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LISTOPAD 1989...
Pátek 17. listopadu 1989 v Bystřici nad Pernštejnem. Běžný, obyčejný pátek jako řada jiných před tím. Ještě v první polovině příštího
týdne se události v Praze na Národní třídě jevily v našem městě jak
z jiného světa. Pozornost snad vzbudilo pouze prohlášení kardinála
Tomáška, které vyšlo ve středu v novinách Čs. strany lidové. V pátek
24. 11. však bylo znát, že se něco děje.
Na Dolní Rožínce si horníci vynutili
vyfárání z ranní směny už v 11 hodin.
Informací však bylo málo, s výjimkou
té o připravované manifestaci v neděli
na Letné. Na Letné vyhlášená pondělní celostátní generální stávka se však
uskutečnila i v Bystřici. Krátce po
poledni se sešlo kolem Mariánského
sloupu na náměstí asi 25 lidí. Promluvil
k nim profesor bystřického gymnázia
Jaromír Procházka. Postupně se zástup
rozrostl a vynutil si příchod předsedy
Městského národního výboru Ing. Bohumila Kotlána a předsedy MěV KSČ.
Funkcionáři přislíbili manifestujícím
podporu a ještě v průběhu manifestace zopakoval profesor Procházka svůj
projev v městském rozhlase.
Na další dny v týdnu bylo oﬁciálně
předem plánováno v Kulturním domě
v Bystřici několik politických schůzí.
V pondělí 27. 11. se mělo v 18 hodin
uskutečnit veřejné zasedání Městské-

ho výboru bystřické Národní fronty,
která tehdy zastřešovala všechny politické strany a zájmové organizace.
Jednání bylo zpočátku značně chaotické, protože nikdo neměl představu,
jak postupovat, lépe řečeno jak ustavit
Občanské fórum. Předseda místní organizace Čs. strany socialistické pan
Alexandr Králík unavoval téměř plný
sál čtením jejich stranických materiálů
a ani ostatní představitelé si nevěděli rady. Typický příklad toho, jak při
takových zlomových dějinných událostech leží moc na ulici a čeká, kdo
ji zvedne. Nejinak tomu bylo i tehdy.
Z přítomných občanů vystoupil mladý
a dá se říci, většině neznámý dělník
uranových dolů Zdeněk Matuška.
Pokračování na str. 4

STAROSTA
SE POKUSÍ ZEPTAT ZA VÁS!
Koho? Proč?
V posledních měsících a dnech se naše politická scéna potýká se spoustou problémů, zmatků a někdy i nesplnitelných prohlášení. My jako občané našeho města, kraje i státu bezradně přihlížíme s otevřenými ústy.
Hlavně se neorientujeme v situacích běžného života. Možná by nás zajímal
náhled na probíhající hospodářskou a ﬁnanční krizi, co je to datová schránka, proč žijeme na Vysočině a ne v kraji Jihomoravském – jaké máme výhody či problémy a dále potom v čem nás omezuje nebo co nám zaručuje
Lisabonská smlouva?
Tyto všechny otázky bychom chtěli konzultovat s příslušnými odborníky či politiky, kteří by v přímé diskusi s námi odpovídali na dotazy, které
přímo položíme. Připravujeme cyklus besed pod názvem, který je v záhlaví tohoto článku. Chtěl bych vás touto cestou oslovit k aktivní účasti
na neformálních besedách a možná bychom i uvítali další náměty dalších
pořadů. Ještě do Vánoc bychom rádi probrali téma ﬁnancí roku 2010. Na
počátek roku připravujeme téma – Život v kraji Vysočina, proč nejsme
Jihomoravané. Na tato témata se pokusíme zajistit kvalitní osobnosti, které
s námi stráví podvečer v diskusi.
TÉMA č. 1
Jak ﬁnančně přežít rok 2010!
Diskuse se uskuteční dne 7. prosince 2009 v 17.30 hodin v půdních prostorách bystřického muzea.
Účastníky diskuse tentokrát budou:
Mgr. Bohuslav Sobotka – předseda rozpočtového výboru PS PČR
Ing. Vladimír Novotný – 1. náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast ﬁnancí.
Základní otázky: schodek státního rozpočtu, rozpočet kraje Vysočina,
rozpočtové určení daní, propad daní a vliv na jednotlivé složky státu, rozumné občanské chování, různé nad dotazy vás, posluchačů.
Karel Pačiska - starosta

Vážení občané.

Ilustrace Libora Baláka
z knihy Daleko do sametu
od Hynka Jurmana

Téma měsíce:
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Místní organizace ČSSD
Vás srdečně zve na setkání s prvním místopředsedou
ČSSD a předsedou rozpočtového výboru Parlamentu
ČR, Mgr. Bohuslavem Sobotkou. Akce se uskuteční
v pondělí 7. prosince v 17.30
hodin v prostorách půdní galerie městského muzea.
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ZPRÁVY Z RADNICE, ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
PROSINEC 2009
Datum
Název akce
25. 11. 2009
Den otevĜených dveĜí na VOŠ a SOŠ BystĜice n. P.
26. -29. 11. 2009 SoustĜedČní florbalové reprezentace
27.11.2009
Taneþní zábava se skupinou ARZENAL + Fousatej HAT
27. 11. 2009
Odpolední diskotéka (od 15.00 – 19.00 hodin)
Pravidelná schĤzka þlenĤ Asociace náhradních rodin,
27. 11. 2009
klubu BystĜice n. P. (od 15.00 hodin -zmČna termínu a þasu)
28. 11. 2009
Kurz pletení pedigu (od 14.00 hodin)
28.11.2009
Cviþení jógy pro veĜejnost (od 14.00 hodin)
28. – 30. 11. 2009 Výstavu k 80.výroþí BystĜického Junáka
30. 11. 2009

6. 12. 2009
6. 12. 2009

DČtské divadelní pĜedstavení: Pekelná pohádka
(od 10.00 hodin)
Vánoþní koncert: TICHÁ NOC S GENTLEMEN SINGERS
Turnaj ve florbalu – liga dorostu
Celodenní poutní zájezd do KoclíĜova u Svitav
(pĜihlášky Textilní galanterie)
Turnaj ve florbalu – liga veteránĤ
Nadílka s Mikulášem … a þertem

7. 12. 2009

Starosta se pokusí zeptat za vás, (od 17.30 hodin)

1. 12. 2009
5. 12. 2009
5. 12. 2009

7. – 13. 12. 2009 Klub lidové tvorby Praha
Pravidelná schĤzka þlenĤ Sdružení kĜesĢanských seniorĤ
8. 12. 2009
regionu BystĜicko (od 13.00 hodin – zmČna þasu)
8. 12. 2009
Kino: ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK (od 10.00 hodin)
10. 12. 2009
VČneþek (od 18.30 – 22.30 hodin)
Tradiþní vánoþní zabijaþka
11. 12. 2009
(od 13.00 hodin)
Vánoþní koledování
11. 12. 2009
(od 15.00 hodin)
11. 12. 2009
Den otevĜených dveĜí v mateĜské škole v Olešínkách
12. 12. 2009
Turnaj ve florbalu – liga dorostu
Vánoþní koncert: PUTOVÁNÍ ZA VÁNOýNÍ VģNÍ
12. 12. 2009
(od 18.00 hodin)
13. 12. 2009
Turnaj ve florbalu
14. 12. 2009
Koncert: VÁNOýNÍ KONCERT ZUŠ (od 18.00 hodin)
Divadlo pro dČti: TěI POHÁDKY NA VÁNOCE
16. 12. 2009
(od 8.30 a 10.00 hodin)
17. 12. 2009
AKADEMIE ZŠ T.G.M. (od 9.00 hodin)
18. 12. 2009
AKADEMIE ZŠ T.G.M (od 9.00 a 17.00 hodin)
19. 12. 2009
Turnaj v tenisu
Pravidelná schĤzka þlenĤ Asociace náhradních rodin,
19. 12. 2009
klubu BystĜice n. P. (od 14.00 hodin -zmČna termínu )
Vánoþní koncert: DECHOVÁ HUDBA KOROUŽANKA
19. 12. 2009
(od 18.00 hodin)
21. 12. 2009
Vánoþní ochutnávka vín (od 19.30 hodin)
25. 12. 2009
Vánoþní taneþní veþer pĜi svíþkách
26. 12. 2009
Vánoþní turnaj v nohejbalu
26. 12. 2009
Odpoledne s historickým šermem a soutČže pro dČti
26. 12. 2009

Místo
VOŠ a SOŠ
Sportovní hala
Strachujov
velký sál KD

Organizátor
VOŠ a SOŠ
ýFbU
SDH Strachujov
Kulturní dĤm
ANR ýR, klub
Orlovna
BystĜice n. P.
MČstské muzeum MČstské muzeum
Orlovna
Orel
Skautské stĜedisko
malý sál KD
KLEN
velký sál
Kulturní dĤm
Kulturní dĤm
velký sál KD
Kulturní dĤm
Sportovní hala ASK BystĜice n. P.
odjezd autobusové
Orel
nádraží
Sportovní hala
Dan Koubek
velký sál KD
Kulturní dĤm
pĤdní prostory
MČsto
MČstského muzea BystĜice n. P.
MČstské muzeum MČstské muzeum
Orlovna

SKS+Orel

velký sál KD
Kulturní dĤm
velký sál KD
Kulturní dĤm
Masarykovo nám.
MČsto
pĜed muzeem
BystĜice n. P.
Masarykovo nám.
MČsto
pĜed muzeem
BystĜice n. P.
MŠ Olešínky
MŠ Olešínky
Sportovní hala ASK BystĜice n. P.
malý sál
ZUŠ
Kulturní dĤm
Kulturní dĤm
Sportovní hala ASK BystĜice n. P.
velký sál KD
ZUŠ
velký sál
ZUŠ
Kulturní dĤm
velký sál KD
ZŠ T.G.M.
velký sál KD
ZŠ T.G.M.
Sportovní hala KB BystĜice n. P.
ANR ýR, klub
Orlovna
BystĜice n. P.
velký sál
Kulturní dĤm
Kulturní dĤm
velký sál KD
Kulturní dĤm
malý sál KD
Kulturní dĤm
Sportovní hala Sokol BystĜice n. P.
Orlovna
Orel
kostel sv. VavĜince ZUŠ ěímskokat.
Vánoþní koncert ZUŠ (od 18.00 hodin)
V BystĜici n. P.
farnost
Vánoþní aerobik
Sportovní hala
Petra Nováková
Turnaj ve fotbalu
Sportovní hala
OFS Žćár n. S
PĜedsilvestrovská odpolední diskotéka (od 15.00 – 19.00 hodin)
velký sál KD
Kulturní dĤm
Turnaj ve fotbalu
Sportovní hala
OFS Žćár n. S
PĜedsilvestrovský taneþní veþer pĜi svíþkách
malý sál KD
Kulturní dĤm
TRADIýNÍ OHĕOSTROJ
Masarykovo nám. Kulturní dĤm

27. 12. 2009
29. 12. 2009
29. 12. 2009
30. 12. 2009
30. 12. 2009
31. 12. 2009
15. 11 – 15. 12.
Výstava obrazĤ Ladislava Šauera
hala VOŠ a SOŠ
VOŠ a SOŠ
2009
Mikroregion
MČsto BystĜice n. P.,
20. 10. – 30. 4. BYSTěICKÝ KUTIL – soutČž v manuální zruþnosti
pro žáky ZŠ
BystĜicko
Wera Werk s.r.o.
2010
Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Sňatky
24.10. Jana Slavíčková
Tomáš Daněk
7.11. Marcela Zánová
Libor Kubovčík
Narození
ZÁŘÍ 2009
7.9. Petr Houdek
8.9. Radim Císař
13.9. Ema Anna Krejčí
17.9. Kateřina Holánková
21.9. Nela Pelcová
22.9. Tereza Hostyáková
22.9. Filip Vařejka
Patrik Vařejka
23.9. Tomáš Janík
Jubilanti
PROSINEC 2009
Antonín Havelka
93 let
Marie Horáková
89 let
MUDr. Ludmila Milotínská 85 let
Antonín Chroust
80 let
Filip Kos
70 let
Ladislav Galjanič
70 let
Eva Huláková
70 let
Květoslava Sadecká
70 let
Josef Havránek
70 let
Úmrtí
14.8. Jaroslav Krondráf
22.8. Božena Houdková
24.8. Lubomír Vinkler
28.8. Marie Chudárková
3.9. Jiřina Vilímová
13.9. Jitka Koukalová
26.9. Jiří Smejkal
14.10. Aloisie Míčková
25.10. Pavel Pokorný
27.10. Božena Zámečníková
16.11. Marie Roubalová

Z jednání místní samosprávy v Domaníně
Místní samospráva zve děti s rodiči na dvě předvánoční akce. První
z nich bude mikulášská besídka, kterou kromě mikulášské nadílky vyplní
také místní děti svými hudebními, tanečními a recitačními vystoupeními.
Besídka začne ve 14 hodin dne 12. prosince v sále Kulturního domu. Těsně před Vánocemi, v neděli 20. prosince v 15 hodin, pak proběhne
u kapličky zdobení a následné rozsvícení vánočního stromku. Pořadatelé
obou akcí všechny srdečně zvou.
Zdeněk Skula,
předseda samosprávy

UPOZORNĚNÍ
Městský uřad Bystřice nad Pernštejnem upozorňuje občany, že městský uřad bude ve čtvrtek 31. prosince 2009 uzavřen. Občané si mohou
svoje záležitosti na úřadě vyřídit
naposledy v tomto roce ve středu
30. prosince 2009.
Eva Špatkova, tajemnice MěÚ
Turistické informační centrum Bystřice nad Pernštejnem upozorňuje
občany, že TIC bude od 24. 12. 2009
do 3. 1. 2010 uzavřeno.
Pracovníci TIC
3. strana

ZAJÍMAVOSTI
Sláva!!! 26. října 2009 byla našemu
městu schválena dotace z MMR na
povodňové škody z roku 2008. Náš
projekt oprav kanalizace, komunikací
a rybníku byl podán na MMR před
více než rokem. V roce 2009 byla naše
místní část postižena další povodní
především proto, že opravy nebyly
provedeny. Po celou dobu jsme byli
ubezpečováni o přidělení dotace. Pád
vlády a problémy s funkčností ministra pro místní rozvoj způsobily, že zmíněný titul byl realizován až na sklonku
letošního roku. Dílo jsme nuceni pro-

Když někdo počká, někdy se i dočká
vádět v těžkých klimatických podmínkách Vysočiny a do konce tohoto
kalendářního roku fakturovat částku
zúčtovatelnou se státním rozpočtem.
Faktura, která bude obsahovat veškeré
náležitosti, musí být vystavena nejpozději do 12. prosince 2009.
Protože jsem již ani nedoufali, že
zmíněnou dotaci obdržíme, připravovali jsme se na provizorní opravy
ještě letos, ale hlavně na jaře příštího
roku. Doposud jsme pouze velmi

Oslava 28. října
Už na tradičním místě u sochy
T. G. Masaryka proběhla i letošní
oslava, která připomenula vznik
Českolovenska před 91 lety.
Díky účasti školáků a studentů byla
tentokrát účast velice pěkná. Zdravice
přednesli a květy k pomníku položili
starosta ing. Karel Pačiska, jeho zástupce Bc. Josef Vojta a za KPV Jan
Svačina. V programu dále vystoupila i paní Ludmila Navrátilová a žáci
ZUŠ. Zpěv opět probíhal v režii paní
Libuše Pechové a v hlavním referátu
přiblížil zajímavé události z období
1. republiky ředitel městského muzea
PhDr. Vladimír Cisár.
-HJ-

levně opravili komunikace, aby občané mohli používat svůj majetek.
Dále jsme pořídili pytle s pískem pro
případné neprodlené použití. Byly
provedeny krajinné úpravy nad obcí,
které by odvedly přívalovou vlnu částečně do luk a tím by došlo k pomalejšímu přívalu do obce.
V součastné době stojíme před
otázkou ﬁnancování spoluúčasti na
zmíněném projektu ve výši 20%, což
znamená 900 tisíc.
Naši spoluobčané v Rovném nám
již nevěřili. Obdrželi jsme petici, která nás obviňovala z nečinnosti, ale nakonec snad vše dobře dopadne, i když
máme ještě rest v podobě opěrné stěny v Divišově, kterou ministerstvo
z dotace vyškrtlo. Kdybychom ale
s opravami započali před obdržením
dotace, nedostali bychom nic.
Z uvedeného vyplývá, že ministerští úředníci rozhodovali o našem

projektu cca 12 měsíců , ale my musíme stavět v krátkém čase, v zimě
a nečase. Nejvíce paradoxně působí fakt, že celková výše dotace pro
všechny obce včetně Bystřice (4,5
milionu) činí 15,5 milionu. V době,
kdy v éteru létají miliardy, působí
tato částka velmi komicky. Nebo je
to ubohost našeho státu? My jsme
se dočkali, ale snad není tak pozdě, abychom třeba nemuseli dotaci
vrátit. Doba je hektická a vyžaduje
mimořádné činy.
Karel Pačiska, starosta

LISTOPAD 1989...
Pokračování ze strany 1

Doslova sebral mikrofon a vnesl do
jednání alespoň jakýsi řád a pořádek.
Byli zvoleni první představitelé OF
v Bystřici, přičemž Zdeněk Matuška
byl považován za mluvčího OF, nově
to ustanovené funkce předsedy. Někteří další zvolení představitelé OF však
byli spíš úlitbou staré Národní frontě.
V úterý 28. 11. byl velký sál KD volný, a tak se v 19 hodin večer uskutečnilo první oﬁciální OF ve městě. Před
plným sálem zahájil a vedl jednání opět
Zdeněk Matuška. Do jednání však podstatně více zasahovali profesor Jaromír
Procházka a Ing. František Petr, učitel
zemědělské školy, který se stal později
hlavním mluvčím bystřického OF. Na
mítinku se mimo jiné řešila sbírka na
stávkující studenty, ale i strhávaní protestních plakátů ve městě, které budilo
značnou nevoli občanů. Do druhého
dne bylo ve sbírce na stávkující studenty vybráno 13 tisíc Kč.
Čtvrtek večer byl dlouhodobě zajištěn pro veřejnou schůzi městské organizace KSČ. Zúčastnil se jí i poslanec
České národní rady za stranu lidovou
pan Vrbka z Nedvědice. Na tuto schůzi rozšiřovalo bystřické OF pozvánku,
která začínala textem: „Vy všichni,
kteří podporujete program Občanského fóra, přijďte ve čtvrtek 30. listopadu
v 18 hodin do KD, kam je svolána veřejná schůze KSČ. Jednotlivě nebo ve
skupinách, pokud se navzájem znáte,
si připravte dotazy pro představitele
města. Věříme, že nás bude víc než
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pořádajících členů KSČ. Přijďte dokázat, že i v našem malém městě chceme
demokratický vývoj společnosti, že
nám není lhostejné, jakým způsobem
se bude utvářet situace v našem městě. Přijďte všichni, ptejte se, navrhujte
nová řešení. Diskutujte a buďte tolerantní k názorům ostatních.Dnes se
rozhoduje, jak budeme zítra žít.“ Pořádajících členů KSČ však bylo zřejmě více. Celostátně bylo u komunistů
kolem 10 % obyvatel, což v Bystřici
představovalo určitě 700 členů. Tomu
odpovídal i průběh jednání. Mluvilo
se sice o „perestrojce“ a „glasnosti“,
byla to však pouze prázdná slova. Ani
poslanec ČNR nedokázal přítomným
vysvětlit, co se vlastně v Praze děje.
Poprvé zde zřejmě padl návrh na znovuobnovení sochy TGM. Bylo však
slyšet i takové připomínky – Proč?
Masaryk přece střílel do stávkujících.
Přítomní se také dozvěděli, proč nebyli v pondělí puštěni na manifestaci
na náměstí studenti gymnázia, ačkoli
studenti středních škol byli ve velkých
městech mnohdy tahouny událostí po
17. listopadu. Prý jsou příliš mladí
a bylo to nebezpečné.
O událostech v prosinci 89 pokračování příště.
Podklady: Záznam událostí, jak jej
provedl 5. prosince 1989 profesor
Procházka, který v něm skromně zatajil svůj podíl (uložen v muzeu)
Soukromý diář účastníka událostí
Muzejní rada

KONTEJNERY
Patrně všichni občané se všimli, že byla vytvořena nová nebo opravena
původní kontejnerová stání pro separovaný odpad, celkem tedy 55 sběrných
míst. Během měsíce září byly osazeny novými nádobami na separovaný odpad - konkrétně pro bílé a barevné sklo, papír a plasty. Vše bylo pořízeno
v rámci 40 % dotace.
Hlavním důvodem výměny nádob na plasty byla ekonomika. Starý systém,
tedy zvony, nebylo možné naložit na vůz z lisem a na auto se vešlo pouho pouhých 600 kg nákladu plastů. Zbytek nákladu tvořil tedy vzduch. Novým systémem, tedy kontejnery o objemu 1100 l, je možno svážet popelářským autem
s lisem 3 – 4 tuny plastu! Ekonomicky jde tedy jednoznačně o krok dopředu.
V první fázi zůstaly kontejnery na plasty uzavřeny, takže plasty bylo možné
vhazovat pouze dvěma otvory v kontejneru. Reakce drtivé většiny obyvatel byly nesouhlasné. Otvory v kontejnerech umožňují vhodit pouze jednu
PET láhev, větší věci včetně polystyrenu tam nebylo možné vhodit. Řešením by bylo, kdyby se dalo víko pootevřít na 15 – 20 cm. Bohužel, víko
na kontejneru má jen dvě polohy, buď může být úplně zavřené, nebo úplně
otevřené. Situaci jsme asi jeden měsíc monitorovali a zjistili jsme, že se na
kontejnerových místech hromadí plastový odpad, který není možné dostat
do kontejneru. Od konce měsíce října jsme tedy kontejnery na plast otevřeli
a uvidíme, zda-li se zlepší pořádek v okolí kontejnerů. Zároveň žádáme, aby
občané využívali kontejnery k tomu, k čemu jsou určeny a neházeli, co do
nich nepatří.
Josef Vojta, místostarosta

Co stálo nové výjezdové vozidlo?
Je tomu rok, co jsme přebírali nové
hasičské auto spolu s praporem SDH.
V současné době je auto zařazeno na
výjezdy. Je na místě shrnout výdaje
kolem auta, to je vybavení a dovybavení věcnými prostředky a ostatním
materiálem. Cena za auto je 5 882 300
Kč, z toho 2 miliony jsou přídavky
od státu. Další dovybavení auta přišlo
na 150 000 Kč. Část výstroje byla
použita starší v ceně cca 20 000 Kč

a na další nutné dovybavení počítáme
s cenou cca 10 000 Kč. Výjezdové
vozidlo s označením Renault Midlum
CAS15/3500/250 M2R je po zajetí
a po všech předepsaných prohlídkách
a kontrolách, včetně STK, plně
funkční pro výjezdy k zásahům.
Další článek se bude zabývat výzbrojí a výstrojí příslušníků výjezdové
jednotky.
velitel SDH, Alois Stehlík
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ZPRÁVY Z RADNICE

Z rady města
Zpráva o dalších podaných
žádostech o dotaci
Dne 13. října 2009 vyslovila rada
souhlas s podáním dvou žádostí
o dotaci z ROP JV na projekty
cyklostezek. Žádosti byly podány
ke dni 30. říjnu 2009 s tím, že na
počátku roku 2010 bychom měli
znát výsledek schvalování a bude-li
kladný, pak s realizací obou staveb
se počítá v období 06/2010 až
06/2011.
U projektu s názvem „Zvýšení
bezpečnosti mezinárodní cyklotrasy
v úseku Bystřice nad Pernštejnem
– Domanín“, (který zahrnuje úseky
Lužánky – Domanínek a Domanínek
– Borovinka) se předpokládají celkové výdaje projektu 11,9 mil. Kč,
dotace z toho by měla činit 11,0 mil.
Kč ( 92,5 % ) a náš příspěvek cca
0,9 mil. Nutno ovšem doplnit, že do
projektu pro účely dotace nebylo
možno zařadit dvě věci, které jsou

součástí stavebního projektu, a to
asfaltový ovál pro kolečkové brusle
apod. v Lužánkách (protože se svou
povahou nejedná o veřejnou komunikaci pro nemotorovou dopravu)
a opravy některých úseků stávajících
cest směrem k Borovince (protože
z nich nelze udělat plnohodnotnou
cyklostezku – bude po nich občas
přejíždět i zemědělská technika).
Náklady těchto nedotovaných aktivit, které je nutno provést současně
s případnou stavbou cyklostezek,
jsou rozpočtovány na 2,4 mil. Celková naše spoluúčast pak dosáhne cca
3,3 mil. a míra dotace na akci jako
celek pak bude 77 %.
Druhá žádost je nazvaná „Vymístění nemotorové dopravy ze
silnice I/19 v úseku Bystřice n. P. –
Domanínský rybník“ a řeší úsek od
rozcestí k Rozsochám nad letištěm
po parkoviště u Domanínského
rybníka. Tady jsou projektované

výdaje 8,9 mil. Kč, což při 92,5 %
podpory předpokládá dotaci 8,2 mil
a vlastní spoluúčast cca 0,7 mil. Kč
a nepředpokládají se žádné další
výdaje mimo projekt. Z ryze
ﬁnančního pohledu se tento projekt
jeví pro nás jako efektivnější, avšak
na druhou stranu je nutno uvést, že
z hlediska přínosů pro město je méně
zajímavý (řeší navazující úsek až za
městem a nikoliv vlastní průjezd
městem) a podobně jej bude hodnotit i ROP, tj. obdrží méně bodů a má
tudíž menší šanci na úspěch. Neboť
dle informací z úřadu ROPu je tentokrát značný přetlak žádostí.
Provozní řád dětských hřišť
v majetku Města Bystřice nad
Pernštejnem
Rada Města Bystřice nad
Pernštejnem schválila Provozní řád
dětského hřiště, který mimo jiné
stanovuje povinnosti návštěvníků

hřiště a jsou zde uvedena důležitá
telefonní čísla. Provozní řád bude
umístěn u každého dětského hřiště.
Žádost o příspěvek na úhradu
provozních výdajů tělocvičné
jednotě Sokol Bystřice
Starostka TJ Sokol se obrátila
na radu města s prosbou o ﬁnanční
výpomoc – úhradu nutných provozních výdajů spojených s provozem budovy Sokola v Bystřici
nad Pernštejnem. Celková částka
příspěvku je 43 tis. Kč. Tato částka
by udržela činnost sokolovny do
konce roku, jak by pokračovala
činnost v roce 2010 není v této chvíli jasné. Rada města odložila rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na
úhradu provozních záloh budovy
sokolovny v Bystřici n. P. ve výši
43 tis. Kč a pověřila starostu a místostarostu města jednáním se zástupci
Župy Havlíčkobrodské.

CENTRUM ZELENÝCH VĚDOMOSTÍ
NA OBZORU
Po dlouhých létech konečně svitla naděje na záchranu jedné
pozoruhodné stavby v Bystřici nad Pernštejnem. Nedaleko vlakového nádraží totiž stojí chátrající objekt hospodářského Nového
dvora, jehož součástí je i patrová budova zámečku.
Základem projektu Centrum zelených vědomostí je revitalizace objektu hospodářského dvora Mitrovských s expozicí bydlení venkovského
panstva, zemědělským muzeem, živou expozicí řemesel (regionální produkty), ukázkou minipivovaru, hospodářských zvířat tradičních plemen
(„minizoo“) a koní pro jízdu veřejnosti. Došlo by i na přístupové komunikace a jejich vybavení (odpočívadla atd.), navigace a obslužné provozy.
Projekt přibližuje místostarosta města Bc. Josef Vojta: „Nově by se měl
vybudovat skanzen lidových staveb Vysočiny, kdy budou vybudovány
funkční repliky jednotlivých stavení. Vznikla by i expozice tradičního
hospodaření na Vysočině s výsevem tradičních plodin Vysočiny a sad
původních dřevin v režimu ekologického zemědělství. Vybuduje se expozice technických řešení venkovských staveb budoucnosti a také systém
nově vybudovaných stezek v okolí dvora pro jízdu na koni (hipostezek).
Vše by propojoval systém naučných stezek.“
Moderní ekopavilon by se stal kontrastem k zámečku, což evokuje přirovnání ke skleněné pyramidě v Louvru. Celý projekt si vyžádá náklady
přes 150 milionů korun a jeho realizace závisí na přidělení evropské dotace, která by měla činit 92,5 procent nákladů.
Projekty i vizualizace jsou hotové, zbývá tedy doufat ve zdar celého
podniku. Bystřice by nám opět trochu zkrásněla…
Hynek Jurman

Recyklovatelný odpad nepatří do kotle
Samospráva obce Domanín
vyzývá své občany k třídění využitelných druhů odpadů. Šetrným
přístupem k životnímu prostředí
tak přispějete i k bezprostřednímu
zlepšení vlastního života. Zvláště
nezákonné spalování plastů a jiných syntetických materiálů, jež je
v zásadním rozporu s ekologickými požadavky doby, silně znepříjemňuje pobyt ve vesnici, převážně
pak v podvečerních hodinách.
Obyvatelé obce mohou k odkládání tříděného odpadu využít
jednak kontejnerové stání naproti

obchodu se smíšením zbožím, kde
jsou k dispozici nádoby na papír,
barevné i bílé sklo, dvojice kontejnerů na plasty a úložiště pro sběr
plastů v pytlích a také sběrná místa
na dvou autobusových zastávkách
při vjezdech do vesnice. Zde mohou do speciálně instalovaných
přístřešků odkládat plastový odpad
v pytlích. V horní i dolní části obce
se rovněž nachází kontejner na sklo
(nezapomínejte, že barevné sklo
nepatří do nádob na bílé sklo).
Tříděním využitelných složek
komunálního odpadu se zaslou-
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žíte o jeho ekologickou likvidaci
či druhotné zpracování. Zároveň
však jednoduše vyřešíte problém
s odstraňováním nadměrného množství odpadu produkovaného vlastní domácností. Nevhazujte tedy
plastový odpad do vašeho kotle
a napomozte ke zkvalitnění ovzduší v naší obci.
Více informací o třídění odpadů
v kraji Vysočina můžete získat na
internetové adrese www.tridimevysocina.cz.
Samospráva obce Domanín

OPR AVA
OPRAVA
V minulém čísle Bystřicka
v článku „Z rady města – Žádost
o podporu na výuku anglického jazyka pro děti“ bylo chybně uvedeno, že náklady na jeden
výukový set na rok pro jedno dítě
činí 32 800.- Kč. Oprava: náklady na výukový set pro jedno
dítě činí cca 2 000,- Kč, přičemž
záleží na typu kurzu. Tyto výukové sety slouží jeden až dva roky
v závislosti na typu kurzu.
Za špatnou interpretaci se
omlouváme.
Redakce
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ŠKOLSTVÍ
KUDY Z NUDY? NO PŘECE S KNIHOU V RUCE
… ANEB HLEDÁNÍ!
Hledat lze cokoliv, kdekoliv, kdykoliv. Nebojte se, nebude to nudné zabíjení času. Naopak, čtěte dál, možná zjistíte, že hledáte podobně jako my.
Co? Cestičku k četbě krásných knih, cestičku k slovesnému umění, k „návyku celoživotního čtení“.
Besedy o přečtených knihách a diskuse o jejich hrdinech mohou být pomyslnou startovní čarou. Potom přidá impuls česká premiéra ﬁlmové adaptace knihy Hanin kufřík v novoměstském kině 20. 9.2009 za osobní účasti
bratra Haničky umučené v Osvětimi, pana Jiřího Bradyho. Zúčastnili jsme
se s Tomášem Bukáčkem, studentem 4.A, tohoto setkání. Následné sdělení
zážitků přivedlo k zájmu o knihy s tématikou holocaustu a 2. světové války
desítky dalších čtenářů. Dokonce byla podniknuta návštěva osvětimského
koncentračního tábora, jíž se zúčastnilo 96 studentů a pedagogů naší školy.
Naprosto originální způsob, jak si otevřít cestu k literatuře, nám předvedli brněnští herci Lukáš Hejlík a Lenka Janíková, kteří v zaplněné aule
naší školy 30. 9. 2009 předvedli svoji originální dramatizaci románu součastného norského autora Erlenda Loea Doppler. (viz odezva studentů zveřejněná v minulém čísle Bystřicka)
Na jinou cestu se vypravila skupinka studentek literárního semináře
9. 10. 2009.
Prožily neuvěřitelné odpoledne na 19. knižním podzimním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Nejen záplava knihychtivých návštěvníků, stovky titulů krásné
i odborné literatury, ale i živá setkání se spisovateli dívkám nabídly nevšední
inspiraci pro čtenářské prožitky. Hudební vystoupení spojené s četbou svých
povídek předvedl Jiří Dědeček, současný předseda českého PEN klubu . Profesor Martin Hilský, náš největší znalec a překladatel Shakespeara, přednesl
objevný rozbor Shakespearových sonetů. Sympatické a otevřené bylo povídání se spisovatelkou Věrou Noskovou, jejíž povídky i romány patří ke kvalitní
beletristické nabídce. Zeptat jsme se jí mohly opravdu na vše, co nás zajímalo.
Paní Nosková odpovídala se zaujetím a upřímně. Zkrátka, už čteme její díla.
Nechtěla bych zapomenout ani na milé setkání s paní Markétou Hejkalovou,
organizátorkou a hlavní osobností největšího knižního veletrhu v Čechách.
Přesvědčovat mladé lidi o bohatství četby není jednoduchá ani vděčná
práce, ale podaří-li se přece jenom, odměnou jsou zvídavé otázky, smysluplná i objevná diskuse a přemýšlivé duše, s nimiž je radost promlouvat.
Někteří studenti se odhodlají a začnou i sami psát …
„Litujeme vyděděnců, kteří neznají bohatství knih,“ říkáme společně
s klasikem na závěr.
L. Císařová, Gymnázium Bystřice n. P.

Školní akademie
Dne 23. 9. 2009 se uskutečnila
školní akademie, kterou jsme ukončili oslavy 40. výročí založení ZŠ
Bystřice n. P., Nádražní 615. Tomuto
datu předcházely dny plné práce, ale
také příjemných chvil strávených při
tvorbě a zkoušení celého programu.
Do přípravy se zapojili žáci všech
ročníků a připravili zajímavý program, který byl proložen krátkými
ukázkami ze školní kroniky.
Úvodní video prezentace nám
představila minulost a současnost
školy. Poté nás účinkující zavedli ve svých vystoupeních do světa
hudby, tance, písní, pohádek i pověstí. Mohli jsme se tak setkat nejen
s postavami z večerníčků, Sněhurkou
a sedmi trpaslíky, ale také se svatým
Václavem nebo uhlířem Věnavou.
O tom, že mají rytmus v těle nás přesvědčily dívky ve svých tanečních
vystoupeních, stejně jako chlapci
a jejich breakdance. S překvapením

6. strana

jsme sledovali, co vše lze dokázat
s ﬂoorballovou hokejkou.
Celkem se představilo 183 žáků
v 28 vystoupeních. Vše se vydařilo,
od video prezence přes kulturní program až po fotograﬁe, které si můžete prohlédnout na www.zsbystrice.
cz ve fotogalerii.
Nezbývá než ocenit úsilí realizačního týmu, učitelů i samotných žáků
a celé ZŠ Nádražní popřát mnoho
sil, tvůrčí inspirace, úspěchů nejen
v tomto školním roce.
Alexandra Gabrielová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 se
zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL,
ECOBAT a EKO-KOM.
Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných
vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
Škola je vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení, které jsou umístěny ve vchodu
hlavní budovy. Zde je také umístěna informační nástěnka s pravidly soutěže.
Každý žák bude moci do školy
nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné
počítačové vybavení, discman nebo
MP3 přehrávač) a baterie.
Naši žáci se mohou zapojit také do
zábavných her a soutěží, výtvarných
či fotograﬁckých úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které
budou organizátoři projektu zadávat
a za které můžeme získat body.
První úkol, který již budeme zpracovávat je vytvoření jednoduché
orientační mapky našeho města se

zakreslenými místy na tříděný odpad,
která by sloužila například pro nově
přistěhovaného občana.
Za nasbírané vysloužilé baterie
a drobná elektrozařízení získá naše
škola body, za něž žákům budeme
moci pořídit různé učební pomůcky,
hry i vybavení pro volný čas. Katalog
odměn a další informace o projektu
najdete na www.recyklohrani.cz.
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma
vybité baterie či vysloužilé drobné
elektrospotřebiče, věnujte je svým
dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat
body na nákup odměn!!!!!!!!
Mgr. Hana Kopecká,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

MŠ Čtyřlístek na návštěvě u „ silničářů“
Z pozvání na exkurzi od vedoucího pracoviště Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na ulici Nádražní
v Bystřici n. P. dne 26.10. 2009 jsme
měli velkou radost.
Vždyť komu se poštěstí vidět všechny možné stroje a dopravní techniku k
udržování silnic pohromadě?
I když nám počasí toho dne moc
nepřálo, nedali
jsme se odradit
a vyzbrojeni
pláštěnkami
a deštníky jsme
vyrazili k vlakovému nádraží za silničáři.
Zde jsme zůstali ohromeně
stát, protože
jsme se ocitli
doslova mezi
obry. Na velkém dvoře totiž stála obrovská auta, která
mají silničáři k
dispozici pro svou práci. Před nimi
stáli řidiči, kteří se hned ujali dětí,
předvedli jim auta ze všech stran,
pověděli něco o své práci, některé
děti si i vyzkoušely, jak se v takovém
autě sedí, troubí a odvážnější z nich
se i projely po dvoře. Pro děti to byl
obrovský zážitek, poněvadž pro většinu to bylo určitě jejich první setkání s tak velkými auty. V porovnání
s nimi byly děti jak malí mravenečci. Když si stouply k radlici jednoho
z aut, byly menší než radlice. Aby
o tyto zážitky nepřišli ani rodiče

dětí, pořídili jsme velké množství
fotograﬁí.
Po prohlídce techniky jsme se ještě podívali, kde je uložena sůl na posypání silnic v zimním období. Děti
překvapeně zíraly na velkou hromadu soli, kterou měly před sebou. Byl
jí plný sklad od země až po střechu.
Hned vedle skladu se solí byl uložen

posypový štěrk a děti shlédly, jak se
štěrk dostane do posypového auta
a jak ho sypač rozmetává po silnici.
Čas vyhrazený k návštěvě rychle
uběhl a my jsme se museli, i když
neradi, rozloučit. Silničářům jsme
předali na památku drobné dárečky,
jako naše poděkování za pozvání a
přátelské přijetí.Od silničářů jsme
obdrželi něco dobrého na zub. Doufáme, že jsme zde nebyli naposledy
a že se sem příští rok opět podíváme.
Děti z MŠ Čtyřlístek
Okružní 753, Bystřice n. P.
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ŠKOLSTVÍ
ATLETKY Z GYMNÁZIA ŠESTÉ V REPUBLICE

Program Comenius
- Projekty partnerství škol
na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 opět schválen
Comenius - Projekty partnerství škol je mezinárodní program
Evropské unie, jehož hlavním cílem je podpora spolupráce škol
i jiných institucí v oblasti vzdělávání.
Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy.
Projekty Partnerství škol umožňuji žákům a učitelům z různých
zemí spolupracovat na jednom
nebo několika tématech společného zájmu. V minulých letech
jsme spolupracovali s kolegy
z Polska, Itálie a Španělska
na projektu s názvem „Zdravé stravovací návyky pro XXI.
století“. Našim hlavním cílem
bylo zařadit výchovu ke zdravým
stravovacím návykům do vzdělávacího programu zúčastněných
institucí. Projekt byl rozvržen
do let 2005 – 2008, v mezičase
jsme zpracovávali jednotlivá
témata a současně se pravidelně setkávali na partnerských
schůzkách a při výměnných
pobytech žáků. V jejich průběhu jsme srovnávali postup práce
a výstupy jednotlivých účastníků, poznávali národní zvyklosti
v oblasti stravování, kulturu nebo
životní styl jednotlivých zemí.
K vypracování nového projektu
programu Comenius s názvem:
„Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou
blízkých národů“ nás přivedlo
poznání, že současná generace
českých a slovenských dětí jen
s obtížemi rozumí mateřskému
jazyku sousedního národa i přesto, že oba národy žily mnoho
let ve společném státě. Projekt je
dvouletý a při jeho realizaci budeme spolupracovat se základní
školou z Vranova nad Topľou.
Co nás tedy čeká? V prvním roce
se zaměříme na poznávání a porovnávání tradic, zvyků, vyučovacích jazyků škol zapojených
do partnerství, získání informací
o vnímání druhého národa občany měst partnerských škol,

vytvoříme trojjazyčný československo-anglický obrázkový
slovník. Hlavním produktem
prvního roku partnerství bude
trojjazyčná kniha, kterou budou psát žáci partnerských
škol střídavě jako příběh na
pokračování česky, slovensky
a anglicky. Angličtinu jako další
jazyk projektu jsme zvolili proto,
abychom u žáků zvýšili motivaci
ke studiu cizích jazyků. V druhém roce bude vypracován
podle zmíněné knihy scénář.
Příběh bude zdramatizován, žáci
vyrobí kostýmy, kulisy, divadelní program a secvičí divadelní
představení, které předvedou na
závěrečné schůzce. V divadelním
představení se bude hovořit anglicky, česky a slovensky. Součástí projektu budou také výměnné
pobyty žáků, které jim umožňují
strávit určitý čas v partnerské
škole, navštěvovat výuku a procvičovat si své jazykové znalosti. Díky ﬁnančním prostředkům
získaným schválením grantu
(14 000 €) může škola nakoupit
i další pomůcky pro výuku cizích jazyků a rozšířit vybavení
v oblasti informačních technologií a audiovizuální techniky.
Mgr. Věra Slámová,
koordinátorka projektu,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Projekt „Jak moc nebo málo si
rozumíme - 15 let v životě dvou
blízkých národů“ je realizován
za ﬁnanční podpory Evropské
unie. Za obsah sdělení odpovídá
výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich
obsahem..

Corny – středoškolský atletický
pohár už zažil svůj 28. ročník. Třikrát
za sebou se podařilo dorostenkám
z Gymnázia Bystřice n. P. zvítězit
v okresním kole. Letos 22. 9. 2009
v Novém Městě n. M. dokonce
s rekordním bodovým součtem 8051
bodů. Soutěží se v sedmi disciplínách
(60 m, 200 m, 800 m, skok daleký,
vysoký, vrh koulí, štafeta 100 – 200 –
300-400m). Regionální kolo (Jihlava
1. 10. 2009) po předchozích 2. místech
konečně přineslo kýžené vítězství. Dosažených 8075 bodů, více jak tisícibodový náskok před druhým družstvem,
vybojovaný pohár a vysněný postup do
republikového ﬁnále. Současně to vše
znamenalo udržet kvalitní formu a výkonnost po dobu téměř dvou měsíců.
Odjížděli jsme na republikové ﬁnále do Břeclavi (12. -13. 10. 2009)
s cílem obstát v silné konkurenci
šestnácti středních škol, včetně takových atletických velmocí jako
jsou Gymnázium Arménská-Praha,
Šumperk, Břeclav, Nový Jičín, Náchod a další. Podmínky, zejména povětrnostní, byly opravdu tvrdé. Prudké ochlazení, silný vítr, mraky plné
srážek přinutily všechny závodnice
sáhnout až na dno svých sil. Vůle po
úspěchu byla obrovská, naše atletky
potvrdily umění závodit. Pohybovaly
se na atletickém oválu ve skvělé konkurenci dorosteneckých medailistů
z evropských soutěží. Byla radost
sledovat, jak se dívky zodpovědně koncentrovaly na svoje výkony,
povzbudily se navzájem, překonaly

třeba i méně vydařené pokusy a daly
všecky síly do následujících. Hvězdy
našeho týmu (Radka J., Radka V.,
Lída) strhly ostatní výborné atletky
k atletickému koncertu. Jedny bez
druhých by nikdy úspěchu nedosáhly,
tento typ soutěže totiž staví na silném
a vyrovnaném kolektivním výkonu.
A to děvčata moc dobře vědí, což je
asi vůbec to nejcennější. Zisk 7 782
bodů přinesl neuvěřitelné 6. místo
v celkovém pořadí. Pro ilustraci naše
štafeta doběhla jako druhá nejrychlejší. Přehled výkonů naleznete na stránkách naší školy /www.gybnp.cz /.
Břeclavské ﬁnále ozdobila svojí
přítomností česká reprezentantka,
mistryně světa a rekordmanka, oštěpařka Barbora Špotáková. Podílela
se na charitativní akci, jež byla součástí atletického programu a vynesla
73 000 Kč pro handicapované děti.
Ano, i sportem lze pomáhat potřebným.
Naše studentky – atletky si odvážejí
z republikového ﬁnále skvělé zážitky,
nové závodnické zkušenosti a jistě i trvalé vzpomínky na úžasnou atmosféru
uprostřed nadaných sportovců.
R. Janoušová, R. Vášová, L. Brázdová, J. Cacková, L. Houdková, B.
Kunčíková, M. Lontrasová, E. Hrbáčová, R. Dufková věnovaly sympatický dárek novému bystřickému
atletickému areálu. Děvčata, díky za
super reprezentaci naší školy i města
Bystřice nad Pernštejnem!
za učitele TV Libuše Císařová
Gymnázium Bystřice n. P.

PŘEDŠKOLÁČKU, NEBOJ SE!
Tělocvična ZŠ Nádražní 615 měla
tu čest přivítat dne 4. 11. 2009 letošní předškoláky. Paní učitelky
1. stupně se tak mohly netradič-

ně představit dětem, které zářily
nedočkavostí při plnění nejrůznějších soutěží, zajímavých cviků
a motorických úkolů. Atmosféra
byla příjemná natolik, že se
dětem po závěrečném pokřiku nechtělo ani odcházet.
Mají možnost si odpoledne zopakovat, protože naše
akce pro předškoláčky pokračují, tentokrát již 2. 12.
2009 v opravdové třídě.
Dita Kabelková,
ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615
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KULTURA, KNIHOVNA
HALLOWEEN NA ZŠ TGM
Dne 6. listopadu 2009 se na Základní škole T. G. Masaryka uskutečnilo
halloweenské odpoledne. O co vůbec šlo?
Naši žáci z 1. a 2. stupně měli možnost strávit ve škole odpoledne plné her. Děti
soutěžily na třinácti sportovních, vědomostních nebo dovednostních stanovištích.
Zkusily si poskládat rozstříhané obrázky, poznat předměty hmatem, treﬁt se míčkem do kbelíku, absolvovat slalom s míčkem na lžíci apod. Celé odpoledne bylo
ukončeno halloweenskou diskotékou. Zde si děti vyzvedly zasloužené odměny.
Halloween byl také „uctěn“ výzdobou tříd. Díky tomu se na nás v pátek
usmívaly vydlabané dýně, strašili nás papíroví
netopýři a pavouci na dveřích, občas na nás vycenil zuby namalovaný kostlivec.
To však nebylo vše. Některé třídy využily
možnosti strávit ve škole halloweenskou noc.
Její hlavní náplní bylo absolvování stezky odvahy, kterou si pro mladší žáky připravil devátý
ročník. Projít skromně osvětlenou budovou, sejít
do „sklepení“, splnit různé úkoly strašidel – to
nebylo pro naše žáky nic příjemného. Všichni ale
stezku odvahy splnili se ctí. Zbytek noci si zorganizovala každá třída po svém. Hrály se různé hry,
sledovaly se horory, hrál se poker apod.
Celá akce se vydařila, doufám, že všichni byli
spokojeni.
Marie Nebolová

Základní škola T. G. Masaryka v Bystřici n. P., Tyršova 409
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V PRVNÍCH TŘÍDÁCH
v úterý 1. prosince 2009 a ve čtvrtek 3. prosince 2009
od 8.00 hodin. Těšíme se na vás!!!

VÝSTAVA CENTRA VČELA BYLA ÚSPĚŠNÁ
Uživatelné bystřického centra
aktivizačních programů pro seniory
Včela připravili na první listopadový týden prodejní výstavu svých
výrobků v přízemních prostorách
Domu s pečovatelskou službou na
Hornické ulici. Expozice, která se
těšila veliké návštěvnosti, byla mimořádně úspěšná. Výtěžek z prodeje

bude věnován na provoz centra Včela, zejména na nákup materiálu pro
další výrobu. Tato činnost přináší do
života seniorů nové zájmy, které tak
napomáhají předcházet sociálnímu
vyloučení a podporují navázat nové
vazby mezi uživateli.
Lenka Judová
Oblastní charita Žďár n. Sáz.

Sklad kompenzačních pomůcek je otevřený všem
Charitní pečovatelská služba, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, nabízí po celý rok zapůjčení kompenzačních pomůcek. Jejich sklad je
umístěn v prostorách Domu s pečovatelskou službou na Hornické ulici 643
v Bystřici nad Pernštejnem. Lidé, kteří potřebují zapůjčit například různé
typy chodítek, sedaček a protiskluzových podložek do vany, polohovací lůžka
a antidekubitní matrace, hrazdy k polohování, opěradla pod záda a invalidní
vozíky, mohou kontaktovat pracovníky Charitní pečovatelské služby na tel.
566 552 437. Sklad je také možné navštívit v rámci jeho provozní doby, a to
v pondělí, středu a pátek od 8.00 do 12.00 hod. a ve středu v odpoledních hodinách od 13.00 do 15.00 hod. Jejich zapůjčení je hrazeno dle platného ceníku
Charitní pečovatelské služby.
„Zájem o zapůjčení pomůcek je v současné době z řad veřejnosti veliký.
Nejčastější poptávka je však po invalidních vozících. Na základě postupného
zjišťování zájmu a zmapování poptávaného a nedostatkového zboží, bychom
rádi i nadále pokračovali v postupném rozšíření skladu a obnově zapůjčovaného materiálu.“ uvedl Miroslav Prudký, vedoucí Charitní pečovatelské služby.
Hlavním důvodem pro zřízení skladu a půjčovny kompenzačních pomůcek bylo zajištění důstojné hygieny a lepší mobility těch, kteří z důvodu své
nemoci nebo staršího věku nemohou již fungovat ve svém prostředí tak jako
dříve. Vybavení skladu bylo možné uskutečnit především z prostředků Tříkrálové sbírky.
Lenka Judová, Oblastní charita Žďár n. Sáz.

ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
Individuální
tvůrčí psaní je
nedílnou, nicméně náročnější součástí
jazykové výuky u nás na
gymnáziu.
Předpokládá
zájem studenta
o takový způsob vyjadřování, jeho kvalitní i originální stylistické dovednosti, určitě i téma, jež
ho osloví a nabídne bohatství myšlenek. Toto vše uplatnil a uchopil
ve své básni Vysočina David Kolář,
student 4.A bystřického gymnázia.
Přispěl svou prací do celorepublikové literární soutěže v poezii O cenu
Jana Zahradníčka, kterou vyhlásila v
létě tohoto roku Evropská akademie
pro demokracii. Byl vyhodnocen na
3. místě. Slavnostní vyhlášení proběhlo 12. října 2009 na Staré radnici

ve Žďáru nad
Sázavou
za
přítomnosti
hlavního garanta soutěže,
předsedy EAD
Jana Kasala,
dále
místopředsedkyně
Poslanecké
sněmovny
M. Němcové,
ministra kultury V.Riedelbaucha,
básníka T. Zdechovského a autorů
oceněných prací. Nevšední zážitek
jistě bude pro Davida motivací pro
pokračování v jeho dalších uměleckých pokusech. Možná inspiruje
a povzbudí dosud neobjevené začínající autory…
Báseň si můžete přečíst na internetových stránkách naší školy www.
gybnp.cz .
L. Císařová,
vyučující čj a literatury

Pozvání pro budoucí prvňáčky. - Kam? - Do ZŠ TGM.
Uběhlo jen několik málo týdnů ode dne, kdy do školních lavic zasedli letošní noví prvňáčci. A již dnes se mohou pochlubit svými pokroky
a vším, co se ve škole naučili. A
není toho málo! Mohou se na to těšit také budoucí prvňáčci, kteří již
brzy po Vánocích půjdou k zápisu.
Právě je a jejich rodiče zveme na
Den otevřených dveří do naší školy.
Budou moci již před zápisem, který se bude konat v pátek 29. ledna
2010, přijít do prvních tříd Základní
školy TGM a podívat se, co se děje
a jak to vypadá, když se prvňáček
učí číst, psát a počítat.
Hana Nosková

„Chytré hračky“ aneb Kdo si hraje, nezlobí.
hlavní ceny, ale i skutečnost, že jejich díla budou vystavena v bystřickém muzeu. Zároveň budou mladí
autoři moci dát souhlas k možnému
prodeji svých výrobků a může je
pak hřát vědomí, že takto vydělané
peníze budou použity na dobročinné
účely.
Téma soutěže souvisí s plánovanou výstavou hraček Ing. Milana
Prokopa, který se zajímá o sestavování hraček popírajících fyzikální zákony. Tato výstava se uskuteční na jaře,
takže návštěvníci muzea budou moci
shlédnout jak „chytré hračky“ našich
mladých autorů, tak i díla pana Prokopa v prostorách Městského muzea
v Bystřici nad Pernštejnem.
Už nyní se můžeme těšit na výrobky našich žáků, protože v životě nejsou důležité jenom nabyté
vědomosti, ale i zručnost, tvořivost
a umění zapojit fantazii.
A právě na tyto dovednosti je soutěž v manuální zručnosti zaměřena.

Dnem 13. 12. 2009 vstoupí v platnost nový jízdní řád linky 846001
MHD Bystřice nad Pernštejnem, linka číslo 1. Úpravy jsou vyvolány
změnou v časových polohách vedení vlaků na trati č. 251. Dále k tomuto termínu bude přemístěna stávající zastávka Bystřice nad Pern.,
Černý vršek od č.p. 806 k č.p. 792 (cca 150 m), a to z důvodu špatné
dopravní propustnosti v lokalitě.

V říjnu tohoto roku město Bystřice
nad Pernštejnem spolu se společností Wera Werk s.r.o. odstartovalo soutěž zručnosti s názvem „Bystřický
kutil“ a podtitulkem „Chytré hračky
aneb Kdo si hraje, nezlobí“. Jedná
se o akci, do které se mohou zapojit
žáci pátých až devátých tříd základních škol z Bystřice a jejího okolí.
Cílem je vyrobit nápaditý výrobek z jakéhokoliv materiálu pro děti
nebo dospělé, ať už na hraní nebo pro
praktické použití.
Velmi mile nás překvapil zájem ze
strany základních škol, jejich vedení, učitelů, ale i ﬁrem Rotter a ZDT
spol. s r.o., které tuto soutěž rovněž
ﬁnančně podpořily.
Určitě bude zajímavé, s jakým
ohlasem se soutěž setká mezi dětmi
samotnými.
Všechny školy obdržely plakátky
s podmínkami soutěže, která bude
probíhat až do 30. 4. 2010 a jejíž
slavnostní vyhlášení bude spojeno
s otevřením nového náměstí, které je
plánováno na den 29. 5. 2010.
Motivací dětem nemusí být jen
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POZOR – ZMĚNA MHD

OK, Martina Peňázová
za ﬁrmu Wera Werk s.r.o.

KULTURA, KNIHOVNA ZPRÁVY Z RADNICE
Městská knihovna informuje

Příjemné setkání s Radkem Johnem
V úterý 20.října 2009 uspořádala městská knihovna besedu
se známým publicistou, spisovatelem a scénáristou Radkem
Johnem. Akce se setkala s velkým zájmem ze strany veřejnosti.
Na stovku posluchačů tak mohlo
vyslechnout zajímavé zkušenosti pana Johna z mnohaleté práce
v médiích i jako autora několika
románů. Účastníkům besedy se
nově představil i jako politik.

V průběhu měsíce října zaevidovala městská knihovna
celkem 108 nových svazků knih, z nichž nabízíme našim
čtenářům pro zpříjemnění podzimních večerů tento malý
výběr.
Knihy pro dospělé:
Železnice
Bagshawe Louise Sokyně
Berry Steve
Rasputinovo proroctví
Bulgakov Michail Mistr a Markétka
Collins Jackie
Ženatí milenci
Čermáková Dana Pohádkář Zdeněk Troška
Dvořák Otomar
Past na královnu
Fuchsová Irena
Když divadlo sundá masku
Horňáková Kat.
Jak mluvit s dětmi od narození do tří
let
Hůlová Petra
Stanice Tajga
Hüttnerová Iva
Za domácím štěstím
Kačic Ladislav
Dějiny hudby. Baroko
Koenigsmark Alex Nesmrtelná duše, neboli, Facka má
padnout rychle
Massie Elizabeth Tudorovci
McBain Ed
Těžký prachy
Morrell David
Bludičky
Müller-Wöbcke B. Dubaj
Peters Elizabeth
Strážkyně podsvětí
Rahner Karl
Teologický slovník
Reichel Jiří
Kapitoly metodologie sociálních
výzkumů
Simpson Joe
Vábivé ticho
Tučková Kateřina Vyhnání Gerty Schnirch
Velemínský Miloš Nenuťte mě na nočník!
Young Paul
Chatrč
Zajíčková Veron. Zpověď královny Elišky
Zámečník Stan.
Český odboj a národní povstání v
květnu 1945

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376 Mobil: 723 521 892 Fax: 566 551 590
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz

Knihy pro mládež:
Horowitz Anthony Horory na dobrou noc
Kühnl Daniel
Správná parta a tajemství přístavu
Lobel Arnold
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Lobel Arnold
Kvak a Žbluňk se bojí rádi
Martínek Miloslav Čeští cestovatelé a mořeplavci
Mušálková Iva
Říkadla a písničky pro maličké dětičky
Šebestová Marcela 199 receptů Čtyřlístku

Atelier Liba v Brně - Galerie Vaňkovka
- Cafe Práh dne 8. 10. 2009
Dne 8. října 2009 měli návštěvníci Dnů duševního zdraví již tradičně
možnost zhlédnout tvorbu módní
návrhářky Libuše Buchtové, která
vlastní Ateliér Liba v Bystřici nad
Pernštejnem. Ta pro prezentaci svých
modelů využila kavárnu Práh provozovanou v obchodní galerii Vaňkovka Občanským sdružením Práh,
které pomáhá lidem s psychotickým
onemocněním začleňovat se zpět do
života.
Na módní přehlídce byly modelkami Atelieru Liba uvedeny originální
modely provokující především šíří
a rozmanitostí použitých materiálů
a barevnými kombinacemi. Předvedena byla móda nikoliv jen
pro mladé, nýbrž i pro ženy zralé, které se zde mohly přesvědčit, že i ony si na sebe mohou vzít oblečení, jež je nejen pohodlné, ale taktéž odvážné, ležérní, přizpůsobené stylu a životnímu
tempu. Přítomní diváci tak měli možnost se přesvědčit, že krásné věci lze dělat i v malých ateliérech a v malých městech. Za
to, že obohatila program akce Dnů duševního zdraví a taktéž
za reprezentaci našeho města patří Atelieru Liba paní Libuše
Buchtové velký dík.
Hana Holá

Městská knihovna v Bystřici nad Pernštejnem
bude z důvodu dovolené

UZAVŘENA
od 24. prosince 2009 do 3. ledna 2010

Zubní pohotovost v listopadu a v prosinci 2009
LISTOPAD
15.11. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město na Moravě
17.11. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem,
21.11. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
22.11. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město na Moravě6
28.11. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou
29.11. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš
PROSINEC
5.12. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
6.12. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
12.12. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
13.12. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových stránkách
nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci).
Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) předem telefonicky ověřit na
tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM
K-11, TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

OZNÁMENÍ
MUDr. Martínek oznamuje od ledna 2010 otevření stacionáře pro podávání
infusní analgetické terapie, aurikuloterapie, akupunktury.
Objednávání na telefonu 604 104 905.
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ZPRÁVY Z RADNICE, OSTATNÍ
STANISLAV BĚLÍK OSLAVIL DEVADESÁTKU!
Když vzniklo Československo, dostalo do
roka a do dne syna! V Brně se 29. října 1919
narodil doubravnickým rodičům Stanislav
Bělík. Připomněl to na oslavě jeho devadesátin dr. Koláčný.
Stanislav Bělík se stal malířem, jenž jako
oblíbený krajinář prochodil a namaloval snad
všechny dědiny v širokém okolí. Ve většině
rodin visí jeho plátna. Kromě nich zhotovil desítky graﬁckých prací, listů, diplomů,
pozvánek, ex libris. Vymaloval doubravnickou hospodu! Vystavoval v celém našem
regionu a ilustroval také řadu knih: dějiny
Doubravníka od Leopolda Mazáče, Ozvěny Vysočiny, Pernštejnský tis
a Zubštejnské dědictví od
Hynka Jurmana, Jako srdce
zvonu od Vlasty Urbánkové,
pověsti Z kraje od Pernštejna
k Veveří, knihu Doubravník
v dějinách ad.
Na přelomu října a listopadu
2009 proběhla v Doubravníku
veliká výstava z tvorby vzácného jubilanta. Nejstarší obrazy
pocházely z roku 1946, nejmladší byly letošní. Autor při
této příležitosti přijal mnoho
srdečních gratulací. S přáním pevného zdraví a ještě mnohé radosti z malování
se připojuje i naše redakce!
Hynek Jurman

NOVÁ MAPA BYSTŘICKA
Od 2. listopadu 2009 je v prodeji nová mapa Bystřicka. Ta
stará (pokud je tohle označení
pro tisk, jenž vznikl před několika málo lety, na místě) byla
beznadějně vyprodaná. Proto
osvědčený autorský tým přistoupil k tisku nové mapy. Mapové
dílo zpracoval ing. Petr Mareček, legendu podrobně zpracoval
Hynek Jurman, fotograﬁe dodal
široký autorský kolektiv a graﬁcky vše zpracoval Lukáš Hercik
(PRODUKCION 24 s.r.o.).
Pokud předešlá mapa v měřítku 1 : 50 000 byla ve svém
středu ohraničena na jihu Drahonínem, na severu Sedlištěmi, na
západě Divišovem a na východě
Prosetínem, pronikla nová mapa
mnohem dále na západ (Jámy
a Veselíčko) i na východ (Kunštát,
Křetínská přehrada alias vodní
nádrž Letovice). Měřítko se nepatrně změnilo na 1 : 55 000.
Mapu vhodnou k plánovaní
výletů v široké oblasti Bystřicka
zakoupíte za pouhých 40.- Kč
v Turistickém informačním centru v Bystřici.
-HJ-

Harmonikáři
V sobotu 7. listopadu se v bystřickém kulturním domě konalo
I. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ za účasti rekordního počtu - 38 z celé
Moravy. Ve zcela zaplněném velkém sále se diváci téměř sedm hodin dobře bavili, zpívali i tancovali.
ek.

PERLY A PERLIČKY - 11 y PERLY A PERLIČKY - 11 y PERLY A PERLIČKY - 11 y PERLY A PERLIČKY - 11
MILOSLAV BUREŠ
(1909 – 1968)
Básník, prozaik a novinář. Autor
především přírodní lyriky, k níž ho inspiroval rodný kraj.
Po debutu Kalepton (1929) následují sbírky Nevěsta (1930), Ztracené
deště (1931), Nachový vítr (1934),
Chudé lásky (1935) ad. Píše i dva romány Píseň lněných polí (1937) a Země v oblacích (1943), ale pak už zcela
dominují verše, ale i pověsti, pohádky a vzpomínky, vše inspirované Vysočinou: Zpěv na Justina Michla (1940), Všechno mi připomíná píseň (1952),
Zpívající lípa (1956), Veselé pohádky a jiné příběhy z Vysočiny (1958), Bohuslav Martinů a Vysočina (1960), Vysočina milostná (1960), Pochovávání
světla (1961), Špalíček z jasanu (1965), Slunce zapadá do hlíny (1966), Jedlíci
brambor (1969) a především Otvírání studánek (1955).
Bureš si v 50. letech upevňoval zdraví v rodné Poličce a studoval přitom
folklór. Do rukou se mu dostal též článek učitele Josefa Karla o zvyku čištění
studánek ve vesničce Vlčkov na Litomyšlsku v 18. a 19. století. Karel zaznamenal i lidové verše, které Bureš z velké části přejal a jen nepatrně upravil
10. strana

Texty z Vysočiny a o Vysočině
a podstatně doplnil. Tak se zrodil v létě 1954 u Sýkovce slavný text, který
později Martinů zkrátil...
Naše ukázka je inspirována místem, kde dostávaly „Studánky“ ﬁlmovou podobu…
JELENÍ STÁDA NA SAMOTÍNĚ
Ohlašují troubením
svůj čas.
Žárliví,
zaútočí
i na krvavé listí javoru,
které před nimi prchá
ve větrném víru.
Jenom stromy,
zraněné parohy,
cítí jejich samotu
a bolest.
(Jedlíci brambor, 1969)
připravil -hjZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZAJÍMAVOSTI
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA PROSINEC 2009
Úterý 1. prosince - velký sál KD –
19.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
TICHÁ NOC S GENTLEMEN
SINGERS
Skladby od gregoriánského chorálu
po úpravy českých lidových písní,
populární písně a spirituály, vánoční
skladby a koledy z různých koutů
světa.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 18. 11. 2009.
Neděle 6. prosince - velký sál KD 15.00 - 17.00 hodin
NADÍLKA S MIKULÁŠEM
A ČERTEM
Plná nůše zábavy, hudby a soutěží při které nebudou chybět ani čert
a Mikuláš. Všechny děti budou zařazeny do slosování o čertovské ceny.
Masky malých čertíků a andílků jsou
vítány. Rodiče mohou prostřednictvím našeho Mikuláše předat svým
dětem nadílku. Stačí balíček označit
jmenovkou a předat při příchodu.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč
Úterý 8. prosince - 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
Čtvrtek 10. prosince – velký sál KD –
18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK
účastníků kurzu taneční a společenské výchovy, vstup pouze ve společenském oblečení
Hraje TATA-BAND pod vedením
J. Kučery
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: KD od 23. 11. 2009
Sobota 12. prosince – malý sál KD –
18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ a KD
VÁNOČNÍ KONCERT PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ VŮNÍ
Účinkují: žáci smyčcové třídy Lenky
Macháčkové a orchestr Něhoslava
Kyjovského
Program: skladby a koledy různých
autorů napříč světem
Vstupné: dobrovolné
Pondělí 14. prosince – velký sál KD
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ
Vstupné: dobrovolné
Středa 16. prosince – velký sál KD –
8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Uvádí Divadlo POHÁDKA Praha
Profesionální divadelní scéna, která
pracuje jako volné sdružení přátel di-

vadla pro děti.
Pohádkové vyprávění pod vánoční
stromečky složené ze dvou pohádek
– O chytré princezně, Kterak líná Karolína ke štěstí přišla – čerpajících z
motivů klasických pohádkových námětů a vánočního příběhu „Půjdem
spolu do Betléma“ s celou řadu koled.
Určeno dětem 3 – 10 let, délka představení 60 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč
Čtvrtek 17. prosince – velký sál KD
– 9.00 hodin
Pořádá: ZŠ TGM
AKADEMIE ZŠ TGM
Vstupné: dobrovolné

LEDNÍ DISKOTÉKA
Loučení s rokem 2009! Mnoho sladkých cen a dalších překvapení!
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Středa 30. prosince – malý sál KD –
20.00 – 02.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ
TANEČNÍ VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Předsilvestrovské posezení při svíčkách s hudbou 70, 80, 90 let.
Kvalitní vína – míchané nápoje – výběr minutkových jídel – půlnoční losování vstupenek o ceny.
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: KD od 30. 11. 2009

Pátek 18. prosince – velký sál KD –
9.00 a 17.00 hodin
Pořádá: ZŠ TGM
AKADEMIE ZŠ TGM
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 31. prosince – Masarykovo
nám.

Sobota 19. prosince – velký sál KD –
18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA
KOROUŽANKA
Kapelník: Štěpán Chalupník
Umělecký vedoucí: Štěpán Husák
Zpívají: Inka Pospíšilová, Zuzana
Černá a Pavel Schmidt
Spoluúčinkuje: Dětský pěvecký sbor
Studánka a Pramínek
Sbormistr: Inka Pospíšilová
Pořadem provází: Ludmila Chalupníková
Vstupné: dobrovolné

Pátek 4. prosince bude poněkud
výjimečný. Při tomto ryze bystřickém večeru budou bezesporu hlavními hvězdami začínající kapely
Black Morieth a „kapela z Beránky“ – tedy zatím bez názvu.
V Black Morieth hrají Jitka Benová, místní zvukař Patrik Mrázek,
Tomáš Foukal, Radovan Jobánek
a jelikož post bubeníka zatím není
zcela obsazen, výjimečně zaskočí
Tomáš Vostrejž. „Kapela z Beránky“ si užívá metal nejen doma, ale
i ve zkušebně a zuby nehty se ho
drží. S vlastní tvorbou jsou na tom
ovšem o poznání hůř. Zatím „pouze“ pilují písně svých metalových
vzorů. Hrají zde Michal Žemla,
Martin Urban, Zdeněk Antoš, Vojtěch Dvořák a jelikož post zpěváka
zatím nění zcela vyřešen, zaskočí
Filip Koening. A Parantampareil? Kdo z vás si ještě nelámal jazyk, když louskal název místní ska/
punk-rockové bandy? Pravidelní
účastníci Pelíšku naposledy v nové
sestavě slavili úspěch před vyprodaným klubem Desert v Brně.
Večer zahájí tišnovská skupina
Invaze (Hard‘n‘Heavy). Začátkem
roku 2008 kapela vydala demo CD
„Schizofrenie“. V současné době
dokončuje nový, trochu hutnější,
materiál, který bude na začátku
roku 2010 k dispozici v podobě
dalšího CD. Bad victim, deathcore-metalová kapela z Velkého
Meziříčí, vznikla v roce 2000. Deathcorová skupina Smashed Face
funguje od roku 2001, kdy vydala
demo CD s názvem Invaze. Více
na stránkách www.smashedface.
com. Sensitive Hate jsou na žďárské undergroundové scéně již několik let. Pochází z Dolní Rožínky,
hrají samozvaný „radioactive“ metal, pro představu jejich oblíbená
kapela je Megadeth. Za největší

Pondělí 21. prosince – velký sál KD
– 19.30 hodin
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA VÍN
v pořadí již dvacátá devátá.
Prezentace vinařů z Kobylí. Vinařská oblast Morava, podoblast Velkopavlovická.
Zpívá, o víně hovoří Jožka Šmukař,
hraje cimbálová muzika Slovácko
mladší s primášem Petrem Maradou.
Hlavním reklamním partnerem večera je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: KD od 30. 11. 2009
Pátek 25. prosince – malý sál KD –
20.00 – 02.00 hodin
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VEČER
PŘI SVÍČKÁCH
Tradiční a oblíbené vánoční posezení při svíčkách s hudbou 70, 80, 90
let. Kvalitní vína – míchané nápoje –
výběr minutkových jídel – půlnoční
losování vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: kulturní dům od 30. 11.
2009
Úterý 29. prosince - velký sál KD –
15.00 – 19.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ ODPO-
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TRADIČNÍ OHŇOSTROJ
PŘIPRAVUJEME V LEDNU:
21.1. 2010 - Koncert Spirituál kvintet
16.1. 2010 - Ples Kulturního domu
23.1. 2010 - Ples Gymnázia
Změna programu vyhrazena!

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764
tel.: i fax 566 552 626
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - Pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví
Masarykovo náměstí 12
tel. 566 552 582
Po - Pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
So: 8.00 – 11.00

Millenium klub
úspěch považují předskakování
švédské ikoně HAMMERFALL
v Polné. V pátek 18. prosince budete mít letos poslední příležitost,
zajít si do našeho klubu na živou
hudbu. Zahrají hned tři kapely a to:
stále více známí Crash Road,
na Vysočině dnes již legendární
Korisz a večer zakončí republiková naděje z Brna, skupina The
Creeps.Crash Roadi si svoje místo na hudebním poli našli někde
mezi Guano Apes a System of
a Down, v některých skladbách
si to brousí i směrem k rapu. KORISZ je hardrock-folk-metal-punková skupina, s kořeny z Nového
Města na Moravě. V současné době
je v Koriszi jasně patrný trend rozšiřování stylových hranic, v rámci
kterých se kapela pohybuje, což
se projevuje tvorbou jak ještě
tvrdších písní, tak i pronikáním
jemných a melodických prvků.
Posledním nahrávacím počinem je
studiové CD nesoucí název: „Klotylda omylem“, nahrané v lednu
2008. Většinu tvorby si můžete poslechnout na webu www.korisz.cz.
The Creeps, hard-rocková kapela
z Brna, se začali formovat koncem
roku 2004. V lednu 2009 se konečně sešli ve skutečné sestavě. Mají
na kontě už dvě alba a v roce 2010
se chystají opět vydat CD pořádně
nabitými songy. Ve středu 23. prosince dojde k již tradiční předvánoční hip-hopové party, o kterou
se postará místní Ecce Homo feat.
Beat Up 2nd se svými hosty, které
nám zatím úspěšně tají. Tradiční
bude také poslední letošní večírek, tedy Silvestrovský. O hudební
doprovod se postará DJ. Tentokrát
bude vstup volný. Všechny koncerty začínají ve 20:00 a vstupné je
50 Kč. Více informací naleznete
na stránkách milleniumklub.hu.cz
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JAK SE SÁZÍ ALEJ

Taky je vám líto těch starých
alejí, mlčenlivých svědků minulosti, které v průběhu několika minut
za rachotu a smradu motorových
pil berou za své? Pokud tomu tak
je, nemáte asi daleko k nápadu
vysázet alej novou. Nebudu předstírat, že není nic jednoduššího, ale
zas tak složité to není – když se to
povedlo i nám v Pernštejnských
Janovicích.
Kde, co a jak
Na Internetu najdete všechno –
včetně návodu, jak vysázet alej.

Asi nejlepším zdrojem informací
je Nadace Partnerství. Místo určitě
najdete - nám padla do oka silnička, kterou máme hned za rohem.
Druh stromů závisí nejen na
osobních preferencích, ale taky
na zdravém rozumu a soudnosti
– my jsme volili stromy ovocné
a vsadili jsme na staré odrůdy, na
které spousta z nás nostalgicky
vzpomíná, které z krajiny pomalu
mizí a které, světe div se, se dají
bez problémů objednat a zakoupit
v Bojkovicích u charismatického

Cvičení hasičů v Ubušínku

zahradníka Radima Peška (www.
stareodrudy.org). Namíchali jsme
je tak, aby se tam po celou sezónu
našlo něco k snědku a nazvali jsme
ji alej „Ovoce pocestným“.
Čím víc lidí do výsadby aleje zapojíte, tím lépe se postaráte
o bezpečí stromečků. My jsme zapojili školu a školku v Rožné – děti
přišly sázet a pro stromečky si namalovaly obrázky a napsaly vzkazy. Propojili jsme generace kořeny stromů a pár stromečků jsme
věnovali i hodným starým lidem
z dědiny. Jeden z nich byl taky naší
velkou morální oporou – pětaosmdesátiletý pan Handl (janovický
„muž, který sázel stromy“).
Coming out
Musíte zjistit, komu patří pozemky, na kterých chcete sázet a
pokud jsou soukromé, musíte sehnat písemné souhlasy majitelů.
Ty naše soukromé byly, ale navíc
scelené do jednoho velkého lánu
obhospodařovaného zemědělským
družstvem. Nemyslete si, že všichni budou vaším nápadem vysadit
alej nadšeni a počítejte s tím, že
narazíte na názor, že stromy kolem
silnice jsou nebezpečné. Místní
mají taky strach, že družstvo jejich pole obdělávat přestane, a co
oni si pak počnou? Je tedy nutno
projednat všechno i s družstvem.
Šerif družstva našeho - Rubelitu byl sice nejprve trochu zaskočen,
ale pak asi pod tíhou důležitějších
starostí pouze zkontroloval, kde
stromky budou a se vším souhlasil.
Důležité je zdůraznit, že pozemek
i se zasazenými stromky bude nadále patřit původním vlastníkům.
Pokud se pod tíhou ﬁnanční krize,
počtu dětí a nepravidelných příjmů
(jako my) rozhodnete, že požádáte

o grant, můžete tak učinit u Nadace Partnerství. My jsme jako obec
získali pět tisíc korun, což nám nakonec dokonce na těch našich 41
stromků skoro stačilo. Neopominutelnou věcí je budoucnost aleje
– musíte počítat s tím, že se budete
o stromky a pruh mezi nimi v následujících letech starat.
Den D
Předem musíte vytisknout pozvánky, objednat a přivézt stromky
(všech 41 se nám vešlo na střechu
osobního auta), nakoupit pletivo a
nastříhat je, vymyslet, jak uchytíte
zalaminátované obrázky dětí, pak
všechno vyměřit, vykolíkovat, vykopat díry, zatlouct kůly – a pozvat
novináře. A pak to přijde - nám to
nakonec dopadlo dobře, i když dětí
k nám dorazilo přes padesát. Přišla
spousta místních, některé děti s sebou přivezly babičky nebo dědečky
a hned po demonstraci zahradnice
se rozběhly po silnici najít si svoje
díry a stromečky, pro které si namalovaly obrázky a vzkazy. Byly
jako mravenečci a s pomocí dospělých nebylo za hodinku co sázet.
Pak přišel zlatý hřeb celé akce –
bystřický farář Otec Karel si opucoval gumáky, navlíkl bílý hábit
s vyšívanou štolou, postavil se na
mez a provedl slavnostní žehnání
aleji s následným poctivým vykropením každého stromečku. Dodal
tím našemu sázení ještě trochu jiný
rozměr a myslím, že jsme si to tak
nějak uvědomili všichni. Vlastně
jsme pokorně poprosili za stromy
i za sebe. Když pokácíte strom,
zahřeje vás jednou, možná dvakrát
– když vysadíte alej, zahřeje vás
pokaždé, když jí projdete. A nejen
vás. Tak začněte plánovat!
J.Fořtová

Místní jednotka s PS 12 na čerpacím stanovišti.
Dne 21. 10. 2009 proběhlo v obci Ubušínek prověřovací cvičení
na objekt míchárny krmiv Uhlíř a Faulhammer. Jednotky zde cvičily
případné zdolávání požáru míchárny krmiv.
Cvičení se zúčastnily jednotky HZS stanice Bystřice nad Pernštejnem, SDH Ubušínek, SDH Dalečín, SDH Jimramov. HZS tímto
děkuje všem jednotkám za aktivní přístup, dále zástupci ﬁrmy panu
Uhlířovi a starostovi obce panu Husákovi.
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BAREVNÝ PODZIM V „BAREVNÉ ŠKOLE“

Naše škola – ZŠ a MŠ Rožná
– pracuje podle vzdělávacího programu Barevná škola. Proto jsme se
inspirovali barevností a rozmanitostí
podzimu a nabídli jsme našim žákům

pestrou paletu aktivit vztahujících se
k přírodě v tomto ročním období.
Tradičně jako každý rok jsme vycházky do přírody v okolí naší školy
motivovali sběrem přírodnin, jejich
tříděním a následným využitím při
výrobě PODZIMNÍČKŮ, které ozdobily dvůr naší školy.
Uspáváním broučků s lampiónovým průvodem měl vyvrcholit týden
věnovaný přípravě živočichů, zejména hmyzu, na nadcházející zimu.
Celý týden probíhala četba knihy
J. Karaﬁáta Broučci, starší žáci pozorovali různé druhy hmyzu a zjišťovali
zajímavosti z jeho života. Prvňáčci a
druháci předvedli pásmo podzimních
básniček a písniček s dramatizací
pohádky O mravencích a o cvrčkovi.
Třeťáci, čtvrťáci a páťáci připravili pro
ostatní soutěže inspirované životem
brouků, mravenců, pavouků nebo

včel. Přestože nám počasí nepřálo
a akce se musela uskutečnit v budově školy, dětem se uspávání broučků
líbilo.
Další zajímavou akcí se stala výsadba ovocné aleje mezi obcemi Josefov
a Pernštejnské Janovice. O stromech
a jejich významu pro člověka se děti
učí od první třídy. Ale zkusit stromek
zasadit a mít možnost sledovat jeho
život, starat se o něj a užívat jeho plodů, je zkušenost, kterou každý nemá.
Bez váhání jsme proto využili nabídku paní J. Fořtové a OÚ Věžná a připojili se k jejich snaze o zkvalitňování
životního prostředí. Není snad lepší
možnost, jak s dětmi oslavit světový
den stromů, než vysadit ovocné stromořadí a stromkům namalovat vizitku s básničkou nebo povídáním pro
potěšení pocestných. O stromečky
budeme i nadále pečovat a doufáme,

POZVÁNKA
Mateřská škola
Olešínky
pořádá dne 11. 12. 2009

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
u příležitosti 30 let trvání
mateřské školy.
Všichni jste srdečně zváni.
Kolektiv mateřské školy

že i vás na cestách za dobrodružstvím
stromky v ovocné aleji občerství svými plody, poskytnou vám stín nebo
krásný výhled do krajiny.
ZŠ a MŠ Rožná

Losování výherní soutěže
S Vodomilem Zubří zemí
Posledním listopadovým dnem
skončila výherní a poznávací turistická akce S Vodomilem Zubří zemí
2009. Deﬁnitivně jsme tím ukončili
letní turistickou sezonu, která byla
opět úspěšná. Nemalý podíl na úspěšnosti akce měly určitě i ceny pro výherce. Kdo by si nepřál získat nové
kolo, či sfárat do hlubin uranových
dolů? Dne 1. prosince 2009 v 16.00

Záhady starých fotografií V.

hodin proběhne v prostorách půdní
galerie městského muzea losování.
Pro všechny účastníky soutěže, kteří
splnili podmínky soutěže, tj. získali aspoň 4 razítka, jsme v letošním
ročníku připravili malou odměnu
ve formě volné vstupenky na Šiklův
mlýn. Přijďte se vánočně naladit a
třeba si od nás odnesete i dárek pod
stromeček…
-OK-

Řezničtí psi....

V rámci digitalizace fotograﬁckého archivu bystřického muzea probíhá
zároveň jejich třídění a založení nové evidence, která by odpovídala digitálnímu archivu. Spousta v muzeu zaevidovaných fotograﬁí je v několika
identických kopiích, liší se mnohdy pouze kvalitou a evidenčním číslem.
Nedílnou naší snahou je i přesná identiﬁkace, včetně data zhotovení, autora a v neposlední řadě i zjištění totožnosti občanů města, kteří se nechali
na nich zvěčnit. Bohužel, lidská paměť už mnohdy tak daleko nesahá, a
proto jsme tím víc vděčni, když se ještě dnes objeví záběry města a ti, co
je donesou, je mají pečlivě popsané. A právě takovou fotkou bez záhad je
ta dnešní. Sice již dříve, ale pečlivě popsanou, ji přinesla dnes nežijící paní

učitelka Suchá z domu č.p. 173 (dnes bar U zrcadla).
Nevím, proč se říká, že někdo se chová jako řeznický pes, když ti dole
na obrázku byli údajně mírumilovní a především úžasně pracovití. Tvrdí to
aspoň ještě dnes žijící pamětníci. Poctivě prý tahali káru s masem z jatek
na Starém Městě (mnozí ještě pamatují jako sběrnu papíru) a dokonce ani
kousek masa neukradli, když upadlo na zem. A měli rádi děcka, o čemž
svědčí i ten houf kolem. Jmenovali se Režon (ten větší vpravo) a Tygr. Řezník František Vinkler (stojí přímo za Režonem) byl člověk na svou dobu
vysoký, takže si snadno můžeme porovnat robustní vzrůst obou. Měl řeznictví a uzenářství v ulici Kostelní, přímo naproti bývalému špitálu.
Fotograﬁe je pozoruhodná nejen pro úplnou
identiﬁkaci všech osob včetně dětí, ale zejména
proto, že mezi dětmi jsou dvě, které ještě téměř
po stu letech jsou povědomé velké části bystřických občanů. Zleva čtvrté dítě je Jaroslav
Suchý, zakladatel skautu ve městě. A děvče
v náručí hned vedle je budoucí učitelka slečna
Marie Vinklerová, kterou starší generace zná
pod přezdívkou Sova. Nadšená turistka, která
se přestěhovala do Brna, zemřela nedávno ve
věku více než devadesáti let. Fotograﬁe je pravděpodobně z roku 1915.
Omlouváme se čtenářům, že fotograﬁi nejde
více zvětšit; je však natolik kvalitní, že obličeje
všech by se daly použít i na občanský průkaz.
Petr Dvořáček
Foto asi z r. 1915. Pan Svoboda z Věchnova
z Režonem, František Vinkler se svou matkou,
paní Svobodová se psem Tygrem, paní Vinklerová s dcerou Marií, děti: Terezie Suchá
(vdova), Jaroslav Suchý, Věra Suchá, Marie
Suchá, Zdeněk Suchý
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DIGITALIZACE ČT NA MORAVĚ POKRAČUJE
Informační aktivity České televize k digitalizaci na jihu Moravy
gradují. Na vysílači Brno – Kojál od 6. 11. piktogram a textová
lišta už i na 46. kanálu.
Na záměnu analogových kmitočtů
ČT1 a ČT2 na vysílači Brno – Kojál (26. 11.), na vypnutí analogové
Dvojky na Kojálu (30. 11.) a na
start digitálního vysílání všech čtyř
programů České televize na tomto
vysílači (1. 12.) navíc upozorňují
dominantní graﬁcké prvky vložené
pouze do analogového zemského
vysílání ze stanoviště Brno – Kojál. Vzhledem k rozsahu změn Česká televize tentokrát zařazuje s piktogramem vždy rovnou i textovou
lištu s bližšími informacemi. Čtyři
čtverečky v pravém dolním rohu
obrazovky a vlevo vedle nich průběžně se objevující běžící text jsou
už od 8. října 2009 součástí obrazu
na 29. kanálu, kde indikují ukončení analogového vysílání na daném

kmitočtu k 30. listopadu 2009. Do
obrazu na 46. kanálu budou piktogram a lišta vložené od 6. do
26. listopadu 2009. Právě podle
piktogramu a textové lišty na svých
obrazovkách diváci snadno poznají,
že se nadcházející změny na Kojálu
týkají právě jich.
Nejprve budou 26. listopadu 2009 na vysílači Brno – Kojál
vzájemně zaměněny analogové
vysílací kmitočty ČT1 a ČT2. Analogová Jednička se přesune z 29. na
46. kanál, analogová Dvojka naopak
z 46. na 29. kanál. Tento zásah je
nezbytný, aby na Kojálu mohlo na
29. kanálu začít od 1. prosince 2009
digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu se všemi čtyřmi programy ČT a přitom zůstalo

TENISOVÁ ŠKOLIČKA
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem pořádá od 8. 1. - 26. 2. 2010
tenisovou školičku pro děti ve věku 7-10 let. Pod vedením trenérů
a hráčů TK se děti naučí základům tenisu a ti, kteří budou mít zájem,
mohou vstoupit do TK a hrát za mládežnické družstvo klubu. Školička
bude probíhat každý pátek v čase od 15,30 - 16,30 hod., cena je
400,- Kč/dítě. Je možné si rovněž půjčit tenisovou raketu. Přihlášky se
podávají na sportovní hale osobně nebo na tel. čísle 566 551 098. Počet
účastníků je omezený.

SPORTOVNÍ KLUB Bystřice nad Pernštejnem
- podzimní část soutěže
Úspěchy bystřické kopané jsou nezpochybnitelné. Už sedmou sezonu se
mužstvo „A“ pohybuje na absolutní špičce Krajského přeboruVysočiny.
V tabulce KP Vysočina se umístila mužstva:
MUŽI „A“: 3. místo s 28
body
DOROST - I. třída skup.
B: 1. místo s 37 body
Musíme se zmínit i o
DOROSTU, který suverénně vede jednotnou
skupinu krajské soutěže.
Škoda jen, že není větší
vůle hráčů a trenérů, aby mohli hrát KP. Tady by mladší i starší dorost
musel obstát ve větší konkurenci.
V tabulce KP Vysočina se umístila mužstva po podzimní části:
ŽÁCI STARŠÍ: 3. místo s 29 body (Je to velký úspěch bystřické kopané.)
ŽÁCI MLADŠÍ: 9. místo s 15 body
PŘÍPRAVKA STARŠÍ: 9. místo s 12 body
PŘÍPRAVKA MLADŠÍ: 10. místo s 10 body
V tak velké konkureci není tento výsledek přípravek tak špatný.
Děkuji tímto celému výboru za dlouholetou práci pro SK Bystřice
a všem hráčům za výborné výkony. Zvláštní poděkování si zaslouží všichni trenéři, bez kterých bychom takových výsledků nedosáhli: Z. Hovorka,
O. Veselý, M. Haluška, H. Nemrah, R. Korbička, E. Ondra, V. Svoboda,
D. Pečinka, J. Vojta, R. Bárta, R. Maršálek, Z. Černý.
Za SK Bystřice - Josef Soukop

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Valná hromada fotbalistů se uskuteční 10. 1. 2010 v restauraci
Síť v 10.00 hodin. Účast všech členů i hráčů je nutná. Tato valná
hromada je volební.
PROGRAM: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti SK 3. Finanční zpráva 4. Zpráva trenérů 5. Volba nového výboru 6. Diskuze 7. Závěr.
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zachováno analogové vysílání ČT1,
jak předpokládá vládní nařízení o
Technickém plánu přechodu (TPP).
Krátce před půlnocí z 30. listopadu na 1. prosince 2009 na vysílači Brno – Kojál deﬁnitivně skončí
analogové zemské vysílání ČT2.
Uvolní se tím 29. kanál, na němž
pak 1. 12. 2009 v ranních hodinách

začne řádné digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby
se všemi čtyřmi programy České
televize. Digitální signál z Kojálu
pokryje téměř celý Jihomoravský
kraj a okrajové části sousedních
krajů.
Analogové převaděče závislé na
Kojálu zůstanou v provozu.

Harmonogram změn v analogovém a digitálním vysílání ČT na vysílači Kojál
Datum

Vysílaþ

Událost

Poznámka

Od 8. 10. 2009

Brno – Kojál

Piktogram a textová
lišta
na 29. kanálu

Na 29. kanálu vysílá do 26. 11. 2009
analogovČ ýT1, od 26. do 30. 11.
pak analogovČ ýT2, od 1. 12. ýT
digitálnČ

Od 6. 11. 2009

Brno – Kojál

Piktogram a textová
lišta
na 46. kanálu

Na 46. kanálu vysílá do 26. 11. 2009
analogovČ ýT2, od 26. pak
analogovČ
ýT1 (zatím se nebude vypínat)

26. 11. 2009

Brno – Kojál

PĜeladČní
analogových
ýT1/ýT2

ZámČna analogových vysílacích
kanálĤ:
ýT1 pĜejde z 29. na 46. kanál
ýT2 se pĜesune ze 46. na 29. kanál

Základní výcvik jezdce
S koncem léta se blíží i konec
sportovní sezóny na školním statku
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Letošní rok byl opět věnován
především výcviku mladých koní i
jezdců. Přímo na školním statku se
letos poprvé konala zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ), která
se skládá z drezurní zkoušky, parkurového skákání a z písemných testů.
Pro tuto zkoušku je důležitá pečlivá
příprava nejen jezdců, ale také koní.
Zkušební komisaři z České jezdecké
federace (ČJF) byli přísní, ale spravedliví a tak se náš jezdecký klub
rozrostl o sedm licencovaných jezdců, kteří nás budou v příštích letech

representovat nejen na kolbištích
Vysočiny.
Z mladých koní letos zazářila soukromě ustájená fríská klisna Rixt van
de Ooswal, která se na výkonnostních
zkouškách stala šampionkou klisen
svodu Chomutov 2009.
A protože se na školním statku nechystáme k zimnímu spánku, můžete
si přijít i Vy zajezdit na koni. Nabízíme výcvik či vyjížďky na koních i pro
úplné začátečníky v každém věku.
Na viděnou se těší členové JK SZeŠ
a ŠS Bystřice nad Pernštejnem.
Kontakt:
K. Kluzová 608151727,
H. Bernovská 603444598

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZS V NEDVĚDICI
Středa:
Sobota:
Neděle:

15,00 - 17,00 hod.
14,00 - 16,00 hod.
14,00 - 16,00 hod.

Telefon:
E-mail:

(+420) 517 076 772
havir@lesaksro.cz

O P R AVA
Cvičení rodičů s malými dětmi se koná v Orlovně každé úterý od
10,00 hod. Omlouváme se tímto za chybný údaj v říjnovém Bystřicku.
Tréninky badmintonu byly rozšířeny ještě na pátek od 16,00 hod.

Kučerová M.
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CO MŮŽETE

SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!
Velké
spotřebiče

Malé
spotřebiče

Chlazení

Nářadí,
hobby, dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz
Ban A4.indd 1
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INZERCE
Město
t Bystřice nad Pernšttejnem

Řeznictví a uzenářství František
r
Šuttera

VVás zvvou na

Tradiční vánoční
zabíj
í ačku
v pátek 11.12.2009 od 13 hodin
na Masarykově náměstí před městským muzeem
v rámci Bystřického vánočního koledování
Prodej domácích zabíjačkových specialit firmy Řeznictví František Šutera
Možnost posezení a ochutnání čerstvých zabíjačkových specialit
a klobás na grilu
Na zapití: pivo, limo, svařené víno, grog, trocha kořalky
Pro zlepšení nálady Vám zahraje skupina MUSTAFO
T

Srdečně
r
Vás zveme!
v
VoŠ a SoŠ zemědělsko technická škola Bystřice n. P.

Svářečská škola 11 - 760

STA
TAVOFLOS s.r.o.

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

KOMPLETNÍ PROVÁDĚNÍ STA
TAVEB

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

Dále nabízíme:
ÈïØZéêìnÌÛâáeÃÛðßncn¢×¤é¤¢
æéêèëÞ×éáeéêÛÚßéáåËàcåì
Ä·¸1Ð1
ÇêëéìßÛìßæí¤àí±¨¨§£¤Âd¦âÞ
ÉëèÝÞãçqÝèÛÚ³Éè¦É]°¦ª¬áèÝ¥Ìè²¦ª¬áèÝ§
Ëàcåì¯ª¢«¯¨¬¨Ëàcåì
Û£ã×ßâ°æéêèëÞ×èéêìß¤ëàÙåì¶Ûã×ßâ¤Ùð
ííí¤èïØ×èéêìßìã¤Ùð
ËÜãÜÝæå±¬¬«¯§ÄæÙàã±®©«¯ª¬¬ª
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- 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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ZUŠ a Římskokatolická farnost v Bystřici n. P.
vás srdečně zvou na tradiční

Vánoční koncert ZUŠ

Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)
Injektáže betonových konstrukcí a nádrží
Zemní práce všeho rozsahu

účinkují: žáci, pedagogové ZUŠ a hosté

Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla
Prodej a doprava pískù, drtí

Sobota 26. prosince 2009 v 18.00 hod.,
kostel sv. Vavřince v Bystřici n. P.

Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/
Kompletní dodávka staveb

Vstupné dobrovolné

Jsme dceřinou společností německé skupiny Wera a ve strojírenském oboru patříme ke světové špičce. V České
republice působíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího nářadí pro profesionální
použití. Jsme certifikováni dle norem řady ISO 9000. V současné době zaměstnáváme 360 pracovníků.
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zaměstnance na tyto pozice:

MISTR KALÍRNY

MISTR GALVANOVNY

Náplň práce:
 řízení výroby a vedení skupiny zaměstnanců nově budované
galvanovny (organizační, personální i technické kompetence)
 optimalizace práce a pracovních postupů ve svěřené oblasti
 řešení technických a technologických problémů v dané oblasti
 spolupráce při zavádění nových technologií

Náplň práce:
 řízení výroby a vedení skupiny zaměstnanců kalírny (organizační,
personální i technické kompetence)
 optimalizace práce a pracovních postupů ve svěřené oblasti
 řešení technických a technologických problémů v dané oblasti
 spolupráce při zavádění nových technologií

Požadujeme:
 SŠ, VŠ technického směru, nejlépe obor „Povrchové úpravy
ve strojírenství“
 velmi dobré znalosti povrchových úprav kovů
 řídící, organizační a komunikativní dovednosti
 schopnost týmové spolupráce
 samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu

Požadujeme:
 SŠ, VŠ technického směru, nejlépe obor „Materiálové inženýrství“
 velmi dobré znalosti v oblasti tepelného zpracování kovů
 řídící, organizační a komunikativní dovednosti
 schopnost týmové spolupráce
 samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu

Uvítáme:


Uvítáme:





zkušenosti ze strojírenské výroby
(obrábění, tváření a tepelné zpracování)
praxi v oboru
alespoň základní znalost německého jazyka

Pro obě pozice nabízíme: 








zkušenosti ze strojírenské výroby
(obrábění, tváření a tepelné zpracování)
praxi v oboru
alespoň základní znalost německého jazyka

po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání
zajímavou práci, možnost osobního růstu
benefity (školení, příspěvek na životní nebo penzijní připojištění)
zázemí mezinárodní společnosti
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

www.werawerk.cz

Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz . Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823, 566590820.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Půjčky bez poplatku předem, ﬁnanční poradenství. Tel.: 737 450 676
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 695.
Vhodné i pro důchodce.
• Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086
• „Práce doma. www.jobdoma.cz“
• Podnikání: www.vydelekzdomu.cz
• Hubnutí: www.zdravehubnout.cz
• Půjčím od 5.000,- Kč zaměstnaným, důchodcům, ženám na MD do 48
hodin. Tel.: 736 152 451.
• Dveře vchodové plastové a okna z neodebraných zakázek. Nové s dokladem. Levně, doprava zdarma. Tel.: 608169364, www.e-dvereokna.cz
• Prodám byt 3+1 v Novém Městě n. M. Tel.: 737 741 978
• Povedu daňovou evidenci tel. č.: 724 111 026
• Hledám nájemce na garáž na sídl. I. Zn. jen celoročně - platba nájmu
předem. Tel.: 602 505 655

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 1
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 532
fax: 566 520 953
e-mail: info@bystricenp.cz
web: http://info.bystricenp.cz
Nabízíme:
turistické informace o Bystřici n. P.
a mikroregionu Bystřicko,
prospekty, suvenýry, pohlednice, mapy,
knihy a další propagační materiály,
příjemné posezení v internetové kavárně
možnost přístupu na veřejný internet
kopírování, skenování, faxování,
laminování, kroužkovou a hřebenovou
vazbu

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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RESTAURACE PEKLO ROŽNÁ
HLEDÁ
SERVÍRKU / KUCHAŘKU.
Vyučení v oboru není podmínkou.
Po zaškolení možný nástup ihned.
Životopisy zasílejte:
peklorozna@gmail.com

Tel.: 721 381 027

 800 105 105 www.koop.cz

Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group přijme:

Reprezentanta
– Pojišťovacího poradce
Pro oblast: Bystřice n. P.

Požadujeme

Nabízíme

SŠ/VŠ (minimálně výuční list) • aktivní přístup k práci • ochotu poskytovat
kvalitní služby našim klientům • komunikativnost, bezúhonnost
zázemí „Nejdynamičtější společnosti roku 2007“ • pracovní poměr na plný
úvazek • pružnou pracovní dobu – vlastní organizace času • různorodou
pracovní náplň • práci s lidmi • stálou péči o zaměstnance a jejich profesní
rozvoj • kvalitní školení a podporu celého týmu poradců • nadstandardní
zaměstnanecké výhody • působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště •
možnost vedení vlastní obchodní skupiny • možnost převodu kmene
stávajících klientů

Svůj profesní životopis zašlete na e-mailovou adresu: jverner@koop.cz nebo písemně na: Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Jindřich Verner, Nádražní 22, 591 01 Žďár n. Sázavou, tel.: 566 629 126
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zákazníky kabelové televize v Bystřici
nad Pernštejnem na omezení stávající analogové
nabídky od 1. 12. 2009.
O své oblíbené programy však nemusíte přijít stačí uzavřít s naší společností smlouvu na příjem
digitální kabelové televize. Informujte se na našem
informačním centru v budově DPS na ul. Hornická
nebo na www.satt.cz.

OMEZENÍ
STÁVAJÍCÍ
ANALOGOVÉ
NABÍDK Y
SATT a.s.
Informační centrum
Hornická 643 (budova DPS)
Bystřice nad Pernštejnem
tel.: +420 566 553 237

www.satt.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
satt_inzerce_92x126_29102009_bystricko.indd 1

29.10.2009 8:43:06
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