.
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Budeme na Tebe čekat a už teď se moc těšíme.
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Učitelky
Základní školy Zvole.
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Bystřická územně správní mozaika

aneb před 50 lety se začaly odpočítávat poslední chvíle malých okresů

Dějiny správy a samosprávy nepatří k výrazné náplni dějepisných učebnic
ani k popularizovaným tématům moderní historie. Přitom ovlivňovaly každodenní život a náležely k důsledkům všeobecně známějších osudových okamžiků československého vývoje v uplynulém století. Na mnoze se tak odehrávalo
na úkor místních tradic spádové dostupnosti úřadů občanům, ale též  postavení
a významu střediska okresem vymezeného regionu. Bystřicko patří v tomto
ohledu k proměnlivějším, neboť během poválečného dvacetiletí zažilo zdejší
obyvatelstvo hned tři sídla okresu, z toho 11 let přímo ve svém městě.
Počátky novodobé samosprávy a územního členění spadají do období
Rakouské monarchie jako jeden z výsledků revolučního roku 1848. Tehdy
byla zavedena základní samosprávní jednotkou obec a nad ní politický okres.
Vzniklý okres Nové město na Moravě pak s krátkou výjimkou v 60. letech
19. století  existoval s drobnými úpravami prakticky sto let a skládal se ze soudních okresů Bystřice n.P., Město Žďár a Nové Město n.M. (v letech 1855-1868
sídla smíšených okresních úřadů). Stávající členění však nevyhovovalo politické situaci po únoru 1948, a tak bylo zákonem č.280/1948 Sb. z 21.12.1948,
platným od 1.1.1949 zavedeno krajské zřízení, jež vyvolalo rovněž reorganizaci stoleté tradice okresů. Ta nastala vládním nařízením č.3 z 18. ledna 1949,
s platností od 1. února 1949. Nové Město na Moravě přestalo být sídlem okresního národního výboru (po r. 1945 nové označení orgánů veřejné správy)
a jeho území převzaly především okres žďárský (pod krajem Jihlavským) a bystřický (kraj Brněnský). Zánik starého okresu zdůraznila právě krajská hranice.
Základem bystřického okresu se stal bývalý tamní soudní okres, k jehož
71 samosprávným obcím byla přibrána jedna obec z Novoměstska (Míchov),
14 obcí z politického okresu Boskovice a sedm obcí z okresu Tišnov. Okres
Bystřice nad Pernštejnem čítal 93 obcí, ale k dílčí úpravě hranic došlo hned
v následujícím roce. Na základě vládního nařízení  č.199/1950 Sb. z 19.12.1950
byly (v roce 1949 nově přibrané) obce Kněževes, Křtěnov a Olešnice přesunuty zpět do okresu Boskovice. Počet obcí se upravil zánikem Chudobína
a prakticky i Korouhvice při výstavbě Vírské přehrady. Význam Bystřice se
s novým okresem přirozeně posílil, i když kompetence a možnosti okresní
administrativy byly obzvláště v politických poměrech 1. poloviny 50. let
problematické. Na sklonku 50. let režim přes hospodářské problémy prezentoval dosažení vybudování socialismu a plánům nové organizace průmyslu
a zemědělství ve větší celky přizpůsobil správní členění státu vznikem velkých
okresů a velkých krajů. Novou situaci stvrdil zákon č.36/1960 Sb. z 9. dubna
1960 o územním členěním státu, které v  nové podobě platilo od 1. července
1960. Bystřický okres se stal součástí okresu Žďár nad Sázavou a podobně
jako okresy Velké Meziříčí, Velká Bíteš a Tišnov, jejichž obce v různé míře
přešly pod Žďár, Třebíč a Brno-venkov, zanikl. Okres Žďár nad Sázavou pak
úředně fungoval až do konce roku 2002.
Od 90. let se připravovala nová podoba územní a správní organizace, po roce
1989 již na demokratických principech. Ústavní zákon č. 347 ze 3.12.1997
zavedl s  účinností od 1. ledna 2000 vyšší územně samosprávné celky (13 krajů a hlavní město Praha). Ovšem teprve série zákonů schválená na jaře 2000
začala uvádět nový systém veřejné správy a samosprávy v praxi (ustavení krajských úřadů a první krajské volby) a přiblížil se zánik okresních úřadů k 31. 12.
2002. Nemalou část jejich kompetencí převzaly nové kategorie obcí, jež byly
stanoveny zákonem č. 314/2002 Sb. z 13. června 2002. V České republice se
zřídilo 308 obcí s pověřeným obecním úřadem a 205 obcí s rozšířenou působností, které do značné míry obnovily síť tzv. malých okresů. V případě Bystřice
nad Pernštejnem se obě kategorie působnosti překrývají. Pokud bychom chtě-

li pomyslný bystřický okres porovnat s jeho starším předchůdcem, z hlediska
územního je zřejmá kontinuita (viz. mapa), ale počet samosprávných obcí se
výrazně snížil, neboť od roku 1960 probíhalo několik vln integrací, které byly
po roce 1990 sice částečně zrušeny, ale do řady obcí se samospráva již nevrátila.
Před úpravou krajských hranic, jíž 25 obcí kraje Vysočina přešlo od 1.1.2005
k Jihomoravskému kraji, čítal současný bystřický „okres“ 46 samosprávných
obcí včetně Bystřice. Po převodu obcí Borač, Černvír, Doubravník, Drahonín,
Nedvědice, Olší a Pernštejnské Jestřabí   na základě vyhlášky č.388/2004 Sb.
z 24.6.2004 se jejich počet snížil na 39, ale počítáme-li i bývalé samosprávné
obce, zůstáváme na čísle 81, tedy stavu takřka totožném s okresem 1949-1960.
Územně správní hranice a příslušnost k vyšším samosprávným celkům
se po roce 1945 měnily až příliš často. Nicméně geografické tradice a místní
vazby zůstávají, a tak Bystřicko bez ohledu na měnící se spádovou příslušnost
některých okrajových obcí bylo a vždy zůstane především vstupní branou na
Vysočinu i místem, kde středověký pohraniční hvozd tvořil přirozenou hranici a ochranu Čech.                                                     Martin Šikula, Bohuňov

Začátky skautingu v Bystřici n. P.
Chtěl bych tímto článkem doložit
pravdu o skautingu v Bystřici nad
Pernštejnem. Zakladatelem skautingu byl totiž Josef Tulis z Malé
branky. Po skončení školy odešel
do Mikulova, kde se seznámil se
skautingem. Tam členové Sokola
byli zároveň skauty. Vyprávěli mu
o skautingu, a tak i on k nim vstoupil v roce 1929. V roce 1930 byl pak
přeložen do Bystřice nad Pernštejnem a chtěl zde také založit skauting. Nebylo to však tak lehké.
Základ oddílu tvořili Pepa a Jenda
Tulisovi, Josef Dobiáš, dále Karel
Kulík a Josef Zavadil. To bylo prv14. strana

ních 5 členů oddílu. Oddíl založili v
den narození TGM 7. března 1930.
Chodili do přírody v okolí města,
stanovali v Chudobíně (dnes Vírská
přehrada) i jinde, kde se dalo. Oddíl
se rozrůstal z členů Sokola a Orla.
Přistoupili další členové Stanislav
Čermák, A. Sadílek, Ladislav Večeřa, František Tulis a V. Bauer. Nebylo to však lehké skautování.
V Sokole byl tehdy vzdělavatel
Kadlec, který brojil proti skautingu.
Dalším nepřítelem skautingu byl
Orel pod vedením pana katechety
Endla. Pan Endl jako kněz prohlásil, že kdo bude skautem, nesmí

do Orla. Oznámil to všem rodičům
dětí, které chodily do Orla a popsal
skautování jako velké zlo. Přesto
přicházeli do oddílu Šarda Musil
a Josef Meluzín i další. Do Bystřice
přijeli skauti z Prahy podpořit náš
oddíl a tábořili v Ochoze. Oddíl se
rozrůstal o další členy, přišel i Jarek
Suchý, který tehdy pracoval jako
vodní adjunkt u hraběte Mitrovského. Bylo rozhodnuto postavit srub
jako klubovnu a v tom hodně pomohl Jarek Suchý. Město nám přidělilo
místo pod Horou, kde stojí dodnes.
Místo vyměřil stavitel města pan
Jiljí Marek. Na přímluvu J. Suché-

ho dodali dřevo na stavbu pan hrabě Mitrovský a baronka Nádherná
z Moravce. Začalo se stavět. Snímky
z výstavby srubu jsou z doby 1931
až 1932. Na jednom z nich je s kladivem v ruce první vedoucí střediska
Josef Tulis. Středisko se stále rozrůstalo. V roce 1939 byl opět bratr Josef
Tulis přeložen, a tak druhým vedoucím střediska se stal Jarek Suchý.
V roce 1940 Němci zakázali skauting. Tím končí jedna éra skautingu
v Bystřici nad Pernštejnem.
Další pokračování na téma skauting někdy příště.
Pavel Filip

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

Fotbalové turnaje v městské hale

Úspěchy bystřických tenistů

V letošní zimě se koná v bystřické
sportovní hale série turnajů ve fotbale.
První turnaj se uskutečnil 29. prosince
a zúčastnilo se ho 5 týmů v kategorii
starších žáků. Průběh narušila neúčast
mužstva Sokola Jimramov. Celému
turnaji suverénně vládl a nakonec
zvítězil tým SFK Vrchovina Nové
Město na Mor., který ve finálovém
zápase porazil domácí mužstvo
z Bystřice 3 : 1. Třetí místo ukořistila Nedvědice. Nejlepším střelcem
se stal Lubor Trojánek z Vrchoviny
(16 branek), nejlepším brankářem
Michal Tužínský z Nedvědice.
Další turnaj byl 30. prosince a bojovalo v něm 8 týmů dorostenců. Ukázalo
se, že bystřičtí hráči by si zasloužili
hrát vyšší soutěž, protože v konkurenci týmů i z vyšších soutěží pouze jednou
remizovali a s přehledem získali pohár za 1. místo. Ve finále rozdrtila Bystřice
Velkou Bíteš 5 : 1, na třetí příčce skončil Žďas až po penaltovém rozstřelu
s Vrchovinou. Nejlepším brankářem se stal Jakub Novotný ze Světlé n. S.,
nejlepším střelcem Jakub Jun z FC ŽĎAS Žďár n. S. Sportovního ducha potvrdilo vedení ČAFC Židenice, když v zápase se Světlou n.S. potvrdilo spornou
situaci v neprospěch svého týmu.
Na úspěchy starších kolegů bohužel nenavázali mladší žáci, kteří 9. ledna
v konkurenci dalších 6 mužstev obsadili až poslední 7. místo, když se o jediné vítězství postarali až v posledním zápase. Tentokrát zvítězil FC Ivančice
(16 b) před Tatranem Kohoutovice (12 b) a Sokolem Jimramov (8 b). SK Bystřice získal na 7. příčce pouhé 3 body. Nejlepším střelcem se stal Tomáš Blatný z FC Ivančice až po penaltovém rozstřelu s Filipem Čermákem z Tatranu
Kohoutovice, když oba vstřelili 6 branek. Nejlepším brankářem byl Stanislav
Bureš ze Sokola Jimramov.
K uspořádání turnajů přispělo věcnými cenami Město Bystřice n.P. Všichni,
kteří se zasloužili o zdárný průběh turnaje, si zaslouží velké poděkování.
Další turnaje budou následovat 23. 1., kdy budou v hale hrát poprvé muži.
V neděli 24. 1. bude turnaj starších přípravek a 7. února se uskuteční turnaj
mladších přípravek.
Josef Mach

Rok 2009 bude zapsán v historii tenisového klubu jako další, velice úspěšný. Poprvé se totiž podařilo jeho hráčům postoupit v soutěži družstev do
KS II., kterou lze srovnat s divizní soutěží ve fotbalu. Ještě větší úspěch je,
že se to podařilo pouze s domácími hráči a hráčkami. V celé soutěži družstvo
prohrálo pouze poslední zápas v Třebíči, ale prakticky již před tímto zápasem
mělo zajištěný postup do vyšší soutěže. O tento úspěch se zasloužili následující hráči a hráčky: Jaroslav Balabán, Zdeněk Kolář ml. a st., David Kratochvíl,
Ivan Kučera a Petr Kučera a děvčata Aneta Jurošová a Klára Kotoučková.
Základem pro takový úspěch bylo, že se podařilo udržet ve družstvu Kláru
a Anetu, které velmi pomohly ziskem důležitých bodů ve dvouhře i ve čtyřhře.
O další úspěch se postaral Jaroslav Balabán, který obsadil na okresních přeborech v Novém Městě n. M. druhé místo ve dvouhře i ve čtyřhře a na 2. místě
skončil rovněž na celostátním turnaji v Novém Městě n.M. V krajském žebříčku obsadil 64. místo, což je nejlepší umístění v kategorii mužů v celé historii
klubu. Za tyto výsledky je mezi navrženými na sportovce roku 2009.
Tradičně úspěšný byl také Zdenda Kolář (TK Agrofert Prostějov), který zvítězil ve dvouhře i ve čtyřhře na CT v Litomyšli, Blansku a Bystřici, ve čtyřhře
ještě vyhrál v Brně, Tišnově a Pelhřimově. Na celostátním žebříčku skončil
v kategorii starších žáků na 29. místě, v ročníku 1996 je 7. V příští sezóně by
mohl být již pravidelným hráčem družstva dospělých.
Vzhledem k postupu do KS II. musí TK požádat soutěžní komisi JmTS
o souhlas, že naše družstvo bude moci odehrát domácí zápasy pouze na
dvou kurtech. Tento problém jsme proto začali řešit již v průběhu roku. Díky
pomoci a vstřícnosti vedení města náš klub požádal o grant na výstavbu
2 antukových kurtů a zastřešení jednoho kurtu, bez kterých není možný další
růst bystřického tenisu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo padnout do
konce února 2010.

POZVÁNKA
na valnou hromadu, která se koná

14. března 2010 v 10.00 hodin v restauraci Síť.
Hlavní bod programu - volba nového výboru!

SK Bystřice

Hrajeme basketbal již 35 let !!

V roce 1974 se poprvé sešli  Zdeněk Slouka, Mirek Nunvář a Mirek Špaček, aby společně s ostatními již dávno nechodícími zájemci o basketbal
začali pravidelně hrát v tzv. malé tělocvičně tehdy I. ZŠ. Od začátku se hrálo
Výsledky ankety budou zveřejněny a ceny předány již tradičně na Plese sportovců, který se bude konat
systémem 3 na 3 celkem 90 minut 1x týdně. Věrni tomuto systému jsme
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--------------------------------------------- zde odstřihněte ------------------------------------------------

Označte --------------------------------------------křížkem před jménem navrženého
sportovce,
trenéra či kolektivu. V každé kategorii můžete
zde odstřihněte
-----------------------------------------------pouze jednoho kandidáta, v opačném případě nebude Váš hlas započten do výsledků ankety.
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Luboš Zbytovský; fotbal SK

RŮZNÉ, INZERCE, POZVÁNKY
Pestrost geologického podloží na
styku Strážeckého moldanubika a
Svra-tecké antiklinály s řadou vzácných minerálů proslavila Rožnou mezi
geology minimálně na evropské úrovni. Nejznámější geologickou lokalitou
je kopec Hradisko.
Různorodost podloží se také odráží
na pestré květeně. V Rožné a širším
okolí nalezneme kromě kyselých
substrátů také polohy vápenců a serpentinitů, byť plošně nevelké. Největší
botanické rarity nalezneme u Rožné
právě na serpentinitech,  jinak nazývaných také hadce.
Asi stopadesát metrů jihozápadně od budovy nádraží v Rožné, nad
domem č. p. 102 a jeho zahradou, se
nachází skalnatý kopeček, výchoz serpentinitu. Na novějších mapách název
tento kopeček nemá. Z různých zdrojů
jsem se dozvěděl jména tohoto místa:
Roženský hadec, Roženská horka,
Chocholík anebo Borový vršek. Na
staré katastrální mapě (Gemainde
Rožna, Roschna in Mähren, 1826) je
tato trať nazvána „Za Chresztze“, tedy
„Za Chrástkami“ (pozor, neplést s tratí
Na Chrástkách!). Kopeček pokrývá borový les s příměsí břízy, smrku
a řidčeji i jiných dřevin. Ojediněle zde
roste i buk, dřevina, která zde rostla
v dobách, než člověk začal měnit
skladbu lesních dřevin v této lokalitě.
Při jedné pochůzce zde bylo zapsáno 75 druhů cévnatých rostlin, což je
na lesní porost dost značný počet. Řada

Klenoty kopců roženských
z nich však roste v lemu lesa a
na světlinkách
kolem cestiček.
Dominantní
trávou, rostoucí v borových
porostech, je zde
třtina rákosovitá. Jinde roste
třtina křovištní.
Oko potěší v
létě velké mod- Sleziník zelený
ré zvonky broskvolisté a v lemu mateřídouška. Na poměrně malém prostoru
roste pět druhů kapraďorostů: osladič
obecný, kapraď osténkatá, kapraď
samec, sleziník zelený a sleziník hadcový.
První tři kapraďorosty jsou v širokém okolí běžnými druhy: osladič je
vázaný na skály, kapradě jsou zpravidla rostliny lesních porostů. Pozornost
však zaslouží oba druhy sleziníků. Zde
rostoucí druhy jsou takzvané petrofyty,
tedy rostliny vázané na skalní výchozy
a štěrbiny.
Sleziník hadcový je druh chráněný zákonem v kategorii druhů
silně ohrožených. V Červené knize   ohrožených a vzácných druhů je
zařazen v kategorii C2 (rovněž silně
ohrožené). Je druhem vázaným jen
na hadcové podloží (těmto rostlinám
se říká serpentinofyty). Populace na
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kopečku nad
Rožnou je dostatečná a pokud
nebude
radikálně změněna
skladba dřevin
po smýcení porostů, je předpoklad, že další
desetiletí se tato
kapradina zde
bude vyskytovat. V blízkém
okolí ji nalezneme například na hadcích kolem lomu ve Věžné nebo na
hadcových ostrůvcích u Věchnova.
Nejstarší údaj o výskytu tohoto sleziníku v údolí Nedvědičky nalezneme v práci J. F. Schura z roku 1872
(v perodiku Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn).
Sleziník zelený je v Červené knize zapsaný v kategorii C3 (ohrožený
druh). V široké oblasti je vzácný. Dává
spíše přednost basickým podkladům
a jeho výskyt na serpentinech je ojedinělý. Tato hornina totiž vysokým
obsahem hořčíku blokuje dostupnost
basických iontů pro rostliny. Také
populace na zdejších skalkách je
poměrně malá - jen několik malých
trsů. Možná dlouhým růstem na tomto stanovišti, bez možností výměny
genetických informací, se tato kapradina lehce odlišuje od rostlin z jiných



nalezišť. To byl také důvod, proč byla
jeden čas tato kapradina z hadcových
skalek nad Rožnou považována za
ještě vzácnější, kriticky ohrožený druh
sleziník nepravý. Sleziník nepravý je,
stejně jako sleziník hadcový, vázaný
skutečně jen na serpentinity. Několik
rostlinek sleziníku nepravého roste
v pěti monipopulacích v údolí Drahonínského potoka jižně od Drahonína
a pak v trochu větší populaci na Rojetínském hadci. Teprve po důkladném
studiu znaků a srovnáním s popisy
v květenách a monografiích se vyjádřil specialista na tento okruh, že se
jedná o sleziník zelený. Je však možné, že další studia odhalí zvláštnosti
roženské formy. Populace je zde velmi
ohrožená především v případě necitlivé těžby okolních stromových porostů
a vysázením jiných dřevin.
Podle literárních údajů, nověji zatím
nepotvrzených, měl sleziník zelený
ještě růst na skalách nad Spáleným
mlýnem v údolí Nedvědičky u Věžné
a také u Jabloňova. Tyto údaje jsou
však již téměř sto let staré a později
nepotvrzené. Výskyt sleziníků zeleného u Rožné poprve uvádí Jindřich
Suza v práci Josefa Podpěry z let 1924
- 1928 (Květena Moravy ve vztazích
systematických a geobotanických).
Protože se jedná o dva ohrožené
druhy rostlin, měla by být obnova lesních porostů na této lokalitě konzultována s odborníkem.
Jaroslav Čáp
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NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...
...nekompletní
rozebraný spotřebič
= poplatek!

vám radí
www.elektrowin.cz

Velké
spotřebiče

Nářadí, hobby
dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Malé
spotřebiče

Chlazení

...kompletní
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!
Chraňme společně životní prostředí!
Zpravodaj
MĂsta
BystĒice
nad
Pernštejnem
a aMikroregionu
Zpravodaj
Města
Bystřice
nad
Pernštejnem
MikroregionuBystĒicko
Bystřicko

strana
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Španělsko - L´Estartit, Costa Brava, bus
APT Rancho s bazénem, 50 m od moře
Cena: 7.990,- Kč/os./vč. dopravy
Termíny: 20. 8. - 5. 9. 2010/ 14 dní
Itálie - Palm. rivéra, kemp Europa, bungalov
Cena: 6.590,- Kč/os./vč. dopravy
Termín: 27. 8. - 5.9. 2010/ 7 nocí.
yty od
m pob
eme Vá
Nabídn o světa.:
h
do celé

K
k 100 C
více ja

Restaurace
Restaurace HARENDA
HARENDA

VoŠ a SoŠ zemědělsko technická škola Bystřice n. P.

Jste vyuèený èíšník/servírka a hledáte stálou práci?

Nabízí:

Nástup možný ihned.

Periodické doškolení a přezkoušení svářečů
se základním kurzem nebo proškolením,
které je nutné pro platnost svářečského dokladu každé 2 roky.

nekuøácká restaurace v Bystøici nad Pernštejnem

Praxe v oboru výhodou.
Zajímavé finanèní ohodnocení.
Informace na tel.: 777 801 849
E-mail: i.kobzova@ala-gastro.cz

ovat?
u
r
s
n
e reko ení fasády?
t
e
c
h
C
zatepl
!

ÁM
N
E
T
LEJ
ZAVO
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

e
Chcet

REKONSTRUKCE KOUPELEN
REALIZACE NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCE BUDOV
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
ZATEPLENÍ FASÁD, TEPELNÁ ČERPADLA
A SOLÁRNÍ PANELY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM vč. projektu
Využijete našich služeb v programu dotací
ZELENÁ ÚSPORÁM
(naše firma je registrována
v seznamu odborných dodavatelů)

IWA, spol. s r.o.
Zahradní 13, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel./fax: +420 566 550 610
e-mail: jaroslav.hes@iwa.cz
Pondělí - Pátek 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 11.00
18. strana

Svářečská škola 11 - 760

Cena: 450,- Kč / svářeč; 400,- Kč / 10 a více svářečů.
Zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem - ZP 311 - 2 W01
Periodické (úřední) zkoušky dle ČSN EN 287 - 1 - pro metody 111, 135, 311
Základní kurzy - ZK 111 W01, ZK 135 W01, ZK 311 W01.

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

STAVOFLOS s.r.o.

KOMPLETNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB
Dále nabízíme:

- zateplování fasád
(možnost získání dotací “zelená úsporám”)
- sádrokartonové konstrukce
- rekonstrukce bytových jader
- kompletní střešní systémy
- anhydritové lité potěry
- poradenství v oblasti stavebnictví
e-mail: flospavel@seznam.cz
mobil: 605 227 937, 724 845 555
www.stavoflos.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
CESTOVNÍ AGENTURA MARKÉTA

poøádá
zájezd na nový pražský MUZIKÁL

DÌTI RÁJE.
DNE 20. 2. 2010,
CENA 880,- Kè (vèetnì dopravy).
PRODEJ NA LÉTO 2010 ZAHÁJEN !!!
!!! PØIJÏTE SI K NÁM VYBRAT VAŠI DOVOLENOU !!!

Kontakt: tel.: 777 352 323, 773 22 05 06;
email: marketa.mbox@post.cz

• SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru:
PUJCKA + částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914
105, zavoláme Vám.
• Půjčky bez poplatku, finanční poradenství, daňové přiznání, tel.: 		
737 450 676.
• HLINĚNÉ OMÍTKY pro Váš domek či byt, vůně hlíny a příjemné
barvy, tvorba obrazů, 732 204 969.
• Prodám byt 1+1, 47m2, wc, koupelna, garáž, zahrádka, Štěpánov
nad Svratkou, byt je v podílovém vlastnictví 1/7, cena 490.000,Kč. Tel.: 732 204 969.
• Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086.
• Povedu daňovou evidenci tel.: 724 111 026.
• Půjčím od 5.000,- Kč zaměstnaným, důchodcům, ženám na MD 		
do 48 hodin. Tel.: 736 152 451.

H O K A N - ci

Nová prodejna

Vinný šenk - vinotéka
Masarykovo nám. 16,
Bystøice nad Pernštejnem.

(Nachází se v prùchodì nad Komerèní bankou.)
Zveme Vás na dobré vína s posezením ve stylovém prostøedí.
Otevøeno od 25. 1. 2010.
Po - Pá

Pracovní doba:
9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hodin
So 9.00 - 11.30 hodin.

Možnost odbìru i mimo pracovní dobu, tel.: 607 630 734.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
grafické a kresličské práce,
odhady nemovitostí

Jan Holý

Ing. Eduard Holý

soudní znalec - odhady nemovitostí
projektování - pozemní stavitelství
provádění staveb
Bočkova 26
Bočkova 260
593 01 Bystřice n. P.
593 01 Bystřice n. P.
Tel.: 566 553 400
Mobil: 604 167 453
Mobil: 605 988 441
e-mail: HOKAN.ci@seznam.cz
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