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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
Zubštejn dostal šanci
Bystřické koledování
Diskuze o využití kopce Hora
Program Kulturního domu na prosinec 2008
Mikroregion (Dolní Rožínka, Rožná, Unčín, Vír, Zvole)

Děkuji za vaši důvěru a podporu
Vážení spoluobčané, chtěl bych
vám co nejsrdečněji poděkovat za
podporu, kterou jsem obdržel ve
volbách do krajského zastupitelstva.
Jsem si vědom, že podporu mi vyjádřili i ostatní občané našeho kraje,
ale já osobně si nejvíce vážím hlasů
ze svého rodného města a našeho
mikroregionu. Snad tyto hlasy vyjadřují vztah vás voličů k mé práci a mému vcítění se do potřeb občanů. Dík
patří i ostatním samosprávám a pracovníkům státní správy, kteří jsou tu
pro vás. Sám člověk nic nezmůže a již
v minulosti se ukázalo, že jenom poctivá práce v kvalitním kolektivu nese
ovoce. Výsledek voleb je velmi zavazující a já jsem si této skutečnosti plně
vědom. Před volbami jsem prohlásil,
že pokud se dostanu do zastupitelstva
kraje Vysočina, stále budu především
bystřickým starostou. Tento slib plním a jsem připraven zastupovat vás,
voliče v krajských orgánech a dále
se snažit rozvíjet město Bystřice nad
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OBECNÍ KRONIKY HOVOŘÍ
V dnešním čísle na
straně 17 končí zajímavý seriál o problematice
obecních kronik. Jeho
autorem je PhDr. Martin Šikula, jenž sám vede
kroniku obce Bohuňov na
vysoké úrovni.
Z četným obrazových
příloh, které autor ke
svým článkům připravil,
přinášíme na tomto místě
jeden, jenž vynikne právě
v barevném provedení.
Jde o titulní list pamětní knihy obce Boru. Kdo
je na pochybách, kde právě Bor hledat, může se
vypravit třeba po silnici
č. 385 z Dolní Rožínky na
Olší a těsně před odbočkou na Sejřek odbočí včas
vlevo. Přijede do Boru...
-HJ-

Pernštejnem a jeho okolí. V našem
městě je ještě spousta práce, kterou
je třeba dokončit a já se chci účastnit
těchto převratných věcí.
Ještě jednou děkuji za projevenou přízeň a doufám, že vaše naděje
nezklamu.
Váš ing. Karel Pačiska,
starosta Bystřice n. P.
a zastupitel kraje Vysočina

ZUBŠTEJN DOSTAL ŠANCI
město, jako dobrý hospodář a
také strážce historických hodnot, samozřejmě musí starat. Již
dvakrát jsme žádali o dotaci z
norských fondů s názvem „Konzervace a záchranné práce hradu
Zubštejn“, jejímž základem
jsou zejména statické a sanační
práce na schodištích hradního
paláce, štítové zdi s přístupovou branou a také výstavba přístupového dřevěného mostku
Ilustrační foto spojujícího první předmostí
s jádrem paláce. Dvakrát jsme,
Ať se nám to líbí nebo ne, v ma- a nyní již můžeme říci naštěstí,
jetku města Bystřice je i zřícenina byli neúspěšní, neboť dotace z norhradu Zubštejna, a proto se o něj ských fondů je „pouhých“ 70 %.

Téma měsíce:

Proto jsme se rozhodli, že o dotaci
budeme žádat z jiných zdrojů, konkrétně z regionálního operačního
programu, oblast podpory rozvoj
infrastruktury pro cestovní ruch.
Jak již název fondu napovídá, pro
úspěch v tomto fondu jsme museli
změnit bystřické myšlení na myšlení
evropské, a to samotným názvem,
který v tomto případě zní „Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro
turisty“. Druhým, možná základním
problémem bylo, jak nalákat turisty,
když samotná zřícenina patrně nestačí. Nápady byly různé, ale nakonec
zvítězila myšlenka, že pod hradním
palácem budou postaveny modely

ZUBŠTEJN DOSTAL ŠANCI

praku a katapultu ve skutečné velikosti a nakonec i 9 metrů vysoká
obléhací věž. I když tyto věci ve
skutečnosti nikdy v okolí hradu být
nemohly, pomohly nám získat dotaci,
a ne ledajakou, ale ve výši 13,4
miliónů Kč, tedy 92,5 % z celkové
investice. Takže shrnuto a podtrženo modely budou vyrobeny do 400 tisíc
korun a zbytek peněz jde na podstatu,
tedy na zpřístupnění a statické zajištění zříceniny tak, jak jsem popisoval
na začátku tohoto článku. Evropa
to tak chce… A na závěr – práce by
měly začít na jaře příštího roku.
Josef Vojta,
místostarosta
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ
Opět se rok s rokem sešel a přiblížil
se ten nejkrásnější čas v roce – Vánoce. Děti se těší na dárky. Dospělí se
alespoň na chvilku zastaví a užívají
vánoční pohody a klidu. Je to čas,
kdy k sobě lidé mají blíž.
Stejně jako v minulém roce Vás
Město Bystřice nad Pernštejnem spolu s městským muzeem a bystřickými
školami zvou v sobotu 6. prosince
2008 ve 14 hodin na náměstí, kde je
Dne 14. 10. 2008 proběhla v městské knihovně beseda o etice se členem
Etického fóra České republiky Mgr.
Pavlem Motyčkou. Zajištění celé besedy provázely drobné komplikace
způsobené zdravotními problémy
původně dohodnutého přednášejícího
– místopředsedy Etického fóra Ing.
Stanislava Chýlka. Podařilo se nám
však zajistit kvalitní náhradu v podobě profesora Biskupského gymnázia
v Kroměříži pana Pavla Motyčky.
I když v Bystřici nad Pernštejnem
souběžně probíhalo slavnostní zahájení rekonstrukce atletického stadionu a následná beseda s desetibojařem
Tomášem Dvořákem, zúčastnilo se
besedy několik desítek zájemců.
Pan Pavel Motyčka se i přes své
mládí zhostil svého úkolu na jedničku. Příjemný, nevtíravý, ale přesto
charismatický profesor zasvětil přítomné do problematiky etiky. Zdůraznil skutečnost, že etická výchova
Smlouvy na projekty se Svazem
vodovodů a kanalizací (SVK)
Rada města schválila smlouvy se
SVK na projektové dokumentace na
tyto akce: rekonstrukce vodovodu
Dvořiště, rekonstrukce kanalizace
ul. Hornická, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní, prodloužení vodovodu v Karasíně.
Možné využití zbývajících
ﬁnančních prostředků z dotace
atletického stadionu
Rada města schválila rozšíření
předmětu modernizace atletického
stadionu, která je součástí dotace
z ROP o modernizaci stávajících
šaten u tělocvičny, výstavbu šaten
pro veřejnost ze dvou tříd, pořízení
časomíry a informační tabule. Rada
pověřila místostarostu prověřením
možnosti připojení tréninkového
golfového hřiště, nafukovací haly
nebo jiné sportovní aktivity k atletickému stadionu.
Doba trvání smlouvy s panem
Martinem Kaňkou
Martin Kaňka provozuje na území
města službu bezdrátového připojení
k Internetu a má zájem umístit si za
tímto účelem anténu na střeše výtahu
DPS. Rada schválila dodatek smlouvy s panem Martinem Kaňkou na
dobu určitou 2 let, která se po uplynutí sjednané doby změní na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou se
šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Nákup teplometů do půdních
prostor muzea a ozvučení
Po celkové rekonstrukci Měst4. strana

A už jsou tu zase Vánoce!
pro Vás i Vaše děti připraven bohatý
program.
U vánočního stromečku bude
na děti čekat anděl s pošťákem,
aby převzal pro Ježíška tajná přání.
V prostorách muzea Vás přivítá výstava vánočních ozdob, které vyrobily děti v rámci výtvarné soutěže.

Nejlepší práce během odpoledne
vyhlásí a odmění starosta města.
V rámci řemeslných dílniček si budete moci prohlédnout a sami vyzkoušet
výrobu vánočních dekorací z různých
materiálů, techniku drátování, zdobení perníčků… Dětem s jejich výtvory
rády pomohou zručné a ochotné paní

Ohlédnutí za besedou o etice

se v poslední době dostává do středu
pozornosti v řadě zemí. Společnost si
uvědomuje, že příliš liberální přístup
k původním mravním principům, na
kterých byla postavena naše západní civilizace, má své nepřekročitelné hranice. V mnoha zemích došlo
k postupné devastaci těchto princi-

pů vedoucí k nadměrnému sobectví,
egoismu, poživačnosti, konzumu
bez hranic atd. V této atmosféře se
oslabil dosud tradiční vliv rodiny na
výchovu mládeže. V postkomunistických zemích potom vedlo opojení
z nově nabyté svobody v devadesátých letech k zvláště zřetelnému

Z rady města
ského muzea v Bystřici nad Pernštejnem vznikl nový půdní prostor,
který se využívá k pořádání koncertů. V technickém plánu se nepočítalo
s vytápěním tohoto prostoru v zimním období. Z tohoto důvodu je
potřeba příležitostně tento prostor
vyhřát a k tomuto účelu je nutné
zakoupení dvou teplogenerátorů
v celkové ceně 13. 000,- Kč bez
DPH. Teplogenerátory využijeme
i při dalších akcích, například Vánoční besídka na náměstí. V poslední
době se zvyšuje počet kulturně –
společenských akcí, které je zapotřebí ozvučit. Město pro tuto příležitost
objednávalo specializované ﬁrmy či
zapůjčovalo od jiných subjektů přenosné ozvučení, což při narůstající
tendenci kulturně – společenských
akcí je organizačně i ﬁnančně náročnější. Pořizovací cena nového přenosného ozvučení značky DEXON
je 21 000,- Kč s DPH. Rada města
schválila nákup teplometů a přenosného ozvučení.
Souhlas s provedením změny
sídla společnosti TS města a.s.
Bystřice nad Pernštejnem
Dne 1. 10. 2008 se TS města a.s.
stala na základě kupní smlouvy
s ﬁrmou PKS majitelem areálu na
adrese K Ochozi 666, Bystřice nad
Pernštejnem. Změna byla již potvrzena Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, bývalý areál Na Cihelně
469 v Bystřici nad Pernštejnem bude

nabídnut k prodeji. Rada města ve
funkci valné hromady společnosti
TS města a.s. schválila změnu sídla
společnosti ze stávající adresy na adresu: K Ochozi čp. 666, Bystřice nad
Pernštejnem.
Schválení smlouvy o nájmu
veřejných prostranství – trhy
2009
Podnikatel, který se zabývá pořádáním trhů a pořádá je v našem městě
od roku 2006, chce pokračovat i v roce 2009 a nabídl tyto sobotní termíny – 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7.,
8. 8., 12. 9., 10. 10., 14. 11., 5. 12.
2009. Vždy si sám vyřídí uzávěru veřejného prostranství, úklid i propagaci. Za pronájem veřejného prostranství zaplatí 4.500,- Kč za jeden den.
Rada města schválila návrh smlouvy
o pronájmu veřejného prostranství
na konání sobotních trhů v roce 2009
panu Jiřímu Němcovi.
Žádost o příspěvek na koupi
auta pro Charitní pečovatelskou
službu
Oblastní charita Žďár nad Sázavou si podala žádost o příspěvek ve
výši 389 900 Kč na zakoupení prostornějšího osobního automobilu pro
pečovatelskou službu Bystřice n. P.,
který by byl vhodnější pro přepravu
jídlonosičů a osob s omezenou mobilitou. Nyní PS používá automobil
Škoda Felicie Combi, který nevyhovuje a Citroen Berlingo. Finanční
odbor navrhuje snížit neinvestiční

asistentky.
Během celého odpoledne Vám
budou hrát, zpívat a tančit děti mateřských a základních škol, gymnázia,
bystřické farnosti a Orla.
Program vyvrcholí rozsvícením
vánočního stromu za zvuku slavnostních fanfár.
Udělejte si čas a přijďte si i se svými dětmi užít té krásné, ničím neopakovatelné vánoční pohody.
-osšzhoršení mezilidských vztahů. K devastaci morálky přispěla i touha po
rychlém růstu prosperity a zbohatnutí
a v neposlední řadě i potlačení vlivu
tradičních strážců etických norem,
jimiž byly církve, občanské spolky
a sdružení, které se vyznačovaly silnou vnitřní komunikací a tvorbou
veřejného mínění.
V průběhu besedy ponechal přednášející samozřejmě prostor pro
diskusi, vyjádření vlastních názorů
a podělil se s přítomnými i o jejich
vlastní zkušenosti v této oblasti.
Závěrem je třeba souhlasit s názorem přednášejícího pedagoga, že
naše společnost a především mladá
generace potřebuje kultivovat základní sociální, komunikační i osobnostní
vlastnosti a škola v tom může účinně
pomoci zařazením etické výchovy do
učebních osnov.
Eva Špatková,
Libuše Pechová
příspěvek na rok 2008 o 200 000,Kč a poskytnout investiční příspěvek
ve stejné výši na koupi vhodnějšího
automobilu. Automobil Škoda Felicie Combi (rok výroby 2001) by
PS chtěla využívat i nadále, do příští rady navrhneme způsob užívání
(dar, koupě, ...). Rada města schválila snížení neinvestičního příspěvku na provoz Charitní pečovatelské
služby v Bystřici n. P. na rok 2008
o 200 000,- Kč a poskytnout investiční příspěvek ve výši 200 000,- Kč
na koupi vhodnějšího automobilu.
K. Hartwall – vyjádření k plánované výstavbě v průmyslové
zóně
V návaznosti na smlouvy uzavřené mezi ﬁrmou K. Hartwall s. r. o.
a Městem Bystřice nad Pernštejnem
informovala společnost K. Hartwall
město o tom, že zatím nestanovila
termín výstavby výrobního areálu
na zakoupených pozemcích v průmyslové zóně. Zájem o pozemky
ze strany ﬁrmy trvá, ale pokud bude
město požadovat vrácení pozemků
dle smlouvy, bude tento požadavek
dle smlouvy akceptován. Rada města pověřila Ing. Ivana Buchtu vypracováním dodatku ke kupní smlouvě
mezi Městem Bystřice nad Pernštejnem a společností K. Hartwall s.r.o.
tak, že v dodatku bude prodloužena
lhůta pro zahájení výstavby výrobního areálu společnosti v průmyslové
zóně o 2 roky s možností ukončení
smlouvy v případě, že město najde
jiného vhodného investora.
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem upozorňuje občany,
že městský úřad bude
ve středu 31. prosince 2008 a v pátek 2. ledna 2009 uzavřen.
Občané si mohou svoje záležitosti na úřadě vyřídit
naposledy v tomto roce
v pondělí 29. a v úterý 30. prosince 2008.
JUDr. Eva Špatková,
tajemnice MěÚ

Nohejbalový klub Sokol Bystřice nad Pernštejnem
pořádá dne 26. prosince 2008 Vánoční turnaj registrovaných
i neregistrovaných hráčů v nohejbalu mužů.
Turnaj se uskuteční ve Sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem.
Prezentace: 8.30 hodin
Zahájení: 9.00 hodin
Startovné: 350,- Kč za trojici
Ceny: poháry, diplomy a věcné ceny
Pravidla: hraje se dle Pravidel ČNS
Systém: bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených trojic
Občerstvení: zajištěno v místě konání
Přihlášky zasílejte na adresu:
Ing. František Špatka
K Pernštejnu 626
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 286
mobil: 602 756 276
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Narození
5. 9.
9. 9.
12. 9.
13. 9.
26. 9.

Barbora Zemanová
Karolina Knollová
Josef Krytinář
Natálie Zichová
Štěpán Láznička
Jubilanti

LISTOPAD
Josefa Skalníková

75 let

PROSINEC
Marie Horáková
Josef Müller
František Císař
Marie Elsnerová
Eva Jurková
Marie Škrdlíková
Věra Bártová
Vilém Hertl
Zdenka Toráčová
Martin Kardoš
Anna Vyhlídalová

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

UPOZORNĚNÍ
Turististické informační
centrum v Bystřici nad
Pernštejnem
upozorňuje
občany, že z důvodu inventury, svátků a čerpání dovolených bude TIC ve dnech
22. prosince 2008 až 4. ledna 2009 uzavřeno.

Státní svátek dvacátého osmého října
měl letos pro Bystřici dvojí význam
Také Bystřice nad Pernštejnem si připomněla devadesáté výročí vzniku republiky. V úterý ráno se před sochou T. G. Masaryka sešlo několik desítek občanů, představitelé města, starosta
Karel Pačiska a místostarosta Josef Vojta, nově zvolená senátorka Dagmar Zvěřinová a zástupce konfederace politických
vězňů pan Josef Brázda.
Po položení věnců k pomníku příležitosti dostali také bystřičtí
T. G. Masaryka připomněli řeč- hasiči nový prapor od starosty
níci význam a okolnosti vzniku města, druhý v jejich historii.
republiky. Po aktu uctění se ob- Ten první jim věnoval hrabě Mičané přesunuli na nedaleké ná- trovský. Vozidlu i praporu slavměstí.
nostně požehnal bystřický farář.
Zde bylo již vše připravené na Akci doplnily ukázky historické
slavnostní předání nového hasič- a současné hasičské techniky,
ského automobilu Sboru dobro- ukázky slaňování a vyprošťování
volných hasičů. Zástupci města osob z havarovaného vozidla.
a krajských hasičů předali bysMimořádným se stal tento den
třickým dobrovolným hasičům pro šestašedesátiletého nestora
speciál využívající nejmoderněj- bystřických hasičů pana Aloise
ších technologií v oboru za bez- Stehlíka. Převzal vysoké hasičmála šest milionů korun. Dvěma ské vyznamenání Za zásluhy
miliony přispěla Evropská unie a Pamětní list z rukou starosty
a zbytek se našel v rozpočtu bys- města Karla Pačisky.
třické radnice. Při této slavnostní
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zpráva z komise výstavby
1. Rada města (dále jen „RM“) doporučuje ZM prodej části pozemků
parc. č. 38, 39 v k. ú. Karasín za cenu
50,- Kč /m2 Martinu Šejnohovi. 2. RM
doporučuje ZM směnu části pozemku
p. č. 38 za pozemek p. č. 45 vše k. ú.
Karasín vlastníka Josefa Bukáčka.
Cenu doplatku 50,- Kč /m2. 3. RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku
p. č. 40/1 v k. ú. Karasín manželům
Kratochvílovým. 4. RM schvaluje
umístění garáže Aleši Jančíkovi na pozemku p. č. 581 v k. ú. Karasín. 5. RM
doporučuje ZM prodej části pozemku
parc. č. 37/13 a 37/1 k. ú. Karasín dle
skutečného stavu Petru Pasekovi. Cenu
20,- Kč /m2. 6. RM nedoporučuje ZM
prodej pozemku p. č. 1478/1 v k. ú.
Domanín Martinu Uhrincovi. 7. RM
doporučuje ZM prodej pozemku parc.
č. 281. k. ú. Domanín za cenu 20,- Kč
/m2 Vladimíru Řehukovi. 8. RM doporučuje ZM směnu části pozemku p.
č. 106 za pozemek p. č. 1477/2 vše k.
ú. Domanín vlastníků manželů Šmerdových. Cenu doplatku 20,- Kč /m2.
9. RM nedoporučuje ZM prodej části
pozemku parc. č. 238 a 229 oba v k.

ú. Domanín manželům Šejnohovým.
Rada schvaluje pronájem uvedeného
pozemku. 10. RM doporučuje ZM
prodej části pozemku parc. č. 258/1 v
k. ú. Kozlov Bohumíru Ostrému. Cenu
20,- Kč /m2. 11. RM odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 1135 v k.
ú. Bystřice n. P. Zdeňku Musilovi. 12.
RM doporučuje ZM prodej pozemku
parc. č. 2342/3 v k. ú. Bystřice n. P.
Ondřeji Janečkovi. Cenu 20,- Kč/m2.
13. RM nedoporučuje ZM prodej části
pozemku parc. č. 3127/1 v k. ú. Bystřice n. P. Daně Nepejchalové. 14. RM
doporučuje ZM prodej pozemku parc.
č. 58/5 k. ú. Karasín D. Kamanovi za
cenu 20 Kč/m2. Dále doporučuje ZM
směnu, kdy do majetku F. Bartoně
přejde díl z p. č. 37/2, z majetku F.
Bartoně do majetku města 58/2 vše v
k. ú. Karasín. Cenu doplatku 20,- Kč/
m2. 15. RM doporučuje ZM prodej
části pozemku parc. č. 1847/46 v k.
ú. Bystřice n. P. Vladimíru Koláčkovi
za cenu 390,- Kč/m2 za podmínky, že
dům bude identický se sousedním domem, a parcela bude zúžena o cca 3 m
pruh vedoucí po trase teplovodu.

Dokončení úprav na ulici Višňová
Ve městě se provádí postupná modernizace nejstaršího sídliště I s ohledem na současné požadavky a normy.
V minulém roce to byla rekonstrukce
na ulici Jívová, letos na jaře začala
rekonstrukce komunikace a parkovacích stání na ulici Višnová. Každá
takováto rekonstrukce je ostrým soubojem mezi dvěma proudy a tábory.
Jeden zastává názor zvýšení počtu
parkovacích míst (odbor majetku)
a druhý tábor chce zachovat co nejvíce zeleně (odbor životního prostředí). Mezi těmito proudy je třeba najít
rozumné východisko. Proto například
na ulici Jívová nemohla vzniknout
parkovací místa i na druhé straně silnice, neboť by se musely skácet vzrostlé
stromy, což nám nebylo povoleno.
Proto musela být posunuta hřbitovní zeď směrem k náměstí, aby nebyl
narušen kořenový systém vzrostlého
stromu. Proto na ulici Višňová vznikly pro někoho nepochopitelné zelené
pásy mezi parkovacími místy – ano
toto je ten kompromis, aby vůbec
stavba mohla vzniknout a byla povolena. V těchto zelených pásech měly
být zachovány nyní již pokácené lípy,
neboť byl poškozen kořenový systém
narušený předchozími stavbami –

opravou izolací, kanalizace, veřejného
osvětlení a nakonec při demontáži starých obrubníků.
Nyní byla provedena nová výsadba 23 ks višní, které jsou okrasné
bez plodů a patří mezi menší formy
dorůstající výšky 5-6 m. Dvojice
višní před vchody se spojí v dospělosti korunami a budou vytvářet
pomyslnou přístupovou „bránu“ ke
vchodům. Současně přístupy ke
vchodům budou lemovány nízkým
živým plotem z ptačího zobu. Podél
domů vznikly záhonky, ve kterých
je vysazeno 196 ks růží. Na vnější
straně zatáčky na horním konci je
vysazeno dalších 7 ks keříků různé
skladby.
Na závěr tedy malá rekapitulace
- na ulici Višňová byly letos opraveny chodníky, opravena a rozšířena
parkovací stání včetně do budoucna
připravených míst pro osoby ZTP-P,
opraveny komunikace včetně odvodnění, opraveny plochy na kontejnery, přeloženo vedení NN do domů
a provedena nová výsadba zeleně.
Aby toto mohlo být zrealizováno,
musíme vždy udržovat rovnováhu
mezi zpevněnými plochami a zelení.
Josef Vojta, místostarosta

Nový dětský koutek na Okružní

Město mělo letos v plánu zmodernizovat hrací plochu na sídlišti
2 v místě, kde se po Bystřicku říká
„za starým kravínem“. Bohužel, během příprav bylo zjištěno, že v místě
plánované instalace herních prvků
je ve špatném stavu kanalizace. Slibovanou realizace dětského hřiště
jsme z tohoto důvodu museli odložit
do doby zrekonstruování kanalizace,
kterou plánujeme na příští rok.
Pozornost jsme proto věnovali
modernizaci dětského koutku na ulici

Okružní, kde byla instalována herní
sestava UNI s houpačkou, skluzavkou
a lezeckou sítí, kládová houpačka,
pružinové houpadlo a minikolotoč.
Jako novinku jsme poprvé v Bystřici použili jako dopadovou plochu
gumový povrch, neboť zatím jsme
používali podklad z kačírku. Sami
jsme zvědaví, jak se gumový povrch
osvědčí a zda-li bude výhodné a efektivní ho využívat ve větší míře.
Josef Vojta, místostarosta

Dokončuje se chodník na ulici Vírské
Se 70 % dotací z Fondu dopravní
infrastruktury se dokončuje první etapa chodníku na ulici Vírská v úseku
od křižovatky na silnici I/19 po odbočku na Bratrušín. Chodník má přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců
přicházejících zejména z Kameníku.
Ani zde jsme se nevyhnuli problémům a komplikacím, proto stavba
končí, bohužel, asi 2 metry před silnicí I/19, což vypadá zcela nelogicky.
Důvodem je fakt, že jsme se nedokázali přes obrovské úsilí dohodnout se
soukromým majitelem pozemku na
druhé straně silnice. Projekt chodníku
totiž navazoval na studii možné budoucí okružní křižovatky a samozřej-

mě počítal s přechodem pro chodce
přes frekventovanou silnici I/19.
Bohužel, přechod musí vést odněkud
někam, tedy z jednoho chodníku na
druhý, jinak nebude povolen, a to je
i náš případ. Důvodem nelogicky končícího chodníku a absence přechodu
pro chodce je tedy jednoznačně způsobena nesouhlasem majitele pozemku, který nám neumožnil výstavbu.
V tomto případě nemůžeme překročit
legitimní vlastnické právo. Na příští
rok plánujeme, opět s pomocí dotace
Státního fondu dopravní infrastruktury, pokračování až k novému mostu
na ulici Na Příkopech.
Josef Vojta, místostarosta

Město Bystřice
Bystřice nad
nad Pernštejnem
Město
oznamuje Pernštejnem
oznamuje
rozmístění
„E-Boxů“
rozmístění „E-Boxů“
E-Box usnadňuje sběr drobných elektrozařízení, která zatím často končí ve směsném
komunálním odpadu. Možnost odevzdávání veškerých drobných elektrozařízení z kanceláře
i z domácností (např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany,
MP3 přehrávače). Neplatí pro zářivky a baterie.

Odevzdání je zdarma
Umístění E-boxů:
1. Vstupní chodba MÚ (GE Money Bank)
2. Vstupní hala polikliniky (ul. Zahradní)
3. Vstupní hala DPS (ul. Hornická na SII)
4. Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615

Z jednání místní samosprávy v Domaníně
Samospráva na svém jednání plánovala kulturní a společenské akce
v obci v období do konce roku. Jednak s potěšením konstatovala obnovenou tradici Posledních lečí. Dále zve
děti s rodiči na Mikulášskou diskotéku konanou 13. prosince a následně
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všechny zájemce z řad občanů na
setkání se starostou, které proběhne
v pondělí 15. prosince. Samospráva
se také dohodla, že zjistí zájem veřejnosti a další možnosti pro uspořádání
Silvestrovského večera s reprodukovanou hudbou.
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ZPRÁVY Z MĚSTA

Ohlédnutí za krajskými a senátními volbami
Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhly na území naší republiky volby
do krajských zastupitelstev a do 1/3 Senátu. O týden později potom
proběhlo 2. kolo voleb do Senátu.
Do krajského zastupitelstva podalo kandidátní listiny celkem 14
volebních stran, do Senátu kandidovalo 7 kandidátů, a to Mgr. Jaromír
Brychta za ODS, Josef Mach za KDU-ČSL, Ing. Josef Novotný za SNK
ED, Jan Slámečka za KSČM, Květoslav Šafránek za SN, Zdeněk Tomášek za „21“ a Ing. Dagmar Zvěřinová za ČSSD.
Ve volbách do krajského zastupitelstva byla v našem městě vysoká
volební účast. Bylo odevzdáno celkem 3313 platných volebních hlasů,
což je 48,07 % z celkového počtu voličů. Jednotlivé volební strany získaly následující počet hlasů:
KSČM
457
SNK Evropští demokraté
154
KDU-ČSL
255
Strana zelených
43
Strana zdravého rozumu
10
Volte pravý blok
21
Dohoda pro Vysočinu
12
ČSSD
1 924
18
Děln. Strana za zrušení poplatků
401
ODS

Ostatní strany obdržely ve volbách méně jak 10 hlasů, proto nejsou
v těchto výsledcích uvedeny.
První kolo voleb do Senátu mělo rovněž vysokou volební účast –
48,07 %. Z celkového počtu 3301 platných odevzdaných hlasů obdrželi kandidáti do Senátu následující počet hlasů:
Jan Slámečka
437
Ing. Josef Novotný
1413
Květoslav Šafránek
29
Zdeněk Tomášek
138
Mgr. Jaromír Brychta
196
Josef Mach
128
Ing. Dagmar Zvěřinová
960
Ve druhém kole voleb do Senátu byla volební účast nižší – 38,2%.
Z celkového počtu 2728 platných odevzdaných hlasů získali jednotliví
kandidáti následující počet hlasů :
Ing. Josef Novotný
Ing. Dagmar Zvěřinová

1318
1410
Tajemnice MěÚ,
Eva Špatková

ZÁKLADNÍ ÚKOLY OCHRANY OBYVATELSTVA
Pokračování z minulého vydání
novin Bystřicko
DALŠÍ OPATŘENÍ
1. Použití armády k záchranným pracím
Tímto rozumíme dočasné organizované nasazení vojenských
útvarů a vojenských zařízení s potřebným materiálem a pod velením
příslušného velitele. K pomoci
dochází v případě, kdy příslušné
správní úřady, orgány územní samosprávy, požární ochrany nemohou zajistit záchranné práce vlastními silami.
Vojenské záchranné útvary se
používají k plnění humanitárních
úkolů ochrany obyvatelstva při
mimořádných událostech. Tyto
záchranné útvary se používají před
nasazením útvarů a zařízení armády ČR k záchranným pracím. Jsou
to specializované součásti armády
ČR zaměřené svým vybavením na
likvidační práce a obnovu postiženého území.
Použití armády k záchranným
pracím mohou vyžadovat hejtmani
krajů, primátoři a starostové obcí
nebo Ministerstvo vnitra. Hrozí-li
však nebezpečí z prodlení, mohou
vyžadovat použití armády k záchranným pracím velitel zásahu
a velitel jednotky požární ochrany
u velitele vojenského útvaru nebo
náčelníka vojenského zařízení,
které je nejblíže místu mimořádné
události. Veškeré použití armády
k záchranným pracím se uskutečňuje v souladu se zákonem č.
219/1999 SB., o ozbrojených silách
České republiky.
2. Ochrana před povodněmi

v České republice
Ochrana před povodněmi je
zabezpečována podle zákona
254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon).
Ochrana před povodněmi jsou
opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech, majetku obyvatelstva a na
životním prostředí. Je prováděna
především systematickou prevencí, ovlivňováním průběhu povodní
a je zabezpečována zejména podle
povodňových plánů.
Ochrana před přirozenými
povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní
působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany. Postavení
a činnost povodňových orgánů
jsou speciﬁkovány ve dvou časových úrovních:
a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány:
orgány obcí,
orgány krajů v přenesené působnosti,
Ministerstvo životního prostředí, přičemž zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší
Ministerstvu vnitra.
b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
povodňové komise obcí,
povodňové komise obcí s rozšířenou působností a magistrátů
měst,
povodňové komise ucelených
povodí.
Ústřední povodňová komise.
Povodňové
komise
zřizují
povodňové orgány jako své výkonné složky k plnění mimořádných
úkolů v době povodně.
Obecní rada může k plnění úkolů
při ochraně před povodněmi, je-li
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v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou
komisi obce, jinak tuto činnost
zajišťuje obecní rada.
Ministerstvo životního prostředí
po dohodě s Ministerstvem vnitra
vymezilo ucelená povodí. Ucelená
povodí jsou vymezena povodím
hlavních toků řek a územní působností povodňových komisí ucelených povodí. Předsedou povodňové komise uceleného povodí
je hejtman kraje, v jehož uzemní
působnosti ucelené povodí nebo
jeho převážná část leží.
Ústřední povodňovou komisi
zřizuje vláda, která též schvaluje
její status. Předsedou komise je

ministr životního prostředí a místopředsedou ministr vnitra.
Právnické a fyzické osoby jsou
povinny odstraňovat překážky,
které mohou bránit průtokům velkých vod, umožnit vstup na své
pozemky a do objektů k provádění
záchranných a zabezpečovacích
prací, strpět odstranění staveb
nebo jejich částí nebo prostoru,
poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty,
nářadí a jiné potřebné prostředky
a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.
Za HZS Bystřice
nstržm. Petr Lukeš DiS.
(Pokračování příště)

Vybrané události HZS Bystřice n. Pernšt.
Požáry
Dne 3. října byla jednotka vyslána k požáru osobního auta na LPG
do obce Nedvědice v Jihomoravském kraji. Při příjezdu na místo
zásahu bylo zjištěno, že na místě už zasahují dobrovolní hasiči
z obcí Nedvědice a Doubravník. Po
provedené lokalizaci bylo prováděno ochlazování nádrže na LPG.
Po ukončení zásahu bylo vozidlo
odtaženo mimo silnici a místo předáno jednotce z HZS Tišnov.
Dne 17. října byl jednotce
nahlášen požár lesa u obce Bratrušín. Nedaleko obce na jednotku
čekal ohlašovatel, který ji zavedl
k místu požáru. Jednalo se o požár
hrabanky na ploše 10 x 10 metrů.
Vlivem silného větru docházelo
k rychlému šíření požáru. Na pokyn velitele zásahu bylo zbudováno jednoduché vedení, kterým

byl požár lokalizován a následně
zlikvidován. Při hasebních pracích bylo spotřebováno 6400 litrů
vody.
Dopravní nehoda
Dne 7. října jednotka vyjela k dopravní nehodě tří vozidel
u obce Dolní Rožínka. Při příjezdu už na místě zasahovala
záchranná služba, která ošetřovala 2 lehce zraněné osoby. Jednotka provedla úkoly k zabezpečení vozidel proti požáru a úniku
provozních kapalin. Dále na místě
řídila dopravu a prováděla odklánění dopravy rozměrnějších vozidel. Po příjezdu dopravní policie
a zdokumentování nehody jsme
provedli odstranění následků,
zametení vozovky a vyproštění 1 vozidla z příkopu.
Za HZS Bystřice n. P.
nstržm. Petr Lukeš, DiS
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Gymnázium Bystřice n. P. prohloubilo ve dnech 15. - 19. září 2008
své přátelství s partnerským Julius-Motteler- Gymnáziem v Crimmitschau v Německu. Na dopravu
24 bystřických studentů přispěl MÚ
Bystřice n. P.
Během návštěvy jsme prezentovali společný projekt na téma Historie
spolupráce gymnázií.
Práce na projektu spočívala ve
vyhledávání informací ohledně spolupráce, oslovení osob, které byly do
spolupráce v minulosti zapojeny.
Během přípravy projektu jsme se
studenty zjistili mnoho zajímavého
a celá řada i bývalých účastníků objevila v historických dokumentech či na
fotograﬁích své tehdejší přátele. Toto
zkoumání bylo možné díky zachování spousty dokumentů o partnerství
obou gymnázií a díky spolupráci
občanů, učitelů a bývalých studentů
gymnázií, které jsme oslovili s žádostí o vyplnění dotazníku.
Spolupráce obou škol trvá již 32 let,
začátek sahá do roku 1976, družební
smlouva byla podepsána 11. července 1977 tehdejším ředitelem Gymnázia Bystřice n. P. panem Hlouškem a zástupcem ředitele Gymnázia
v Crimmitschau panem Rohlederem.
Každá reciproční návštěva je
náročná na organizaci celého výjezdu, programu, projektu, ale odměnou
je získání nových cenných zkušeností
a poznatků.
Po vřelém přivítání panem ředitelem Müllerem nás nabitý program
připravený německými přáteli, paní
Annett Biedermann a Veronikou
Müller, zavedl na zajímavou výstavní expozici do zámku Blankenhaim.
Ve městě Zwickau jsme při prohlídce
knihovny Westsächsische Hochschule objevili možnosti pro studenty.
Kněžské domy ve Zwickau dokumentovaly nelehký život v době před
700 lety.
Na prohlídku historické části města
Lipska navázala návštěva zoologické
zahrady, jež okouzlila každého člena
výpravy.
Velmi příjemné bylo i přijetí
pana starosty Günthera na radnici
v Crimmitschau, kde se nám dostalo
přednášky o historii města i současném životě v něm. Opomenout se
nedá ani prohlídka radnice, sklepních
prostor a radniční věže s výhledem na
město.
Vytrvalost a sportovního ducha
bylo třeba naplno využít v tzv. Saský
sportovní den, kdy jsme se zapojili do
zhruba desetikilometrového svižného
pochodu, přerušeného několika stanicemi se sportovními úkoly a otázkami sportovního charakteru.
Společný program před naším
návratem do rodné vlasti završil turnaj v bowlingu, naplněný přátelskou
komunikací v němčině a plánováním
následující spolupráce mezi školami.
Stanovili jsme termín další reciproční
návštěvy, pravděpodobně únor 2010,
neboť němečtí přátelé by rádi zažili
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„Přátelení“ v Crimmitschau

zimu na Vysočině, a téma projektu
– Významné svátky a způsob jejich
slavení v obou zemích.
Odpoledne a večery trávili naši
studenti se svými německými přáteli a jejich rodinami. Zde museli
uplatnit nejen své jazykové znalosti,
ale i schopnost přizpůsobit se, být
tolerantní a hlavně samostatní. Učili
se poradit si v daných situacích.
Během celého výjezdu jsme se
setkali s vřelým přátelstvím, otevřenou upřímností a snahou vyhovět
našim požadavkům. Měli jsme možnost porovnat zvyky v rodinách i ve
škole, získali nové přátele a kamarády. Ochutnali jsme saskou kuchyni,
ne vždy tradiční pro naše chuťové
buňky. Zajímavá byla např. kombinace bramboráku s jablečným pyré,
či klobása s bramborovým salátem.
Věříme, že se se zástupci města
a partnerské školy v Crimmitschau
setkáme během oslav 55. výročí
založení Gymnázia Bystřice n. P.
U této příležitosti chystáme pro
veřejnost v prostorách našeho gymnázia výstavu dokumentující spolupráci obou partnerských gymnázií.
Všichni jste srdečně vítáni.
Postřehy zúčastněných studentů:
„Nezažila jsem žádné nepříjemnosti, snad jen pár překvapení.
Jednou se mě Jana zeptala, zda jím
toasty. Byla jsem ráda, že dostanu
k jídlu něco, co znám a ne zase nějakou německou specialitu. Pak se
ptala, zda jím ananas. Také jsem odpověděla ano. Vůbec mě v té chvíli
nenapadlo, že ananas dá se salámem
do toastů a zapeče. I když na tuto
kombinaci nejsem zvyklá, dalo se to
jíst a považuji to za veselý zážitek.
Stejně jako, když poslední den vola-

la Jana na svou maminku, kde jsou klíče od auta. Maminka jí asi nerozuměla
nebo neslyšela, tak na ni Jana zavolala:
klůče od mašiny.“ (Lenka Trdá – 3.A)

„Zjistil jsem, že mentalita Němců je jiná než česká, přístup rodin
k hostům také odlišný, ale jinak byl
program navržený školou velmi zajímavý. Pozitivní věcí bylo, že jsme se
večer mohli s kamarády scházet. Zájezd hodnotím kladně. Je to pro mě
velká životní zkušenost.“
(Vít Císař – septima)
„Měla jsem strach, jak to zvládnu, ale zbytečně. Moje Jeanette byla
moc milá, přátelská a komunikativní,
domluva probíhala bez problémů,
i když jsem si musela zvyknout na
saský přízvuk.
Vyměnily jsme si adresy , telefony
a píšeme si. Pozvaly jsme se vzájemně na další návštěvu, tak doufám, že
navázané přátelství udržíme.
Celkově jsem si z Německa odvezla mnoho cenných zkušeností a dobrý
pocit z příjemného setkání.“
(Jitka Juklová – septima)
„Zprvu jsem vůbec nevěděla, zda
se mám na výměnný pobyt přihlásit.
Pochybovala jsem , že by moje znalost němčiny mohla stačit, ale nakonec jsem si dodala odvahu a přihlásila
se.
Po příjezdu následovalo rozdělování do rodin, které proběhlo velmi
rychle a najednou jsem seděla v autě
a jela do svého nového německého
domova. Od té chvíle až do konce
pobytu jsem se opravdu nenudila.“
(Milena Pavlů - 3.A)

Spolupráce ZŠ na Masarykově náměstí 60
Zrealizovat úpravu školního areálu se vždy daří ve spolupráci ochotných a šikovných lidí. V Bystřici
n. P. patří naše škola k nejmenším
a málo známým snad i proto, že
zabezpečujeme vzdělávání především žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Těchto škol je
v našem kraji jen několik.
Školní prostředí se snažíme soustavně zlepšovat. Letos se nám
podařilo opravit elektroinstalaci
v jedné třídě a vybudovat přístřešek
na zahradní nářadí. S některými požadavky se obracíme na město Bystřice v jehož nájmu naše škola je.

Vybudovat nový plot kolem školního pozemku nám přislíbila obec.
Vlastní realizace začala koncem
září. Na odkrytou část zahrady
bylo navezeno několik fůr hlíny.
Ta poslouží k budoucí úpravě školního pozemku. Chci poděkovat
panu Lukasovi ze Zlatkova, který
provedl přemístění hlíny dle našich
požadavků. Je to sponzorský dar
pro naši školu – děkujeme. Další
úpravy budou probíhat na základě
konzultací zahradního architekta
i se zástupci města Bystřice n. P.
Josef Buchta - řed. školy

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ZŠ TGM ve znamení ﬂorbalu 2

Tak jsme se konečně dočkali! Od
našeho vítězství v okresním kole
ﬂorbalové soutěže Jaga Oxygen Cup
pořádaného pro žáky 5. a mladších
tříd základních škol uplynulo mnoho času. Prázdniny byly nekonečné,
z nás se stali šesťáci a touha utkat se
s ostatními týmy v krajském kole
byla k nevydržení.
Konečně nastal den D. Ve středu
22. října jsme se v mírně pozměněné sestavě vydali do Základní školy
v Třešti, kde se konalo krajské kolo
soutěže. První zápasy jsme vyhráli
s rozdílem až 10 gólů, ale poměrně
snadno získaná vítězství nás připra-

vila o ostražitost. A po závěrečném
hvizdu a součtu všech bodů se ukázalo, že se dělíme o 3. místo s domácími. Bohužel s nimi jsme vzájemné
utkání prohráli, a tak jsme se propadli
na sice pěkné, ale nepopulární 4. místo. Nejlepším střelcem byl tradičně
Zdeněk Kolář, který nastřílel 12 gólů.
Malou útěchou pro nás bylo, že jsme
jako jediný tým porazili celkového
vítěze turnaje, kterým se pro tentokrát stala ZŠ z Třebíče.
Letos to nevyšlo, ale už nyní trénujeme na 2. ročník této soutěže.
Mgr. Iveta Čuhelová, ZŠ TGM

Nevšední zážitek

Rok se pozvolna chýlí ke konci a jezdecký klub při VOŠ a SOŠ
Bystřice n. Pern. má za sebou další úspěšnou sezónu. Letos jsme se
soustředili především na výchovu
a výcvik mladých koní a jezdců.
Všichni pod vedením kvaliﬁkované

cvičitelky Hany Bernovské vykonali zkoušky na výbornou. A tak se
náš jezdecký klub rozrostl o další
jezdce, kteří nás nyní mohou representovat na oﬁciálních závodech.
Ježdění ale není jen pro zkušené jezdce, začít se může v každém
věku. A protože se blíží Vánoce,
nabízíme Vám dárkové poukazy.
Kolik zaplatíte, záleží jen na Vás.
Jedna hodina jízdy na koni stojí 250 Kč, od pěti hodin je cena
pouze 200 Kč/hod. S námi máte
možnost podniknout romantickou vyjížďku do přírody či zkusit
výcvikovou lekci jízdy na koni.
Darujte pod stromeček svým blízkým nevšední zážitek, kterému se
ponožky či pletený svetr rozhodně
nevyrovnají.
Další informace na telefon
608 151 727
Kateřina Kluzová

NENÍ NAD DOBROU SPOLUPRÁCI
Už se zase barví stráně, půjdeme
se kouknout na ně …
A tak jsme vyšli. Kdo? Druháčci
ze Základní školy T. G. Masaryka.
Kam? Do soukromého hospodářství
u Ťupů v Rozsochách.
Jednoho slunného říjnového dne
v rámci cvičení v přírodě jsme se
vypravili zkoumat krásy podzimu.
Díky skvělé spolupráci školy s rodiči jsme využili nabídky blíže poznat
život na venkovském statku. Kromě
možnosti seznámit se s různými
domácími zvířaty, včetně pohlazení
telátka Adélky, si pro nás rodina Ťupova připravila dopoledne plné her,
soutěží, ohniště na opékání buřtíků,
zapřaženého koně s bryčkou (největší zážitek dětí), ale i sladkou tečku
- báječné „buchty“.
Po poděkování a rozloučení jsme
si to namířili zpět do naší školy.
Sluncem zalitá příroda nám odhalovala svoji krásu v barvách podzimu.
Velkou radost všem přinesly objevené kaštany a ořechy. Po zdolání
dlouhé pěší túry nás pěkně bolely
nožky, ale expedice se zdařila na

jedničku (s hvězdičkou)!
Bez ochoty a zájmu ze strany rodičů by se takovéto přínosné akce
nemohly uskutečnit. Děkujeme!
za druháčky
Mgr. V. Šikulová a Mgr. J. Bártová
ze ZŠ T. G. Masaryka

Vincent van Gogh v Albertině!!!
Naše škola, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, se 27. října
2008 v 6 hodin ráno vypravila na
exkurzi za výtvarným uměním do
Vídně. Město nás překvapilo dozvuky vojenské přehlídky, která se
konala předcházející den u příležitosti rakouského státního svátku.
Rakušané si připomínali 53. výročí
podepsání tzv. Státní smlouvy, kdy
Rakousko, po válce obsazené spojeneckými vojsky, získalo nezávislost pod podmínkou neutrality.
Naším hlavním cílem ale byla
velká ojedinělá podzimní výstava
obrazů Vincenta van Gogha. Tento holandský malíř patřil k průkopníkům expresionismu. V přepychových prostorách Albertiny,
největšího obytného paláce Habsburků, bylo vystaveno 170 mistrovských děl – kresby a akvarely,
které vznikly během posledních
tvůrčích let umělce v Paříži, Arbes
a Saint-Rémy.
Obrazy byly zapůjčeny galeriemi z Amsterdamu, New Yor-

ku, Paříže, Madridu a dokonce
i z Prahy. Každému se určitě líbil
jiný obraz, ale mě nejvíce zaujalo
vyobrazení Psychiatrické léčebny
v Saint-Remy, kde byl van Gogh
léčen. Velkým paradoxem je, že
sám umělec žil v neustálé bídě, ale
dnes jeho díla dosahuji cen v řádu
milionů. Například obraz „Podobizna Dr. Gacheta” patří mezi
deset nejdražších uměleckých děl
světa: byl prodán za 82,5 milionu
amerických dolarů.
Někteří z nás zhlédli výstavu
týkající se Habsburků – rodinné
portréty, sochy, ... K vidění byla
i výstava fotograﬁí arktických
a alpských ledovců z 19. století
nazvaná ,,Síře ledu. Arktida a Alpy
od roku 1860 až dodnes.” Mapuje těžko přístupná místa, ledovce
a polární oblasti.
Celý výlet proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných a zanechal silný umělecký zážitek.
Kamila Mašová, studentka sexty

SKOTAČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY
Předposlední říjnový den jsme
v tělocvičně naší školy přivítaly
děti z předškolních tříd mateřských škol, které přišly v doprovodu rodičů, prarodičů i starších
či mladších sourozenců na odpoledne nazvané „Předškoláčku,
neboj se!“
Počáteční ostych děti rychle
překonaly a s nadšením jim vlastním se vrhly do plnění nejrůznějších úkolů. Běhaly, skákaly,

šplhaly, klouzaly se, soutěžily…
a dokonce si také musely spočítat vyhrané bonbóny. Odcházely
spokojené a nadšené s příslibem,
že se v listopadu přijdou do školy podívat zase. Tentokrát se však
nesejdou v tělocvičně. Společně
se svými kamarády budou skotačit
v kmenové třídě našich prvňáčků.
učitelky 1. stupně
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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Vážení čtenáři, stalo se již zvykem,
že v tomto období se Vás snažíme
srozumitelnou formou informovat o tom, co se za uplynulý rok na
naší škole změnilo, co se podařilo
nebo nepodařilo a informovat Vás
o tom, co chystáme a co nás čeká
v období budoucím.
V minulém školním roce (20072008) pokračovalo vzdělávání v naší
škole na těchto zařízeních a oborech:
Vyšší odborná škola - obor agroturistika.
Střední odborná škola měla studijní maturitní obory management
cestovního ruchu, agropodnikání, nástavbové studium podnikání
a dopravní provoz. Učební obory
zakončené výučním listem – automechanik, autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, zámečnické práce ve
stavebnictví, šití oděvů, kuchařské
práce a zahradnické práce.
Pro školní rok 2009/2010 bude
nabídka studijních a učebních oborů
téměř totožná. Rozhodující bude to,
kolik žáků ze základních škol projeví
vzhledem k počtu vycházejících žáků
o naší školu zájem. Zatím můžeme
konstatovat, že čísla za poslední dvě
léta byla slušná, protože ve školním
roce 2007/2008 jsme měli 544 studentů a učňů a v letošním školním
roce 2008/2009 máme 535 studentů
a učňů. Takže s celkovými počty
zatím žádné velké problémy nemáme, problém je v rozdělení studentů
a učňů do jednotlivých oborů.
V minulém školním roce ukončilo studium na naší škole 18 studentů
VOŠ – absolutoriem, 50 studentů SOŠ

Dny otevřených dveří na VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem

a 27 studentů dálkového studia – maturitou, 30 učňů SOU a 23 učňů OU
– učňovskými zkouškami. Důkazem
svědomitého přístupu školy ke vzdělávacímu procesu, je to, že 17 učitelů
a mistrů se zúčastnilo dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
O zapojení školy do ostatních činností svědčí to, že jsme se zúčastnili
99 sportovních, kulturních a jiných
aktivit. Za zmínku také stojí zapojení
do 11 projektů s celkovým rozpočtem
téměř 2 milióny korun.
V oblasti investiční bylo ve škole krajem Vysočina proinvestováno
4,6 milionu korun za výměnu oken
a opravu elektroinstalace. Na rok
2009 je plánováno 8 milionů korun
na opravu střechy SZeŠ, 6,5 milionu
korun na opravu střechy na Odborném učilišti a 7 milionů na vybudování nové svářečské školy.
Co říct závěrem? Škola žije, buduje, opravuje a čeká na nové studenty

PRIMA ŠKOLA PRO VŠECHNY Vás zve
na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
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Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vás i Vaše
děti pozvali do naší školy 17.12.2008,
v době od 8.00 do 13.30 hodin na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Za
účelem prohlídky Vám škola zůstane
otevřena až do 16.00 hodin.
Základní škola Bystřice nad
Pernštejnem, Nádražní 615 (PRIMA ŠKOLA PRO VŠECHNY) je
nedílnou součástí komunity města
Bystřice nad Pernštejnem a okolního
regionu. Veškerá činnost školy směřuje k cíli vychovávat vzdělaného
a slušného občana, schopného uplatnit se aktivně a pozitivně v životě
i správě věcí veřejných. Aby dosáhla
uvedených cílů, spolupracuje s vedením města i okolních obcí, dalšími
školami, zaměstnavateli, pedagogicko-psychologickou poradnou a jinými institucemi a podílí se na kulturním životě města.
Každý žák si má odnést do dalšího
života široké spektrum znalostí, dovedností a postojů, pochopit význam
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spolupráce a výhody práce v týmu.
Na základní komunikativní úrovni má
hovořit jedním cizím jazykem a seznámit se se základy dalšího jazyka, učit
se využívat informační technologie,
šetrně využívat neobnovitelné přírodní
zdroje, seznámit se s možnostmi úspor
vody, tepla, energie a má znát zásady
zdravého životního stylu.
Pro dosažení výše uvedených cílů
je školou kladen důraz na ekologii,
která svým obsahem i rozsahem
zahrnuje všechny sledované oblasti
a působí jako jednotící prvek.
Snahou školy je vyhovět všem
žákům podle jejich schopností
potřeb, a to nejen dětem vyžadujícím
speciﬁcký přístup (např. vzhledem
k poruchám učení), ale i dětem nadaným. Zvýšený důraz se klade také na
tělesnou výchovu a všestranné sportovní vyžití. Vzdělávání v naší škole
k tomuto cíli směřuje.
Naše Prima škola se těší na Vaši
návštěvu.
Mgr. Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

a učně. Nečekáme jenom my, ale
čekají i podniky a ﬁrmy, se kterými
škola úzce spolupracuje. Jako příklad
by se dala uvést spolupráce s ﬁrmou
Wera Bystřice nad Pernštejnem, se
kterou již druhým rokem nabízíme
učební obor zámečník strojní výroby
s nadstandardními výhodami.

Je ovšem třeba, aby si rodiče a žáci
jako potencionální zájemci o studijní
nebo učební obor na jakékoliv škole
uvědomili, že absolutoriem, maturitou nebo učňovskými zkouškami nic
nekončí , ale teprve začíná.
Nabízíme Vám touto formou, pár
myšlenek k zamyšlení při Vašem rozhodování co dál. Nedá se zde nabídnout
všechno a proto si Vás, žáky a rodiče,
i širokou veřejnost, dovolujeme pozvat
na Dny otevřených dveří v naší škole
ve středu 26. 11. 2008 a 10. 12. 2008
v době od 8.00 do 16.00 hodin. Bude
proVás připravena prohlídka všech škol
a pracovišť pro praktický výcvik,
výstava obrazů, zeleniny a vánočních
motivů.
V případě potřeby jsme ochotni se
Vám, po předchozí domluvě, věnovat
kdykoliv (www.szesby.cz, tel. 566
550 917, email szesbys@szesby.cz).
Těšíme se na Vaši návštěvu a Vaše
přihlášky.
VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem

PODZIM NA BYSTŘICKÝCH ŠKOLKÁCH
„Podzime, podzime jaký jsi milý, i když nám sluníčko svítí jen chvíli…“

Středa 8. 10. MŠ Čtyřlístek „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“
Jestlipak víte, kdy a kam se ukládají broučci každý rok ke spánku?
Nevíte? Tak se na to zeptejte dětí
z MŠ Čtyřlístek. Ty totiž i letos doprovázely broučky na jejich posledním
letu. Lampiony, lucernami a dalšími
světýlky osvětlily děti broučkům
jejich cestu, a poté je uložily do
postýlek na školní zahradě, kde je
ukolébavkou uspaly.

Středa 8. 10. MŠ Pohádka „ SLAVNOSTI BRAMBOR“
Odpolední akce pro děti a rodiče ukázala, jak lze brambor využít k výrobě
dobrot a ještě se u toho dobře pobavit.

Středa 15. 10. MŠ Korálky „PODZIMNÍČKOVO ČAROVÁNÍ“
V dnešní podvečer si přišly děti z naší školky, v doprovodu svých rodičů,
sourozenců a kamarádů, posvítit na čáry skřítka Podzimníčka. -MŠ Bystřice-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ A SPORT

Šachový klub DDM
Bystřice n. P.

Putování za Bystřicemi

Letos byla obnovena činnost ŠK DDM Bystřice n. P. a od podzimu hraje
opět soutěž družstev, konkrétně Regionální soutěž Vysočiny.
1. kolo:
Spartak Velké Meziříčí B - ŠK DDM Bystřice n. P. 2:3 (vyhráli Karel
Krondráf ml., Radovan Hájek, Pavel Karas a prohráli Karel Krondráf st. a Jan
Pelán)
2. kolo:
ŠK DDM Bystřice n. P. - Sokol Jámy 4:1 (vyhráli Karel Krondráf st., Pavel
Karas, Pavel Klanica, Jan Pelán a prohrál Martin Peňáz)
Tabulka po 2. kole:
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Více najdete na www.sachybystrice.estranky.cz

Tenisová školička
0d 9. 1. do 27. 2. 2009 bude opět
Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem pořádat ve sportovní hale
tenisovou školičku. Pod vedením
trenérů a hráčů TK se zde budou
moci seznámit se základy tenisu
děti ve věku od 7 do 10 let. Tenisová školička bude probíhat každý pátek v době od 15.30 - 17.00

hodin. Zájemci o tuto školičku
mohou svoje děti přihlásit v recepci sportovní haly buď osobně nebo
na telefonním čísle 566 551 098.
Počet dětí bude omezený. Cena za
celý kurz je 300,-Kč/dítě. Děti si
mohou půjčit tenisovou raketu.
Zdeněk Mašík

ODDÍL KARATE – TODE BYSTŘICE N. P.
Oddíl KARATE - TODE Bystřice n. P. oznamuje, že tréninky i letošní rok
probíhají v úterý a ve čtvrtek od 17.30 – 19.00 hod. a v pátek od 18.00 – 19.00
hod. Nábor do oddílu je možný průběžně po celý rok během tréninku, který
probíhá v prostorách Orlovny.
Kontaktní údaje:
Orlovna, Dr. Veselého 358 (bývalé kino)
kontaktní osoba: Roman Matyášek
Tel.: 777 565 975, e-mail: romanm@centrum.cz, web: www.cudk.cz

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Je to k nevíře, ale žáci prvních
tříd Základní školy T. G. Masaryka
již za tři měsíce školní docházky
znají všechna písmena velké tiskací abecedy a v průběhu několika
příštích dnů si osvojí i malá tiskací
písmenka. Již nyní si dokáží přečíst souvislé texty a knihy, které
jsou obtížností přiměřené jejich
věku. Zásluhu na tom má genetická metoda čtení, kterou se na naší
škole prvňáčci učí číst. Metoda
vychází z myšlenek spisovatele
Josefa Kožíška (ale i Václava Příhody), a proto je rovněž nazývána
Kožíškovou. Další velkou výhodou
této metody je čtení s porozumě-

Putování za Bystřicemi je projekt, který provází třídu 8. A ZŠ
Nádražní 615, Bystřice n. P. od
šestého ročníku. Žáci stejné věkové kategorie se každoročně navštěvují a pořádají sportovní turnaj.
Jak se to vlastně tenkrát všechno
seběhlo?
Naše škola dostala pozvání k účasti na projektu „Putování za Bystřicemi“. Tehdejší 6.A byla touto
nabídkou nadšena a jednoznačně
přikývla k účasti. A tak putování
mohlo začít.
Začalo náročnou přípravou. Děti
nejdříve podle mapy a internetu
vyhledaly všechny Bystřice v ČR
a zhotovily kalendář. V každém měsíci kalendářního roku byla představena jedna z Bystřic v České republice. Takto zhotovené kalendáře pak
posloužily našim žákům jako dárek
při první návštěvě.
Ta směřovala do Bystřice nad
Olší, druhá návštěva do Velké Bystřice. Obě měly velmi podobný
průběh. Vyjížděli jsme brzy ráno
autobusem, dorazili na určené
místo, uviděli, utkali se a zvítězili.
Ano, vždy jsme poměřovali svoje síly – dívky v míčových hrách,
chlapci ve fotbale a ﬂorbale. Poté
jsme dobře poobědvali ve školní jí-

delně a prohlédli si jejich Bystřici.
Cesta domů pak ubíhala podstatně
rychleji než cesta tam.
Rok utekl jako voda a současná
8. A se začala připravovat na další
setkání. Tentokrát ale trochu jinak.
Byli jsme v roli hostitele, to znamená, že jsme uvítali v naší škole
své přátele.
Přípravy byly velmi hektické,
provázeny strachem a nervozitou,
aby všechno klaplo. Kolem desáté
jsme vítali první návštěvníky. Po
malém občerstvení hostů zahájil
projevem pan starosta ing. K. Pačiska tak dlouho připravované setkání.
Následovalo již tradiční sportovní
klání, oběd ve školní jídelně a na
závěr prohlídka města.
Pár hodin pobytu přátel v našem
městě uběhlo velmi rychle a nastalo loučení. „Tak zase za rok“, ozvalo se z několika stran. „V některé
Bystřici“.
Taková setkání jsou velmi příjemná, přínosná, ale i ﬁnančně
náročná. Naše škola jej mohla zrealizovat díky sponzorům a vstřícnosti některých rodičů. Za vše jim
patří velký dík.
Mgr. Alena Boháčová, třídní
učitelka 8. A
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

ním od samého počátku výcviku
čtení.
Odměnou pro děti za jejich velkou snahu a píli bude slavnostní
akce Pasování na čtenáře, kterou
pro ně připravíme 5. prosince ve
spolupráci s pracovnicemi dětského oddělení Městské knihovny
v Bystřici nad Pernštejnem. Na
tuto slavnost zveme i rodiče a prarodiče našich prvňáčků.
A protože Vánoce klepou na
dveře, jistě všechny prvňáčky potěší pod stromečkem krásná knížka,
kterou si již sami přečtou.
učitelky 1. tříd
ZŠ T. G. Masaryka
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OKNO DO DUŠE
Zpočátku, alkoholismus stejně
jako každá jiná
závislost, je slabost, z které se později (mnohdy
až za mnoho let) vyvine nemoc.
Co alkohol dělá s organizmem?
Při běžném opojení, které již zažil
každý z nás, se člověk prohřívá, srdce mu tepe rychleji, snižuje se kritika
a sebekritika, zvyšuje se sebejistota.
Vše se mu zdá snazší, opojený má pocit tělesného i duševního zdraví, navazuje kontakty, sice povrchní, ale to mu
nevadí. Prožívá příjemný pocit spokojenosti, při kterém bez rozpaků prozrazuje intimnosti. Slovní a motorické
projevy mohou být v normě, případně
je zrychleno motorické tempo.
Ovšem další konzumace alkoholu
vede k nepřiléhavému chování, uvolňují se bariéry, dochází k překračování hranic druhých. Začnou poruchy
s koordinací, potíže s expresním řečovým projevem, objevuje se beztaktní,
cynické a hrubé chování, které majiteli stále připadá správné. Pak se mu
začne zdát, že se ostatní mění a začne
vyvolávat hádky a rvačky. Pořád ale
ještě vnímá okolí, je schopen mluvit
k určitému tématu, ale čas od času
upadá do útlumu a když se z něho
probere, zasahuje nevhodně do konverzace. Později se objevují negativní
vegetativní jevy, kardiovaskulární potíže, dechová ataxie (ataxie je porucha
hybnosti projevující se nesouměrností pohybů a jejich špatnou koordinací), pacient přestřeluje v pohybech
(se zavřenýma očima se nedokáže
dotknout špičky nosu), je narušena
jeho chůze a řeč, poruchy vědomí,
následně koma a nakonec smrt.
Proč člověk pije a jak se jeho závislost vyvíjí? Pití je spojeno se sociální
adaptací, člověk pije, aby se uvolnil
z napětí a lépe se začlenil tam, kam
se začlenit chce. Původně se zpravidla jedná o člověka, který je nejistý
a podceňuje se. Pak zjistí, že alkohol
mu pomáhá při usnadňování sociální
adaptace tím, že snižuje jeho napětí.
Toto je první období, které se postupně rozvíjí a trvá cca 2 roky. Končí tím,

že člověk si poskytuje permanentně
konstantní ulehčení.
Přechází do druhé fáze svého problému, pije, a to ho začíná izolovat.
Objevují se „okénka“ – výpadky paměti. Alkohol už prostě „potřebuje“,
má na něj žízeň. Objevují se výčitky
a pocity viny z problémů, které vznikají důsledkem pití. Začíná se stranit
lidí, má pocit, že mu nikdo nerozumí.
Pije tajně, vytváří si úkryty, kam si
chystá láhve, aby nikdy neměl daleko
k hltu. Nerad slyší mluvit o alkoholismu (ani se ho to nemusí týkat), reaguje vztahovačně a agresivně. Tímto
obdobím se potácí pět až osm let.
Poté nastává stádium plné závislosti, které je typické agresí vůči
ostatním a je spojené s výraznou
sebelítostí. Postižený ztrácí kontrolu
nad pitím, jak se jednou napije, tak se
rovnou opije, a je mu jedno čím. Abstinovat dokáže již jen občas. Začínají
se u něj projevovat megalomanické
tendence, je výmluvný, domýšlivý,
frajeří, dokáže hostit celou hospodu.
Objevují se první příznaky depresí,
případně úzkosti (pocity osamělosti,
viny, sebelítost). Začíná zapomínat
na hygienu, chátrá, smrdí. Opouští
přátele, rodinu i zaměstnání, chytá
se part alkoholiků. Objevují se první
vážné duševní poruchy na bázi chronického alkoholismu. Ještě pořád se
ale brání absolutnímu úpadku a terapie i v tomto období má šanci.
Potřeba „ranního alkoholického
povzbuzení“ je přechodem k dalšímu
stádiu, které již znamená úpadek a sociální degradaci. Toto poslední stadium začíná tím, že dotyčný pije od
rána do večera, hroutí se poslední zábrany k pití, už je mu všechno jedno,
vzniká alkoholická psychóza. Může
pít málo, ale dostává se rovnou do
stavu rozvratu, ani na chvíli se necítí
dobře. Výrazný třes, orgánové potíže,
nekonečný strach (předmět strachu se
rychle mění, není šance na vydechnutí). Typické pro toto období je otupění
citů, neschopnost volního rozhodování, lhaní, lhostejnost, nespolehlivost,
hrubost, krádeže, podvody, absence
pocitů viny – výrazná degradace

Zubní pohotovost k listopadu a prosinci 2008
LISTOPAD
29. 11. 2008 MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín
30. 11. 2008 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
PROSINEC
6. 12. 2008 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
7. 12. 2008 MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
13. 12. 2008 MUDr. Jiří Gregor, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
14. 12. 2008 MUDr. Jan Kopecký, Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránách 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)
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4. ALKOHOLISMUS – SLABOST NEBO NEMOC ?
osobnosti. Nejpozději v této fázi se
objevuje kognitivní deﬁcit (zejména je postižena paměť) až demence.
Zbývá jen strach, úzkost, deprese.
Následuje marasmus (neschopnost
fungovat integrovaně a smysluplně
pro sebe i pro okolí – pokálí se, pomočí) a smrt. Terapie v tomto období
již nemá šanci, protože není motivace, nejsou kognitivní schopnosti,
osobnost je rozvrácená.
Chronický alkoholismus vyvolává
řadu dalších závažných duševních
onemocnění.
Co dělat s alkoholikem? Toto je
velmi častá otázka nešťastných obětí
(rodinných příslušníků). Alkoholismus se dá vyléčit ještě i ve stadiu plné
závislosti. Jenže, bohužel, to závisí jen
a pouze na alkoholikovi, zda se bude
chtít léčit nebo ne. Nikdo ho k ničemu nemůže donutit a pokud on sám
to nechce, tak není šance na vyléčení.
A on to většinou nechce. Protože připustit si, že má problém, by byla slabost
a její přiznání je téměř nemožné.
Léčba. Probíhá na psychiatrických

odděleních. Je dlouhodobá, minimálně tři měsíce. Skládá se z odvykací
fáze, kdy dochází k očištění organismu a poté nastupuje hluboká terapeutická léčba, při které pacient pracuje
na svém sebehodnocení, to je základní požadavek pro zvládnutí abstinence, mění své navyklé vzorce chování
a snaží se pochopit a přijmout sám
sebe. Po návratu do reality je vhodné,
spíše bych řekla nutné, docházet do
skupinové psychoterapie, nejčastěji
to bývá svépomocná skupina Anonymních alkoholiků. Vzájemně si
pomáhají a podporují se při zvládání krizových situací. I když toto vše
zvládne, není vyhráno, mnohdy stačí
stresující životní situace, sklenička alkoholu a člověk je tam, kde byl dříve
a může začít vše od začátku.
Hrůza alkoholismu je v tom, že
neničí pouze jednotlivce, ale likviduje všechny a všechno kolem. Oběti
tohoto onemocnění se shodují v tom,
že s alkoholikem se nedá žít. S ním se
život pouze přežívá.
psycholožka Jitka Bukáčková

PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ
Milí přátelé. Máme za sebou další koncert z cyklu Balady a romance...
V pořadí již čtvrtý koncert byl rozhodně nejnáročnější. Jeho příprava si vyžádala mnoho času a také rozsahem a nároky technického zabezpečení předčil
všechny předchozí. Koncert byl pro vás tentokrát uspořádán nově vzniklým
občanským sdružením SONK - Smyčcový Orchestr N. Kyjovského, které působí při ZUŠ v Bystřici n. P. a na organizaci spolupracovalo Město Bystřice
n. P. a kulturní dům. O zdárný průběh tohoto projektu se zasloužilo 52 účinkujících a 5 osob v zázemí. K tomu je nutno připočítat pomoc od mnoha přátel
a známých. Protože nelze všechny jmenovat, zmíním alespoň ty nejdůležitější.
Ráda bych ještě jednou touto cestou poděkovala všem, bez kterých by nebyla
realizace projektu takového rozsahu vůbec možná:
Městu Bystřice n. P., obci Bohuňov – starostovi M. Slámovi, kulturnímu
domu a TJ Sokol v Bystřici n. P. za podporu a pomoc. Františku Macháčkovi,
Jaroslavu Opatřilovi, Miroslavu Koudelkovi, Jiřímu Dufkovi a F. Macháčkovi
ml. za zvuk, světla a zvláštní efekty. A samozřejmě kapele Arzenal za spolupráci. Děkuji také všem rodičům a přátelům, kteří nás podporují v našem
snažení. A dík patří i vám, posluchačům, za vaši chválu, kritiku i inspiraci.
Zároveň bych se ráda tímto omluvila všem, na které nevyšlo místo a museli
celou dobu stát. Pokud bude nějaké příště, pokusíme se to vyřešit ke spokojenosti všech.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozvala na koncert smyčcové třídy s názvem
Vánoční hvězdičky. Uslyšíte nejmenší houslisty, ale i náš orchestr. Budeme se
na Vás těšit v neděli 14. prosince 2008 v 16:00 v Městském muzeu v Bystřici
n. P. v půdním sále. Společně vyzkoušíme nový prostor s krásnou akustikou.
Do sálu vede bezbariérový přístup a není se třeba bát ani zimy. Před začátkem
koncertu si můžete prohlédnout krásné expozice.
Za Orchestr N. Kyjovského – Lenka Macháčková
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OSTATNÍ

BYSTŘICKO - památky, krajina,
trvale udržitelný rozvoj

Ano, tak zněl název semináře pro
veřejnost, který 30. října 2008 uspořádalo Město Bystřice nad Pernštejnem
společně s Národním památkovým
ústavem v Telči. Nejdříve promluvil
Mgr. Sixtus Bolom o činnosti památkářů v krajině Bystřicka, které přitom
celé označil za přírodní park.
Mgr. Radim Silný poté přirovnal
lidové a technické památky Bystřicka ke skrytým pokladům. Obrazem
přiblížil některé lidové chalupy z Bystřicka, nejvíce jich je v Ubušínku,
Nyklovicích, Chlébském a Víru.
Mgr. Marta Procházková navázala zajímavou přednáškou o evangelických náhrobcích na Vysočině, které sama označuje termínem
„nekříže“. Upozornila na některé na
hřbitovech v Jimramově, Sněžném,
Novém Městě, Veselí či Dlouhém.
Čtyři litinové evangelické „nekříže“,
původem z Blažkova, jsou k vidění
v bystřickém muzeu.
Následoval příspěvek Ing. Dalibora Janouška „Nový dvůr – zámek
v Bystřici nad Pernštejnem“ o problematice tzv. školního statku a jeho
chátrání. Přednáška byla doplněna
amatérským videozáznamem.
Dopolední program završil Ing.
Petr Dvořáček přednáškou o své
chalupě v Telecím hned vedle známé „zpívající“ Lukasovy lípy. Used-

lost byla postavena po požáru v roce
1660, ale od té doby prošla výraznou
renovací.
Po obědě následovala exkurze do
opravdu zajímavých expozic Městského muzea v Bystřici pod vedením
ředitele PhDr. Vlada Cisára, aby se
poté účastníci opět vrátili do prostor
kulturního domu. Ing. Aleš Horák
hovořil o rodinné farmě Baucis v Lesoňovicích, vzpomněl počátky hospodaření svého děda a skončil u současné výroby oblíbených bio produktů.
Ing. Hynek Jurman pak shrnul
turistickou prezentaci Bystřicka za
poslední tři roky, připomenul zrealizované grantové i jiné projekty
a nastínil, co nového se chystá na rok
2009.
Štafetu pak převzala Mgr. Jana
Slaběňáková a v přednášce „Tajemství smírčích křížů” přiblížila problematiku uvedených kamenných památek, které se v našem kraji i celostátně
těší stále větší pozornosti.
Celý seminář pak zakončil Jiří
Slavík praktickými postřehy, jak
opravovat stará stavení na Vysočině.
V celodenním semináři se tedy dalo
najít dostatek zajímavostí pro každého. Škoda, že účast širší veřejnosti
nebyla zrovna velká.
-HJ-

„Jděte do toho…“

Zhruba před dvěma měsíci jsem
se vrátila ze svého prvního adaptačního kurzu a byla jsem z něj naprosto nadšená. Ještě před odjezdem
jsem měla trochu obavy, ale byla to
taková ta obyčejná lidská reakce na
to, když jede člověk do neznámého
prostředí a neví, co má očekávat.
Jakmile jsem však uviděla známé
tváře, tak všechny obavy ze mě spad-

ly a zbylo mi jen těšení se na nové
zážitky. První adaptační kurz byl
pro mě poznávacím, takže jsem se
spíše jen dívala kolem a vstřebávala.
Na další kurz jsem se už moc těšila
a vůbec žádné obavy mě nezaskočily. Tak to bylo už po zbytek všech těch mnou absolvovaných, avšak s tím rozdílem, že
s každým skončeným kurzem jsem
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Diskuze o využití kopce Hora
Článek o možném využití bystřické
Hory v minulém čísle přinesl několik
kladných i nesouhlasných reakcí. „To
snad nemyslíte s tou šibenicí vážně,“
projevila mi svůj názor jedna čtenářka
v samoobsluze. Paní Květuše Zobačová to cítila podobně a své stanovisko dodala písemně:
„S nemalým údivem a následným
smutkem jsem přečetla v Bystřicku
článek, ve kterém jsem se dověděla
o výsledcích soutěže o využití kopce
Hora. Protože žiji v našem městě již
60 let a věnovala jsem tomuto městu
a jeho dětem veškeré své pracovní úsilí po dobu svého produktivního věku
a mám toto město i lidi ráda, dovoluji
se vyjádřit k tomuto problému, který
se týká občanů nejen po stránce estetické, ale i etické a citové.
Neumím si představit, jak radostné
prožitky by čekaly všechny občany,
kdyby se denně museli dívat na obrovskou šibenici, která by z temene
Hory dominovala nejenom městu, ale
i dalším vesnicím v okolí. Chodník
k této „památce“ by lemovaly billboardy s kresbami důmyslných středověkých mučících nástrojů, jimiž byli
týráni vinní i nevinní žijící lidé.
Dospělým by tato výzdoba jistě
po čase zevšedněla, protože ‚„člověk
si zvykne na i na šibenici“. Také proto, že dnešní generace se šibenice již
nemusí a ve svém životě nikdy nemusela bát. Pohled na ni by vyzýval spíše
k vtipům a recesi...
Kdybych směla radit: Hora je běžný, obyčejný kopec, jakých jsou v naší
zemi desítky. Když býval zalesněn,
byl krásným, přirozeným útvarem
naší vysočinské přírody... Což, kdybychom se vrátili k permakultuře? Nevymýšlejme žádné drahé lesoparkové
úpravy! Celý kopec zalesněme klasickým smíšeným lesním porostem bez
cest. Obyčejný lesík při troše lesnické
péče brzy vzroste a vytvoří přirozenou
oázu pro příležitostný tichý odpočinek
potřebných. A zase bude slunce vesele
vycházet nad zelenající se Horou.
A ještě: co s mučícími artefakty?
Ty by snad patřily do oddělené, uzavřené expozice, kde by si zájemci
zaplatili vstupné, aby si tam mohli dle
své libosti prožívat mrazení v zádech
a spokojeně „příjemně omdlévat nad

utrpením druhých“.“
Paní Marie Kučerová o záměru
zatraktivnit Horu do internetové diskuze napsala: „Bylo již na čase zvelebit také toto památné místo, viditelné
z dalekého okolí. Jako rodačka jsem
ráda, že se radnice nakonec rozhodla
zachovat historickou tradici tohoto
místa. Rušivě a nevkusně v tomto okamžiku však budou působit zahrádkářské kolonie a nepořádek s nimi související, zbudované zde před „x“ lety,
kdy ještě nikdo nedokázal a snad ani
neuměl alespoň trochu pomyslet na
budoucnost a lepší a účelnější využití
tohoto místa. Škoda, že se doposud
nezachovaly civilizací nedotčené svahy tohoto kopce, které by pak vhodně orámovaly zde znovuobnovenou
dominantu tohoto místa.“
Mgr. Miroslav Veselý také připojil
svůj názor:
„Všem projektům fandím a doufám,
že přitáhnou do našeho regionu více
turistů, i když místo historických kořenů památek dnes převažuje byznys
a zisk, což je na tom to nejsmutnější.
Postavit skromnou funkční repliku
šibenice na naší Hoře také považuji
za dobré řešení, které zdůrazní a připomene ponurou historii naší lyžařské
Hory alias Šibeničního vrchu. Lepší
a rozsáhlejší dominantu tohoto kopce
jsme si ani nemohli přát. Jen doufám,
že v budoucnu nedojde k její devastaci sprejery a jinými zlořády z našeho města, jistě by to chtělo nějakou
ochranu.“
Co Vy a Hora a její budoucí podoba? Pokud Vám téma není lhostejné,
postupte nám svůj hlas!
-HJilustrace: Libor Balák (ke knize
H. Jurmana Zlatý pramen)

se těšila víc a víc na ten další.
Adaptační kurzy mi přinesly
spoustu nových zkušeností, nezapomenutelných zážitků, nových informací. Měla jsem možnost setkat
se s novými tvářemi a také s těmi
staršími, které jsem moc ráda viděla. Navázala jsem nové kontakty
a prohloubila staré vztahy.
Byl to velice příjemně strávený čas
a vůbec nelituji toho, že jsem jela.
Naopak mě mrzí to, že jsem se ze
studijních důvodů nemohla zúčastnit
dalších kurzů. Byla to pro mě velká
zkušenost a nový poznatek. Zajímavé bylo vyzkoušet si pozici lektora,
a pak následně spolu s ostatními přijí-

mat pochvaly či kritiky od dětí. Díky
adaptačním kurzům jsem si uvědomila, že je tato práce opravdu důležitá a může ovlivnit spoustu věcí, které
se odehrají v budoucnosti v třídním
kolektivu.
Vřele všem, co rádi pracují s dětmi
v obdobném duchu, doporučuji, pokud
budete mít někdy možnost se něčeho
takového zúčastnit, tak do toho jděte.
Je to opravdu něco úžasného, když můžete porovnat přijíždějící kolektiv s kolektivem odjíždějícím a vidíte ten rozdíl
a kus práce, kterou všichni společně
udělali.
Dagmar Stahlová,
dobrovolnice centra Nadosah
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KNIHOVNA A OSTATNÍ
Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro dlouhé zimní večery malý
výběr nových knih, z celkem 129 titulů zaevidovaných v průběhu měsíce října.
Knihy pro dospělé:
Guinness Word records 2009
Ablow Keith R.
Psychopat
Bauer Jan
Zemřít pro jediného boha
Bergan Ronald
Film
Brown Sandra
Adamův pád
Cimický Jan
Zápisník Paula Maigreta
Čech Zdeněk
Drsný střed Evropy
Čermáková Dana
Popelka Libuše Šafránková
Dvořák Josef
Netahej čerta za vousy
Heideking Jürgen
Američtí prezidenti
Horová Jitka
Ateliér výtvarných nápadů
Kačírková Eva
Na mrtvé je spolehnutí
Kafka Franz
Proces
Kessler Leo
Sirény z Dunkerque
King Stephen
Svědectví
Kural Václav
Hitlerova odložená válka za
zničení ČSR
Mosse Kate
Hrobka
Nosková Věra
Víme svý
Nowak Helmuth
Krvavý Kavkaz
Pacner Karel
Půlstoletí kosmonautiky
Prekop Jirina
Když dítě nechce spát
Richter Karel
Zločin, který unikl trestu
Sekerka Bohuslav
Mikroekonomie
Suvorov Viktor
Poslední republika
Vašíček Arnošt
Vesmírné přízraky
Vodička Ivo
Nechte leváky drápat
Knihy pro mládež:
Borgesová Marcela
Brezina Thomas
Goldﬂam Arnošt
Motlová Milada
Němeček Jaroslav
Peschke Hans-Peter




Se psem je psina
Dotek anděla
Standa a dům hrůzy
Adam půjde do školy
Úžasné příběhy Čtyřlístku
Hrady
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KONCERT
VÁNOČNÍ
HVĚZDIČKY

32=9È1.$
ýHVNRPRUDYVNi)DWLPD
.2&/Ëě29
QiURGQtFHQWUXP)DWLPVNpKRDSRãWROiWXYý5


PDULiQVNiVRERWD
VRERWDSURVLQFH
ZUŠ a Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem
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Vás srdečně zvou
na koncert
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Žáci smyčcové třídy Lenky Macháčkové, smyčcový soubor
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Cvrčci, Orchestr N. Kyjovského
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Neděle 14. prosince 2008, Městské muzeum
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v Bystřici n. P. – půdní sál, 16:00
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KULTURNÍ DŮM A DDM

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA PROSINEC 2008
Úterý 2. prosince - velký sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
SMYČCOVÝ
KOMORNÍ
ORCHESTR
COLLEGIUM
MUSICUM
Collegium musicum je smyčcový orchestr působící při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně pod vedením Mgr. Miloše
Šmerdy. Orchestr sdružuje hudebníky ze všech fakult univerzity, v současné době má cca 30 hudebníků
Dirigent: Miloš Šmerda a Miroslav
Tesař
Program:
W. A. Mozart, A. Vivaldi, J. S. Bach,
L. van Beethoven, B. Britten, J. Suk
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 24. 11. 2008
Středa 3. 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 12 Kč, veřejnost 17 Kč
Pátek 5. prosince - velký sál KD 15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Pondělí 8. prosince – velký sál KD
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ
Vstupné: dobrovolné
Úterý 9. prosince – velký sál KD
– 8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
Uvádí agentura GORDIA Praha
Napsala: Božena Šimková
Režie: Vlasta Janečková
Střídavě hrají: Z. Dolanský, J. Zapletal, M. Bohadlo, M. Dusbaba,
D. Landsmannová, M. Peňázová
Režisérka Vlasta Janečková patří
k nejznámějším a nejzkušenějším
tvůrcům televizních pohádek. Natočila seriál Kamarádi s nezapomenutelným Válečkem M. Ebena, pohádky Popelku, Zlatovlásku, O zakletém
hadovi atd. Ve spojení se známou
autorkou Krkonošských pohádek
B. Šimkovou spolupracuje od roku
1981.
Pohádka s klasickou zápletkou je
doplněna tanečně zpracovanými písničkami. Některé jsou známé národní,
jiné je připomínají. Výpravná scéna
a nápadité kostýmy zavedou děti do
prostředí, kde se ozývá klapot mlýna,

dřeváků i přidušený tlukot máselnice.
Věříme, že příběh Vodomila, Jonáše,
strýčka sumce, Márinky i mlynářky
zaujme a pobaví malé i velké diváky.
Určeno dětem 3 – 10 let, délka představení 60 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč

Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 11. prosince – velký sál KD
– 18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK
účastníků kurzu taneční a společenské výchovy, vstup pouze ve společenském oblečení
Hraje AJ CAPELLA BRNO
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: KD od 24. 11. 2008

Čtvrtek 18. prosince – malý sál KD
– 19.30 hodin
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA VÍN
Jubilejní v pořadí již dvacátá pátá
Prezentace ﬁrmy „Vinařství Vlastimil
Konečný a syn“
Vinařská oblast Morava, podoblast
Velkopavlovická, obec Čejkovice
Výklad k vínům – Vlastimil Konečný
Rodinná ﬁrma Konečný a syn byla
založena v roce 1992. V. Konečný se
již v 70. letech zabýval výrobou archivních vín, ale vinařství bylo pouze
jeho koníčkem. Od počátku založení
jeho ﬁrmy se zaměřuje u pěstování
vinice na způsob řezu předurčený
k nižší úrodě asi o 1/3 a tím ke zlepšení vyzrávání hroznů s vysokou cukernatostí. Jeho vína si získávají stále
větší oblibu, o čemž svědčí i celá řada
úspěchů na výstavách po celé ČR.
Zpívá, o víně hovoří Jožka Šmukař
a cimbálová muzika Slovácko mladší
s primášem Petrem Maradou
Hlavním reklamním partnerem večera je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 70 Kč, omezená kapacita sálu
Předprodej: KD od 26. 11. 2008

Sobota 13. prosince – velký sál KD
– 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA BYSTŘICKÁ KAPELA
Kapelník: Václav Ondra
Zpívá: Milena Jonášová a František
Koláček
Vstupné: dobrovolné
Pondělí 15. prosince – velký sál KD
– 19.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
EVA PILAROVÁ A SKUPINA
VÍTA FIALY
Spoluúčinkuje: Dětský pěvecký sbor
STUDÁNKA ZUŠ v Bystřici n.P.
Řadu let vnímají posluchači tuto
zpěvačku jako první dámu české
populární hudby. Získala 4 Zlaté slavíky, vyhrála Zlatou lyru v Bratislavě a Grand Prix v Sopotech, vydala
desítky alb. Má množství hitů, které
ani časem nestárnou a spoustu duetů
s J. Suchým, K. Gottem a W. Matuškou, které se stále hrají. Svoji kariéru začínala v Rokoku a Semaforu
a vlastně od 60. let je stálicí naší populární scény. Kapela kontrabasisty Víta
Fialy, který patří k naprosté špičce tuzemských instrumentalistů doplňuje
Milan Dvořák na klavír, Ivan Dominák na bicí a Miloš Bílek na saxofon
a klarinet.
Vánoční koncerty Evy Pilarové patří k těm nejlepším co naše populární
scéna může předvést. Uslyšíte všechny známé koledy, Bílé vánoce, Tichou
noc a také nejznámější písně ze „zlaté“
éry Semaforu – Kočka na okně, Malé
kotě, Sup a žlůva, Marnivá sestřenice,
Ach, ta láska nebeská, Tam za vodou
v rákosí a mnoho dalších.
Spolu s Evou Pilarovou si zazpívá
i místní dětský pěvecký sbor STUDÁNKA pod vedením Inky Pospíšilové, který dokazuje svou kvalitu
a vyspělost na koncertech po celé
vlasti.
Vstupné: 170 Kč
Předprodej: knihkupectví od 24. 11. 2008
Úterý 16. prosince – velký sál KD
– 9.00 hodin
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M.
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Středa 17. prosince – velký sál KD
– 9.00 a 17.00 hodin
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M.
Vstupné: dobrovolné

Pátek 19. prosince – malý sál KD
– 17.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
aneb Přijdte si za námi zazpívat
vánoční koledy a navodit vánoční
atmosféru
Účinkují žáci třídy Martiny Olivové
Vstupné: dobrovolné
Sobota 20. 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 DPS Studánka
Sbormistr: Inka Pospíšilová
Pořadem provází Ludmila Chalupníková
Vstupné: dobrovolné
Čtvrtek 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: KD od 3. 12. 2008

Pondělí 29. prosince - velký sál KD –
15.00 – 19.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Loučení s rokem 2008! Mnoho sladkých cen a dalších překvapení!
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
Úterý 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 3. 12. 2008
Středa 31. prosince – Masarykovo náměstí
TRADIČNÍ OHŇOSTROJ
S REPRODUKOVANOU HUDBOU K TANCI A POSLECHU
PŘIPRAVUJEME V LEDNU:
17. 1. 2009 - Ples Kulturního domu
24. 1. 2009 - Ples Gymnázia
27. 1. 2009 - Koncert Českého tria
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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
pořádá
MIKULÁŠSKOU ŠARÁDU
před Mikulášem
pátek 5. 12. 2008 ve 14:00 hodin
na sále DDM
Čeká na vás plno soutěží, písniček
a možná za vámi příjde i Mikuláš
s čertem a andělem
Vstupné: členové DDM 10,- Kč
ostatní 20,- Kč
Těšíme se na Vás!!!
VÁNOČNÍ VŠEUMĚL
sobotní odpoledne s tvořivou
činností pro děti a dospělé
v sobotu 13. 12. 2008
ve 14:00 hodin na DDM
cena za materiál 60,- Kč
Přijďte s námi strávit sobotní
odpoledne a odreagovat se od
tradičního shonu, který vánoční
svátky provází.
Připravili jsme pro vás výrobu gelových svíček a zdobení svícínků.
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Víte, kdy začíná v Rožné podzim?
Jistě si řeknete, že když
začne žloutnout a padat listí
ze stromů, nastane podzimní
rovnodennost nebo odletí vlaštovky.
Podzim do naší školy ale
rok co rok přináší Podzimníčci
a Podzimničky – jejich krásné víly. Každý rok si pro svůj
příchod vyčarují krásné počasí
a dobrou náladu. Když pak
osídlí dvůr naší školy, potěší
děti i dospělé hned dvakrát.
Poprvé, když všichni máme
radost z toho, že umíme být
šikovní, nápadití a dokážeme spojit
síly třeba i s dětmi z mateřské školy.

Podruhé, když se za několik dnů začnou u Podzimníčků objevovat různé druhy ptáčků, které naši skřítci

1. září 2008 ve Zvoli

Toto datum se našim žáčkům z první třídy zapíše do paměti.
První den ve škole je pro všechny z nás velkou událostí. Každý si
pamatuje, jak poprvé vcházel do těch
velkých dveří, které se pak zavřely
a už jsme byli „velcí“ školáci. Už za
námi nestála maminka, aby nám se
vším pomohla. Tento velký zážitek je
důležitý i pro nás, učitele. Je to vždy
velká sláva, protože do školy přichází

ti nejmladší žáčci a v jejich očích je
vidět očekávání velkých věcí. Toto
nadšení si nenechá ujít žádný učitel
na prvním stupni.
Je to velký den i pro rodiče. Už to
nejsou ti jejich malí broučci, ale „velcí“ a „odpovědní“ žáčci.
Na naší škole je tento den velice
důležitý i tím, že „pasujeme“ naše prvňáčky na žáky školy. Je o to slavnostnější, přijde-li jim popřát správný start
do školních let i pan starosta Mojmír
Starý. Samozřejmě s sebou má i nějaké
školní pomůcky, ale i sladkosti.
Přejeme našim prvňáčkům hodně
krásných zážitků ve škole, dobré a pevné znalosti a spoustu nových kamarádů.
Tak hurá za písmenky a čísly, aby
nám nezahálely a my je spolu všechny
za chvíli znali.
za ZŠ Zvole
Mgr. H. Vítová

Ferda Mravenec a jeho společenstvo
Ferda Mravenec pomáhá v letošním školním roce našim dětem s učivem. Aby však mohl dobře pomáhat,
je třeba stanovit pravidla společenstva. Naši žáci si je utvořili hned druhý školní den.
V pátek 31. října jsme společně
s dětmi doprovodili Ferdovy kamarády k zimnímu spánku na akci s názvem „Uspávání Ferdy aneb Dýňové
slavnosti“.
Ferda Mravenec nakonec s námi
však zůstane, aby nám dále pomáhal
s dalšími úkoly.
S Ferdovými kamarády jsme se
rozloučili společným zápolením
o získání sladkostí do zimních zásob
a nakonec jsme rozsvícenými lampiony, dýněmi a svíčkami ukázali
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a víly před krutou zimou ještě pohostí.
ZŠ a MŠ Rožná

Odhalení pamětní desky
generálu Silvestru Bláhovi v rodné obci
Obec Zvole ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím v Jihlavě při příležitosti 90.výročí vzniku
samostatného československého státu zorganizovala slavnostní odhalení
pamětní desky div. generálovi Ing.
Silvestru Bláhovi.
Slavnostní odhalení pamětní desky
se uskutečnilo v neděli 12. října ve
Zvoli. Rodák z této obce stál jako
přednosta Vojenské kanceláře presidenta republiky po boku T. G. Masaryka i E. Beneše.
Program byl zahájen v 8.30 hodin
slavnostní mší v kostele svatého Václava za účasti vojenského kaplana.
Poté slavnost pokračovala u budovy
ZŠ ve Zvoli. Starosta obce přivítal
občany a vzácné hosty, kteří se zúčastnili tohoto slavnostního odhalení.
Následně vystoupili se svými projevy
hosté: Ing. Jan Kasal, místopředseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, generálporučík Ing. František
Hrabal, náčelník Vojenské kanceláře
prezidenta republiky, poslanec Karel

Černý, senátor Ing. Josef Novotný,
Ing. Jiří Jež, ředitel s. p. Diamo. Po
slavnostních projevech hostů byla na
budově základní školy odhalena a požehnána pamětní deska. Při této slavnosti byla současně pokřtěna kniha
s titulem Muži Masarykovy republiky a kraj Vysočina 1918 – 1938. Tato
kniha byla následně podepisována
svými autory a rozdávána přítomným účastníkům slavnosti. Na závěr
se uskutečnil koncert hudby Posádkového velitelství z Hradce Králové.
Děkujeme touto cestou občanům
i hostům za jejich účast a organizátorům za velmi zdařilou kulturní slavnost v naší obci.

Strom z naší zahrádky

Ferdovým kamarádům cestu. Všichni
broučci šli spát, tak dobrou noc a ahoj
na jaře.
My jsme ale odpočívali o podzimních prázdninách a nyní se společně
s Ferdou pustíme do další práce.
ZŠ Zvole - H. Vítová

Základní škola Zvole pořádala už
6. ročník výtvarné soutěže „O nejlepší strom roku 2008“, tentokrát s podtématem: „Strom z naší zahrádky“.
Výstava trvala od 6. října 2008 do
6. listopadu 2008.
Naší soutěže se zúčastnilo celkem
7 škol: ZŠ Polnička, ZŠ Měřín, ZŠ
Lísek, ZŠ Vojnův Městec, ZŠ Křoví,
ZŠ Rovečné, ZŠ Rožná a děti z naší
školy - ZŠ Zvole.
První místo v kategorii mladší žáci
– jednotlivci získal Jiří Raboň ze ZŠ
Křoví a v kategorii starší žáci – jednot-

livci vyhrál Jiří Beneš ze ZŠ Polnička.
Ve skupinové kategorii mladší žáci
získali první místo žáci ze ZŠ Polnička
(Mikuláš Jindřich, Bianka Klečková,
Kateřina Klementová, Sára Peterková,
Tereza Rychlá, Aneta Sýkorová, Lenka Vaverová, Barbora Vršová) a další
první místo v skupinové kategorii,
tentokrát starších žáků, získali žáci ze
ZŠ Lísek (Pavlína Kabrdová, Marina
Houdková, Jitka Zámečníková).
Vítězům blahopřejeme a těšíme se
na velkou účast při dalším 7. ročníku
naší soutěže.
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Pamětní knihy obecní vyprávějí

Martin Šikula

(4.) - Ve znamení krasopisu aneb výtvarná stránka obecních kronik
Neodmyslitelnou součástí obecních kronik je celková úprava zápisů
daná rukopisem a někde obohacená
ilustrací. Po vydání zákona č.80/1920
o obecních knihách pamětních byl
dostupný poměrně zevrubný metodický návod k vedení pamětní knih
od Josefa Kazimoura a v oddíle
„jak psáti“ je přímo doporučováno:
„Písmo budiž velké, čitelné a pokud
možno pěkné (krasopisné). Inkoustu
budiž používáno trvanlivého, který
neztrácí barvy (nebledne) a který
také neničí papíru. Inkoust takovýto
přichází do obchodu pod jménem
„inkoust dokumentární (listinný)“.
Nepřímou zmínku obsahovalo také
vládní nařízení č.169 ze 17. 11. 1932
o pamětních knihách obecních, jenž
v §7 odst. 1 o letopisecké komisi mj.
uvádí „…Komise jest povinna dozírati na úpravu pamětní knihy obecní
a zápisy v ní, …“ Obsahový úpadek
kronikářské práce po roce 1948 se-

Titulní list pamětní knihy obce
Ždánice.

Olešinky, ilustrace ke tkalcovské
výrobě, s. 73
bou přinášel i pokles graﬁcké úpravy.
Ačkoliv jistě nelze snižovat snahu
členů JZD, pracovníků MNV apod.
vést kroniku dle svých nejlepších
schopností, méně úhledný rukopis často pouze propisovací tužkou a bez
výraznějšího členění - za naopak příkladnými ručními záznamy řídících
učitelů daleko zaostávají. Ovšem
ani prvorepublikové kroniky nevedli
pouze učitelé. Písmo starosty obce,
domkaře či rolníka nemuselo patřit
k výstavním, i když to neplatí o všech
a některé výjimky se nám dnes zdají
až neuvěřitelnou dovedností těchto
obyčejných písmáků. Prvorepublikový krasopis navíc často doprovázely
kaligraﬁcké rysy, u věkově starších
kronikářů na mnoze doznívaly ještě tahy kurentního písma 19. století.
Stejně tak ani poválečné čtyřicetiletí
nebylo pouze jednotvárným (pod)
průměrem a zanechalo výjimečná či
minimálně zajímavá díla.
S rozvojem technologií v závěru
20. století přichází elektronicky psaná kronika, což podchytil současný
zákon o kronikách č.132/2006 v §2
odst.1: „Kronika je vedena jako ručně
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Úvodní stránka k roku 1979 v kronice Unčína je rámována bordurou,
tvořenou rostlinným ornamentem.

Titulní list pamětní knihy obce
Trhonice.
zornost kronika obce Unčín končící
rokem 1980. Zápisy, které vedla od
roku 1978 ředitelka tamní mateřské
školy Vlasta Grohová, jsou bohatě
zdobeny dekorativní lineární kresbou
a to jak rámovaná titulní stránka ročního zápisu, tak iniciály zdůrazňující
v textu jednotlivé oblasti života (počasí, zemědělství, národní výbor, …).

Hynek Jurman: Omyly tradované

7. PROTÉKÁ BYSTŘICÍ ŘEKA ŘÍČKA?
8. ŽILI VE ŠTĚPÁNOVĚ ZLATOKOPOVÉ?
9. VYTÉKÁ SÁZAVA Z VELKÉHO DÁŘKA?
10. KOLIK ŘEK TEČE Z ŠINDELNÉHO VRCHU?
11. PROČ ODBORNÍCI NABÁDAJÍ LHÁT?
12. KDO STŘÍLEL PO GENERÁLU LUŽOVI?
13. ZNEVAŽUJE BOŘIVOJ NEBOJSA PARTYZÁNSKÝ
ODBOJ?
14. ZACHOVAL SE JULIUS FUČÍK STATEČNĚ PŘI ZATČENÍ?
15. LHAL FUČÍK V REPORTÁŽI PSANÉ NA OPRÁTCE?
16. BYL ÚNOROVÝ PUČ DEMOKRATICKÝ?
17. BYL DUBČEK VLASTIZRÁDCEM?
18. SKRÝVÁ TRENKOVA ROKLE POKLAD?
19. ZNIČIL KROH MANŽELSTVÍ ANNY PAMMROVÉ?
20. HROZÍ SPISOVATELŮM SLÁVA A BOHATSTVÍ?
21. KDO NEJLÉPE NAMALOVAL KARLA HYNKA MÁCHU?
22. KDY ZEMŘEL K. H. MÁCHA?
23. V KOLIKA LETECH SE VDÁVALA BOŽENA NĚMCOVÁ?
24. ZABIL VIKTORKU BLESK?
25. STRÁDAL HAVLÍČEK V BRIXENU?
26. PROŽILA MARYŠA VĚTŠÍ DRAMA?
27. JEL JINDŘICH UHER DO SPRÁVNÉ HABRŮVKY?
28. BYL JIRÁSEK K LUCERNĚ INSPIROVÁN VE SVRATCE?
29. BYL DĚD LEOŠE JANÁČKA POHROBKEM?

psaná kniha s číslovanými listy nebo
v elektronické podobě s následným
tiskem číslovaných listů po uzavření kalendářního roku na trvanlivém
papíře určeném pro dokumenty…“
Ze zkoumaných kronik mikroregionu uložených v okresním archivu
je třeba vyzvednout pamětní knihu
Olešínek s nádhernými prvorepublikovými barevnými ilustracemi k
historii obce a řemesel, které prováděl syn kronikáře Jan Kos ml. Z
poválečných etap zaslouží zase po-

Ilustrované titulní strany může
v archivu dnešní badatel a čtenář obdivovat také na pamětních knihách
z Boru, Trhonic či ze Ždánic.
Přes výhody na počítači psané kroniky nelze tradičnímu ručnímu psaní
a ilustraci odepřít jedno – neopakovatelné kouzlo autentičnosti autora
– kronikáře, který svým rukopisem
zanechává nejen stylistickou a obsahovou stopu.
Obrazové prameny: pamětní knihy
a kroniky uvedených obcí, uložené
v SOkA Žďár nad Sázavou v následujících fondech: f.Obecní úřad
Bor, i.č.49, f.MNV Olešinky, kniha
3, f.Archiv MNV Trhovnice, kniha 7,
f.MNV Unčín, kniha 3, f.Archiv obce
Zlatkov, kniha 6 a f.MNV Ždánice,
kniha 31.

nebyl!
Masaryk nedělal kompromisy, my je děláme. Raději nejdeme za
svým přesvědčením, abychom si někoho nepopudili, raději jsme
nedůslední ve výchově, abychom měli doma klid, raději mlčíme na
poradách a schůzích, abychom si to nerozhádali u šéfa, předem se
sami cenzurujeme v obavě, co udělá starosta, tajemník, funkcionář té
které obce. Politika je umění kompromisu a my se stáváme mistry v
politice. Politiku děláme doma, v práci, na veřejnosti. Děláme ji tak,
že potlačujeme vlastní osobnost. Byl by takový Masaryk? Určitě ne!
Proto má také tuto sochu a my ji asi mít nebudeme...
Masaryk přece odmítl umělé vylepšování minulosti našeho národa a postavil se jednoznačně proti Rukopisům ve sporu, který ovládl
celou naši vlast. Byl za to štván a z národa vykázán „jako šeredná hlíza“, jak napsaly Národní listy. Tedy žádný strach, co na nějaký článek
řekne ten a ten funkcionář…
V době hilsneriády, kdy byl z vraždy mladé dívky bez důkazů obviněn Žid Hilsner, odmítl Masaryk tmářství o rituální vraždě, začal studovat kriminalistiku a žádal rekonstrukci zločinu. Byl za to rozvášněným davem vyhnán z Polné kamením a vlastní studenti ho nepustili ke
slovu. Byl tak nešťastný, že chtěl natrvalo odjet do Ameriky.
Nakonec se nám všem jeho oběť vrátila, neboť Židé ovládali světový tisk a o české věci vždy psali příznivě. Masaryk je nám příkladem v
tom, že se dá všemu naučit. Tento syn služky a negramotného kočího
dokázal totiž zaujmout fundované stanovisko k řadě problémů našeho
světa. Připomenul bych alespoň otázku rodiny a manželství, proble89
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MLOK ve Víru


Dne 4. listopadu 2008 začala nová
éra vírského čtenářství. Knihovna
dostala nejen nové a důstojnější prostory a vybavení, počítače s veřejným
internetem, ale i nový název a vlastní
logo. Všichni čtenáři vyplňují nové
registrace a dostávají nové průkazy.
Otevření knihovny si nenechaly
ujít desítky lidí a knihovna zaregistrovala 19 čtenářů. Ti, kteří si vypůjčili
knihu, dostali originální hrneček zhotovený právě pro příležitost otevření
vírské knihovny.
Mezi první návštěvníky patřily
i děti z družiny. Obohatily interiér
knihovny o nádherný strom Knihovník a obrázky. Po důkladné revizi
knižního fondu děti přednesly nacvičenou básničku a spořádaly mísu
bonbónů. Některé z nich se ještě
odpoledne vrátily, aby dostlaly své
průkazky a vypůjčily si knížky.
A co je to ten MLOK?
Název vznikl úvahami nad názvem
knihovny. Označení místní lidová
knihovna je dost archaické (ale už
byla hotová cedule). Označení Obec-
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ní knihovna by bylo asi vhodnější.
Spojili jsme tedy oba názvy dohromady a vznikla z toho Místní Lidová
i Obecní Knihovna…tedy MLOK.
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Služby MLOKa
Vedle tradičního poslání knihovny
je pro návštěvníky knihovny připravena i řada novinek.
Co tedy čtenáře v MLOKu čeká
a co může nabídnout?
Tisíce titulů seřazených podle žánrů.
Veřejný internet.
Posezení u kávy, když se budete
chtít začíst.
Pomoc a radu při výběru knih.
Služby obecního písmáka (budeteli potřebovat vyhledat něco na internetu, odjezd vlaku třeba do Kolína,
nebo ﬁrmu, která dodává věc, kterou
tak potřebujete a nemůžete ji sehnat,
nebo napsat žádost úřadům, nebo se
jen chcete naučit pracovat s internetem, založit si poštovní schránku….).
SCRABBLE (chcete se naučit
hru, která obohatí Vaši slovní zásobu
a procvičí logické uvažování? Zahrajeme si? Na herní desce nebo na
internetu?).
Dětem MLOK poradí s výběrem
knížek i povinné četby, pomůže najít webové stránky, kde je možné
prezentovat své výtvory (literární
i fotograﬁe...), kde si děti mohou hrát
a něco se naučit...
Přijít můžete v úterý a pátek od 14
do 17 hod.
Více informací najdete na www.
virvudolisvratky.cz pod odkazem
Knihovna.
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P O ZV Á N K A
Kulturní komise obce Zvole uspořádá v neděli 14. prosince 2008
adventní koncert cimbálové muziky „DRAHAN“ z Blanska
s názvem „Vánoční beseda u cimbálu“.
Začátek ve 14.00 hodin v KD Zvole.
Srdečně zvou pořadatelé.

NAVRHNĚTE OSOBNOSTI BYSTŘICKA
Zatím jsme od Vás čtenářů
dostali návrhy na osm kandidátů na
osobnost Bystřicka. Dalších cca
25 tipů má za lubem naše redakce.
Pokud chcete počet kandidátů ještě
rozšířit, bude nejlepší tak učinit do
5. prosince 2008.
Poté budou všichni navržení zahrnuti do prosincového čísla Bystřicka a celá akce odstartuje. Bylo

Na setkání v MLOKu se těší knihovnice
Dana Říhová
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Hynek Jurman: Omyly tradované

matiku školy, výchovy, problematiku vlastnictví, ale i třeba otázku
komunizmu nebo trestu smrti či teologické otázky.
Sám byl vzdělaný, a mohl se proto vyjádřit k libovolné problematice. Jen lidé takto moudří se nenechají umlčet žádnou totalitní mocí a
nestanou se nepřemýšlející loutkou v rukou mocných.
„Každý nespokojený člověk má nerad své povolání, a proto nadává
na politiku, na poměry a na celý svět! “ říkával právě Masaryk. Sám
byl vzdělaný, nebál se a milovat
dokázal i po osmdesátce.
Dámy a pánové, chtěl bych
nám všem popřát odvahu, aby
naše životy byly také plné a plodné, abychom jen nepřekáželi, ale
aby tu po nás zůstalo něco pozoruhodného i v době, kdy my tu
už nebudeme. Abychom se stále
vzdělávali, abychom se nebáli a abychom uměli milovat v
každém čase!
Vždyť Masaryk, a tím bych
chtěl svůj projev zakončit, též
řekl: „Lidé se bojí smrti, ale přitom žijí položivot bez obsahu,
bez lásky, bez radosti.“

by dobře, aby všichni kandidáti byli
prezentováni od začátku, i když
i pozdější doplnění je možné.
Rozhlédněte se kolem sebe, zavzpomínejte a navrhněte! Na Vaše
tipy i se zdůvodněním čekáme na
TIC Bystřice, Masarykovo nám. 1,
telefon: 566 551 532, e-mail:
info@bystricenp.cz.
-HJ-

Jak už jsme uvedli v minulém čísle, náš seriál se chýlí ke konci. To
však neznamená, že na příští rok nechystáme další zajímavé čtení.
Už v příštím předvánočním čísle Vás seznámíme s dalším projektem,
který bychom na našich stránkách rádi uskutečnili a na němž se
můžete podílet i Vy, píšící čtenáři.
Zatím připojujeme seznam 42 kapitol, které autor do chystané
knihy s pracovním názvem „Omyly tradované“ připravil. Je samozřejmé, že v několika případech ještě může dojít ke změně, některá
kapitolka může být vypuštěna a několik málo jich ještě může vzniknout.
Pro nás je důležité, že se celá řada příběhů týká našeho Bystřicka,
jak uvidíte z následujícího seznamu.
OMYLY TRADOVANÉ
Obsah
1. SVĚTIL PRVNÍ ŽĎÁRSKÝ KOSTEL SVATÝ VOJTĚCH?
2. VEDLA NA ZUBŠTEJN TAJNÁ CHODBA?
3. JMENUJE SE BÝČÍ SKÁLA PO BRONZOVÉ SOŠCE?
4. CHRÁNÍ PERNŠTEJN JEHO TIS?
5. VYŠPERKOVAL ANTONÍN BOČEK NAŠE DĚJINY?
6. ZNÁME NEJSTARŠÍ ZPRÁVU O BYSTŘICI?
91
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Patnáct obcí mikroregionu Bystřicko stejně jako vloni zpříjemní dětem
dlouhé zimní večery a čekání na jaro.
Ne každý rodič si v uspěchané době
najde čas posadit se večer na okraj
dětské postele a otevřít pohádkovou
knihu. Projekt Bystřicko čte dětem je
cesta, jak to trochu napravit a ukázat
dětem i rodičům, že stačí 20 minut
večerního čtení a usínání může být
krásnější. Od prosince do března se
proto po večerech budou scházet děti
a jejich rodiče v družinách, školách
i v knihovnách, aby se zaposlouchali
do pohádek, pověstí, povídek i fantazií. Pohodlně uvelebení v křeslech

nebo na polštářích budou vdechovat
tajemné kouzlo setmělých míst, která
většinou navštěvují jen za dne. Když
se pak světla rozsvítí, bude prostor
pro hry, hádanky, tvořivé dílny a další
aktivity, které si jednotliví aktéři pro
děti připraví.
Čtecí maraton v týdenních intervalech začíná 1. prosince 2008 ve Víru
a končí v závěru března 2009 v Rozsochách. Mezitím se bude číst v Prosetíně, Zvoli, Dolní Rožínce, Ujčově,
Rožné, Štěpánově, Dalečíně, Strážku,
Bystřici, Písečném a v dalších obcích.
Tento projekt ﬁnančně podpořil kraj
Vysočina a společnost EON.

Vyhodnocení akce S Vodomilem Zubří zemí 2008
V letošním roce byl po úspěšném prvním ročníku zorganizován Městem Bystřice nad Pern. společně s Mikroregionem Bystřicko další ročník letní turistické poznávací akce
S Vodomilem Zubří zemí, kdy se na putování s Vodomilem
spojilo 13 cílů.
Do aktivní spolupráce se zapojilo mnoho subjektů podnikajících v cestovním ruchu, které jednak turistům distribuovaly legitimace akce s podmínkami a vydávaly razítka (Vodomily), jednak
poskytly hodnotné výhry pro tuto akci. O putování s Vodomilem byly rovněž
informovány i veškeré školy mikroregionu.
Výherní poznávací akce byla vypsána na období od 5. 4. do 30. 9. 2008
a vyplněné legitimace bylo možné odevzdávat až do posledního října. Do tohoto data se v kanceláři mikroregionu shromáždilo 98 legitimací a v porovnání
s loňským rokem je to potěšitelný nárůst o cca 35 %. Z tohoto souboru bylo
však nutné vyřadit 2 legitimace, které byly duplicitně odevzdány na jednoho
účastníka, což bylo proti platným podmínkám akce. Platných legitimací bylo
tedy odevzdáno 96 ks. Každý účastník, který předal dle podmínek takto orazítkovanou a vyplněnou část legitimace, získává od 1. 11. 2008 do 31. 5. 2009
jednorázový bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu v Areálu sportu
v Bystřici n. P. (v provozní době pro veřejnost), nejlépe po předchozí osobní
či telefonické domluvě (566 551 098). Do hlavního losování o hodnotné ceny
dle platných podmínek (vyplněno min. 9 razítek a rubrik) bylo zařazeno 93
legitimací. Losování proběhlo v pondělí dne 10. listopadu 2008 na Pracovním
a společenském setkání podnikatelů v cestovním ruchu.
Vylosovaní výherci:
1. cena: Crossové kolo v hodnotě 20.000,- Kč získala Veronika Kristinová
z Bystřice n. P. (č. legitimace 357)
2. cena: Pětidenní ubytování pro 2 osoby v hotelu na Šiklově Mlýně s polopenzí a vstupy získává Lukáš Lhotský ze Žďáru n. S. (č. legitimace 602)
3. cena: Víkendové ubytování pro 2 osoby v hotelu Skalský Dvůr s polopenzí získává Jiří Mlíka ze Žďáru n. S. (č. legitimace 32)
4. cena: Víkendové ubytování pro 2 osoby v areálu Borovinka získává Marcela Göttlerová z Vatína (č. legitimace 653)
5. cena: Víkendové ubytování pro 2 osoby v Hospůdce Pohádka v Hlubokém u Dalečína získává p. Zeman z Dolní Rožínky (č. legitimace 229)
6. cena: Rodinné VIP vstupné na den pobytu ve Westernovém městečku
Šiklův Mlýn získává Jiří Paleček ze Slavkova u Brna (č. legitimace 610).
Další losování bylo z legitimací s plně vyplněnými údaji – tj. se všemi 13.
cíly. Mezi deseti vylosovanými, kteří obdrží výpravnou knihu o obci a nádrži
Vír, jsou jmenovitě tito účastníci: Libor Lhotský (č. l. 601), Ludmila Palečková
(č. l. 609), Pavel Sís (č. l. 406), Radek Váša (č. l. 355), Tomáš Janoušek (č. l.
607), Růžena Vášová (č. l. 232), Luboš Lhotský (č. l. 602), Pavla Špičková
(č. l. 425), Míša Hlaváčková (č. l. 17) a Božena Romanová (č. l. 97).
Všichni výherci budou kontaktováni k převzetí výhry do poloviny prosince 2008.
Gratulujeme výhercům, děkujeme všem sponzorům za hodnotné ceny a dalším, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce a těšíme na setkání s Vámi na
turistických cílech i trasách příštího ročníku v roce 2009!
Blanka Slaná, Mikroregion Bystřicko

Odstranění povodňových škod na Ubušínském potoku v Unčíně

Ubušínský potok v povodí Dyje
bude od nynějška lépe odolávat povodním. Přispěla k tomu úprava
části Ubušínského potoku v Unčíně. Investorem této stavby v okrese
Žďár nad Sázavou jsou Lesy České
republiky, s. p. – Správa toků, oblast
povodí Dyje se sídlem v Brně. Náklady na nápravu povodňových škod
dosáhly 4,3 milionu korun, z toho
94 procent byla dotace Ministerstva

zemědělství ČR z programu „Náprava povodňových škod“ a 6 procent
investoval státní podnik Lesy České
republiky, s. p., z vlastních ﬁnančních
prostředků.
Kopcovitý terén Českomoravské
vrchoviny je jedním z nejohroženějších povodněmi. Zdejší vodní toky
mají převážně bystřinný charakter
a často zde při letních bouřkách nebo
při náhlém tání sněhu dochází k lokál-
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ním povodním. Právě v této lokalitě
se nachází Ubušínský potok. Na jeho
soutoku s řekou Svratkou leží obec
Unčín, kterou v roce 2006 postihla
povodeň. S ohledem na pravidelnost
povodňových stavů zpracovaly Lesy
České republiky, s. p., jako správce zdejších drobných vodních toků
v rámci prevence před záplavami projektovou dokumentaci, která komplexně řeší regulaci povodňových
průtoků na Ubušínském potoce.
Úprava potoka spočívala ve vybudování kamenných opěrných zdí,
kamenné rovnaniny a opěrné zdi
z pozinkovaného drátu, a to v celkové
délce 295 m.
V současné době je připravena
stavba suchého poldru nad obcí jako
další etapa protipovodňové ochrany
pozemků, nemovitostí a infrastruktury obce Unčín a jejich občanů.

Lesy České republiky, s. p. spravují v České republice přes 19,6 tisíc
kilometrů drobných vodních toků
a bystřin a 446 malých vodních nádrží s celkovou zatopenou plochou přes
300 ha. Jejich odbornou správou se
v Lesích České republiky s. p., zabývají Správy vodních toků, kterých je
sedm, rozdělených dle jednotlivých
povodí (povodí Ohře, Berounky, Vltavy, Labe, Dyje, Moravy a Odry). Zajišťují vlastní správu toků, péči o jejich
doprovodnou zeleň a investorskou
činnost při úpravách toků a realizují
protipovodňová opatření. Mimo to se
starají o ekologické činnosti spojené
s vodním hospodářstvím, jako je
například reintrodukce ohrožených
druhů, likvidace nepůvodních druhů
rostlin.
Bc. Radek Drahný
ing. Aleš Reitoral
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INZERCE
Ř Á D KOV Á I N Z E R C E
Kominictví
Josef Piskač

• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 695.
Vhodné i pro důchodce.
• Hledám ke koupi starší RD vhodný k rekreaci, chalupu, chatu, usedlost na
Bystřicku, do 1,8 mil. Kč. Tel.: 608245425

Čištění komínů
Revize
Vložkování
Opravy
Vír
29,
Vír 29,

Tel.:
206082
082
Tel.:733
733 206
e-mail:piskacj@seznam.cz
piskacj@seznam.cz
e-mail:

• POTŘEBUJETE PENÍZE? CHCETE PŮJČIT? RYCHLÉ A SOLIDNÍ
JEDNÁNÍ. INFO: 774 400 859.
• Prodám VW Transporter 1,9 D, 5 místní, r. v. 92, spolehlivý. Cena dohodou
– spěchá! Kontakt: 608 251 065
• Prodám dveře vchodové plastové, bílé a hnědé z neuskutečněné stavby, nové
s dokladem a zárukou. Dále různá okna. Levně, možnost splátek, dopravu
zajistím zdarma. Tel: 608169364, www.e-dvereokna.cz

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
Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla
Prodej a doprava pískù, drtí
Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/
Kompletní dodávka staveb

Pojišťovací poradenství
Novoměstská 585
Bystřice nad Pernštejnem
Po - Pá 7.00 - 8.30,
Ne: 10.00 - 12.00 15.00 - 20.00
Telefon: 566 552 475
Mobil: 606 816 824
Volejte denně 7.00 - 7.15,
neděle 10.00 - 12.00
Po tel. domluvě je možná
i návštěva u klienta doma.
životní, kapitálové, investiční, úrazové
pojištění,pojištění dětí a mládeže,
důchodové a penzijní připojištění,
pojištění pro pobyt v nemocnici, pojištění pro závažné onemocnění.

Raiffeisen stavební spořitelna
poradenské místo:
Novoměstská 585
Bystřice nad Pernštejnem
Pracovní doba:
Po - Pá 7.00-8.30
Ne: 10.00-12.00 15.00-20.00
Telefon: 566 552 475
Mobil: 606 816 824
Volejte:
Po - Pá: 7.00-7.15
Ne: 10.00-12.00
Po tel. domluvě je možná
i návštěva u klienta doma.

Nabízí k pronájmu
kanceláře v administrativní budově
TS města a.s. nabízí k pronájmu několik kanceláří ve 2. patře
administrativní budovy na adrese K Ochozi 666, Bystřice n. P.
(bývalý areál PKS).
Kanceláře jsou vytápěné a v udržovaném stavu. Pronájem včetně
využívání sociálního zařízení, rozvod PC sítě a telefonu dle dohody.
Bližší informace podá Ing.Kekrt
(tel.: 566 551 500, případně v sídle firmy,
K Ochozi 666, 593 01 Bystřice n. P.).

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s.
Agentura, Masarykovo nám. 50, Bystřice n/P.
Rozšíření úředních hodin: PO - ST - PÁ 8.00 – 16.00
ÚT - ČT 8.00 – 11.00
BONUS 50% z pojistného u automobilů kategorie:
1351 – 1450 ccm nové pojistné 2.640,-Kč
1851 – 2000 ccm nové pojistné 4.160,-Kč
Hana Vavroušková
Mobil.: 605 922 113
hana_vavrouskova@generali.cz
604 555 430
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INZERCE
Rybářství Velké Meziříčí, a.s.,
pstruhařské středisko Ujčov
NABÍZÍ
Pstruh duhový-živý: 110,- Kč/kg

HLEDÁME

PROVOZNÍ a ČÍŠNÍKY/SERVÍRKY
Nabízíme:
Pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem
Zajímavé mzdové ohodnocení

Prodejní doba: Po-Pá 7 - 13 hod, So 9 - 13 hod.
Ujčov 94, 592 62 Ujčov
Email: pstruharstvi.ujcov@email.cz
www.rybarstvivm.cz
Telefon: 566 566 480 Mobil: 724 835 563

Požadujeme:
Vzdělání a praxi v oboru
Vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: info@ala-gastro.cz.
Informace na tel.č.: 736 682 566; 566 550 082
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Firma ADOZ, s.r.o.
působící v oblasti prodeje strojních součástí
PŘIJME
do sídla firmy v Bystřici nad Pernštejnem

Pracovníka do oddělení nákupu
Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání (strojní výhodou ne podmínkou)
 AJ slovem i písmem podmínkou
 znalost práce na PC MS Office(word,excel,outlok)
 řidičský průkaz skupiny B
Náplň práce:
 nákup vybraných komodit i na mezinárodním trhu
 skladové hospodářství
Nabízíme:
 samostatnou práci,
 zaměstnanecké výhody,
 odpovídající zaškolení,
 finanční ohodnocení odpovídající odvedené práci.
Životopis a vyplněný dotazník, který najdete na
www.adoz.cz, zasílejte na e-mail: prace@adoz.cz
ADOZ, s.r.o., Nádražní 662,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Tel.: 566 591 911
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Pneuservis
a autoopravna

Tomášek

VYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEV

Blažkov 17, Dolní Rožínka

AKČNÍ NABÍDKA !!!
Nakupujte za nejlepší internetové ceny přímo
v pneuservisu, poradenství
s výběrem pneumatik.

Uvedené ceny jsou včetně DPH
a platí do vyprodání zásob
Nabízíme Vám zimní pneu a disky i v jiných rozměrech a dalších výrobců. Doporučujeme telefonicky si
rezervovat místo v pneuservisu a Vámi vybrané pneu.

Tel.: 566 521 369
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Pro maminku
koupím
menší domeček
13BT316

Obec: Přibyslav
Okres: Havlíčkův Brod
Byt 3+1v OV s garáží a zahrádkou
volný od 1/2009. Celk. pl.: 262 m2
CENA: 1.560.000,-Kč
Tel.: 566 524 979

13BT3338

13BT338

Obec: Svratka
Okres: Žďár nad Sázavou
DR byt 3+1 (lodžie, sklep, zahrádka,
půda) Volné 04/2009. Pl. bytu:81 m2
CENA: 990.000,-Kč
Tel.: 566 524 979

v Bystřici n. P.
Pouze zachovalý
se zahrádkou.
Tel.: 602 737 135

13BT308

Obec: Žďár nad Sázavou 1
Okres: Žďár nad Sázavou
Prodej DR bytu 1+kk v bezvadném
stavu.Pl. bytu: 31 m2.Volné 02/2009
CENA: 890.000,-Kč
Tel.: 566 524 979

13RD311 13RD311

Obec: Herálec
Okres: Žďár nad Sázavou
Moderní rod.dům(4+1, 2xgar.,2xWC,
koup., zahrada, dílna) Poz.:1240 m2
CENA: 3.500.000,-Kč
Tel.: 566 524 979

13RD238

Obec: Lhotka
Okres: Žďár nad Sázavou
Rozestav. rod. dům 5+1,hrubá stav.
s inž. sítěmi na hr. poz. Poz.: 762 m2
CENA: 1.290.000,-Kč
SLEVA!
Tel.: 566 524 979

Rodina se zvířaty
shání zemědělskou
usedlost s pozemky
13RD340

Obec: Nedvědice
Okres: Žďár nad Sázavou
Pronájem RD 3+1 (vč. Vybavení,
zahrada) Celková plocha: 154 m2
CENA: 13.000,-Kč/měs.
Tel.: 566 524 979

13PZ312

Obec: Nové Veselí
Okres: Žďár nad Sázavou
Staveb. parcela(inž.sítě na hr.
pozemku). Pozemek: 705 m2
CENA: 553.000,-Kč
Tel.: 566 524 979

13PZ289

13PZ331

Obec: Škrdlovice
Okres: Žďár nad Sázavou
Staveb. parcely (inž. sítě na hr. Poz.
-voda, el.en, plyn) Poz.:od 636 m2
CENA: 875,-Kč/m2
Tel.: 566 524 979

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

případně rybníkem
na Vysočině.
Tel.: 724 829 093

13CH242

Obec: Netín
Okres: Žďár nad Sázavou
2x Poz.-Příp.na hr.poz.-vod.,plyn,el.
En.,kanal.-dešť.Poz:1900m2 a 1267m2
CENA: 140,-Kč/m2
Tel.: 566 524 979

Obec: Březí nad Oslavou
Okres: Žďár nad Sázavou
Zděná chata „Rendlíček“ (3+kk, s
vešk.vybav., terasa) Poz.:400 m2
CENA: 1.400.000-Kč
Tel.: 566 524 979
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