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Titul „Nositel tradic Bystřicka“ v roce 2013
V prosincovém čísle Bystřicka
jsme Vás vyzvali k podání návrhů
na udělení titulu „Nositel tradic
Bystřicka“ v roce 2013, tedy ve
druhém ročníku. Současně jsme
Vám slíbili, že v lednu Vás seznámíme s bližšími podmínkami této
akce organizované Městem Bystřice
nad Pernštejnem a Mikroregionem
Bystřicko. Plníme svůj slib a těšíme
se na Vaše návrhy.
Co je cílem nové akce? Posílit
sounáležitost nás všech s regionem,
ve kterém žijeme, s jeho historií.
Uvědomit si, co je pro náš kraj charakteristické a vyzdvihnout občany,
kteří k uchovávání těchto charakteristických rysů přispívají. Ocenit
ty, kteří udržují a obnovují tradice
Bystřicka, případně je vytvářejí,
a tím podpořit další obyvatele, zejména mládež, k činnosti pro obce,
pro mikroregion.
Kdo Vám podá případné bližší
vysvětlení? PhDr. Vladimír Cisár,
městské muzeum, 566 552 180,
muzeum.bystricko@tiscali.cz
a Ing. Jarmila Zemanová, Mikroregion Bystřicko, 566 590 399, mikroregionbystricko@centrum.cz.
Do kdy je nutno podat návrhy
a kam? Písemné návrhy jednotliv-

ců, či skupin osob s uvedením tradice, se kterou je spojujete, zašlete či
předejte v zalepených obálkách do
konce února na následující adresy:
- Městský úřad Bystřice nad
Pernštejnem, Příční ulice č. 405,
593 15 Bystřice nad Pernštejnem,
oddělení školství, Ing. Blanka Svobodová či
- Kancelář Mikroregionu Bys-

Poděkování městu Bystřice nad Pernštejnem
Velký dík patří starostovi města Bystřice nad Pernštejnem panu Karlu
Pačiskovi, všem radním a členům zastupitelstva za poskytnutou ﬁnanční
podporu v výši 45.000 Kč na obnovu a rekonstrukci výletiště Pod Horou,
bez které by nemohl tento areál, kde se konají různé zábavné akce jak pro
děti, tak i pro dospělé, dále existovat. Z této ﬁnanční částky jsme zakoupili
materiál na nové lavice, které už potřebovaly nutně vyměnit a zrenovovat.
Dále ještě musíme poděkovat městu za ﬁnanční podporu, kterou nám
poskytlo v loňském roce, a to ve výši 10.000 Kč. Za tuto částku jsme zakoupili 4 páry hasičské obuvi.
Děkujeme Vám za poskytnutí těchto ﬁnančních darů v roce 2012! Přejeme Vám všem úspěšný rok 2013 a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Za SDH Bystřice nad Pernštejnem
starosta sboru M. Ungr
ZPRÁVY Z TIC
• Nové pohlednice na TIC
Mikroregion Bystřicko vydal
nové pohlednice vyzdobené erby
okolních obcí. Jedná se i o dva nové
pohledy na bystřické náměstí (každý
druh za 7.- Kč), o novou pohlednici
Pernštejna (5.- Kč) a dále o soubor
20 pohlednic, v němž Vír, Rozsochy
a Bystřice mají po 2 druzích, ostatní
obce po jednom (cena souboru 120.Kč). Když si sběratel pozorně porovná znaky obcí mikroregionu, nejčastěji v nich najde buď celou či alespoň
část zubří hlavy (Bystřice, Prosetín,

Rozsochy, Strachujov, Strážek, Ubušínek, Ujčov, Velké Janovice, Věchnov, Ždánice).
Všechny uvedené pohlednice a navíc i pexeso Mikroregionu Bystřicko
s vyobrazením našich nejznámějších
památek (25.- Kč) zakoupíte v TIC
v Bystřici.
• Nový ceník inzerce v Bystřicku
Od nového roku jsou platné v měsíčníku Bystřicko nové sazby inzerce. Více podrobností naleznete na
www.bystricenp.cz
zaměstnanci TIC

třicko, Příční ulice č. 405, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem, Ing.
Jarmila Zemanová.
V návrzích nezapomeňte uvést
kontakt na sebe, abychom návrh
mohli s Vámi podle potřeby upřesnit.
Co bude s návrhy dál? Vaše návrhy vyhodnotí odborná komise a svoje doporučení předá zastupitelstvu

Města Bystřice nad Pernštejnem
prostřednictvím jeho starosty a valné hromadě Mikroregionu Bystřicko prostřednictvím jeho předsedy,
ke schválení. Vyhodnocené osobě
či skupině osob bude při slavnostní
příležitosti v příslušné obci (pokud
jde o obyvatele Bystřicka), případně
při některé z tradičních akcí v Bystřici nad Pernštejnem, udělen titul
„Nositel tradic Bystřicka“, který je
trvalý. Dále bude předána plaketa
a ﬁnanční odměna (10.000 Kč pro
jednotlivce nebo 15.000 Kč pro skupinu osob). K udělení titulu bude
uspořádána výstavka na námět oceněné tradice a fotograﬁe oceněných
budou umístěny s krátkým popisem
do galerie, která bude během letošního roku zřízena na Městském úřadu v Bystřici nad Pernštejnem.
Kdo je „Nositelem tradic Bystřicka“ v prvním ročníku? Je jím
Sbor dobrovolných hasičů ve Vítochově a titul získal za udržení tradice Vítochovské pouti. Titul byl slavnostně udělen právě na Vítochovské
pouti 5. 7. 2012. Detailně jsme Vás
o tom informovali v letních číslech
našeho časopisu.
Josef Vojta
místostarosta

Kogenerační jednotka na biokotelně
Po dlouhých peripetiích a pokusech o rozšíření naší biomasové kotelny
o kogeneraci (výrobu elektrické energie) přišla první konkrétní nabídka
od ﬁrmy ČEZ v roce 2011. Všechny dřívější nabídky, studie a pokusy
ztroskotávaly na neekonomickém provozu z důvodu malé kapacity výroby elektřiny a vysokých pořizovacích nákladech. Nutnou a nezbytnou
investicí, která nás také čekala, bylo vybudování náhradního plynového
zdroje tepla, neboť kotelna na sídlišti I nestačí stoprocentně nahradit případný výpadek biomasové kotelny. Z důvodu rozložení rizik bylo tedy
nutné hledat náhradní zdroj na jiný
druh paliva, než je biomasa.
Konečná dohoda s ﬁrmou ČEZ
Energo, s.r.o. tedy zněla tak, že
město pořídí ve spolupráci s ČEZ
záložní kotel na zemní plyn o výkonu 5,2 MWt a uspoří cca 2 mil.
Kč proti nutnosti pořídit záložní kotel o potřebném celkovém výkonu
7 MWt. Firma ČEZ umístí do prostor
biokotelny kogenerační jednotku na
zemní plyn (výkon elektřina 2000
kWel., teplo 2,2 MWt) a bude dodávat teplo Bystřické tepelné s. r. o.
(cca 30% tepla dnešní výroby) přibližně za cenu, za kterou vyrábí
teplo naše společnost. Provoz kogenerační jednotky je 8 až 14 hod.
za den v době vyšší energetické
potřeby.
(Pokračování na str. 4)

ZPRÁVY Z MĚSTA

SVÁTEK ZIMNÍHO SPORTU, MS NA VYSOČINĚ
Biatlon je pojem, který před nedávnem oslovoval pouze skalní příznivce
zimních lyžařských sportů. Dnes se
tento pojem objevuje všude kolem
nás. Mistrovství světa v tomto zvláště
v Německu oblíbeném sportu bude
probíhat od 7. února do 17. února 2013
v lyžařském areálu v Novém Městě na
Moravě. Je to skutečný svátek lyžování
a odměna všem, kteří psali historii běžkování v této oblasti. Je to také velký závazek, který na sebe vzali organizátoři,
protože máme ještě všichni před očima
neslavné dopady MS v Liberci. Toto se
u nás nesmí stát a já jsem přesvědčen,
že tomu tak bude. MS v naší blízkosti
se nějakým způsobem dotkne každého
z nás. Na Vysočinu přijede cca 200 tis.
diváků. Pokud připočteme soutěžící
a jejich týmy, rozhodčí, pořadatele,
obsluhu občerstvení, prodavače a zásobovače, policisty, televizní pracovníky
a mnoho dalších, počítejme, že denně
se v areálu bude pohybovat cca 30 tis.

lidí a potřebná technika. Lidé se sem
musí ráno nebo během dne dostat
a večer odjet. Tato masa musí někde
spát, jíst a také např. chodit na toaletu, a to všechno v zimě. Možná si ani
neuvědomujeme, co taková logistika
znamená pro celé okolí. Samozřejmě
to nese omezení, ale je to také výzva
pro obchodníky, poskytovatele služeb i
pro propagaci místních aktivit. V Bystřici budou ubytovány některé výpravy
a turisté. Kapacita ubytovacích prostor
je prodaná až po Brno.
Velká propagační akce s laserovou
střelnicí a s vystoupením známých
osobností proběhla na našem Masarykově náměstí 28. ledna 2013.
Vlastní mistrovství světa proběhne
ve sportovním areálu, kde můžeme
povzbudit naše reprezentanty a vytvořit
atmosféru, která bude důstojná významu akce. Takováto akce ještě v našem
okolí nikdy v dějinách neproběhla.
Možná ani v Kraji Vysočina.

Pro velký počet diváků je třeba počítat s časovým předstihem, protože časy
přesunů z parkovacích míst budou poměrně dlouhé. Sledujte zpravodajství.
Případě, že budete používat komunikaci č. 19, bude směrem na Žďár jednosměrná a bude sloužit jako jedno velké parkoviště!
Program:
Čtvrtek 7. 2. 2013 - Smíšené štafety / 2 x 6 km ženy + 2 x 7.5 km muži
Pátek 8. 2. 2013 - Trénink
Sobota 9. 2. 2013 - Rychlostní závod muži 10 km; Rychlostní závod ženy
7,5 km
Neděle 10. 2. 2013 - Stíhací závod muži 12,5 km, Stíhací závod ženy 10 km
Středa 13. 2. 2013 - Vytrvalostní závod ženy 15 km
Čtvrtek 14. 2. 2013 - Vytrvalostní závod muži 20 km
Pátek 15. 2. 2013 - Štafeta ženy 4 x 6 km
Sobota 16. 2. 2013 - Štafeta muži 4 x 7.5 km
Neděle 17. 2. 2013 - Závod s hromadným startem ženy 12.5 km, Závod
s hromadným startem muži 15 km.
Nenechte si nic ujít!
Karel Pačiska - starosta

M STSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM V BYST\ICI NAD PERNŠTEJNEM
Město Bystřice nad Pernštejnem má nyní na veřejných prostranstvích 7 kamer, které nevyhovují potřebným parametrům.
V současné době plánujeme pořízení nových kamer, zřízení datového úložiště a datové optické napojení kamerového systému na
Policii ČR. K ﬁnancování žádáme o státní dotaci Ministerstvo vnitra ČR.
Rádi bychom znali Váš názor na tuto problematiku, prosíme proto o vyplnění krátkého dotazníku (viz níže).
Vyplněný dotazník odevzdejte do 20. 2. 2013 na Turistickém informačním centru /Masarykovo náměstí č. 1/, na podatelně
MěÚ /ul. Příční 405/ nebo do schránek v samoobsluhách na SI a SII. Dotazník je možné vyplnit také na webových stránkách
www.bystricenp.cz



DOTAZNÍK
ano

ne

nevím

ano

ne

nevím
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nevím

4. Má podle Vašeho názoru kamerový systém vliv na posílení
bezpeēnosƟ ve mĢstĢ?

ano

ne

nevím

5. PƎál/a byste si rozšíƎení do Vaší ulice nebo na jiné místo?
Pokud ano, kam? DoplŸte ……………………………………………………………………………

ano

ne

nevím

ano

ne

nevím

1. Cíơte se v BystƎici nad Pernštejnem bezpeēnĢ?
2. Víte, kde jsou v BystƎici n.P. umístĢny kamery?
3. Jste pro rozšíƎení kamerového systému ve mĢstĢ?

6. Zvýšil by se pro Vás pocit bezpeēí v monitorovaných územích?
2. strana
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LEDEN ÚNOR 2013
Datum
23. 1. - 31. 1.

Název akce
Výstava: Tradice BystĜicka (práce dČtí z výtvarné soutČže)

Místo

Organizátor

MČstské muzeum

BystĜice n.P. a Mikroregion
BystĜicko

29. 1.

Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice n.P.

30. 1. - 3. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ - žákĤ FC Velké MeziĜíþí

Sportovní hala

FC Velké MeziĜíþí

Sportovní hala

Street fight SKBu HostivaĜ

30. 1. - 3. 2.
únor 2013
1. 2. - 28. 2.

SoustĜedČní praktické sebeobrany a bojových umČní
BystĜicko þte dČtem 2013 (Daleþín, Lísek, Roveþné, Rožná, Strážek,
ŠtČpánov n.S., Ujþov, Vír, Velké Janovice)
Výstava: BystĜicko ve fotografii – ohlédnutí za II. roþníkem
fotografické soutČže BystĜická zrcadlení 2012

1. 2.

Masopustní bál; 20.00 hod.

2. 2.

DČtský karneval, hraje DJ David; 14.00 hod.

Obce mikroregionu
BystĜicko

Mikroregion BystĜicko

MČstské muzeum

MČstské muzeum BystĜice n.P.
a Kumšt o.s.

Borovinka

Borovinka

KD Roveþné

ZŠ Roveþné

Orlovna Rozsochy

Orel Rozsochy

2. 2.

Turnaj v šipkách; 15.00 hod.

2. 2.

PĜednáška Dr. Šmída: Hrabata Mittrowští z Mitrovic a Nemyšle;
17.00 hod.

OÚ Rozsochy

OÚ Rozsochy

2.2.

59. ZemČdČlský ples, hrají Pikardi a BystĜická kapela; 20.00 hod.

Prostory KD

VOŠ a SOŠ BystĜice n.P.

2. 2.

Turnaj ve fotbalu – mladší žáci

2. 2.

XV. Spoleþenský ples, hraje Melodie Trpín; 20.00 hod.

6. 2.

Zápis žákĤ do 1. tĜídy; 13.30 hod.

6. 2.

Kino - Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.

6. 2.

Zápis žákĤ do 1. tĜídy; 15.00 hod.

8. 2.

Tradiþní ostatková zábava, hudba: Jásalka; 20.00 hod.

Sportovní hala

OFS Žćár n.S

KD Daleþín

ZŠ a OÚ Daleþín

ZŠ Vír

ZŠ a MŠ Vír

Velký sál KD

KD BystĜice n.P.

ZŠ Píseþné

ZŠ Píseþné

KD Branišov

SDH Branišov

8. 2.

Masopustní karneval; 14. 00 hod.

Velká tČlocviþna ZŠ TGM

ŠD pĜi ZŠ TGM

9. 2.

Country bál; 19.00 hod.

Hasiþka Kundratice

SDH Kundratice

9. 2.

DČtský „pirátský“ karneval; 14.00 hod.

Orlovna Rozsochy

9. 2.

Halový fotbalový turnaj pro roþník 2002 a ml.

9. 2.

Mariášový turnaj; prezentace 13.00 – 13.30 hod.

9. 2.

XXXIII. Maturitní ples gymnázia; hraje BystĜická kapela; 20.00 hod.

9. 2.

Turnaj ve fotbalu

10. 2.

Párkové závody; 13.00 hod.

10. 2.

Turnaj jednotlivcĤ v kuželkách

12. 2.

Tradiþní masopustní ostatky; 20.00 hod.

14. 2.

Koncert KPH – Metropolitan jazz band Praha; 19.30 hod.

16. 2.

Tradiþní ples žen, hraje Tonic; 20.00 hod.

17. 2.

DČtský karneval; 15.00 – 17.00 hod.

17. 2.

Párkové závody; 14.00 hod.

Sportovní hala

Divadelní ochotnický soubor
Rozsochy
Náš turnaj a Fotbalová akademie
Petra Kouby

Pohostinství VČchnov

Pohostinství VČchnov

Prostory KD

Gymnázium BystĜice n.P.

Sportovní hala

Pavel Trávníþek

Kundratice

SDH Kundratice

Sportovní hala

Areál sportu a kultury s.r.o.

Orlovna Rozsochy

TJ Rozsochy

Velký sál KD

KD BystĜice n.P.

KD Rožná

ýSŽ Rožná

Velký sál KD

DDM, KD

Sokolovna Rozsochy

Sokol Rozsochy

18. - 21. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U14, U15

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

20. 2.

Hudební poĜad pro dČti – Výlet do ZOO; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice n.P.

21. - 24. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ Rakvice

Sportovní hala

Rakvice

21. - 24. 2.

SoustĜedČní futsalistĤ Sokola Jehnice

Sportovní hala

Sokol Jehnice

PĜísálí KD ŠtČpánov n.S.

Kulturní komise pĜi OÚ ŠtČpánov n.S.

22. 2.

PĜednáška J. VymČtalíka: Dálková silnice Žćár – Boskovice ProstČjov a Cikánský tábor v HodonínČ; 17.00 hodin

22. 2.

Maškarní bál SK VOŠ a SOŠ

SZeŠ

SZeŠ

23. 2.

Ples TJ VČchnov; 20.00 hod.

KD VČchnov

TJ VČchnov

23. 2.

Orelský závod v bČhu na lyžích

Borovinka

Borovinka

Prostory KD

MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.

23. 2.

Spoleþenský ples MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.;
hraje L.I.F. Olomouc; 19.30 hod.

24. 2.

Koncert BYSTěICKÉ KAPELY; 14.00 hod.

24. 2.

Turnaj ve fotbalu

Orlovna Rozsochy

Orel Rozsochy

Sportovní hala

SK BystĜice n.P.

24. 2.

DČtský karneval; 14.00 hod.

KD VČchnov

TJ VČchnov

26. 2.

Zábavný poĜad – Miroslav Donutil;19.30 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice n.P.

28. 2.

Výchovný koncert - CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA; 8.30 a 10.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice n.P.

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

Město Bystřice nad Pernštejnem
vyhlašuje grantový program
pro rok 2013
Počin přispívající k rozvoji kulturního
a společenského života ve městě
- Termín pro podání žádosti – 22.února 2013
- Informace: pí Jitka Cisárová, tel. 721 643 301

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

PRONÁJEM
obchodního
prostoru, 45 m2,
Kostelní 297,
Bystřice n.P.
Informace vedle
ve zlatnictví.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
22.12. Marie Dvořáková
Roman Krupička
Narození
3.11. David Holánek
20.11. Klára Dubová
26.11. Vojtěch Cyrmon
27.11. Sára Krytinářová
Jubilanti
ÚNOR 2013
Marie Krytinářová
93 let
Jan Kletečka Ing.
88 let
Františka Kalinová
87 let
Alois Chrást
80 let
Marie Frolková
80 let
Josef Mikše
75 let
Josef Rotkovský
75 let
Jana Sadecká
70 let
Hana Fluxová MUDr.
70 let
Marie Karasová
70 let
František Malý
70 let
Úmrtí
LISTOPAD 2012
21.11. Vilém Veselský
65 let
PROSINEC 2012
2.12. Magdalena Raučinová 46 let
13.12. Ján Kolodits
76 let
15.12. Jaromír Chocholáč 70 let
31.12. Jaromír Špaček
56 let

Časy se mění a
inforočenka s ní…

Celý rok jsme ladili kontakty a ordinační doby do nové inforočenky.
Když se zdálo, že se už po další dva
roky nemůže nikde nic změnit, dílko
jsme vytiskli. Jenže ouha! Rázem nastal festival změn – tu otevírací doba, tu
telefon či mail. A tak začíná nekonečný seriál „Opravte si v inforočence“.
S chutí do toho a promiňte, přátelé!

Změňte si v inforočence
str. 19 Ostatní správní úřady:
Nové úřední hodiny ÚP ČR od 1.
února 2013
Pondělí
8 – 12, 13 - 17 hodin
Úterý
8 – 11 hodin
Středa
8 – 12, 13 - 17 hodin
Čtvrtek
8 – 11 hodin
Pátek
8 – 11 hodin (jen pro
evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)
str. 20 Finance, pojištění, banky:
Rozšíření úředních hodin na klientském pracovišti VZP ČR v Bystřici n.
P. S účinností od 1. 1. 2013 budou
rozšířeny úřední dny na pracovišti
v Bystřici n. P., Zahradní 580.
Středa
8 -11.15, 12 -16 hodin
Pátek
8 -11.15, 12 -14 hodin
str. 5 Úsek soc. právní ochrany
dětí: Zora Daňková - náhradní rodinná péče
str. 30 Navazující sociální služby
Centrum Zdislava, tel. č. 566 615
194, kont. osoba: Danuše Balabánová
str. 18 Advokátní kancelář:
JUDr. Dobromila Alexová: e-mail
dobromila@alexova.cz
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Kogenerační jednotka ...
Kladem této spolupráce je zejména investiční úspora při budování záložního zdroje. ČEZ Energo,
s.r.o. prodává tepelnou energii (30%
dnešní výroby) Bystřické tepelné
s. r. o. za cenu proměnných, tedy pro
město velmi výhodných nákladů.
ČEZ Energo, s.r.o. hradí za umístění kogenerační jednotky nájem 150
tis. Kč/rok. Touto spoluprací dojde
k menšímu opotřebení biomasových
kotlů a příslušné technologie a tím
i prodloužení jejich životnosti.

(Pokračování ze str.1)

Od podzimu minulého roku si
tedy v areálu bystřické kotelny můžeme všimnout dvou nejviditelnějších změn, tedy nové trafostanice
a zejména komínu, který slouží pro
kogenerační jednotku. Doufejme, že
úspěšná spolupráce s ﬁrmou ČEZ
bude nadále pokračovat. Více o ﬁrmě ČEZ Energo, s.r.o. na internetových stránkách http://www.cez.cz/
kogenerace/cs/novinky/napsali-o-nas/.
Josef Vojta, místostarosta

MĚSTO OPĚT NA REGIONTOURU
Město Bystřice nechybělo ani na 21. ročníku mezinárodního veletrhu
turistických možností REGIOTOUR, kde představilo své osvědčené letáky, pohlednice, mapy a další propagační materiály z grantových programů
„Vysočinou za zdravím a poznáním“, „Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicko“ a „Za poznáním Zubří země“.
Pracovníci turistického informačního centra tak ve dnech 17. až 20.
ledna 2013 prezentovali samotné město i mikroregion Bystřicko a některé
podnikatelské subjekty v rámci stánku Kraj Vysočina, jenž byl koncipován především s ohledem na blížící se Mistrovství světa v biatlonu.
Největšímu zájmu se těšily tradičně brožury „Výlety autem, na kole i pěšky“, „Průvodce městem Bystřice nad Pernštejnem“ a „Sedm divů Bystřicka“. Zaprášilo se samozřejmě po pohlednicích a trhací mapě regionu. -hj-

OZNÁMENÍ
Město Bystřice nad Pernštejnem oznamuje, že se od
1. ledna 2013 zvýšil poplatek za odpad z 500 na 600 Kč.

Borovinka to rozjíždí…
Sportovní a rekreační areál Borovinka 1. ledna 2013 otevřel opět
své pohostinné dveře. Během měsíce
ledna uvítá zdejší restaurace své hosty především o víkendech. Otevřeno
je vždy v pátek 16:00-21:00 hod.,
v sobou a v neděli 11:00-21:00 hod.
Kromě výběru ze tří druhů minutek si
můžete dopřát i naši zimní specialitu
pro zahřátí – pečený čaj.
V pátek 1. února 2013 od 20:00
se sál na Borovince poprvé roztančí
Masopustním bálem za doprovodu
skupiny Petrkyt. Tato rodinná kapela
z Nového Města na Moravě Vás zaručeně rozproudí nejedním kouskem a
každý si jistě přijde na své. Tombola,
zabijačkové speciality a bohaté občerstvení včetně kávy latte art zajištěny.
Vstupenky v ceně 90,- Kč si můžete
objednat na e-mailu borovinka@bo-

rovinka.cz. Kapacita sálu je omezená,
neváhejte a zarezervujte si je včas.
Pokud nás příroda obdaří dostatečnou zimní nadílkou, uskuteční se
na Borovince o víkendu 23. 2. 2013
Orelský závod v běhu na lyžích,
na které je široká veřejnost, zejména
bystřická, srdečně zvána. Těšíme se
na hojnou účast, vždyť důležité není
vyhrát, ale zúčastnit se!
Informace o životě a dění na Borovince najdete na webových stránkách
www.borovinka.cz. Uživatelé sociálních sítí pak jistě uvítají, že najdou
proﬁl Borovinky s aktualizovanými
informacemi i na facebooku.
Přejeme Vám krásný a úspěšný rok
2013 a těšíme se, že se s Vámi setkáme na Borovince.
Všichni z Borovinky

Zprávy z Domanína
I v loňském roce si děti připravily pro své rodiče, babičky, dědečky
a všechny ostatní z Domanína vánoční program plný básniček, písniček
a tance. Děti nejen zazpívaly, ale i zahrály na různé hudební nástroje,
jako byly klávesy, harmonika, klarinet, vánoční písně a koledy. Nejmenší zatančili na píseň o sněhulácích a větší děvčata zatančila svůj tanec na
zcela zimní písničku. Strávili jsme společně část čtvrté adventní neděle
(16. prosince) a společně jsme se naladili do té pravé vánoční atmosféry.

Den před Silvestrem se v Domaníně konal již 3. ročník turnaje ve stolním
tenisu. Celkem se jej zúčastnilo 39 hráčů a výsledky v jednotlivých kategoriích byly následující:
Muži: Pavel Navrátil st. – Martin Navrátil – Zdeněk Skula ml.
Ženy: Gabriela Vítková – Jana Svobodová – Kristýna Kachyňová
Mládež: Bohumil Velen nejml. – Tereza Juklová – Marek Polák
Pořadatelé děkují všem častníkům i těm, kteří přispěli na ceny pro vítěze.
-as4. strana
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Vánoční akademie ZŠ TGM
Pošestnácté se těsně před vánočními svátky zaplnil velký sál bystřického
kulturního domu více než třemi sty účinkujícími a téměř dvojnásobkem těch,
kteří chtěli vidět a slyšet, co si chlapci a děvčata připravili. Ano, řeč je o již
tradiční akademii ZŠ TGM. Ani letos nebyla její příprava snadná, čísla programu promýšlely hlavně samy děti, obětaví vyučující pak zaštítili vlastní
nácvik. Škola ožívala skoro tři měsíce v časných ranních hodinách a poslední
nadšenci končívali pozdě odpoledne. Pestrá paleta vystoupení tak obsáhla
téma Vánoc i snahu ukázat se v tom, co kluci a holky dělají rádi a s chutí.
A tak se opět recitovalo, zpívalo, tančilo, muzicírovalo, herecky dovádělo.
Malí i velcí působili přirozeně, sebevědomě, zvládli nástrahy prostoru, trémy
a byla radost na ně pohledět. Zasloužený potlesk jim byl okamžitou odměnou, ale bylo znát, že ještě větší radost jim udělalo vědomí toho, že dokázali
odvést diváky od každodenních starostí a přinést jim dvě hodiny snad příjemné zábavy. Ceníme si toho, protože tyto zážitky budou ještě po dlouhou dobu
nedílnou součástí vzpomínek na školní léta.
Jaroslav Sláma

Adventní sbírka na ZŠ TGM
Letošní adventní sbírka se od těch
minulých přece jen lišila.
Každý rok jsme posílali určitý ﬁnanční obnos na adventní koncerty
pořádané Českou televizí. Bohužel
letošní ﬁnanční příspěvky ČT mířily spíše k dospělým nebo starším
lidem. Naše pomoc vždy směřovala
ale raději k těm menším.
Rozhodli jsme se tedy, že peníze
od našich žáků poputují k těm, kteří
naši školu znají a k našemu městu
mají vřelý vztah. Částka, kterou se

nám podařilo vybrat, směřuje proto
k bystřickému občanskému sdružení
Úsměváčci, které sdružuje děti a dospívající s nejrůznějšími handicapy.
Celou částku, dohromady 5.633
Kč, odevzdal do rukou potřebných
pan ředitel společně se zástupci žákovského parlamentu.
Doufáme, že peníze vybrané od
našich žáků a zaměstnanců školy
využijí členové sdružení na zpestření
a zpříjemnění programu pro své členy.
Marie Nebolová

Vánoční dílny v ZŠ T. G. Masaryka
Holčičky se rovnou mohly okrášlit
vlastnoručně vyrobenými šperky a
kluci si odnášeli pěkný dárek pro
maminky.
Myslím, že naši hosté mohou být
spokojeni se svými výtvory. Děkuji
za pomoc našim osmákům a doufám, že se znovu setkáme i příští rok.
J. Koscielniaková

I loni v předvánočním čase proběhly v naší škole výtvarné dílny,
na které jsme pozvali žáky okolních malotřídních škol. Tentokrát
jsme se věnovali tvorbě šperků z
polymerové hmoty ﬁmo. Za pomoci šikovných žáků 8.A jme si
společně vymodelovali, vykrájeli a
upekli soupravu přívěsku a náušnic.

Věda není žádná věda

Genetickou metodou čtení
k „Pasování na čtenáře“
Je to neuvěřitelné, ale žáci naší
školy si za tři měsíce školní práce
osvojili všechna velká tiskací písmena abecedy a již nyní si dokáží
přečíst texty přiměřené jejich věku.
Žáci čtou genetickou metodou čtení.
Výuka čtení pomocí genetické
metody spočívá především v hláskování a následném čtení celých slov.
Nácvik čtení začíná postupným seznamováním se s jednotlivými písmeny velké tiskací abecedy. Pro děti
je zapamatování si nejprve velkých
písmen snadnější, a to především
díky jednoduchosti jejich graﬁcké
podoby. Jakmile žáci ovládají velkou tiskací abecedu, přecházejí plynule na malou tiskací abecedu.
V pátek 7. prosince žáci 1. tříd na-

vštívili Městskou knihovnu v Bystřici nad Pernštejnem, kde na ně čekalo
překvapení – víla Abecedka si pro
děti připravila tři úkoly v podobě
her. Děti vymýšlely slova na vylosovaná písmena, poznávaly pohádky
podle obrázků a ti nejodvážnější žáci
přečetli úryvek neznámé pohádky.
Děti všechny úkoly hravě zvládly
a odměnou jim bylo „Pasování na
čtenáře“ velkou záložkou do knihy.
S sebou domů si odnesly balíček, ve
kterém byla malá knížka, průkazka do městské knihovny a drobné
sladkosti. Děkujeme pracovnicím
Městské knihovny v Bystřici nad
Pernštejnem za pečlivě připravený
program.
učitelky 1. tříd
ZŠ TGM Bystřice n. P.

Školáci ZŠ TGM zažili staročeské Vánoce
V pondělí dne 10. 12. se žáci
4. tříd ZŠ TGM vypravili do malé
vesničky Krátká nedaleko Sněžného na exkurzi s vánoční tematikou.
Po příjezdu se děti rozdělily
na tři skupiny. V první skupině si
povídaly o historii betlémů a narození Ježíška, zpívaly koledy a dva
betlémy sestavily. Další skupina si
vyprávěla o adventu, o známých
svátcích tohoto období a zvycích,
které jsou s nimi spojeny. Poslední skupina se zaměřila na zvyky

a tradice Štědrého dne. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o obyčejích, které lidé v tento kouzelný
den dělávali, vyráběly svícen,
podle staročeských tradic prostřely štědrovečerní stůl a ochutnaly vánočního kubu - jídlo z krup
a hub. U jednotlivých aktivit se
všichni postupně prostřídali.
Dopoledne provoněné Vánocemi
uteklo jako voda a z exkurze jsme se
vraceli s krásnými zážitky.
učitelky 4. tříd ZŠ TGM
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Naše škola T. G. Masaryka se zapojila do projektu EU Věda není žádná
věda, který je zaměřen na praktickou
a laboratorní výuku přírodních věd (fyziky, chemie a biologie). V rámci projektu byly vytvořeny materiály, které
žáci ověřují v praxi.
Jako nejzajímavější se nám jevila
oblast chemie. První pilotáž programu
Alchymistická výroba zlata proběhla
27. 11. 2012 s žáky 9. A za odborné
asistence lektorky RNDr. Radky Balounové Ph.D., která do školy zavítala
až z Prahy. Nejdříve bylo potřeba žáky
namotivovat. Seznámili jsme je tedy
s kovy, známými ve starověku, a s počátky alchymie. Po motivační části žáci
přešli k předlaboratorní přípravě, kde se

teoreticky naučili „vyrábět zlato“. Konečně následovala vlastní badatelská
činnost. Žáci slévali roztoky, zahřívali
je, chladili a ﬁltrovali. Výsledek byl
pro všechny naprosto úžasný. Vznikla
žlutá látka třpytící se jako zlato. I když
žáci přišli na to, že to vlastně žádný drahocenný kov není, že se jedná pouze
o sloučeninu olova, neodradilo je to od
dalšího pokračování v tomto projektu.
Žáci 9. A pracovali s nadšením
a o tento způsob výuky projevili zájem
nejen oni, ale i děti z ostatních tříd druhého stupně. Požádali jsme tedy lektorku Radku Balounovou o další spolupráci, kterou nám přislíbila. Už teď se
těšíme na další skvělé pokusy.
Dana Kuncová

Předvánoční sportování na ZŠ TGM
Poslední týden před prázdninami
se na naší škole uskutečnil předvánoční turnaj v basketbalu starších děvčat
a chlapců. Byla to na naší škole tradice, tak doufejme, že bude pokračovat
i nadále. Letos jsme mohli přivítat i nováčky, chlapce ze ZŠ Štěpánov. Dalšími tradičními účastníky byly – ZŠ Nádražní, Gymnázium a naše škola. Tento
turnaj je přátelský a bereme ho jako

přípravu na další basketbalové turnaje.
Dalším, možná prestižnějším zápasem, bylo basketbalové utkání učitelů
proti žákům z 9. ročníků. Byl to boj,
ale všichni přežili. I přes velkou snahu
všech zúčastněných vyhrát, skončil
zápas smírnou remízou. Jelikož i tento
zápas je u nás už několik let tradicí, již
teď se těšíme a masírujeme nohy na
příští deváťáky.
V. Martincová
Školní družina
pŐi Základní škole TGM
zve pŐedškoláky
a
mladší školáky
na

MASOPUSTNÍ
KARNEVAL
pátek 8. února 2013
ve 14.00 hodin
velká tĚlocviÿna ZŠ TGM
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Mikulášská dílna

Florbalový turnaj
V pátek 7. prosince 2012 se rozhlučela dětskými hlasy tělocvična ZŠ Bystřice nad Pernštejnem,
Nádražní 615. Škola uspořádala
turnaj ve ﬂorbalu pro žáky 1. stupně, který byl určen pro malotřídní
školy v mikroregionu Bystřicka.
Pozvány byly všechny okolní školy, zúčastnily se však pouze školy
z Víru a Zvole. ZŠ a MŠ Písečné
sice na akci přijela, nepostavila ale
potřebný počet hráčů pro tým, a tak
zůstala v roli fandících diváků. Kromě vlastního sportovního klání byl
pro všechny připraven i doprovodný program, prohlídka naší školy
a malé občerstvení. Po náročných
a lítých bojích proběhlo závěrečné
účtování, které stanovilo konečné
pořadí mužstev, které naleznete na

www.zsbystrice.cz.
Jak je na světových turnajích
zvykem, byli vyhlášeni i nejlepší
brankář - David Blažek (ZŠ Zvole),
nejlepší hráč – Bronislav Nedoma (ZŠ a MŠ Vír) a nejlepší střelec – Filip Pečinka (ZŠ Nádražní
Bystřice nad Pernštejnem). Všichni
účastníci turnaje si odnášeli drobné
dárky, vítězové pak diplomy a zajímavé ceny. Nejhodnotnější ovšem
zůstanou zážitky a dojmy z průběhu
sportovních bojů a nová přátelství.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, jejichž dary byly použity na
ocenění vítězů a pracovnicím školního stravování, jež připravily občerstvení.
S. Solařová
ZŠ Nádražní Bystřice n. P.

Začal prosinec, zima již plně převzala vládu nad krajinou, za okny mrzne,
až praští. Děti z prvního stupně se pěkně v teple sešly v projektové místnosti,
aby si vyzkoušely malování na textil. Pod dohledem zkušené paní výtvarnice
si vytvořily spoustu vesele ozdobených tašek. Přišel je pozdravit i Mikuláš se
svou družinou a ocenil jejich tvořivost a fantazii. Malí výtvarníci si opravdu
dali záležet, z tašek se na nás usmívaly pohádkové postavičky, zvířátka, ale
i ozdobné klobouky, květiny nebo rychlá auta.
Ludmila Chudobová, ZŠ Nádražní 615

Předškoláčku, neboj se!

Víte, kdo byl Demosthenes?
Kdybyste položili tuto otázku
žákům ZŠ Nádražní, určitě by řada
z nich nebyla zaskočena. Každý rok
se totiž připravují a účastní soutěže
Mladý Demosthenes, pojmenované
po největším athénském řečníkovi.
Jde tedy o nejzdařilejší řečnický
projev na libovolné téma. Letos se
do školního kola přihlásilo 15 soutěžících, rozdělených do dvou kategorií. Do okresního kola postoupila
z první kategorie Dita Kabelková
s úvahou na téma Moje povahové
vlastnosti a za starší žáky Kamila

Houdková coby Snílek.
Dobře připravení soutěžící postavili porotu před nelehký úkol - stanovit žebříček nejlepších, zvláště
u starších žáků, jejichž projevy byly
již na vysoké úrovni. Svým vystoupením připravili vyučujícím nevšední kulturní zážitek a ač se vše
odehrávalo 17. prosince, nikdo nespěchal do vánočního shonu. Toto
odpoledne si děti se svými učiteli
opravdu užily.
Vyučující českého jazyka
ZŠ Nádražní

Vážení rodiþe budoucích prvĖáþkĤ,
dovolte, abychom Vás i Vaše dČti pozvali

Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a
Tyršova 409, BystĜice nad Pernštejnem

Vážení rodiþe budoucích prvĖáþkĤ,

dovolte, abychom Vás i Vaše dČti pozvali
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k ZÁPISU do první tĜídy,

Prosíme rodiþe, aby pĜípadnou neúþast dítČte ohlásili na telefonu 566550401. DČkujeme.
Náhradní termín zápisu je stanoven na pátek 8. února 2013 od 13 do 15 hodin.

který probČhne v pátek 1. února 2013

Zápis se koná dne 31. ledna 2013 od 13 do 17 hodin v budovČ školy.
Rodiþe s sebou pĜinesou obþanský prĤkaz a rodný list dítČte.

Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a
Tyršova 409, BystĜice nad Pernštejnem

od 9.00 do 17.00 hodin.

zápisu do prvních tĜíd.

Prosíme rodiþe, aby pĜípadnou odĤvodnČnou neúþast pĜi zápisu oznámili
na tel þ. 566 552 549 nebo elektronicky na noskova.h@zstgmbystrice.cz.

zve budoucí prvĖáþky a jejich rodiþe

Náhradní termín zápisu je stanoven na þtvrtek 7. února 2013 od 14.00 do 16.00 hodin.

Základní škola BystĜice n.P., Nádražní 615

k

Dne 11. 12. 2012 proběhlo další setkání budoucích prvňáčků s vyučujícími naší školy. Děti plnily ve třídách úkoly, které pro ně připravila pohádková
Popelka. Předškoláci si tak vyzkoušeli roli prvňáčka. Všechny úkoly, které
byly zaměřené na sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci a grafomotoriku, plnily děti s nadšením a radostně. My, paní učitelky, děti chválíme za jejich znalosti a dovednosti, kterými nás přesvědčily o jejich školní
zralosti. Zatímco děti pracovaly ve třídách, pro jejich rodiče vedení školy
připravilo příjemnou besedu s paní psycholožkou Mgr. Jitkou Bukáčkovou
o školní zralosti a změnách, které čekají jejich dítě při vstupu do školy. Na
závěr setkání si děti odnesly upomínkové pracovní listy.
Milí předškoláci, budeme se na Vás těšit u zápisu dne 31. 1. 2013.
vyučující 1. stupně, ZŠ Nádražní 615

k ZÁPISU do první tĜídy,
který probČhne v pátek 1. února 2013
od 9.00 do 17.00 hodin.

Prosíme rodiþe, aby pĜípadnou odĤvodnČnou neúþast pĜi zápisu oznámili
na tel þ. 566 552 549 nebo elektronicky na noskova.h@zstgmbystrice.cz.

Náhradní termín zápisu je stanoven na þtvrtek 7. února 2013 od 14.00 do 16.00 hodin.
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ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY ZŠ A MŠ DOLNÍ ROŽÍNKA
Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a MŠ Dolní Rožínka pro školní rok 2013-2014 se uskuteční
ve středu 6. února 2013 v době od 13 hodin
do 16 hodin v budově 1. stupně na sídlišti.
K zápisu je třeba donést rodný list dítěte.
Pokud by chtěli rodiče předškoláků z okolí
zhlédnout práci s dětmi v 1. třídě, nabízíme
po domluvě s ředitelem školy návštěvu ve
vyučování. Naše škola se neustále snaží zlepšovat komunikaci s rodiči, žáky i veřejností.
Přejeme si, aby rodiče žáků s námi táhli za
jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme totiž, že
spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to
oběma stranám. Oceněním této naší snahy bylo získaní certiﬁkátu Rodiče vítáni. Podrobné informace o proﬁlu školy, kontaktech, aktivitách
a úspěších žáků naleznou zájemci na internetových stránkách školy
www.zsdr.cz.

Zápis
na 2. pololetí

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Ředitelství Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
zve rodiče dě se speciálními vzdělávacími potřebami k zápisu do
1. ročníku.
Přijďte ve čtvrtek 7. 2. 2013 v době od 13 do 17 hodin. S sebou
vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Najdete nás vlevo
za průchodem pod bývalou radnicí. Změna termínu možná po domluvě na tel. čísle 566 552 032.
Mgr. Iveta Ostrýžová, ředitelka školy

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

Předškolní obory, nástroje a zpěv

29. ledna 2013, 13.00 - 17.00
Hudební škola YAMAHA
Masarykovo nám. 50
Bystřice nad Pernštejnem
tel: 603 827 735
www.yamahaskola.cz

LETNÍ TÁBOR JEDOV
pro děti od 1 do 6 třídy
1.turnus
2.turnus

10. - 17.8. 2013
17. – 24.8. 2013

Základní škola Písečné

ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY

2. 600,- Kč za turnus
Bližší informace obdržíte v kanceláři DDM nebo na tel. 566552700,
e-mail: ddmbynp@seznam.cz

PEKLO V MUZEU
Podzemí muzea se 8. prosince 2012 díky pracovníkům domu dětí a mládeže a městského muzea proměnilo v opravdové peklo. Andělé prováděli
skupinky dětí a jejich rodičů peklem s čerty, aby nakonec děti dostaly pekelné razítko od samotného Lucifera, díky kterému mohly zpátky na zem. Tam
už čekal Mikuláš, andělé a také připravená nadílka se soutěžemi o sladkosti.
Poděkování patří všem pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se na této
akci podíleli.
Karel Krondráf, ředitel DDM

ve středu
-

6. 2. 2013 od 15.00 hodin

rodinné prostředí
anglický jazyk od 1. třídy
genetická metoda čtení a psaní
prvky alternativního vzdělávání
rozšířená výuka informatiky
velká nabídka kroužků a volnočasových aktivit

Bližší informace o škole získáte na www.zspisecne.unas.cz, nebo tč.: 566573266, 775143640

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ LÉKAŘE A ZMĚNĚ
ORDINAČNÍCH HODIN V KOŽNÍ AMBULANCI
Od 1. 1. 2013 ordinuje v kožní ambulanci společnos MediClinic a.s.
nová lékařka MUDr. Věra Němcová (dříve MUDr. Stoupencová,
MUDr. Veselá).
Adresa ambulance: Vra slavovo náměs 12, Nové Město n.M.
Telefon: 566 615 620, mobil: 733 679 560
Provozní – ordinační hodiny :
Po:
7,00 – 9,30 (9,30 – 11,30 pouze sestra) 15,30 – 19,30
Út:
7,00 – 15,30
St:
7,00 – 15,30
Čt:
7,00 – 10,30 15,30 – 17,00
Pá:
12,00 – 15,30
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Vím, že jsme „neobjevili Ameriku“, nocování ve škole je docela
běžné. Přesto se v kolektivu nové
primy našli studenti, kteří o ničem
takovém nic nevěděli, tudíž ani nic
podobného nezažili. Navíc bylo lákavé zjistit, jak se podařilo primánkům sžít za první tři měsíce jejich
studentského života.
A tak jsme se v listopadu pustili
do příprav. Nápadů, občas skutečně
jen obtížně realizovatelných, byla
spousta. Každá ze šesti tvůrčích skupin musela své představy přetavit do
vkusného oznámení celé akce, takže
jsme se procvičili v přípravě tohoto
slohového útvaru.
Účast v pátek 7. prosince 2012
byla devětadevadesáti procentní.
Obvodové části auly se v této chvíli
změnily v tábornické ležení, lavice
poskládané do švédského stolu obtěžkaly dobroty od maminek, takže
bylo jasné, že případnou nudu zaženeme konzumací všeho, na co se
nám sbíhaly sliny.
Ale nuda? Kdepak. Společně
jsme z nabídky vybrali aktivity a itinerář následujících 16 hodin poctivě
rozepsali na tabuli. Ať každý ví, na
co se může těšit! A pak to vypuklo.
V luštění rébusů mnozí překvapili
nejen mě, ale hlavně své spolužáky.
Sestava aerobicu Ádi a Danky vtáhla na plochu i klučičí část osazenstva. Když později došlo na zumbu
Ivety a Slávky, vlnili se s úsměvem

PRIMA NOC NA GYMPLU
na tváři téměř všichni. Velký úspěch
sklidily stolní a společenské hry,
u kterých se vytvořily skupinky neobvykle nakombinovaných kamarádů. Spolupráci vyžadovala i trošku
tajemná výroba obličejových masek
z hydrofilní gázy a sádry. Myslím,
že se opravdu povedly. Protože se
nestihly „odlít“ všechny, mohlo by
být pokračování… Topinky od třídní maminky přišly k chuti, stejně
jako pizza na objednávku či dobroty
z domu. Nebylo kdy sledovat čas!
Z plánovaného programu ubývaly

další body. Pyžamová párty a módní přehlídka s ní spojená sklidila aplaus, polštářová bitva měla naštěstí
padlé jen na straně polštářů. Ale to
už se v myslích některých začaly
ozývat obavy, jak to bude se stezkou odvahy? Tu pro nás vymysleli,
připravili a realizovali starší studenti
ze 3.A. Procházka jinak dobře známými školními chodbami skrývala
nástrahy, strašidelná zákoutí, tajemné zvuky… Zdá se mi, že tvůrci si
celou akci užívali víc než primánci
dokazující svou vlastní odvahu. Zá-

věrečné demaskování, seznamování
a sdělování zážitků objevilo nové
vztahy mezi nejmladšími a staršími studenty. Popůlnoční promítání
Madagaskaru 3 někteří už nezhlédli
až do konce, spánek byl jednoduše
silnější. Ovšem někteří vytrvalci čekali v debatním kroužku na východ
slunce. Noc byla venku vskutku jasná a mrazivá, teploty totiž klesly pod
-15 °C, takže ráno bylo slunečné. Při
horkém čaji a voňavých svíčkách se
hezky vstávalo. Nejtěžší ze všeho
bylo balení a závěrečný úklid, při
němž opět někteří překvapili…
Spánkový deficit jsme dohnali
přes víkend. Je jasné, že ještě dlouho potom byla noc ve škole ústředním tématem všech rozhovorů.
V dopise adresovaném celé třídě
měl každý příležitost formulovat
svoje hodnocení, poděkovat ostatním, zkritizovat, s čím nebyl úplně
spokojen. Zkrátka vytvořit svůj písemný komentář Prima noci ve škole v podobě formálně správného dopisu. Opět mnozí - překvapili, i sami
sebe. Mnohé stojí za přečtení… Zůstala tak pestrá dokumentace o akci,
při níž vládla pohoda, smích, vstřícnost, očekávání a sdílení příjemných
chvil s druhými. Samozřejmě nezapomínáme na studování. I v tom totiž není o překvapení nouze. Občas
ale neškodí školní povinnosti proložit něčím nepovinným, nemyslíte?
L. Císařová, třídní uč. primy

Okresní kolo středních škol ve ﬂorbale
Dne 12. prosince 2012 pořádalo
Gymnázium Bystřice n. P. v místní sportovní hale okresní kolo
středních škol chlapců ve ﬂorbale. Do okresního kola postoupilo
z různých školních okrsků celkem
6 týmů.
Los do naší skupiny určil dva
žďárské týmy - gymnázium a
střední technickou školu, která se
však bez omluvy nedostavila a její
výsledky byly zkontumovány. Vítězstvím nad gymnáziem v pomě-

ru 4:1 jsme se posunuli do semiﬁnále. Střední odbornou školu z
Velké Bíteše jsme porazili rovněž
4:1 a postoupili jsme do ﬁnále.
V boji o první místo na nás čekal stejný soupeř jako v základní
skupině - Gymnázium Žďár n. S.
I přesto, že jsme vstřelili první
gól, začali nám docházet síly a
houževnatější soupeř nás nakonec
přehrál 3:1.
Výběr našeho gymnázia podával po celou dobu turnaje velmi

dobrý výkon a obhájil tak tradiční
2. místo. Nezbývá doufat, že postup do krajského kola snad vyjde
příští rok.
Všem hochům děkujeme za
vzornou reprezentaci!
Konečné pořadí:
Gymnázium Žďár n. S.
Gymnázium Bystřice n. P.
Gymnázium Velké Meziříčí
SOŠ Velká Bíteš
SOŠ Nové Město n. M.
SŠT Žďár n. S.

Gymnázium reprezentovali:
Hloušek Roman, Sláma Štěpán,
Zítka David, Beno Marek, Šikula
Martin, Nedoma Dominik, Svoboda Marek, Jílek Vlastimil, Kadlec Radim, Kolář Zdeněk, Šibor
Jakub
Střelci: Kolář 4, Beno 3, Šikula
1, Zítka 1
Podrobné výsledky a fotograﬁe
najdete na webových stránkách
gymnázia www.gybnp.cz
Jan Illek, gymnázium

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760
nabízí pomocnou ruku a zve žáky 5. + 9. tříd

4. února 2013 ve 14.00 hodin na

„PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“
z českého jazyka a matema ky
Naš cíl: - zbavit vás zbytečných obav před přijímacími zkouškami
- poznáte prostředí školy
- zkušení učitelé vás naučí pracovat s různými typy zadání
- budete mít možnost vyzkoušet si zadání z předchozích let
- zodpovíme veškeré dotazy ke studiu
Rodičům, kteří své dě doprovodí, bude poskytnuto zázemí, kde mohou počkat na předpokládaný konec akce- v 16.00 hodin. Žáci budou
pracovat v menších skupinách po jednotlivých předmětech (5. třídy:
matema ka, český jazyk, 9. třídy: matema ka, český jazyk).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Kontakt: 566552920, www.gybnp.cz
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Kufr francouzské ﬁrmy GOYARD ve sbírkách Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem
(úryvek)
Městské muzeum pečuje o sbírky různé povahy
a materiálu. Ve fondech muzea jsou zastoupeny také
kufry, truhly, truhlice a bedýnky.
Před rokem byl do sbírek zakoupen kufr, který se
již při prvním průzkumu jevil jako ojedinělý. Jeho
konstrukce je trubkovitého typu s klenutým víkem
a rozměry 50 x 90 x 48 cm (obr. 1). […]
U většiny sbírkových předmětů je identiﬁkace
výrobce obtížná. Někdy však díky ﬁremním či puncovním značkám a signaturám můžeme výrobce
dohledat, což je i případ našeho kufru.
Uprostřed vnitřní strany víka se nachází ﬁremní štítek s tímto nápisem:
Sacs dè nuit

Etuis à Chapeaux

MAISON FONDÉE EN 1792
233, Rue St. Honoré 233
Près la place Vendôme
GOYARD Sucr. de Mr. MOREL
Coffretier Emballeur
Articles de Voyage – English Spoken
PARIS
Expéditions en Dohane

Boites à Robes

Malles Postes

Obr. 1 - Celkový pohled

Lith. Haussiaux et Longueville, Bont du Combal, 4.

Časové zařazení našeho kufru
a jeho materiálové složení nás
kvůli budoucímu restaurátorskému zásahu přimělo kontaktovat
výrobce a požádat jej o spolupráci.
Za ﬁrmu Goyard písemně komuni-

kovala Jessica Deshayes. Podle ní
se jedná o výrobek jejich podniku
z let 1853-1854. Materiálem, který
se používal pro konstrukci kufrů,
bylo velmi lehké topolové dřevo.
Látka pokrývající víko kufru je

POJĎME HLEDAT HRANICE

směs bavlny, lnu a konopí pokrytá vrstvou asfaltu. Zbytek kufru je
potažen lehkou látkou opatřenou
nátěrem arabské gumy. Jako lepidlo se používal za tepla nanášený
kostní klíh z uvařených rozdrcených kostí zvířat. Informace o závěrečných lacích používaných

v době vzniku kufru dnes již bohužel nejsou dostupné. Na dotaz
ohledně typického potisku Goyardových výrobků, který na našem
kufru schází, Jessica Deshayes potvrdila, že jej ﬁrma Goyard skutečně používá až od roku 1892. […]
Martina Pulkrábková

Orchestrion v muzeu

Pan Luboš Korbář z Bystřice se zajímá o ledacos z minulosti i přítomnosti a také rád chodí na vycházky. Nejlépe do
lesů, luk a polí. Především do míst, kde potká více kamenných památníků než lidí. A jak se tak toulá tím šírým světem, nalézá tu smírčí kříž, tu hraniční památník a co chvíli
i další kamenné svědky minulosti.
Aby dal svým toulkám jasný smysl, dal se do hledání hraničních kamenů města Bystřice nad Pernštejnem. Hranice
katastru byla jasně stanovena už před dávnými léty a právě
kameny byla označena. Z října 1834 pochází přesný popis
hranic města, který začíná u „divokého“ kamene u skály
„Svatýho Jana“. Přesně popisuje cestu od jednoho kamene
k dalšímu kolem Bystřice, celkem ji tvoří 223 kusů.
Luboš Korbář už zkusmo po této hranici vyrazil, prošel
zatím les Ochozu a ještě některé kousky a pár hraničních
kamenů už našel. Velké pátrání však zahájí až na jaře a rád
přivítá i další zájemce o tyto pěkné a smysluplné vycházky. Hlásit se můžete v redakci Bystřicka a na infocentru.
Z „úlovků“ pana Korbáře dnes přinášíme první závdavek.
Hynek Jurman

Foto: Karel Skalník
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

V sobotu 12. ledna se otevřely dveře
Městského muzea
Bystřice nad Pernštejnem návštěvníkům, kteří se přišli
podívat na znovuspuštění zrestaurovaného orchestrionu z Věcova. Před
samotným spuštěním řekli několik
slov restaurátorka
Martina Pulkrábková, odborník na automatofony Radek
Janoušek, který jako
jediný v republice
vlastní licenci na
restaurování
pianol a orchestrionů
a
spolumajitelka
Eliška Gabrielová,
která popovídala o
historii a vztahu její
rodiny k orchestrionu. Celou atmosféru
dotvářela hospůdka
starého mocnářství,
kde se podávalo točené pivo. Výstavu
orchestrionu s doprovodnými texty a
fotograﬁemi můžete
shlédnout do 29. 1.
2013 a během roku
ještě jednou, termín
bude upřesněn.
-iv9. strana
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ÚNOR 2013

Středa 6. února - velký sál KD – 10.00
hodin
KINO - ANIMOVANÉ
PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Čtvrtek 14. února – velký sál KD –
19.30 hodin
KONCERT KPH
METROPOLITAN JAZZ BAND
PRAHA
Radim Linhart – klavír, bas keyboard
Josef Krajník – trubka
Václav Krejčí – kytara, banjo
Ladislav Šindler – bicí
Michal Zpěvák – klarinet, saxofony,
příčná ﬂétna
Eva Emingerová – zpěv
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH –
Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD

Sobota 9. února – prostory KD – 20.00
hodin
Pořádá: Gymnázium Bystřice n.P.
XXXIII. MATURITNÍ PLES
GYMNÁZIA
Hraje: BYSTŘICKÁ KAPELA
Program: Gaudeamus – studentská hymna
Předtančení studentů
Aerobik Jitky Exlové
Břišní tance ALF-LEILA-VA-LEILA
Šerpování maturantů
Tombola
Malý sál – skupina POLETÍME
Vstupné: 150 Kč s místenkou, 100 Kč
bez místenky
Předprodej: sekretariát gymnázia

Neděle 17. února – velký sál KD –
15.00 – 17.00 hodin
Pořádá: DDM, KD
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro všechny děti
a jejich rodiče s Milanem Řezníčkem,
moderátorem Hitrádia Vysočina (znáte z karnevalu Rodinných pasů, který
byl v květnu 2012). Všechny zúčastněné masky budou zařazeny do slosování o hlavní ceny. Dětská tombola!
Zdarma malování na obličej!
Hlavní reklamní partner: Hračky
Bambule
Reklamní partner: ADOZ, s.r.o.
Vstupné: dospělí 45 Kč, děti 25 Kč

Sobota 2. února – prostory KD – 20.00
hodin
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.
59. ZEMĚDĚLSKÝ PLES
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ
KAPELA
Předtančení studenti školy
Taneční vystoupení v průběhu večera
Bohatá tombola
Vstupné: 160, 130 Kč
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.

Středa 20. února – velký sál KD –
10.00 hodin
HUDEBNÍ POŘAD PRO DĚTI
VÝLET DO ZOO
Uvádí Hudební agentura Marie Renzové, Praha
Při procházce zoologickou zahradou
se děti seznamují s dechovými nástroji
a jejich zvukovými možnostmi.Určeno dětem MŠ a 1. - 2. tříd ZŠ
Vstupné: 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Sobota 23. února – prostory KD –
19.30 hodin
Pořádá: MEGA a.s. a MEGA-TEC
s.r.o.
SPOLEČENSKÝ PLES MEGA
a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
Uvítací přípitek
Zahájení plesu
Moderátor večera se samostatnými
imitátorskými vstupy - PETR MARTINÁK
Předtančení – NIKOLAS NOVÁK
a KLÁRA ADAMOVÁ, TK Classic
Hodonín
Host plesu: KAREL KAHOVEC
Hudba - L.I.F. Olomouc
Barmanský servis – míchané nápoje
po celý večer ve foyer
Bohatá tombola
Vstupné: 180 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům
Úterý 26. února – velký sál KD –
19.30 hodin

ZÁBAVNÝ POŘAD
MIROSLAV DONUTIL
Jeden z nejvýraznějších českých herců vystudoval herectví na brněnské
JAMU.
Vstupné: 240 Kč
Předprodej: sportovní hala
Čtvrtek 28. února – velký sál KD – 8.30
(I.st. ZŠ) a 10.00 hodin (II. st. ZŠ, SŠ)
VÝCHOVNÝ KONCERT
CIMBÁLOVÁ MUZIKA RÉVA
Jazz, klasická hudba, ﬁlmové melodie, lidové písničky a dokonce i rock,
to všechno dokáže zahrát Cimbálová
muzika RÉVA s typickými lidovými
nástroji.
Vhodné pro žáky 1. - 9. tříd ZŠ a pro
školy střední
Vstupné: 45 Kč, veřejnost 50 Kč
Připravujeme:
9.3. - Vinařský ples
20.3. - Korngold kvartet – koncert KPH
Prodej vstupenek:
Kulturní dům, Luční 764, tel. i fax 566
552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - Čt: 8.00 – 11.00 /kancelář/
Po, St: 15.00 – 17.00 /pokladna/
Út, Čt: 16.00 – 18.00 /pokladna/
Pokladna v KD je otevřena hodinu
před každým představením
Sportovní hala, Dr. Veselého 754,
tel. 566 551 098
Po - Ne: 9.00 – 18.00

Dálková silnice Žďár – Boskovice – Prostějov a Cikánský tábor v Hodoníně
Když po silnici I/19 přijíždíme na
Bystřicko, stěží postřehneme, jak pestrou historii má stavba této silnice, jež
začala být budována již před 2. světovou válkou jako jedna z páteřních dálkových magistrál.
Rekonstrukce okresní silnice Prostějov - Boskovice - Žďár se roku
1939 stala součástí projektu dálkové
silnice Plzeň – Moravská Ostrava. Její
parametry bychom mohli přirovnat
k dnešním silnicím první třídy s obchvaty obcí a dlouhými estakádami
přes údolí. Ze západočeské metropole
míří na východ, překonává Benešovskou pahorkatinu a u Lokte prochází
místy, kde je vodní nádrž Švihov,
známá spíše pod jménem Želivka.
Tam měla křížit národní dálnici Praha – Brno. Prochází Českomoravskou
vysočinou, míří na Hanou a úpatím
Oderských vrchů dospívá do Ostravy.
Některé úseky byly rozestavěny, jenže
dějinné události dostavbě nepřály. Po
válce byla dostavěna jako silnice č. 18
protínající celé území Československa
v trase Plzeň – Havlíčkův Brod – Přerov – Žilina – Michalovce.
Na východě Bystřicka jde ve stopě
dálkové magistrály dnešní silnice I/19.
Severně míjí zástavbu města Bystřice
nad Pernštejnem a po mostě překonává říčku Bystřici a pokračuje po ulicích Rácová a K Valše. Zde se nachází
druhý deskový most přes řeku Bystřici, vybudovaný v době stavby dálkové
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silnice. Od Bystřice se silnice dvěma
protisměrnými oblouky obrací na jihovýchod k obci Lesoňovice. V tomto
úseku můžeme najít dva dokončené
propustky. Cesta se kroutí údolím
Lesoňovického potoka mezi vrchy
Jahodná a Kozlovská horka. Štěpánov nad Svratkou je ve své západní,
jihozápadní a jižní části obkroužen
obchvatem dálkové silnice až po údolí
řeky Svratky, kde byl plánován most
na pilířích. Oblouk se stáčí na východ
a prochází mezi Štěpánovem a obcí
Olešnička. Odtud silnice probíhá údolím Hodůnky. Koryto této říčky bylo
v rámci stavby několikrát přeloženo a
tok regulován, aby se snížily náklady
na zbudování mostů. Silnice se vícekrát potkává s tokem Hodůnky a několikrát protíná skalní masiv. V tomto
lesnatém úseku nacházíme několik
betonových silničních staveb. Dálková
silnice jižně obchází horu Páleniny,
táhne kolem bývalé pily na Berance
a následně prochází obcí Hodonín u
Kunštátu. Zde měla být dálková magistrála realizována v průtahu obcí,
protože úzké údolí neumožňuje Hodonín obejít. Trasa zatáčí na severozápad a pokračuje téměř rovným lesním
průsekem ke křižovatce na Tasovice.
Původní trasa prochází lesem k Rozseči a dále na Kunštát. U staré okresky
stojí bývalé rekreační středisko Žalov.
V době Protektorátu Čechy a Morava
na tom místě stával tzv. cikánský tábor

Hodonín u Kunštátu, který dodával
vězně na stavbu dálkové silnice.
Obchvat Bystřice nad Pernštejnem
v úseku Domanínek – Lesoňovice budovala společnost Dr. K. Skorkovský
& co. Brno. Úsek hranice okresu Boskovice – Bystřice nad Pernštejnem,
tj. část Lesoňovice – Štěpánov nad
Svratkou stavěla ﬁrma Václav Peřina
Brno. Stavební kancelář byla umístěna ve Štěpánově a dílny se nacházely
u bývalé hájovny Hodůnka. Druhý díl
po hranice okresu Boskovice provedl
stavitel Ing. V. Havlík a spol. Praha.
Hodně rozestavěný byl úsek Štěpánov nad Svratkou – Hodonín – Rozseč
nad Kunštátem. Projekt vypracovala
fy. Ing. Viktor Šamánek a spol. Brno.
Stavbu zajišťoval Kárný pracovní tábor v Hodoníně u Kunštátu pod technickým vedením fy. B. Šmíd Polička.
Vězni byli používáni na vnějších
pracovištích v kamenolomech a stavbě dálkové silnice. Kárný pracovní
tábor byl otevřený 7. srpna 1940, 1. 1.
1942 přejmenován na sběrný tábor a
2. 8. 1942 na tzv. cikánský tábor. 206
káranců zde podlehlo epidemii tyfu
a jsou pohřbeni ve společném hrobě. Posledním transportem Romů do
Osvětimi 27. ledna 1944 však historie
tábora neskončila. Lágr sloužil jako
pomocný tábor pracovního výchovného tábora v Mladkově a později
výcvikové středisko Wehrmachtu. Po
válce zde bylo umístěno Rumunské

vojsko a lazaret Rudé armády. Tábor
ještě posloužil jako internační středisko k odsunu Němců a krátce rekreantům a vojákům, aby byl v letech 1950
-1952 využit jako Tábor nucené práce.
Poté areál používala vězeňská stráž
a od roku 1955 tady bývalo rekreační
středisko. V nynější době se zde buduje Památník romského holocaustu
Hodonín.
A tak prach času a živá zeleň milosrdně přikryly pozůstatky této dálnice
druhé třídy. Jelikož se dochovalo nemnoho původních fotograﬁí, žádáme
čtenáře, pokud mají, aby nám zapůjčili
fotky, pracovní knížky, případně dokumenty. Děkujeme.
Jiří Vymětalík

Výstavba silnice nad Vysokou skálou
u Štěpánova nad Svratkou
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KULTURA

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr z nových knih, zaevidovaných v průběhu
měsíce prosince.
Knihy pro dospělé:
Bagshawe Tilly
Čermáková Dana
Hájek Petr
Hora-Hořejš Petr
Kepler Lars
Koch Ursula
Koláček Luboš Y.
Sobotka Richard
Sommer Jiří
Šmoldas Ivo
Špatenková Naděžda
Švandová Jana
Taylor Patrick
Trnková Klára

Sláva
Pan herec Josef Somr
Smrt v sametu
Toulky českou minulostí
Svědkyně ohně
Alžběta Durynská
Hravý šoumen Jiří Císler
Plný batoh pytláckých příběhů
Císařský bastard
Co Vy na to, pane Šmoldasi?
Poradenství pro pozůstalé
Jana Švandová
Doktore, ne tak zhurta!
Vánoční verše a koledy

Knihy pro mládež:
Černá Hana
Pašič Dragana
Urban Jiří
Vetešková Michaela

Tajemství 5Angels
Zvířátka z korálků
Deník malé blondýnky
Jak maminka vylezla na věž

Městská knihovna v roce 2012 – několik čísel ze statistiky.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2012 byl 42.560 knihovních jednotek. Za jeden půjčovní den přišlo do knihovny
v průměru 96 čtenářů, kteří si zapůjčili denně asi 903 knih
a periodik. Proběhlo celkem 85 vzdělávacích akcí, besed
a scénických čtení pro žáky a studenty bystřických škol i
nejširší veřejnost, kterých se zúčastnilo 2.068 návštěvníků.
Děkujeme všem čtenářům i ostatním uživatelům, kteří
nás pravidelně navštěvují a doufáme, že stejnou přízeň nám
zachovají i v letošním roce.
Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376
Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

Laureát Ceny J. Chalupeckého je z Bystřice
V listopadovém čísle Bystřicka jsem
upozorňovala na výstavu v Domě pánů
z Kunštátu v Brně, kde byla shromážděna
díla všech autorů nominovaných na tuto
prestižní cenu, která je určena mladým
výtvarníkům do 35 let. Uděluje se každoročně od roku 1990, kdy její vznik iniciovali Václav Havel, Theodor Pištěk a Jiří
Kolář. 30. listopadu 2012 porota rozhodla,
že cena bude udělena Vladimíru Houdkovi; bylo to velmi překvapivé, protože celých 19 let cenu nedostal autor, který by se
zabýval především malbou, a proslýchalo
se, že jsou upřednostňováni konceptualisté
a jiná nová média.
Následovala smršť článků ve všech novinách, hodinový rozhovor na vltavské Čajovně, vystoupení v ČT v pořadu Před půlnocí
aj. Ve všech se prezentoval Vladimír Houdek jako sympatický, skromný a přemýšlivý člověk, který nad jiné vyniká především
pokorou a pracovitostí.
Kdo je tedy Vladimír Houdek? Narodil se
roku 1984 v Novém Městě na Moravě, ale
žil celé dětství v Bystřici, chodil na ZŠ TGM
a později vystudoval střední školu zaměřenou na aranžérství v Brně. Od roku 2007 studoval na AVU v Praze v ateliéru profesora
Vladimíra Skrepla a studium ukončí v letošním roce. Nyní žije a pracuje v Praze.
Jeho prvním úspěchem u znalců byla
Cena kritiky za mladou malbu, kterou obdržel v roce 2010 za obraz Berlínská zeď.
Zajímavá je Houdkova cesta k abstrakci.
Původně byl spíše ﬁguralista, ale postupně
se začal vyjadřovat více symboly a abstraktními tvary, což spojeno s hledáním
v oblasti formy, vede k velmi zajímavým
výsledkům. Výjimečné také je, že prakticky každá jeho výstava zpracovává jiné
téma: Dokola a do ticha, Galerie kritiků,
2010, Praha; Bezespánek, Galerie Pavilon,
2010, Praha; Chlapec Náprstník, Galerie
Jelení, 2010, Praha; Jsem tvoje nálada,

A. M. 180, 2008, Praha.
Dvacet obrazů na brněnské výstavě spojovalo téma kruhu. Houdek zkoumá všechny možnosti tohoto tvaru, a protože malbu
kombinuje s koláží, vzniká plastický tvar,
který diváka zaujme, přestože všechny obrazy jsou „jen“ černobílé s různými odstíny šedi.
Pozoruhodné jsou také jeho literární pokusy; sám v jedné besedě řekl, že co nemůže
namalovat, musí napsat. Jeho básně v próze
doprovázené kresbami Moniky Žákové vyšly pod názvem Bílé šaty v roce 2011.
V listopadovém článku jsem omylem
zmínila zahraniční stáže, které Vladimír
Houdek absolvoval, ale teď bude Vladimíra
čekat stáž skutečně pozoruhodná: součástí
Ceny Chalupeckého je studijní pobyt v New Yorku.
Přejme
našemu
rodákovi mnoho
inspirace a zajímejme se o jeho další
tvorbu. Ostatně jeden z jeho starších
obrazů má stálé
místo ve vstupní
místnosti Muzea
Bystřicka.

Jarmila Michálková

KNIHA NEJEN O VOLAVKÁCH

Volavka stojí nehybně, nenápadně, ale jediným seknutím zobáku získá kořist. Podobně pracovali volavčí
sítě vybudované gestapem za války
a zrovna tak stražila léčky všemocná
Státní bezpečnost odpůrcům komunizmu. Právě tyto praktiky z přelomu 40. a 50. let minulého století

rozplétá zajímavá kniha Luďka Navary a Miroslava Kasáčka „Volavčí
sítě“. Vyšla nedávno v nakladatelství
HOST a více napovídá její podtitul
„Po stopách třetího odboje“.
První příběh „Krvavá Vysočina“
se odehrává nejvíce na Bystřicku
a Tišnovsku a hrdiny jsou členové
skupiny Doktor Hřebík. Tito poctiví
a dobromyslní lidé snadno podlehli estébáckým metodám, přijali pár
utajených protivníků do svých řad.
Pak už pracovali v jejich režii. Výsledkem bylo zadržení Rudolfa Hájka a Vincence Koutníka na ﬁngované
hranici a jejich odsouzení na doživotí. Výsledkem těchto praktik bylo
i zastřelení Bohuslava Pavlů na půdě
u Tomášků v nedalekých Račicích
a zatčení desítek dalších lidí. Z nich
Raimund Musil z Rodkova ve vězení
zemřel.
Druhý příběh nese název „Odpuštění vinu nezakrývá“ a odehrává se
také v našem kraji. V Tišnově vznikne odbojová skupina, která se však
dostane pouze k roznášení letáků
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a sbírání zpráv. I zde chlapci stanou
pod kontrolu StB a snaží se zachránit všelijak. Vlastík Železný a Lojzík
Pokorný se ukryjí v zapadlé dědince
Křížovice u Doubravníka, i zde jsou
však vypátráni. Do jejich společnosti
je StB vyslán František Mrkva, který
začne klidnou atmosféru rozkládat
a nakonec je skauty v sebeobraně zastřelen. Je příznačné, že se tak stalo
pistolí, která pocházela z arzenálu
StB a byla chlapcům podstrčena.
Volavčí komunistická síť totiž podněcovala k násilným akcím, aby
pak mohla co nejvíce lidí dopadnout
a semlít!
Bezpečnost samozřejmě hochy
dopadne, odsoudí je na smrt a oběsí.
S nimi soudí aktivní činovníky katolického kléru, ač s případem nemají
nic společného. Ale propagandisticky se to hodí. Mrkva je exhumován
a černobílá fotograﬁe jeho prostřelené lebky je vystavena za výkladem
spořitelny v Tišnově. Fotograﬁe má
všem ukazovat, jak krutí jsou ti, kteří
se rozhodli zapojit do protikomunis-

tického odboje.
Kniha je zakončena příběhem
„Krvavý Lanžhot“, který popisuje
zastřelení krále lužních lesů Františka Gajdy. I tento nepřekonatelný
převaděč přes hranici zaplatil životem léčku Státní bezpečnosti. Autoři
vycházejí z původních dobových
pramenů i vzpomínek pamětníků.
Dílo je doplněno celou řadou autentických fotograﬁí a archiválií.
Kniha byla slavnostně uvedena
také v našem městě a beseda s autory knihy, Luďkem Navarou a Miroslavem Kasáčkem, se vydařila!
Aulu gymnázia v pátek 11. ledna
zaplnilo sedm desítek zájemců, kteří
se dozvěděli mnohé o knize a vůbec
o 3. odboji na Bystřicku a Tišnovsku.
Plodná byla i následná diskuze. Nakonec se uskutečnila autogramiáda
knihy, která byla v aule v prodeji.
Zájmu se těšila i výstavka dokumentů „Krvavá Vysočina“. Poděkování
zaslouží především vedení gymnázia
a samozřejmě přítomní hosté.
Hynek Jurman
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RŮZNÉ
Snad žádnému občanovi Bystřicka není potřeba vysvětlovat, co
je to Kraví Hora a co se kolem ní
od poloviny října děje. Ostatně na
toto téma vyšel v prosincových Novinkách rozhovor s Jirkou Pavlíčkem, jedním ze zastánců opačného
tábora než je ten „Nechceme radioaktivní sajrajt pod nohama“ pánů
Schenka, Kalného a Zeleného.
Proč od poloviny října loňského
roku? Do té doby vcelku v klidu
a bez problémů schválilo zastupitelstvo šesti obcí kolem Stříteže souhlas
s prováděním geologického průzkumu v jejich katastrech pro potřeby
někdy v budoucnu realizovaného
úložiště upotřebeného paliva z našich atomových elektráren. Nutno
upozornit, že jde o souhlas formální,
protože zákon nic takového nevyžaduje a šlo o dobrou vůli zadavatele
průzkumu, tedy Správy úložišť radioaktivního odpadu (dále SÚRAO).
Zbývalo už jen zastupitelstvo Bukova, které na svém říjnovém zasedání
smlouvu se SÚRAO schválilo. Na
zasedání však doslova vlétl pan Kalný se svými stoupenci a házeje po
přítomných balíčky masa označené
žlutým radioaktivním symbolem si
doslova protizákonně vynutil zrušení
už přijatého usnesení a příslib nového referenda (ankety) na toto téma.
Pro pana Kalného a skupinu kolem
něho je zřejmě normální pohybovat
se za hranou zákona, v té době bylo
už proti němu zahájeno trestní řízení
pro, ne milionové, ale stamilionové tunelování ﬁrmy UNEX, včetně
obstavení veškerého jeho majetku
nejen kolem Habří. Jeho jednání lze
tedy chápat jako vyloženě účelové

Co nového pod Kraví Horou
jak odvrátit pozornost od sebe a propouštění svých zaměstnanců svést na
možné – ovšem naprosto nereálné –
ohrožení jeho krav někdy v horizontu
půl století.
V listopadovém Bystřicku vyšel
na str. 2 sloupek „Uranové bláznění“ bystřického starosty pana Pačísky, jednání skupiny pana Kalného
odmítl, když v závěru napsal: „My
se ale toho všeho chceme vzdát
(myslí se zaměstnanosti, beneﬁtů
apod.) ve jménu jakýchsi samozvaných jedinců, kteří si osobují právo
mluvit za všechny…… Nenechme se
zblbnout řečmi ničím nepodloženými a krátkozrakými. Uran to byl, je
a proč by nadále nebyl?"
V prosinci vyšel zpravodaj č.1.
zakládaného občanského sdružení „Chceme úložiště Kraví Hora“
Jirky Pavlíčka, který byl doručen
do všech domácností v uvedených
sedmi obcích (Bukov, Střítež, Věžná, Habří, Moravecké Pavlovice,
Drahonín, Olší) a jehož podstatná
část byla součástí rozhovoru v prosincových Novinkách.
V prosincovém Bystřicku na str.
5. vyšlo „Zamyšlení nad 55. výročí
těžby uranu na Rožné od paní M.
Němcové, předsedkyně Poslanecké
sněmovny PČR. která v závěru píše“
„Nalézt způsob, jak naložit s budoucím rozvojem regionu, je strategickou
nutností. Proto se domnívám, že probíhající průzkum a zvažování nových
projektů je v této fázi hodno podpory.
Rozhodovat se bude až na základě
vysoce odborných expertíz, k nimž je
třeba mít co nejsolidnější podklady.“

Což lze zase chápat jako jednoznačnou podporu geologického průzkumu případného budoucího úložiště
použitého jaderného paliva.
Mezitím vydal Jirka Pavlíček
druhé číslo zpravodaje zakládaného
občanského sdružení Chceme úložiště Kraví Hora. Alespoň pár vět
pro ty, kteří jej nedoslali do schránek: „Je to také naposled, kdy se
na vás obracím touto formou svým
jménem. Pevně věřím, že příště už to
budou lidé, které pověří již vzniklé
sdružení (jeho stanovy naleznete
na druhé stránce). Jeho založení a
zaměření získává konkrétní podobu. Díky vstřícnosti představitelů
GEAM vzniká nový systém možnosti informování občanů se všemi prováděnými činnostmi (podobně jako
například aktivity ČEZ v obcích
v okolí Dukovan) a pro naše sdružení je zvlášť zajímavá možnost získávání informací právě o průzkumné
činnosti v lokalitě Kraví Hora, kterou bude GEAM provádět. Věřím,
že tímto rozhodnutím se vše vrátí
k normálním sousedským vztahům
a odborné záležitosti se přenechají
odborníkům.“
O úrovni znalostí „odborníků“ kolem pánů Schenka a Kalného svědčí
jejich překrucování skutečnosti na
stránkách www.nechcemeuloziste.
cz v části Mýty a skutečnosti. Jen
malý příklad:
Údajný mýtus podle pana Schenka: Než se začne stavět úložiště,
budou existovat nové technologie
na zpracování odpadu Skutečnost
podle pana Schenka: Technologie

Jak na počítač?
Připojte se k těm, co znají odpověď
Téměř dva měsíce jsme se každé
pondělí a středu scházeli s účastníky Rekvaliﬁkace „Základy obsluhy
osobního počítače“ na Gymnáziu
v Bystřici nad Pernštejnem u počítačů. Trénovali jsme otevírání základních programů, psaní ve Wordu
i práci s excelovými tabulkami, surfování na internetu, používání elektronické pošty… Dva měsíce stačily,
aby se účastníci rekvaliﬁkačního
kurzu Ligy vozíčkářů, kteří jsou
zdravotně postižení, naučili s počítačem vycházet v dobrém. To vše díky
projektu Zapojte se…!
Děkujeme jak všem statečným
účastníkům, kteří na závěr získali
osvědčení o rekvaliﬁkaci, tak i zaměstnancům gymnázia, kteří nám
vycházeli maximálně vstříc.
Další kurzy Rekvaliﬁkace „Základy obsluhy osobního počítače“ nabídneme zájemcům se zdravotním
postižením (tělesným, mentálním,
kombinovaným, duševním, s chro-

nickými chorobami i s civilizačním
onemocněním) jak ve zmíněných
počítačových učebnách Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem, tak
i v prostorách Základní školy, Komenského 6 ve Žďáře nad Sázavou.
Projekt Zapojte se…! navázal
spolupráci s Ústavem sociální péče
v Křižanově, jeden počítačový kurz
bude tedy otevřen i pro jejich klienty.
Zájemci o účast na rekvaliﬁkačním počítačovém kurzu se o termínech a místu konání jednotlivých
kurzů mohou informovat u pracovní
konzultantky projektu
Mgr. Bc. Michaely Beranové
na tel. čísle +420 702 023 071, na
e-mailu: michaela.beranova@ligavozic.cz nebo osobně v kanceláři
projektu na adrese Komenského
1786/25, 591 01 Žďár n.S. (prostory
ÚP, odbor státní sociální podpory).
Michaela Beranová
Pracovní konzultantka projektu Zapojte se…!

přepracování nebo transmutace jaderných odpadů jsou extrémně drahé,
takže prakticky nepoužitelné. Reaktory nové (tzv. 4.) generace jsou
ještě daleko a ani ony by nedokázaly
„spálit“ odpad beze zbytku. Existuje
shoda odborníků, že hlubinné úložiště bude potřeba v každém případě!
I školák, umějící gůglovat, po
zadání do internetového prohlížeče
heslo REAKTORY 4.
GENERACE najde stovky stránek, kde se jasně píše, že takové reaktory jsou už ve zkušebním provozu, že existuje celkem šest typů,
že některé typy bude možno průmyslově využívat už před rokem
2020. Jediná pravda je, že „spálit“ skutečně nepůjde vše, ovšem
toho zbytku bude podstatně méně
a bude méně radioaktivní a zároveň zajistí zásoby energie řádově
na tisíc let.
Minuly svátky pokoje a míru a zdálo se, že se situace zklidní a začne
věcná diskuze mezi příznivci a odpůrci úložiště. Na 7. ledna 2013 svolali
odpůrci shromáždění do kulturního
domu na Bukově. Ze strany pana
Kalného sice balíčky masa po účastnících nelétaly, právní zástupce pana
Kalného však rozdával přítomným
starostům dotčených obcí trestní
oznámení. Prý svým jednáním poškodili morální pověst pana Kalného. Přitom informace o zahájení
trestního stíhání jmenovaného uvedly opakovaně na příklad Žďárský deník nebo Mladá fronta dnes. Zřejmě
od novoroční amnestie jsou tuneláři
u nás přísně chráněným druhem.
za os Chceme úložiště
Jiří Pavlíček, Petr Dvořáček

Kulturní komise při OÚ ve Štěpánově
Vás srdečně zve na přednášku
badatele Jiřího Vymětalíka s promítáním

Dálková silnice Žďár – Boskovice – Prostějov
a Cikánský tábor v Hodoníně
ŠTĚPÁNOV nad Svratkou Kulturní dům - přísálí
pátek 22. února 2013 v 17 hodin
Dálková silnice Plzeň – Moravská Ostrava,
projekt, stavební zázemí, pracovní tábory.
Silnice č. 18 (I/19, II/150)

MASOPUSTNÍ
2. 2013
BÁL 1.20.00
HOD.
K tanci a poslechu
oslechu hraje
hr
raje skupina Petrkyt.
Petrk
kyt
Zabijačkové speciality, tombola
Z důvodu omezené kapacity sálu je nutno
rezervovat si vstupenky předem

a bohaté občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast!

na tel. č. 739 073 806 nebo na e-mailové adrese
borovinka@borovinka.cz.
Cena vstupenky: 90,- Kč

Tento projekt je spolufinancován z prostĜedkĤ ESF prostĜednictvím Operaþního programu Lidské zdroje a zamČstnanost
a státního rozpoþtu ýeské republiky.
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KULTURA

„Platili jsme nájem ve svém domě…“

ROZHOVOR S JANEM SVAČINOU

jsme projít v tichosti, ale v dědině
nás někdo uslyšel, vytáhl ﬂintu a začal střílet. Až se to uklidnilo, šlo se
zase dál. Pak nás svezl přes hranici
traktor. V Německu jsme pokračovali vlakem bez jízdenky, ale průvodčí
na nás zavolal policii, která nás ve
Stuttgartu předala Američanům. Ti
nás ovšem po výslechu druhého dne
pustili. Pokutu nám nedali a na cele
jsme se měli moc dobře.

Jan Svačina
Narozen 8. 6. 1926 v Bystřici, vyučil se drogistou a po heydrichiádě
odešel do Prahy, kde se v květnu
1945 aktivně zúčastnil povstání. Po
Únoru převáděl lidi přes Šumavu
do Německa a Rakouska. Sám odešel do Pasova a Řezna a vstoupil do
cizinecké legie ve Franci, aby po
návratu skončil v kriminále. Pak už
pracoval 40 let jen manuálně. Dodnes aktivní cyklista i člen OV KPV,
obdržel na lednovém Plesu Města
Bystřice ocenění Osobnost Bystřice
nad Pernštejnem 2012
V nestarší bystřické kronice
jsem se dočetl, že lyžařské závody
3. 2. 1935 v kategorii do 9 let vyhrál Jan Svačina. Byl jste to Vy?
Ano, bylo to na trati 1 kilometr.
Start byl na náměstí u hotelu, běželo
se k orlovně, pak rovně a doprava
k dnešnímu kulturnímu domu, odtud
ke hřbitovu, kde se na mezi všichni
zarazili. Já našel odvahu to rychle
sjet. To už jsem byl v čele a upaloval
jsem do cíle u hotelu. Dostal jsem
velkou čokoládu a diplom mi dal
pan učitel Bohumil Ptáček.
To byl velký sportovní organizátor. Jak se tehdy vlastně v Bystřici sportovalo?
Lyžovalo se, boxovalo a učitel
Ptáček byl i milovník letectví. Proto v roce 1933 uspořádal v Bystřici
letecký den. Aby sem sehnal pět
letadel, potřeboval 20 000 korun.
Tu částku musel vydělat, a tak měl
třeba reklamu na Lesněnky i bonbóny Pernštejnky. Nebo prodával
štítky na hůl s vyobrazením tří letadel nad bystřickým kostelem, měl
tam i datum. Občerstvení a vůbec
všechno šlo ve prospěch sportovního klubu. Akce se vydařila a byl
o ni velký zájem. Letadla přistávala
pod vlakovým nádražím ve směru
k Rodkovu. Jedno letadlo mělo vysypat bonbony pro lidi, jenže pytel
se neroztrhl a spadl celý na zem.
Jeden kluk tam první doběhl a utekl
i s pytlem. A také se pouštěl pytel
na padáku.

V kronice se dále dočteme, že
v roce 1950 byl student Vratislav
Svačina, tedy Váš bratr, odsouzen
na 20 let do vězení…
…a přitom vůbec nic neudělal!
Maminka ho poslala, aby mě šel
hledat, tak šel na Západ a chytli
ho. On byl partyzán. Znal Koutníka a spol., ale nebyl s nimi. Dostal
dvacet let a odseděl si jich dvanáct.
Dělal pak na uranu ve stavebnictví.
A jak probíhal Váš odchod do
zahraničí?
Odešel jsem, protože jsem nesouhlasil s režimem a chtěl jsem proti
němu něco dělat. V únoru 1948
jsem na vlastní oči viděl to uchopení moci. Hned zatýkali, obsazovali sekretariát národních socialistů
i Melantrich. V květnu 1948 jsem
odešel přes Rakousko do Německa.
Převaděč nám ukazoval směr a se
mnou šel kamarád Karel Zlata. Před
námi byla ruská okupační zóna, museli jsme jít opatrně terénem. V jednom domku jsme požádali o nocleh
a druhý den nám domácí ukázali,
kudy do Německa. V Goetheschulle
v Řezně nám nabídli práci v severní
Francii. Zlata však šel do Švýcarska
a dodnes je v Kanadě.
Jak jste se dostal do cizinecké
legie?
Přihlásil jsem se do ní s Jindrou Jaroněm z Prostějova, protože
jsme chtěli jít bojovat sem. Z Paříže jsme jeli do Marseille a během
cesty jsme se dozvěděli, že máme
jít do Indočíny bojovat za Francii.
Oba jsme vyskočili asi 200 kilometrů pod Paříží u Auxere. Jaroň
rozuměl zemědělství, našli jsme si
práci u sedláka a poklízeli hlavně
ovce a prasata. Francouzi byli velice slušní, strávili jsme u nich více
než měsíc, a pak jsme se rozhodli
pro návrat. Dokud všichni neseděli
u stolu, tak se nezačalo s obědem.
Čekalo se i na pastevce! Sedlák
nás pak vyplatil, odvezl do Paříže
a nechal nás vyspat v bytě. Jízdenku jsme měli do Štrasburku. U hranic s Německem byly ještě zákopy
a natahané telefonní dráty. Chtěli

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

A co bylo dále?
Zase jsme jeli vlakem načerno,
a pak šli pěšky na Furth im Wald,
přešli jsme hranice a v Domažlicích
jsem navštívil strýce. U něj jsme se
vykoupali a přespali. Strýce později
komunisté zavřeli a domů ho pustili
jen zemřít. Vrátil jsem se normálně
domů, narukoval jsem ještě do Plzně, a tam jsem byl 15. ledna 1949
zatčen. Nikdo mě ovšem u ničeho
nechytl, muselo jít o udání. Dva měsíce mě nechali v kasárenském vězení bez koupele a bez výměny prádla.
Pak jsem šel na Pankrác. Dozorce
Růžička byl jako velitel oddělení
ohromný člověk, držel s námi. Se
mnou tam seděl třeba podplukovník
Chrastina nebo Valenta od Svědků
Jehovových. Vězni tam dělali ﬁgurky z chleba. Vytvaroval jsem tam
housle i s rukou, Růžička to objevil
a měl o dílo zájem. Tak si ho vzal.
Pak jsem ještě vymodeloval koně,
kterého mi rozbil dozorce na Borech.
Jak bylo u soudu?
Byl jsem odsouzen jen na jeden
rok. Advokát mi odhadoval 15 let,
protože mi dávali vojenskou zradu.
Ale já ještě v době útěku nebyl voják. Dostal jsem rok a šel na Bory.
Odtud jsem mašíroval na Jáchymov,
pak jsem dělal výkopy na vlečce
v Ostrově nad Ohří a odtud šel do
Horního Slavkova na důl Svatopluk.
Tam jsem byl v táboře Ležnice a
hloubil jsem šachtu, což bylo velice
nebezpečné. Jednou tam přivezl náklaďák dva zastřelené vězně, sundávali jsme je do kůlny. Měli prý být
zastřeleni na útěku, ale oba byli tre-

feni zepředu. Pak jsme je dali do beden a kopali pro ně hrob na hřbitově.
Po odpykání trestu jste se vrátil
do Bystřice?
Byl jsem jako odpůrce režimu zařazen do stavebnictví, dělal jsem na
stavbě přehrady, vykládal na nádraží
na vlečce a pak jsem stavěl bystřické koupaliště. Se mnou tam dělali
bystřičtí doktoři práv Horák, Hrádek
a Flek a také František Suchý, kterého vyhodili od SNB. Dělali jako kopáči a betonáři. Vladimír Dvořáček
mě nazval zrádcem národa. A stavbyvedoucí Mareček řekl, že kdyby
věděl, kdo jsem byl, tak by mě nikdy
nezaměstnal. Nádherný hotel se secesní fasádou tehdy zničili a udělali
z něj ONV. A kašnu zahrnuli hlínou.
Jak jste prožíval normalizaci
a věřil jste ve zvrat poměrů?
Dával jsem kytice k Masarykovi s Františkem Domanským už za
komunizmu, pokud tam Masaryk
stával. Za tmy jsme tam dali kytku
a ráno už byla odstraněna. Tomu
se říká stranická důslednost! Věřil
jsem, že se něco musí stát. Že to
takhle nemůže zůstat! Už po mém
návratu nám ukradli dům na náměstí. Maminka brala 190 korun důchodu a z něj platila 50.- za nájem ve
vlastním domě…
Co říkáte dnešní situaci?
Žijeme v demokracii, která má
také svoje chyby, ale musíme se je
naučit odstraňovat. Ztráty životů
a majetků už naštěstí nehrozí!
Získal jste prestižní ocenění
Osobnost Bystřice nad Pernštejnem 2012. Cítíte tedy satisfakci?
Byl jsem překvapen. A velice mě
to potěšilo.
Gratuluji Vám za celou redakci
i za naše čtenáře k titulu Osobnost
Bystřice nad Pernštejnem 2012,
přeji pevné zdraví a děkuji za rozhovor.
Hynek Jurman
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MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
V Rovečném jsme si s adventními
aktivitami pospíšili a již 24. listopadu
2012 jsme zájemcům z vesnice i okolí
nabídli možnost návštěvy Adventního jarmarku s dílnami.
Akce se konala v místní základní
škole, kde nám žáci a učitelé ochotně
pomohli s vánoční výzdobou a přípravou jednotlivých stanovišť.
Díky celé řadě velmi ochotných
a obětavých lidí se tento den vydařil
a návštěvníci si zde mohli zakoupit
nebo i vyrobit vánoční dekorace či
drobné dárky. Kromě klasického vyrábění z papíru a drátků se zde objevily
i moderní techniky, jako je např. patchwork, quilling, pedig apod. Voněly zde
perníčky, které si děti zdobily dle své
fantazie, jablka a pomeranče zkrášlená kořením, rozinkami, ořechy, všude
hrála příjemná vánoční hudba.
Celé patro základní školy velmi
ožilo a nás potěšilo množství dětí

Adventní zastavení se

a dospělých, kteří se přišli podívat
a zapojit. Někteří vyráběli, jiní nakoupili. Cílem bylo zastavit se v dnešním
hektickém životě, potěšit se, vzít si
inspiraci na domácí večerní vyrábění,
popovídat si se známými, sousedy,

občerstvit se punčem či čajem, najít
si chvilku klidu pro sebe. Doufáme, že
tento záměr se nám povedl, a že něco
podobného budeme moci zopakovat.
Následující neděli 2. prosince 2012 se na náměstí v Roveč-

ném konalo slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu. Děti svým
kulturním pásmem s básničkami a písničkami přivítaly adventní čas, ozdobily vánoční strom.
Následovaly vánoční besídky
základní školy a mateřské školy, divadelní představení o Štědrém dnu
v Evangelickém kostele v Rovečném.
Kdo se zapojil do všech těchto aktivit,
určitě se nenudil, ale vše přispělo ke
slavnostní náladě vánočního a předvánočního období. Ten čas, který
jsme přípravám a samotné realizaci
věnovali, se určitě vyplatil. Měli bychom si všichni uvědomit, že existují
i jiné věci, než jsou shon, spěch, obava z budoucnosti, které nás v současné době na každém kroku provázejí.
Důležitá je radost a pocit štěstí. Všem
přejeme mnoho zdraví, síly, energie, dobré nápady a moře radostí.
pořadatelé z Rovečného

Obecní úřad v Písečném
dostal novou podobu
Finanční
prostředky poskytnuté
Krajem Vysočina
v rámci „Programu
obnovy venkova
Vysočiny
2012“
využilo zastupitelstvo obce Písečné k rekonstrukci
místního obecního úřadu. Spolu
s výměnou střešní krytiny, oken,
dveří a opravou
fasády byla provedena kompletní
rekonstrukce vnitřních prostor nemovitosti, tj. kanceláří, knihovny, sociálního zařízení a kuchyňky včetně vybudování ústředního topení. Bývalý dřevník tak mohl
být vyčleněn pro “Obecní šatlavu”, která je prozatím využívána jako
sklad materiálu a nářadí, ale kdo ví…….. Na opravě se v převážné míře
angažovali místní občané, kteří zde formou brigádnické činnosti odpracovali více než 1400 hodin. Zastupitelstvo obce tímto děkuje všem, kteří se na rekonstrukci obecního úřadu podíleli.
DR

Mrazík na Hradisku
Poslední den roku 2012 bylo
před Obecním úřadem v Rožné
živo. Sešli se zde účastníci druhého ročníku Vysokohorského
výstupu na vrch Hradisko. Po povinném tekutém očkování vyrazili vyzbrojeni především dobrou
náladou na tajemný kopec známý
především svou historií a nálezy
polodrahokamů. Po náročné trase, kterou někteří zvládli jen díky
občerstvovacím stanicím, čekalo
turisty velké překvapení. Několik místních prvoochotníků nacvi14. strana

čilo zkrácenou verzi legendární
pohádky Mrazík a všichni včetně
herců se královsky bavili. Především baba Jaga v podání Antonína
Klusáka byla snad ještě lepší než
originál. Přítomní loupežníci se
pak s ostatními rozdělili o střežený poklad a po jeho konzumaci se
už nikomu ani nechtělo domů. Ale
jak říká klasik, s každým koncem
něco nového začíná. V roce 2013
všechno dobré a v jeho závěru na
shledanou na Hradisku.
Libor Pokorný
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Vánoční prodejní výstava v Písečném
V sobotu 8. 12. 2012 pořádala Základní a Mateřská škola v Písečném
„Vánoční prodejní výstavu“. Výstava byla zahájena „pekelným čertovským“
vystoupením dětí ze zdejší MŠ. Žáci ze ZŠ navodili vánoční atmosféru zpěvem koled, hrou na ﬂétnu a kytaru. Naše pozvání přijal akordeonový soubor
Dany Makovské a v počtu deseti mladých a nadšených harmonikářů nám
živě zahrál žánrově rozmanité skladby ze svého pestrého repertoáru. V horní
části kulturního domu byla umístěna výstava, na které si návštěvníci mohli prohlédnout i koupit zajímavé věci z tvorby rodičů a přátel školy. Výběr
byl opravdu bohatý: Medové perníčky a chaloupky, hrábě, košťata, bižuterní
šperky, nákrčníky, dřevěná prkénka, vánoční aranžmá, bytové doplňky, včelí
produkty, háčkované ozdoby a mnoho dalších ručně vyráběných předmětů.
V obchůdku byl k ochutnání domácí medovník, trubičky a další dobroty. Dík
patří všem, kteří se na organizaci podíleli, přispěli svými výrobky a strávili
s námi příjemné předvánoční odpoledne.
ZŠ a MŠ Písečné, J. Švarcová

Prosinec v prosetínské škole
Trochu se strachem děti v základní i mateřské škole očekávaly
5. prosince vzácnou návštěvu. Hned
ráno se dostavil Mikuláš s čertem
a také andílek. Za pěknou básničku
děti dostaly malý balíček.
V neděli 9. 12. nás čekala další
příjemná akce. Vánoční besídka Základní a Mateřské školy byla - s pomocí kulturní komise Obce Prosetín
- spojena s vánočním jarmarkem.
Zahájení patřilo milému vystoupení
dětí, které mám zahrály na ﬂétny,
předvedly 2 krátké pohádky, tanečky, básničky i zazpívaly koledy.

Odpoledne pokračovalo vánočním
jarmarkem, který zahájila ukázka
předení na kolovrátku. Návštěvníci
si mohli vyrobit v dílničkách anděla z vlny, ozdobit perníčky, zakoupit
vánoční dekorace od dětí ze školní
družiny, korálkové ozdoby, vánoční
svícny a věnce, med, ovocný sirup a
sýry. Pro mlsné jazýčky bylo připraveno výborné cukroví a znamenitý
horký jablečný mošt. Příjemná pohoda nás všechny správně naladila
na nadcházející vánoční svátky.
ZŠ a MŠ Prosetín

Vánoce na pumpě
Víte, co si připomínáme o Vánocích? Mohli byste odpovědět, že
přece příchod Ježíše. Toho Ježíše,
o jehož narození si čteme v evangeliích, toho Ježíše, co se narodil
v maličkém městě, v maličké zemi,
neznámým rodičům.
A mohli byste dodat, že se to stalo
někdy kolem začátku prvního století, a že ono je to vlastně už strašně
dávno a: Že se nás to tedy nakonec
ani nemůže už týkat...
Ano, je to dávno – ale Ježíš vstupuje i dnes do našich životů, pokud
o to stojíme. Jeho narození může mít
i pro nás význam jako by se narodil
třeba právě v naší dědině, jako by
jeho rodiče právě nás požádali o přístřeší.
Známe ten příběh, jak Marie
s Josefem přicházejí ke sčítání lidu
do Betléma, jak nemohou najít ubytování, jak ani v hospodě není místa
a jak se těhotné Marii nakonec ve
chlívě narodí Ježíš. A první ho vítají
pastýři a po nich mudrci z východu.
Zkusme si ale tenhle příběh před-

stavit v naší dnešní realitě. Že Ježíš
vstoupí do našeho světa (a našeho
života) na podobně nečekaném místě jako kdysi, za podobně nečekaných okolností.
V prosetínském evangelickém
kostele jsme si to s dětmi zkusili
představit ve vánočním divadle, které tomuto prastarému příběhu dává
dnešní kulisy. Místo ve chlévě se
odehrává na benzínové pumpě.
Mohli byste si říct, co je to za
praštěnou představu a že tyhle
moderní přepracování nemusíte.
Jenomže o to přece právě jde: Že
Ježíšův život může ovlivnit můj život, život dnešního člověka, v tom,
v čem žijeme my dnes. Vlastně proto si jeho příchod připomínáme – ne
proto, že se narodil jako chudé dítě
v jesličkách. Dojímat se nad tím by
bylo málo. On také svůj život prožil a něco zásadního nám přinesl do
našeho světa. Proto si také všímejme jeho života, nejen jeho narození
a nejen o Vánocích.
Jar. Coufal, farář ČBCE

PODLE SEBE SOUDÍM TEBE
Dne 7. ledna proběhla v kulturním domě v Bukově veřejná diskuse
na téma „Hlubinné úložiště jaderného odpadu – pro a proti,“ kde se
přítomní občané, zástupci ekologických organizací a státního podniku
DIAMO, o.z. GEAM vyjadřovali k výše uvedenému tématu a širším
souvislostem, souvisejícím s touto problematikou. Tuto poměrně věcnou diskusi z mého pohledu narušily dva momenty. Poprvé, když tiskový mluvčí ﬁrmy UNEX, pan Boris Keka, předal teatrálním způsobem
starostům obcí Střítež a Bukov trestní oznámení pro údajnou pomluvu a podruhé, když poslanec Parlamentu ČR Ing. Josef Novotný před
zaplněným sálem velmi vulgárními výrazy veřejně obvinil starostky
a starosty našeho regionu z nečestného jednání a přijímání úplatků.
Být chráněn poslaneckou imunitou a beztrestně, bez jakýchkoliv důkazů urážet řádně zvolené zástupce občanů, považuji za velice ubohé
a ostře proti tomuto chování pana poslance protestuji.
Libor Pokorný, starosta obce Rožná
Vážení čtenáři, v návaznosti na předchozí článek mého kolegy
Libora Pokorného považuji za nezbytné dodat, že za celou dobu své
starostenské práce, a to už je 13 let, se často pracovně i soukromě
setkávám s kolegy z celého regionu, od roku 2005 dokonce z pozice předsedy svazku obcí Mikroregion Bystřicko. Na základě těchto
svých zkušeností mohu s čistým svědomím napsat, že prioritou všech
těchto lidí je služba svým spoluobčanům, kterou všichni vykonávají
s maximálním nasazením, často na úkor svých vlastních zájmů a rodin. Nehledě na to, že vyznat se v současné velmi složité legislativě
a zvládnout obrovské množství technických znalostí stran digitalizace státní správy a samosprávy je zvláště pro kolegy, kteří svoji
starostenskou činnost vykonávají tzv. neuvolněně, po práci, téměř
nadlidský výkon. Mohu se zaručit za to, že tito lidé by vás, milí občané, nikdy neprodali, neboť by tím šlapali po své vlastní práci a svých
vlastních hodnotách.
Augustin Holý, starosta obce Rozsochy

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Velké Tresné je malebná vesnička
ležící na okraji našeho okresu. Přestože zde žije pouze 120 obyvatel, stále
se tu něco děje, a tak se lidé rozhodně
nenudí.
Vrátíme se o rok zpět, do zimy 2012.
Po přivítání nového roku se každoročně konají párkové závody na běžkách.
A nejsou to závody ledajaké! Pořádá
je místní obecní úřad v čele s panem
starostou za pomoci SDH. Všichni zúčastnění společně vyrážejí na trať, někteří odvážlivci se sjezdovými lyžemi!
V průběhu cesty samozřejmě nechybějí oblíbené občerstvovací zastávky.
Po zdolání kopce nad vesnicí se všichni
postaví do řady a po shlédnutí panoramat se s pokynem pana starosty řítí do
cíle. Jistě si dovedete představit, jaká
legrace je při sjíždění velkého kopce
na běžkách. To totiž není nouze ani
o pár parádních kotrmelců! Po šťastném
dojezdu do cíle se všichni přesouvají do
budovy obecního úřadu, kde jsou po
náročném výkonu náležitě odměněni
párkem.
Další akcí je sjezd na čemkoli neboli
Tresenský sešup. Účastníci si připraví vozidlo, na kterém sjíždí (naštěstí)
opět z kopce dolů. Diváci pak vyberou

Ohlédnutí za rokem 2012 ve Velkém Tresném

nejlepší stroje v kategorii dětí a dospělých. Můžete zde vidět široké spektrum
závodníků, např. řezníka na praseti či
úředníka s celou kanceláří.
Po příchodu jara pořádáme jarní výšlap do lomu za vesnicí, kde je připravena spousta zajímavých atrakcí pro malé
i velké. Střelba ze vzduchovky, skákání
v pytli, přechod po laně rozhodně ne-

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Bystřicko čte
dětem 2013
Jsme velice rádi, že po velkém
ohlasu na pět ročníků mikroregionální akce „Bystřicko čte dětem“, můžeme pokračovat v této krásné akci
díky štědrým sponzorům.
Filozoﬁí této akce bylo přivést
děti zábavnou a nenucenou formou
ke klasické knize. Proto se pořadatelé všech těchto setkání nad knihou
v roce 2012 snažili udělat čtení zajímavé, přitažlivé a poučné, zkrátka takové, aby se na ně děti vždy
těšily. A tak bylo v rámci minulého
doprovodného programu pro děti
připraveno loutkové i hrané divadlo,
beseda o létání, skautingu, Africe či
o domácích i cizokrajných zvířatech,
tvořivá, výtvarná a cukrářská dílna,
soutěže, zábavné luštění s hádankami, ukázky rytířské výzbroje atd.
Do letošního, již 6. ročníku, projektu se zapojilo celkem 19 členských obcí, kde proběhne 57 čtení.
Pořádající obce a ZŠ chtějí zpříjemnit svým dětem dlouhé zimní večery
a čekání na jaro. Ne každý rodič si
totiž 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 o to krásnější. Děti i dospělí se zase mohou
zaposlouchat do pohádek, pověstí,
fantazií či vyprávění a vdechovat ta-

chybějí.
A máme tu léto! V měsíci červenci
jsme uspořádali sraz rodáků a oslavu
90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Účast byla veliká, k tanci
a poslechu hrála hudební skupina Tonic. K radosti všech zúčastněných se
akce protáhla až do pozdních hodin.
…a to už jsme se všichni těšili na

Tresenskou lávku. Přes místní koupaliště je postavena lávka, kterou závodníci
přejíždějí v maskách na kole, převážejí
náklad na trakaři, valí sud a soutěží i v
dalších disciplínách. Přestože nám tenkrát počasí nepřálo, závodníci se nedali
odradit. Vedle místních si zasoutěžili
také obyvatelé Estonska, kteří v tu dobu
pobývali v nedaleké Olešnici.
Než jsme se nadáli, připravovali
jsme Mikulášskou nadílku! 5. prosince
Velké Tresné navštívil Mikuláš se svojí
družinou a na jeho počest jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom a zahřáli
se voňavým svařáčkem. V průběhu vánočních svátků se v budově obecního
úřadu konalo také setkání důchodců
naší obce.
Poslední den v roce patřil Silvestrovskému běhu, který se u nás konal již po
32. Běželo se z Velkého Tresného do
Olešnice a zpět. Na trati dlouhé asi 11
km své síly změřilo celkem 32 běžců.
Po slavnostním vyvrcholení této
akce nás čekalo už jen rozloučení
s rokem starým a přivítání toho nového.
Po půlnočním přípitku se občané naší
obce sešli uprostřed vesnice, kde mohli
obdivovat velkolepý ohňostroj.
Hasičky Velké Tresné

Adventní čas naše škola zpestřila
každoročními akcemi.
Vše začalo návštěvou Mikuláše,
který dětem rozdal malý dáreček,
vše pokračovalo Vánoční výstavou,
kde si zájemci prohlédli krásné
výrobky, které všem zpříjemňují čekání na Štědrý den. Vánoční
jemné kouzlo setmělých míst, která
většinou navštěvují jen za dne.
Když se pak světla rozsvítí, zbylý
čas se vyplní debatou nad přečtenou
knížkou, hádankami, kreslením,
různými hrami, tvořivými dílnami
a dalšími aktivitami, které si pozvaní hosté pro děti připraví.
Letošní „Bystřicko čte dětem“
začne 29. ledna 2013 v Bystřici n.
P. (knihovna) a bude pokračovat
v dalších obcích (Dalečín, Blažkov, Bystřice n. P. – 3 ZŠ, Štěpánov
n. S.,Vír, Ujčov, Unčín, Lísek, Rožná, Rovečné, Strážek, Velké Janovice, Zvole, Rozsochy, Dolní Rožínka, Písečné, Sulkovec, Prosetín
a Věžná) až do dubna.
Tento projekt ﬁnančně podpořila společnost E.ON, Kraj Vysočina
a samozřejmě jednotlivé obce, neboť
bez jejich podpory by se tato akce
nemohla uskutečnit. Na každém
čtení děti také dostanou starší časopis Igráček od ﬁrmy EFKO-karton
s.r.o. z Nového Veselí. Velice děkujeme všem sponzorům za ﬁnanční
či materiální podporu.
Jarmila Zemanová
Mikroregion Bystřicko

besídkou a rozdáváním dárků vše
končilo. Celá pohodová atmosféra
nám zpříjemnila konec roku 2012
a očekávání nového roku 2013. Svými vystoupeními jsme chtěli popřát
klid a štěstí všem obyvatelům Zvole
a přilehlých obcí.
Za ZŠ Zvole H.Vítová
Město Bystřice nad Pernštejnem
a Mikroregion Bystřicko
Vás zvou na

OTEVŘENÍ VÝSTAVY

TRADICE
BYSTŘICKA
a slavnostní předání cen
vítězům dětské soutěže

STŘEDA 23. 1. 2013
ve 14.30 hodin
Městské muzeum
v Bystřici n. P.

Výstava potrvá do 31.1. 2013.
Všichni jste srdečně zváni!
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Výsledky tradičního Vánočního turnaje v nohejbalu mužů
Dne 26. 12. 2012 uspořádal oddíl nohejbalu TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem v místní sportovní hale již 20. ročník Vánočního turnaje registrovaných a neregistrovaných hráčů v nohejbale.
Turnaje se letos zúčastnilo 13 družstev. Po bojích ve třech základních skupinách postoupily první dva celky z každé skupiny do předﬁnálové skupiny,
kde se v K.O. systému vytvořila vlastní ﬁnálová skupina o 1. až 3. místo
a skupina o 4. až 6. místo. Třetí družstva ze skupin se utkala o celkové 7.
až 9. místo.
Turnaj měl již tradičně velmi dobrou úroveň a opět se potvrdilo, že již má
stálé místo v bystřickém sportovním roce. Za zmínku na závěr jistě stojí, že
k nám opět dorazilo téměř kompletní družstvo mistrovských Modřic včetně
několika reprezentantů ČR v nohejbale.

Celkové pořadí turnaje :
1. Křtiny
2. Nenapravitelní
3. Outsideři
4. Holubice
5. Žďár
6. Fitness 13
7. Smrček
8. Pražáci
9. Sokol Bystřice 2
10. Dalečín 2
11. Sokol Bystřice 1
12. Štěpánov
13. Dalečín 1

/ Pospíšil, Maringer, Golda/
/ Müller, Gric, Novotný/
/ Pelikán, Žiťnák, Dochoň/
/ Šikl, Konupka, Havránek/
/ Hron, Krátký, Maloň/
/ Iláš, Zach, Janeba/
/ Halva, Bednář, Zeman/
/ Srba, Košatka, Pachman/
/ Mach, Joska, Svoboda J./
/ Munzar, Vetešník, Horváth/
/ Svoboda V., Svoboda M., Zomášek/
/ Buček, Markytán, Beneš/
/ Svoboda, Pavlů, Makovský/

Pořadatelé děkují těmto sponzorům za poskytnuté věcné ceny:
LOO Metal s.r.o., Město Bystřice nad Pernštejnem, WERA WERK
s.r.o., Peugeot Automotive, SPH Stavby s.r.o., Cormen s.r.o., Fonorex
s.r.o., Zemservis Domanínek s.r.o., Stavebniny ZEMAN, TS města a.s.,
ADOZ s.r.o., ProSport, Brusírna skla Mazourek, Drogerie Macháček,
Kovomat ROSSÍ, Oděvy - čistírna pí.Tomášková, Stavebniny MARKO,
Oděvy Tomášková, Jokar Market, Kovomat Rossí, Sedlářovo pekařství
Věchnov
Za pořadatele turnaje: Martin Bárta

Ale nebudu předbíhat. 14 dnů před
odletem na Arnold Classic, 29. září,
většina z reprezentantů včetně mě absolvovala Austria Cup ve Vídni. Pro
všechny naše reprezentanty dopadl
velmi dobře. V těžké váze jsme obsadili prvních 5 míst, domácí, ale ani
nikdo jiný, neměl šanci!
Já jsem obsadil vynikající druhé
místo, z kterého jsem byl úplně zaskočen, a to jsem se dodatečně dozvěděl,
že první místo mi uteklo jen o dva
body.Tato soutěž mi dodala motivaci
a sebevědomí pro další tréninky a pro
pokračování v tvrdé dietě.
Už zbývalo jen pár dní do odletu do
Španělska. Já trénoval opravdu tvrdě a
houževnatě, veškerý čas jsem trávil tréninkem, přípravou jídla a odpočinkem.
Na "Arnolda" jsem odlétal ve středu 10.
října s mým kamarádem Tondou, který
si nechtěl nechat ujít takovou podívanou a obrovský zážitek, kterým Arnold
classic pro fanouška kulturistiky rozhodně je. Soutěž byla rozvržená do tří
dnů. V pátek, první den, bylo vážení a
prezentace závodníků. V sobotu a v neděli probíhaly samotné soutěže. Moje
váhová kategorie nastupovala na scénu
až v neděli kolem poledne.
Sešlo se neuvěřitelných 34 borců ve
vysoké kvalitě. Všichni byli hodně vyrovnaní. Opravdu velmi těžké to bylo
i pro rozhodčí, protože jen samotná
expozice pódia byla stanovena velmi
nešťastně. Pódium bylo přímo na samotné výstavě EXPO, která se konala
jako součást Arnold sport festivalu.
Slabá osvětlovací rampa skryla rozdíly
v připravenosti borců, proto se stalo to,
že přední místa obsadili hlavně borci
zvučných jmen, i když jejich forma
měla ještě znatelné rezervy! Já sám

Tak a je dobojováno
jsem skončil na 17 místě, a to jsem podle odhadů objektivních pozorovatelů
měl být mezi 10. - 15. místem.
Hned týden po návratu z Arnolda
jsem absolvoval dvě soutěže na Slovensku. V sobotu 20. října Mozolani
Classic, kde jsem ve vysokém obsazení skončil třetí a Tatranský pohár
v neděli, odkud jsem si odvezl málo
populární 4. místo. Už to vypadalo,
že mi dieta bude končit, když mi z vedení naší federace oznámili, že pokud
mám zájem, mohu se na pozvání
zúčastnit soutěže v Rusku ve městě
Kamensk-Ural. Byla to pohárová
soutěž vyhlášená starostou města se
solidním ﬁnančním ohodnocením!
Zbývalo si jen zařídit vízum a jinak mi vše hradil pořadatel soutěže.
Jedinou nevýhodou bylo, že se soutěž
konala až 17. listopadu, což značně
protáhlo mou dietu a i moje nepředvídané náklady na ni. Ale byla by
škoda přijít o takový zážitek a o nové
zkušenosti a kontakty!
I když jsem obsadil až desáté místo,
odjížděl jsem z Uralu spokojen. I za
10. místo jsem si odvezl ﬁnanční hotovost, spoustu kontaktů a příslib, že
pokud se budu chystat i na další podzimní sezónu, tak mě pozvou znovu.
Jak bych to celé zhodnotil a shrnul?
Tuto sezónu jsem absolvoval více soutěží, všechny v dobré připravenosti a
většinou tomu odpovídalo i umístění, takže jsem spokojený. Na Arnold
Classic sice umístění neodpovídalo mé
formě a množství svalové hmoty, ale
podařilo se mi tam získat sponzora pro
další soutěžní sezónu. Je to ﬁrma Amix,
která již několik let působí na poli do-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

(Pokračování z minulého čísla)

plňků stravy pro sportovce. Svou kvalitou a rozmanitým spektrem výrobků
nastavuje vysokou laťku konkurenci a
prudce graduje nejen na našem trhu, ale
hlavně ve světě! Dokonce ﬁ. Amix byla
hlavním partnerem pro pořádání první
profesionální soutěže EVLs Prague
Pro, po minimálně 10 letech u nás!
Na co nesmím zapomenout při
rekapitulaci výsledků mé soutěžní
sezóny. Hlavně na lidi, bez kterých
by to prostě nešlo. Tímto bych chtěl
poděkovat mojí rodině, hlavně mojí
mamince a mojí přítelkyni Barunce.
Obě mě bezmezně podporovaly i na
úkor sebe samých! Dále bych chtěl
poděkovat mým přátelům, kteří mi

fandí a podpořili mě buď ﬁnančně
nebo nějakou službou. Velký dík patří
bystřickým radním, kteří mě opět pomohli ﬁnanční dotací, která mi pokryla
náklady na cestování a ubytování ve
Španělsku. Dalším, koho musím vzpomenout, je můj domácí oddíl TJ Sokol
Bystřice n.P., který mi plně hradil náklady spojené s cestou a ubytováním
na Slovenské pohárové soutěže. Chci
poděkovat také ﬁ. NUTRISPORT.
cz, která mi poskytla doplňky stravy
za více jak 10 000 Kč. Snad jsem na
nikoho nezapomněl, velmi by mě to
mrzelo!
V budoucnu plánuji přípravu na další
podzimní sezónu 2013, s podporou
mých přátel, rodiny a ﬁ Amix se
budou dít velké věci… tomu věřte! :)

Zubní pohotovost LEDEN - ÚNOR 2013
LEDEN 2013
19.1. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216
20.1. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Vel. Bíteš, 566 533 092
ÚNOR 2013
2.2. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
3.2. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
9.2. MUDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
10.2. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
16.2. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
17.2. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
23.2. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
24.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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HO LEZCI Z VYSOČINY v roce 2012
Tak nám skončil
další rok a stejně
jako ty předchozí i tento byl plný (horo)
lezení. Bylo toho naplánováno hodně,
ne vždy vyšlo počasí, ne vždy jsme
se dokázali dohodnout na termínu,
ale přesto se podařilo uskutečnit mnoho akcí a mnoho výletů do skal a hor.
Stejně jako v předchozích letech jsme
i letos pořádali na umělé stěně kurz
lezení pro veřejnost, který absolvovalo
celkem 17 frekventantů. S nimi jsme
v dubnu otevřeli lezeckou sezónu v pískovcové oblasti Škrovád u Chrudimi,
a tak si všichni mohli vyzkoušet, jaké je
lezení ve skalách.
Velkou akcí byl pětidenní autobusový zájezd do Vysokých Tater. I letos
se kromě členů oddílu účastnili občané
z Bystřice a okolí. Na Chatě pri Zelenom plese byli mnozí z nás sice podruhé, ale přesto si všichni zájezd užili. Za
zmínku stojí horolezecké výstupy na
Kežmarskou kopu a na Pavúkovu vežu
ve stěně Malého Kežmarského štítu.
Pro velký zájem budeme letošní rok
akci opakovat, a tak se v červnu opět
pojede do Tater.
Mnohokrát jsme během loňského roku navštívili pískovcové oblasti
Adršpach, Hruboskalsko a Prachovské
skály. V Adršpachu jsme v srpnu opět

strávili tradiční Ádr-týden. A i když počasí přes celé léto nebylo zcela ideální –
na písku se po dešti nesmí lézt – vylezli
jsme mnoho lezeckých cest a seděli
jsme na nových pískovcových věžích.
Samozřejmě jsme nelezli jen u nás
v ČR. Uskutečnily se 4 výlety do rakouských Alp, jednou jsme se podívali do Švýcarska a kromě červnového
autobusového zájezdu do Tater jsme
slovenské hory navštívili ještě dvakrát.
Takže jsme ve skalách a horách Evropy
strávili zhruba 70 dní.
Na závěr roku se náš oddíl opět
podílel na organizaci Mezinárodního
festivalu outdoorových ﬁlmů, který
pořádalo naše město. Oddíl zde prezentoval svoji činnost a návštěvníci si také
mohli prohlédnout výstavu lezeckého
materiálu.
Doufáme, že rok který máme před
sebou, přinese hezké počasí a také
dostatek času, abychom i letos mohli
navštívit hodně skalních oblastí a abychom si při lezení užili mnoho zábavy
stejně jako loni. A jelikož každá legrace
něco stojí, rádi bychom touto cestou
poděkovali všem našim sponzorům,
sportovní hale a městu Bystřice za ﬁnanční podporu a také všem příznivcům našeho oddílu za přízeň.
HO LEZCI Z VYSOČINY

6. SILVESTROVSKÁ AEROBIC SHOW
Je už skoro tradicí, že se v závěru
roku koná ve Sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem Silvestrovská
aerobic show. Občanské sdružení
Dance Style Bystřice n. P. ji pořádalo 29. 12. 2012 již po šesté.
I tentokrát přijely pro radost
cvičenek špičky českého aerobiku
Lenka Velínská, Lukáš Kolek a Roman Ondrášek. Ve třech krásných
tanečních lekcích si všechny cvičenky zajisté přišly na své. Nejenže
si zaskotačily při melodické hudbě,
ale hlavně zatočily s povánočním
lenošením. Při cvičební lekci portdebras, která je úžasným zakončením celého odpoledne, se všichni
protáhli a nabili nové síly na silves-

trovské veselí.
Pro každého účastníka byl nachystán dárek v podobě ručníku
od Českého rozhlasu a ﬁrmy Aerobicmania a pro šťastlivce tombola,
o kterou se postaralo o. s. Dance
Style Bystřice n. P.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Jiřímu Dufkovi a ﬁrmě
Peddy s.r.o. za technické zabezpečení celé akce, vedení a pracovníkům sportovní haly za vstřícnost
a ochotu a hlavně všem cvičenkám
za vytvoření bezvadné atmosféry.
Těšíme se na viděnou v sobotu
28. 12. 2013.
Petra Nováková
Dance Style Bystřice n.P.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM byt 3+KK v OV v Novém Městě n.M. (ul. Makovského) po
rekonstrukci. Tel.: 777 694 626.
PRODÁM zahrádku s chatkou v Bystřici n.P., Pod Horou. Tel.: 608 978 830.
PRODEJ levných oděvů z Anglie - v úterý 5. 2. od 10.00 do 12.00 hod.
v Bystřici n. P. v sokolovně. Dětské kojenecké 30,- Kč/ks, dámské 50,- Kč/ks.

Oddíl juda v Bystřici n. P.
Trenéři Judo Milan Beneš a Karel Pročka přejí členům oddílu a rovněž
všem příznivcům bystřického juda šťastný a úspěšný rok 2013. Judo DDM
Bystřice n. P. funguje již 18. rok. Za tuto dobu prošly oddílem stovky dětí
a dospělých. V letošním roce má oddíl 55 členů. Děti mají možnost účastnit se
přípravných turnajů, na kterých v loňském roce dosáhly mnoha úspěchů. Pro
dospělé jsou určeny tréninky zaměřené na principy juda, sebeobrany a zvyšování kondice. Oddíl také pořádá akce mimo DO-JO (tělocvičnu), kterých
se může účastnit i veřejnost. Více na http://www.judobystricenp.php5.cz/

Bystřický tuleň
Po loňském nultém ročníku se
28. prosince 2012 sešli již podruhé
příznivci otužování u rybníka Argentina na prvním oﬁciálním ročníku
akce nazvané Bystřický tuleň. Letošní
termín nás potěšil příznivými klimatickými podmínkami: teplota vody

0°C, teplota vzduchu -7°C, síla ledu
20 cm. Doba nejdelšího pobytu ve
vodě byla 3 minuty 10 sekund. Pořadatelé – členové judistického oddílu Bystřice n. P. a příznivci saunování děkují
všem účastníkům, divákům za podporu a těší se na příští ledové koupání.

Akademie J.A. Komenského,
Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 566 629 208, mob. 732 184 041
e-mail: akademiezdar@seznam.cz, www.akademiezdar.wbs.cz
POŘÁDÁ SEMINÁŘE

1. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013-3 PILÍŘE
DŮCHODOVÉ REFORMY, SOUVISLOSTI A ROZDÍLY
Dne:
14. února 2013
Lektor:
Bc. Taťána Sojková
2. PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA A ODMĚŇOVÁNÍ V ROCE
2013 SE ZAMĚŘENÍM NA POSLEDNÍ ZMĚNY
Dne:
13. března 2013
Lektor:
Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan
3. PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH
NÁHRAD V ZÁKONÍKU PRÁCE PRO ROK 2013
Dne:
18. března 2013
Lektor:
JUDr. Marie Salačová
4. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013
Dne:
17. dubna 2013
Lektor:
Jiřina Fráňová MSSZ Brno, vedoucí odboru
sociálního pojištění
Místo: budova Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1 ve Žďáře
nad Sázavou
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz
Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, jeřábníky,
vazače, regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních strojů, první
pomoci a BOZP.
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nabízí

tyto stavební práce
Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù
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Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.

LOO s.r.o.

Karlovo náměs 290/16
120 00 Praha 2 Staré Město

Provozovna:
Průmyslová 1413,
593 01 Bystřice n. Pern.

Firma LOO s.r.o. je soukromá společnost, která se zabývá obráběním velkých
dílců. Naše portfolio je od 450 Kg až do 10 000 Kg.
Naší hlavní náplní jsou nápravy na vagóny, hřídele pro ﬁrmu SIEMENS o
hmotnosti cca 8000 kg, kostry statorů, převodové skříně, bloky motorů, formy,
apod. Cílem naší společnosti je spokojený zákazník. Samozřejmou součástí naší
výroby je kvalita a dodržení požadovaných termínů a službami navíc.
Zaměstnáváme 53 lidí, z toho 90 % je z okolí Bystřice nad Pernštejnem.
V roce 2013 bychom se chtěli dostat na stav kolem 90 zaměstnaců.

Naše CNC obráběcí centra:
- WHN 13,8 CNC Tos Vansdorf x-3500mm, y-2500mm, z-2000mm 3x
- Kia Hyundai 135 x-3000mm, y-2000 mm, z-1600mm 1x
- WHN 110 Tos Vansdorf x- 2000mm, y-1500mm, z-1500 mm 2x
- MCFHD 80 x-1000mm, y-750 mm, z-1000 mm
Vedení ﬁrmy LOO s.r.o.
P.S.
Velmi na mě zapůsobila pozitivní atmosféra, která panuje ve ﬁrmě
a ohromila mě velikost obráběných dílců. Vše vyžaduje vysokou odbornost pracovníků a celého managementu.
Karel Pačiska
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Třináctá tříkrálová koleda
pro letošek skončila
Zhruba 1 300 koledníků žďárského okresu dokončilo dnešním
dnem svoji pouť. 411 kasiček je postupně v rámci kompetencí měst
a obcí rozpečeťováno a výtěžky předávány na centrální účet Charity
Česká republika. Tam budou poté rozděleny dle variabilních symbolů příslušným charitám.
Část letošní sbírky např. poputuje na rozšíření služby osobní
asistence do dalších lokalit a na
podporu terénní služby zabývající
se poskytováním pomoci sociálně
slabým rodinám s dětmi.
A protože se v letošním roce
očekává velmi nepříznivá situace
s ﬁnancováním služeb, vznikne
v rámci Oblastní charity Žďár
nad Sázavou tzv. rezervní fond.
Tento fond bude v případě potřeby
využit na podporu služeb, které se
ocitnou ve ﬁnanční krizi.
„Chtěla bych moc poděkovat
především všem koledníkům,
kteří neváhali věnovat svůj čas
a energii dobré věci, dále všem
štědrým dárcům, kteří poskytli
dar na pomoc potřebným a také
všem těm, kteří se nějakým způ-

sobem podíleli na organizování
Tříkrálové sbírky 2013. Díky za
skvělou spolupráci,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Žďár
nad Sázavou, Ing. Jana Zelená.
V neděli 13. ledna 2013 se
v Novém Městě na Moravě
uskutečnil již sedmý Tříkrálový
koncert. Všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, poděkoval svým vystoupením komorní
sbor FONS ze Žďáru nad Sázavou a již podruhé orchestr
N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.
Aktuální stav výtěžku může veřejnost sledovat v záhlaví stránky
www.zdar.charita.cz
Lenka Šustrová
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ZIMNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.
Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

Německý 7-komorový
proﬁlový systém
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační
vlastnosti
Uw až 0,76 W/(m2K)

6

český výrobek

Kostelní 91 (vedle knihovny)
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Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin
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Brněnská 1739 t Tišnov
tel.:
549 213 937
7
mobil: 605 185 393
e-mail: tisnov@vpo.cz t Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

1

www.vpo.cz
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ÿESKÝ SVAZ ŽEN ROŽNÁ
poĜádá

16. února 2013
TRADIÿNÍ PLES ŽEN
Zaþátek ve 20,00 hodin v KD Rožná
K tanci a poslechu hraje TONIC
Bohatá tombola.

nabízí k pronájmu

kanceláře v administrativní budově
TS města a.s. nabízí k pronájmu několik kanceláří ve 2. patře administrativní budovy
na adrese K Ochozí 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).
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