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Rozpočet na rok
2015 byl schválen
Rozpočet na rok 2015 byl schválen.
Prosincové zastupitelstvo schválilo
drtivou většinou dvaceti hlasů rozpočet pro rok 2015, a to ve výši výdajů
257 miliónů korun. Jsem velice potěšen, že i většina nově zvoleného
zastupitelstva drží trendy z minulých
let. Zejména záměrem ﬁnancování
obnovy bytového fondu s názvem
„Harmonogram výměny oken a zateplení“ plníme dlouhodobou koncepci schválenou v dubnu 2013 ještě
minulým zastupitelstvem. Aby tento
záměr vešel ve všeobecné povědomí
občanů, byl publikován v našem Bystřicku. Samozřejmě je nutné i tento
harmonogram průběžně aktualizovat,
a to zejména s ohledem na dotační
možnosti a také projektovou přípravu a zjištěné konstrukční vady. Pro
letošní rok je plánováno 50 miliónů
korun na zateplení a výměnu oken
pro domy na sídlišti II.
(pokračování na str. 2)

Současné dilema – které
domy opravit dřív?
Zastupitelstvo města schválilo
v dubnu roku 2013 harmonogram
výměny oken a zateplení městských
bytových domů. Pro letošní rok byla
schválena částka ve výši 50 miliónů
korun, a to na opravu panelových
domů čp. 957-958, 955-956, 953954 (věžáky) a 950-952, 959-961,
962-964. Původně byly zahrnuty
do návrhu oprav pro rok 2015 i
cihlové domy 921-923, 924-926,
927-929, 933-935, 936-938, ale po
dokončení projektu bylo zřejmé, že
rozsah oprav bude oproti předpokladům daleko větší a tedy i nákladnější a opravy bude nutné posunout
v čase. To je výchozí stav.

(pokračování na str. 4)

Bystřická MHD je součástí
dopravního systému
jihomoravského kraje
Od 1. 1. 2015 je linka MHD Bystřice nad Pernštejnem zahrnuta do
integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje (IDS JMK)
jako linka 370 (zóna 370).

(pokračování na str. 7)

Jaký bude rok 2015 a další, záleží na nás.
Nejsem
žádným
politickým
komentátorem, ekonomickým
ex p e r t e m
ani
prognostikem,
který
se
celý čas zabývá společenským děním
u nás a ve světě. Jsem obyčejným
člověkem, který se zájmem sleduje
dění okolo nás. Čerpám z tisku a veřejných médií. Takových nás je jistě
většina. Velmi mě zajímá pohyb na
politické scéně, protože ten ovlivňuje život obyčejných lidí. Možná si to
mnoho lidí nepřipouští, ale to, koho
volím, přímo ovlivňuje další výdaje
z peněženky, úřednickou byrokracii,
daňovou povinnost i otevírací dobu
obchodů. Na to všechno má přímý
vliv naše volební účast. V roce 2014
byly několikery volby, a proto dnes
již můžeme jenom sledovat, jak bude
s naším hlasem naloženo. Ti, kteří se
svého práva vzdali, do toho nemají
co mluvit. Pokud si někdo myslí, že
jeho hlas nic neovlivní, je na velkém
omylu. Každý jedinec je součástí celku, za který se vyplatí bojovat. Není
se třeba stávat mučedníkem, nebo jít

hlavou proti zdi. Stačí obyčejné: „Nebát se a nekrást.“
Jenom bych připomněl několik
příkladů. Krize ruského rublu velmi
ovlivnila cenu ropy na světových
trzích a potom také na pumpách
v Česku. Negativní vliv má na turizmus v těch destinacích naší země,
kde se orientují na ruskou klientelu.
Postoje zahraniční politiky Česka
ukazuje rozporuplnou cestu. Každý
říká něco jiného, jak se v tom vyznat?
Majdan byl dobrý nebo špatný? Jednání s Ruskem a Čínou je smysluplné
nebo zavrženíhodné? Proč stovky
uprchlíků zaplavují Evropu? Naše
demokracie je velmi křehká. Máme
Ústavu, kterou málokdo četl a mnozí
se jí neřídí. Naši poslanci sedí v lavicích a mnohdy ani nevědí, o čem
hlasují. Politické strany neplní své
poslání, proto vyhrávají nesourodá
uskupení. Složení Evropského parlamentu nám diktuje podmínky čerpání
ﬁnančních prostředků, protože nám
klade podmínky, bez kterých nedostaneme ani euro (služební zákon,
reforma veřejné správy, apod.). Války v Sýrii, Afganistánu i na Ukrajině
odsávají ﬁnance celému společenství
národů. Ty by mohly být využity
smysluplněji. Někteří zločinci byli
dopadeni, jiným se dlouhodobě trest

podivným způsobem vyhýbá. Je to
podivný a bláznivý svět!
Jak tedy dál? Je to jednoduché.
Musíme začít každý u sebe. Žádný
"král Miroslav" nepřijde. Politiky
kompletně nevyměníme. Je to na
nás, jelikož neseme odpovědnost za
své činy i zato, jaký život žijeme. Je
nutné se chovat slušně, přijmout určité standardy chování a vystupování.
Nemyslím tím sterilní chování bez
emocí a temperamentu, ale spíše to,
abychom se naučili empatii a neponižovali oponenty a korupci a klientelismus nebrali jako nedílnou součást
naší společnosti. Pokud všichni nebo
alespoň velká většina bude jednat
dle těchto pravidel, celkové klima
se změní. Protože nejsem idealista, vím, že slušnost musí být jistým
způsobem vynucována. Myslím tím
běžné udržování pořádku, potrestání
vandalismu, potrestání drobných krádeží a zamezení šikanování sousedů.
V tomto opět hraje úlohu jedinec
svojí odvahou, smyslem pro spravedlnost a akceschopností. Nebuďme
lhostejní ke svému okolí, uzavřeni do
svých problémů, protože připravujeme budoucnost našim potomkům.
Dobrý a úspěšný nový rok 2015
vám všem přeje
Karel Pačiska

ZIMÁK BYL OTEVŘEN PŘED VÁNOCEMI
V sobotu 20. 12. 2014 od 14:30
proběhlo slavnostní otevření nového zimního stadionu na Lužánkách, v jehož rámci bylo sehráno
mistrovské utkání žďárské vesnické
ligy mezi mužstvy Písečné a Lísek.

Stavební práce probíhaly prakticky
až do hvizdu zahajovacího utkání,
neboť naším záměrem bylo otevření
stadionu pro veřejnost na vánoční
svátky. To se povedlo, ale chybičky a nedodělky se určitě našly. Vše

se odstraňuje a dolaďuje. Nicméně
vysoká návštěvnost zimáku o svátcích nás velice potěšila a doufáme,
že vydrží.
Josef Vojta
místostarosta

ZPRÁVY Z MĚSTA

Místní poplatky 2015
Poplatek za odpad
Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice nad Pernštejnem
č.5/2012 upozorňujeme občany, že
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 je 600 Kč na osobu.
Poplatek je možné zaplatit na
pokladně MěÚ, Příční 405, II.patro
nebo na účet:
9005-0000723751/0100,
VS: 315001340,
SS: rodné číslo poplatníka
Termíny jsou pro:
- Integrované obce do 31. 3. 2015
- ulice Lipová,Višňová, Jívová, Topolová, Nádražní do 30. 4. 2015
- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, Novoměstská do 31. 5. 2015
- ostatní ulice do 30. 6. 2015

Poplatek ze psa
Na základě OZV Města Bystřice nad Pernštejnem č.4/2011 dále
upozorňujeme občany na poplatek
ze psa pro rok 2015 ve výši 500 Kč
(rodinný dům v Bystřici n.P.), 1500
Kč (bytový dům v Bystřici nad
Pernštejnem), 200 Kč (integrované
obce, starobní důchodci).
Poplatek je možné zaplatit na
pokladně MěÚ, Příční 405, II. patro
nebo na účet:
9005-0000723751/0100,
VS: 315001341, SS: číslo popisné
Termín: do 31. 3. 2015

ŽÁDOSTI O GRANT
Grant oblasti kultury a společenského života
Zastupitelstvo města Bystřice nad
Pernštejnem schválilo ﬁnanční prostředky pro granty v oblasti kultury a
společenského života pro rok 2015.
Výzvu s podmínkami pro získání
grantu, vč. formuláře žádosti o grant
naleznete na webových stránkách
města Bystřice nad Pernštejnem

jednalo o dotaci ve výši 68 %. V tento čas již tradičně žádáme na Státní
fond dopravní infrastruktury, tentokrát
ale ve dvou záležitostech. Jednou je
žádost o příspěvek na realizaci místa
pro přecházení v Rovném u budovy
kulturního domu. Druhá a mnohem
větší žádost je cyklostezka k vlakovému nádraží. Ta má vést od letiště a pak
podél lesa a kolejí k vlakovému nádraží. Měla by tedy přímou návaznost na
již postavené cyklostezky po hraničné
k Domanínskému rybníku a do Lužánek podél řeky do Domanínka.

Také pro rok 2015 Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem schválilo ﬁnanční prostředky
pro granty města.
Do 31. ledna 2015 můžete žádat o ﬁnanční prostředky z Grantu
sportovních a volnočasových aktivit v pravidelné činnosti i v jedno-

Rada dále rozhodla o přidělení
dvou pečovatelských bytů, které byly
vybudovány v půdních prostorách
stacionáře Pod Horou. Rada také velmi přivítala vznik atletického oddílu
a podpořila ho do začátku činnosti
částkou dvaceti tisíc korun. A na závěr
rada rozhodla o vítězi již 4. ročníku
Nositele tradic Bystřicka. Tento titul
pro rok 2015 získalo TJ Rozsochy,
jako nositel „Tradice ostatků a masopustu v Rozsochách”.
Josef Vojta
místostarosta

Rozpočet na rok 2015...
(pokračování ze str. 1)

Dalším trendem je zdravé hospodaření. Město má nyní na svých
účtech přes 80 miliónů korun. V minulém roce nám tyto „volné“ ﬁnance
vydělaly 800 tisíc korun. Z tohoto důvodu (tedy velmi dobrého zhodnocení peněz) a dále z důvodu velice výhodných úvěrových podmínek rozhodlo zastupitelstvo o přijetí investičního úvěru právě na rekonstrukci
bytového fondu na deset let ve výši
50 miliónů korun, přičemž cena úvěru za deset let je těžko uvěřitelných
1,25 miliónů korun. Jednoduchým
výpočtem je zcela jasná výhodnost
této operace, a to bez započtení inﬂace či nárůstu cen stavebních prací.
Dalším trendem, kterým zastupitelstvo pokračuje, je podpora vzdělání,
volnočasových, sportovních a spol-

kových aktivit a podpora spolků a
sdružení, které se těmto aktivitám
věnují. Myslím si, že tento směr je
velice viditelný zejména v nárůstu
kulturních a společenských akcí a
nárůstu počtu dětí, které se věnují různým kroužkům, aktivitám či
sportu. Podporu mládeže považujeme za jednu z hlavních priorit.
Samozřejmě, že v rozpočtu není
zapomenuto ani na deset místních
částí, jejichž rozvoj považujeme za
velmi důležitý.
A na co se v letošním roce můžeme „těšit“. Je to zejména doﬁnancování největších stavebních akcí
z roku minulého, tedy centra Eden,
zimního stadionu (zde se jedná o druhou splátku) a kanalizace Domanín.
V letošním roce dojde k výše zmiňovaným rekonstrukcím bytových

domů na sídliště II, zateplení fasády
a úpravě pláště a vchodů u kulturního domu, rekonstrukci hřiště u ZŠ
TGM. Pokračujeme i v opravách
komunikací – konkrétně chodníku
včetně parkoviště u čp. 927-929,
výstavbě nového chodníku k Domanínku (v úseku od ulice Stříbrné
k mostu v Domanínku), rekonstrukci
komunikace, parkoviště a chodníku
u domu čp. 870-872, cyklostezky
podél silnice I/19 v úseku od odbočky k Domanínskému rybníku k odbočce ke Skalskému dvoru a také
nás čekají rekonstrukce komunikací
v některých místních částech. Položek v rozpočtu jsou desítky a týkají
se kanalizací, vodovodů, rekonstrukce ve školách atd.
Josef Vojta
místostarosta

CENTRUM EDEN V ÚNORU PROVONÍ UZENÉ
J e š t ě
předtím,
než se brány
centra
Eden
oﬁciálně otevřou veřejnosti, provoní
areál vůně masa přímo z udírny při
Slavnostech moravského uzeného.
Ty se budou konat ve dnech 7. - 8.
února. Pro milovníky dobrého jídla
2. strana

zde bude čekat bohatý kulinářský
program včetně kuchařské show
v podání Karla Nekoly, jehož můžete znát jako šéfkuchaře z Borovinky
u Domanína. K ochutnání a prodeji
nabídnou své masné výrobky moravská uzenářství, silnější povahy
pak mohou zhlédnout porcování
prasete. Nezapomněli jsme ani na
naše nejmenší návštěvníky, pro

Bližší informace Vám poskytne Mgr. Radek Vojta – tajemník komise (e-mail: radek.
vojta@bystricenp.cz)

Grant oblasti sportovních a volnočasových aktivit

Rada očima místostarosty
První novoroční rada se zabývala
zejména různými žádostmi o dotace.
První byla žádost o dotaci ve výši 85
% v rámci Programu prevence kriminality na zřízení městského kamerového dohlížecího systému, což obnáší
zejména zřízení záznamového zařízení
stávajících kamer a vytvoření nových
kamerových bodů v ulicích Pod Kaštany, dvoře ZZN a Lužánkách. Další
žádost o dotaci byla adresovaná Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a týkala se rekonstrukce šaten a
zázemí pro tenisové kurty. Zde by se

http://www.bystricenp.cz/granty-mesta-bystrice-nad-pernstejnem.
Uzávěrka pro podání žádosti
je 28. února 2015.

které bude připravený doprovodný
program, v němž si budou moci vyrobit soutěžní karnevalovou masku,
či pro ně Jan Hrubec zahraje loutkové divadlo. Neváhejte a zpestřete si
zimní dny výletem za dobrým jídlem do ráje – do centra Eden! Další
informace naleznete na webových
stránkách www.moravskeuzene.cz.
Těšíme se na vás!

rázových akcích.
Formuláře žádostí a výzvy pro
oba granty naleznete na webových stránkách města Bystřice nad
Pernštejnem.
Kontakt: Ing. Blanka Svobodová, tel: 566 590 355, e-mail: blanka.svobodova@bystricenp.cz

Aplikace Potraviny
na Pranýři
Slyšíte o ní poprvé, nebo jste už
o ní dříve slyšeli, ale aplikaci nepoužíváte? Anebo patříte k těm, kteří
aplikaci pravidelně používají, a tím
upozorňují na problémy u potravin
v obchodech? Především pro ty, co
nemají s touto aplikací do mobilů
zkušenosti, bychom se pokusili vysvětlit, o co vlastně jde.
Jedná se o aplikaci do chytrých
mobilů s operačními systémy IOS,
Android a Windows, která je na trhu
již rok. Pomocí ní si mohou spotřebitelé zobrazit provozovny, kde SZPI
(Státní zemědělská a potravinářská
inspekce) zjistila prodej zkažených
nebo jinak závadných potravin.
Jsou zde také uvedeny kontakty na
všechny inspektoráty potravinářské
inspekce. A důležitou věcí v aplikaci
je možnost spotřebitele vyfotit závadnou potravinu, uvést obchod (adresu) a aplikace tento podnět odešle
na příslušný inspektorát SZPI.
Projekt Potraviny na Pranýři
oslavil 2 roky a při této události se
rozhodl tuto aplikaci rozšířit i na
Twitter, což by mělo sloužit především mladší generaci. Kromě toho
můžete informace o tomto projektu
získávat také z webu: potravinynapranyri.cz nebo z mobilní aplikace a
taky na facebookovém proﬁlu. O využití aplikace svědčí mimo jiné, že
portál zaznamenal necelé 3 miliony
návštěvníků na internetových stránkách a aplikaci si stáhlo přes 8 tisíc
uživatelů. Aplikace rovněž získala
mnoho ocenění a minulý rok dosáhla tato aplikace na cenu Mobilní
aplikace roku (2014).
Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace přeje všem čtenářům a
příznivcům naší organizace hodně
štěstí a zdraví v novém roce 2015.
Marie Hanáková
poradce Sdružení obrany spotřebitelů
- Asociace

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LEDEN - ÚNOR 2015

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

AKCE LEDEN – ÚNOR 2015
Datum
26. - 30. 1.

Název akce

Organizátor

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

28. 1.

Kino – animované pohádky; 10.00 hod.

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

29. 1.

51. ochutnávka vín;19.30 hod.

Malý sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

29. 1.

Zápis do 1. tĜídy – ZŠ Rozsochy; 14.00 hod.

29. 1.

Den otevĜených dveĜí; 13.00 – 17.00 hod.

29. 1.

BystĜicko þte dČtem 2015 (Malé Tresné); 16.30 hod.

31. 1.

Sportovní ples

31. 1.

IV. Píseþský (maškarní) ples; 20.00 hod.

31. 1.

Hasiþský ples v Sulkovci; 20.00 hod.
Beseda na téma Hrady, hrádky, zámky a tvrze; 17.00
hod.
Hasiþský ples ve Velkých Janovicích; 20.00 hod.

31. 1.
31. 1.
1. 2.
2. - 5. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U16,17

Místo

Turnaj ve florbalu
SoustĜedČní fotbalistĤ FC Vysoþina Jihlava - juniorka

2. 2.

BystĜicko þte dČtem 2015 (Velké Janovice); 17.00 hod.

3. 2.

BystĜicko þte dČtem 2015 (Velké Janovice); 18.00 hod.

4. 2.

BystĜicko þte dČtem 2015 (Roveþné); 16.30 hod.

Rozsochy - ZŠ

ZŠ Rozsochy

ZUŠ BystĜice n.P.

ZUŠ BystĜice n.P.

Malé Tresné

Mikroregion BystĜicko, obec Roveþné

Roveþné

TJ Sokol Roveþné

Píseþné - KD

ZŠ Píseþné

Sulkovec - KD

SDH Sulkovec

Rozsochy - OÚ

Obec Rozsochy

Velké Janovice

SDH Velké Janovice

Sportovní hala

Orel Nové MČsto n.M.

Sportovní hala
Velké Janovice – budova bývalé
školy
Velké Janovice – budova bývalé
školy
Roveþné - knihovna

FC Vysoþina Jihlava
Mikroregion BystĜicko, obec Velké Janovice
Mikroregion BystĜicko, obec Velké Janovice
Mikroregion BystĜicko, obec Roveþné

5. - 8. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Divišov

Sportovní hala

FC Divišov

7. 2.

61. ZemČdČlský ples; 20.00 hod.

Prostory KD BystĜice n.P.

VOŠ a SOŠ

Sulkovec

Obec Sulkovec

7. 2.

Karneval v Sulkovci; 14.00 hod.

10. 2.

"Setkání kĜesĢanských seniorĤ" ; 13.00 hod.

11. 2.

DČtské divadel. pĜedstavení „KáĢa a Škubánek“; 10.00 hod.

11. 2.

BystĜicko þte dČtem 2015 (Daleþín); 17.00 hod.

12. 2.

Zápis do 1. tĜídy – ZŠ a MŠ Dolní Rožínka; 13.00 hod.

12. 2.

Budova Jednoty Orel

Jednota Orel

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

Daleþín - KD

Mikroregion BystĜicko, obec Dalešín

Dolní Rožínka – ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ Dolní Rožínka

BystĜicko þte dČtem 2015 (Daleþín); 17.00 hod.

Daleþín - KD

Mikroregion BystĜicko, obec Daleþín

13. 2.

BystĜicko þte dČtem 2015 (Daleþín); 16.00 hod.

Daleþín - knihovna

Mikroregion BystĜicko, obec Daleþín

14. 2.

Sportovní ples

VČchnov

TJ VČchnov

14. 2.

Divadelní pohádka „S þerty nejsou žerty“; 17.00 hod.

Roveþné

Obec Roveþné, Ochotnický spolek VíĜina z Víru

14. 2.

DČtský karneval v SejĜku

14. 2.

XXXV. MATURITNÍ PLES Gymnázia BystĜice n.P.

14. 2.

Turnaj ve fotbalu

Sportovní hala

OFS

15. 2.

Turnaj jednotlivcĤ v kuželkách

Sportovní hala

Areál sportu a kultury s.r.o.

15. 2.

Liga Vysoþiny elévĤ ve florbalu – TĜebíþ, H.Brod

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

16. - 19. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U 14, 15

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

Rozsochy - orlovna

TJ Rozsochy

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

Sportovní hala

FC Velké MeziĜíþí

Bolešín - KD

SDH Bolešín

17. 2.

Koncert KPH – Koncert pro dvČ violoncella

17. 2.

Masopustní ostatky; 20.00 hod.
VýchovnČ vzdČlávací koncert – JUMPING DRUMS a Ivo
Batoušek; 8.30 a 10.00 hod.
VýchovnČ vzdČlávací koncert – JUMPING DRUMS a Ivo
Batoušek; 9.30 a 11.00 hod.
SoustĜedČní fotbalistĤ FC Velké MeziĜíþí

18. 2.
19. 2.
19. - 22. 2.
20. 2.

Hasiþský ples; 20.00 hod.

SejĜek – HospĤdka pod lípou

Obec SejĜek

Velký sál KD BystĜice n.P.

Gymnázium BystĜice n.P.

22. 2.

Tradiþní karneval v Roveþném

Roveþné

ZŠ a MŠ Roveþné

22. 2.

DČtský karneval; 15.00 – 17.00 hod.

Velký sál KD BystĜice n.P.

DDM, KD BnP, UsmČváþci - PDRP

Kino – animované pohádky; 10.00 hod.

Velký sál KD BystĜice n.P.

KD BystĜice n.P.

25. 2.
26. 2. - 1. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ Nové Vsi

Sportovní hala

Nová Ves

28. 2. - 1. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ Sparta Brno

Sportovní hala

Sparta Brno

Prostory KD BystĜice n.P.

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

Daleþín – KD

ZŠ a OÚ Daleþín

Roveþné

SDH Roveþné

Rodkov - KD

SDH Rodkov, Obec Rodkov

Pohostinství VČchnov

Pohostinství VČchnov

28. 2.

13. Spoleþenský ples

28. 2.

XVII. Spoleþenský ples

28. 2.

Hasiþský ples

28. 2.

DČtský karneval; 14.00 hod.

7. 3.

V. roþník mariášového turnaje; prezentace 13.00 - 13.30 hod.

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

Narození
12.9.
18.9.
24.9.
25.9.
4.10.
7.10.
12.10.
16.10.
24.10.
26.10.
27.10.

Martin Brnický
David Jindra
Eliška Dočekalová
Michaela Zánová
Dalibor Haluška
Jáchym Homolka
Patrik Mazáč
Darina Císařová
Michal Stojkovič
Michaela Špačková
Elen Kopicová
Jubilanti
ÚNOR 2015
Marie Krytinářová
95 let
Marie Valkovičová
88 let
Josefa Hoffmannová
87 let
Marie Legátová
86 let
Vlasta Kolářová
86 let
Věra Sobotková
85 let
Marie Meluzínová
80 let
Marie Hrdličková
80 let
Ladislav Zítka
80 let
Jaroslav Vašík
75 let
Jaroslav Černý
75 let
Heřman Rom
75 let
Jan Prášek Ing.
70 let
Bořivoj Moučka
70 let
Josefa Krištofová
70 let
Vladimír Čížek
70 let
Jiří Holub
70 let
Františka Suchomelová
70 let
Jan Vystavěl
70 let
Úmrtí
PROSINEC 2014
2.12. Marie Vymazalová 71 let
10.12. Zdeňka Toráčová 76 let
20.12. Ludvík Štourač
72 let

VZPOMÍNKA
Dne 11. 1. 2015
uběhlo 20 let ode dne,
kdy nás náhle opustil
manžel a tatínek
VOJTĚCH HORÁK .
Kdo jste ho znali a měli
rádi vzpomeňte si s námi.
Manželka Miluše, dcery
Veronika s rodinou, Lenka
s rodinou, Jana s rodinou a
ostatní příbuzní.

Bystřice má prvního
občánka roku 2015
Dne 20. ledna 2015 přijal starosta
města Ing. Karel Pačiska prvního narozeného občánka letošního roku. Jmenuje se Tomáš Matuška a narodil se
2. ledna 2015. Starosta přijal malého Tomáška s rodiči Barborou Dědovou a Tomášem Matuškou k slavnostnímu podpisu pamětní knihy a předal jim pěkný
dárek. Rodiče odcházeli z tohoto milého
setkání příjemně naladěni.
-jsZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Tři králové na Dvořištích

Současné dilema – které domy...
(pokračování ze str. 1)

Čas vánoční, čas pomoci druhým, čas, kdy nemyslíme jen na sebe… Na
Dvořištích jsme se pokusili alespoň částečně naplnit
tato slova. Po konzultaci
s panem ředitelem Dětského domova v Rovečném
jsme nabídli pomoc pro
plnoleté děti opouštějící
Domov, spočívající v zajištění věcí potřebných
pro nový start do života – zařízení vlastní nové
domácnosti. Přestože jsme
malá obec, sešla se spousta
užitečných věcí, které byly
dne 22. 12. 2014 předány
DD Rovečné.
V sobotu 3. ledna 2015 byla milým překvapením návštěva Kašpara,
Melichara a Baltazara – tedy Tří králů, kteří zavítali na Dvořiště po velmi
dlouhé době. Této důležité role se
výborně zhostily místní děti. Králové
byli od všech obyvatel velmi vstřícně
přijati a byli obdarováni jak ﬁnanční-

mi dary, tak také dary v podobě ovoce
či sladkostí. Finanční dary byly vybírány v rámci Tříkrálové sbírky 2015,
kterou pořádá Charita ČR – oblastní
charita Žďár n. S.
Touto cestou děkujeme všem místním občanům, kteří se podíleli na
úspěchu obou akcí.

Naše plány a harmonogram dalších oprav bytových domů však
velmi výrazně nabourává stále kritizovaná činnost, či spíše nečinnost
ministerských úředníků, kteří mají
dojednat podmínky čerpání evropských dotací. Tak nás aparát České
republiky staví před těžké rozhodování. Všichni víme, že v současné
době probíhá tzv. dotační plánovací
období 2014 – 2020, ale Česká republika nemá ještě v lednu 2015
dojednány s Evropskou unií dotační
podmínky! Tedy rok poté, co mají
výzvy na získání dotací již probíhat!
Tato situace snad nepotřebuje další
komentář. Proč ale tuto problematiku
tak obšírně popisuji? Týká se totiž i
našeho města, konkrétně problematiky oprav bytových domů. Je totiž
možné, že v roce 2015 budou vypsány podmínky pro získání dotace na
zateplení panelových domů, ale tyto
podmínky budou známy nejdříve
v červnu 2015, v našich zeměpisných
šířkách a při tempu, s jakým přistupuje náš stát k čerpání dotací z EU,

spíše na konci roku 2015. Teď je tedy
město postaveno před velice těžké a
složité rozhodnutí. Buď opravit domy
dle harmonogramu, splnit slib nájemníkům, kteří s opravami domů v roce
2015 počítají, ale možná přijít o dotaci nebo počkat až bude vypsaná dotace a panelové domy opravit později.
Postup je možné i obrátit a v letošním
roce opravit všechny cihlové domy
čp. 921-923, 924-926, 927-929, 933935, 936-938, 939-947, 948-949,
jichž se dotace netýkají a panelové
domy čp. 957-958, 955-956, 953-954
(věžáky) a 950-952, 959-961, 962964 opravit v roce 2016. V současné
době se vedení města snaží získat pro
toto obtížné dilema co nejvíce podkladů a informací (které ale v současné době nikdo nemá). Vedení města
komunikuje s ministerstvem pro
místní rozvoj, ministerstvem životního prostředí, poslaneckými a senátními výbory tak, aby mělo dostatek
podkladů pro optimální rozhodnutí.
Josef Vojta
místostarosta

Vítochovské novoroční vinšování
Dobrý nápad. Dobrá organizace.Tak by se dala ve stručnosti nazvat novoroční akce, která se uskutečnila 1. 1. 2015 na
návsi u rozsvíceného vánočního stromku.V 16,00 hod se zde
sešla velká část obyvatel obce Vítochov. U skleničky vynikajícího domácího punče, kapky slivovice a obložených chlebíčků
paní Koukalové jsme si zde společně popřáli do nového roku
to všechno NEJ NEJ NEJ hlavně zdravíčko. Poděkování patří hlavním iniciátorkám celé akce, Věře Jílkové, Dáši Němcové
a Marii Hanusové.Věříme, že se z tohoto novoročního setkání
obyvatel Vítochova stane další tradice, která obohatí život obce.
Za samosprávu obce
Hanus František

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Jednu z adventních nedělí jsme
v Domaníně prožili společně na vánočním posezení v kulturním domě.
Nejprve nás na vánoční strunu naladily děti svým vystoupením. Zahrály na různé hudební nástroje a zazpívaly vánoční písně a koledy. Svými
nově připravenými tanci nás zavedly
do pohádek, které k Vánocům nerozlučně patří. Také jsme se nechali pohladit krátkým divadelním
představením z doby dávno minulé,
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které si pro všechny přítomné připravili rodiče a prarodiče. Po ukončení
vystoupení proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlepší Domanínský
štrúdl. Celkem se sešlo 19 vzorků
štrúdlů na ochutnání a ohodnocení.
Na prvním místě byl vyhodnocen
štrúdl paní Aleny Svobodové, druhé
místo - štrúdl Evy Skulové a třetí
místo obsadil štrúdl paní Dofkové.
Všem děkujeme za hojnou účast
v naší soutěži. Dětem děkujeme za
jejich vystoupení a všem příchozím

za společně prožité krásné vánoční
chvíle.
Domanínský závěr roku byl
sportovní. Nejprve proběhl tradiční turnaj ve stolním tenise, který se
hrál 27.12.2014 v kulturním domě.
Vítězem jednotlivých kategoriích
byl – za muže Pavel Navrátil, za
ženy Gabriela Vítková a za děti Jakub Maňásek. Další sportovní akcí
byl tradiční Silvestrovský turnaj ve
fotbale – ženatí versus svobodní, kde
závěrečným hvizdem skončil zápas

ve prospěch svobodných 3:2.
A na začátek nového roku 2015
samospráva Domanína pořádala společné domanínské bruslení
v nově otevřené sportovní hale
v Bystřici n. P., a to dne 3. 1. 2015.
Celkem 52 účastníků tohoto bruslení vyzkoušelo novou halu a společně
si zpestřilo začátek nového roku.
Připravovanou akcí na únor je
tradiční Domanínský masopustní
průvod masek v sobotu 14. 2. 2015.
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Proč jsem nehlasoval
pro rozpočet?
Vážení spoluobčané, jsem rád, že
vás mohu jako zastupitel za Otevřenou radnici oslovit prostřednictvím
Bystřicka a informovat o svém pohledu na dění ve městě. Zasedání
zastupitelstva města se konají zcela
nepochopitelně už od 15 hodin (v
úřední hodiny!) a většina z vás se
jich proto nemůže zúčastnit. Můj
návrh na posunutí začátku na 17 hodinu ale na posledním zastupitelstvu
neprošel.
V prosinci byl schválen nejdůležitější dokument - rozpočet města
na rok 2015. Je deﬁcitní ve výši 257
mil. korun. Jsem sice rád, že radnice
zareagovala na volební program Otevřené radnice a přišla s rekonstrukcí
městských bytů - má to ale háček.
Město nemá dlouhodobou koncepci
rekonstrukce bytového fondu a na
opravy si nyní bere úvěr ve výši 50
milionů korun! Bystřice má přitom
cca 1 900 městských bytů a výnosy
z nájemného (ročně více než 40 mil.
korun) by na průběžné rekonstrukce
bytů stačily, úvěr bychom si určitě
brát nemuseli. Bohužel se tyto peníze utrácejí jinde, a proto na opravy
není. Úvěr budeme 10 let splácet,
stejně tak jako předražený zimní
stadion (67 milionů). Úvěr tedy není
ve skutečnosti na opravy bytů, ale na
drahý provoz města.
Ptal jsem se vedení radnice, zda
mají koncepci na dlouhodobé ﬁnancování Centra zelených vědomostí
(CZV), které stálo už více než 150
mil. korun. Pokud jej každoročně
nenavštíví více jak 50 000 lidí (což
je naprostá utopie), město na jeho
provoz bude doplácet!
Nebylo mně zodpovězeno, kdo
stojí za sdružením Zapnuto, které
dostává od města každoročně statisíce korun na pořádání kulturních
akcí. Bez veřejné soutěže a bez projednání kulturní komisí dostalo Zapnuto od města a ﬁrem napojených
na město už několik milionů korun
(nepočítám příjmy z pořádání kulturních akcí)! Sdružení Zapnuto je
pro mě anonymní skupinou, ﬁnancovanou mimo kulturní granty města a není jasné, kdo z ní, kromě Mgr.
Vojty, proﬁtuje. Jako člen kontrolního výboru budu proto požadovat
kontrolu a zprůhlednění.
Domnívám se, že právě kultura,
sport a turistika jsou dlouhodobě
podporovány na úkor oprav bytů,
podpory tvorby nových pracovních
míst a zajištění dopravní dostupnosti.
A na co se můžeme v letošním
roce těšit? Za téměř půl milionu
korun vyroste v dolní části náměstí
obří reklamní obrazovka a Bystřice
se také dočká po vzoru Prahy své
„opencard“. Snad nás v dalším roce
město neodmění i nějakým tím tunelem po vzoru Blanky. Závěrem
mi dovolte, byť už je 6. ledna, abych
všem popřál do nového roku 2015
jen to nejlepší.
Vít Novotný, zastupitel města

Budou bystřičtí bez letních kulturních akcí?
Občanské sdružení Zapnuto Bystřice o.s. je neziskové sdružení registrované ministerstvem vnitra. Veškeré
skutečnosti o sdružení každý nalezne
v registru sdružení, či na webových
stránkách sdružení. Nemusí znát přesnou adresu. Stačí do vyhledávače zadat
Bystřické léto nebo Zapnuto Bystřice.
Bystřické léto vzniklo zejména
z důvodu poptávky občanů Bystřice
k zaplnění letního kulturního vzduchoprázdna. Z ohlasů je zřejmé, že většina
občanů s těmito aktivitami sympatizuje
a je vděčná za to, že město v létě žije.
Podpora pro akci Bystřické léto je
schvalována zastupitelstvem z rozpočtu města stejně jako jiné, tradiční,
opakující se, pro kulturní dění Bystřice významné akce podobného typu
(provoz KD, Concentus Moraviae,
Majáles, Den dětí, vánoční besídka,
Outdoor ﬁlm a další). Z grantu kultury se pak žádá na akce jednorázové či
nahodilé. Stejný systém sestavování
rozpočtu mají nejenom všechna ostatní
města, ale i kraje a ministerstva. Pokud
má někdo recept na to, jak produkovat
kulturu či sport bez ﬁnanční podpory, je
aspirantem na Nobelovu cenu.
Každý zastupitel by měl vědět, že
občanská sdružení jsou ze zákona nezisková, veškeré příjmy proto musí být
využity opět na činnost sdružení. Každé občanské sdružení musí předkládat
daňové přiznání, takže neprůhlednost
ﬁnancování je vyloučena. Zastupitel
by měl také vědět, že právo být členem
občanského sdružení má každý. Tedy i
úředník nebo třeba ministr. Primitivně
jednoduché by bylo nebýt oﬁciálním
členem sdružení, a přesto se ve sdružení jakkoliv angažovat. Jméno Vojta by
nikoho nedráždilo a občanské sdružení
by nemohlo být použito jako nástroj
propagandy opozice. To ovšem není
styl našeho občanského sdružení. Již

od svého založení sdružení očekávalo,
kdo toto jednoduché a mediálně pěkně
uchopitelné téma k přihřátí volebního
guláše využije. A výsledek nepřekvapil.
Občanské sdružení je naopak pyšné
na to, že se mu podařilo vybudovat kvalitní multižánrový festival, který naše
město dokázal zařadit do prestižní skupiny kulturních měst.
Snad právě proto je smutné, že jedna osoba, která nikdy nic neudělala pro
druhé (pro občany), nezorganizovala
jakoukoliv kulturní akci, hodnotí bez
jakékoliv hlubší znalosti věci vykonanou práci druhých a nestoudně píše
věci, které již navždy zanechají ve čtenářích podivnou pachuť pochybností.
To byl jistě základní účel pisatele, a ten

byl splněn.
Každý, kdo někdy zkusil uspořádat
větší kulturní akci, ví, jak nákladné
jsou režie a co stojí vystoupení např.
hudební skupiny. Je smutné, když někdo v touze zviditelnit se, tendenčně
tuto skutečnost opomíjí a záměrně poukazuje pouze na příjmy. A protože je
jasné, že první článek je pouze začátek
propagandistického seriálu a v dalším
díle se opět dozvíme nové smyšlenky,
nevíme, zda má házení takové špíny
naše občanské sdružení zapotřebí. Bystřické léto ani Pelíšek fest vážně dělat
nemusíme.
Radek Vojta
předseda občanského sdružení
Zapnuto Bystřice o.s.

Konstruktivní kritika ano, dezinformace nikoliv!
Před více než dvanácti lety jsem
vstupoval do komunální politiky našeho města. Situace byla napjatá. Na jaře
roku 2005 zbýval do konce volebního
období ještě rok a půl, a z tohoto pohledu byla situace již neudržitelná.
Několik nás nezávislých si proto řeklo,
že takhle to dál nejde. Protože lidská
paměť je velmi krátká, jenom připomenu. Město řídil autokrat, do bytového
fondu se investovalo minimum ﬁnančních prostředků, část správního obvodu
Bystřice nad Pernštejnem se odtrhla
k Jihomoravskému kraji. Okolní obce
s Bystřicí příliš nekomunikovaly, místní
části města se zabývaly myšlenkami na
osamostatnění. Obyvatelé města byli
zahlcováni populistickými proklamacemi, zastupitelé nebyli jednotní a na
radnici vládl klientelismus. Po volbách
v roce 2002 jsme byli my, nezávislí, zatlačeni zákulisními kličkami do
opozice bez možnosti vyjednávání.
Začátkem roku 2005 se objevily jasné
signály směřující k tomu, že je třeba
autokratovi čelit s větší razancí a dát mu
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najevo, že smyslem sametové revoluce byla demokracie, nikoliv autokracie.
Koaliční zastupitelé přešli do opozice
a za velké účasti médií se situace koncem dubna 2005 obrátila. Nikdy jsem
neměl v úmyslu lidi rozdělovat, ale
spojovat. Toto se nám dařilo s úspěchem až do voleb na konci roku 2014.
Následník autokrata, který do zastupitelstva nebyl přímo zvolen občany, ale
nastoupil jako náhradník, začal hned
zčerstva s dezinformacemi.
Po našem nástupu do vedení města v roce 2005 jsme hledali záchytné
body, které by pomohly městu i regionu
k rozvoji a ke zviditelnění. Nebylo se o
co opřít. Vize žádná, památek pomálu,
tradiční akce omezené, ochota lidí pracovat ve prospěch města skoro žádná.
Vědomi si našeho geograﬁckého položení a toho, že nám nikdo nepomůže,
jsme krok za krokem budovali moderní
město s vyspělou infrastrukturou. Věnovali jsme se rozvoji občanské společnosti s řadou spolků a zaměřili jsme
se na akce přesahujících hranice města

a kraje. S odstupem času mám při setkáních s lidmi pocit, že i přes drobné
problémy se v našem městě žije velmi
příjemně. To posuďte sami. Můžete
srovnávat možnosti jinde a u nás. Kdo
nechce vidět, neuvidí nikdy. Jsme si vědomi, že práce je pořád dost. Je nutné
připravovat pracovní místa, opravovat
komunikace a chodníky, starat se o seniory i jinak hendikepované lidi. Budeme se muset připravit na větší počet lidí
bez domova a mnoho dalšího.
Vyrovnaný rozpočet schválilo v prosinci 20 zastupitelů, 2 byli proti a jeden
nehlasoval. Většina rozhodla. Tak by to
mělo být vždy. Voliči dali hlasy svým
zástupcům, kteří za ně rozhodují. Jednotlivci by měli akceptovat rozhodnutí
většiny. Tomu se říká demokracie.
S různými názory souhlasím, kritika je
nutná, ale je třeba přinášet konstruktivní
nápady a návrhy. Je třeba diskutovat a
vyměňovat si zkušenosti. Jednoduché
a primitivní je něco bořit, ale těžké je
něco stavět!
Karel Pačiska
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PěEHLED CEN JÍZDNÉHO IDS JMK PRO CESTUJÍCÍ Z BYSTěICE NAD PERNŠTEJNEM
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RŮZNÉ

Veřejné WC v Bystřici nad Pernštejnem má EUROklíč
CO JE EUROklíč A KDE SE
POUŽÍVÁ
EUROklíč je speciálně upravený klíč, který je určen pro osoby
se sníženou schopností pohybu a
orientace (např. vozíčkář), a to k
otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů,
schodišťových plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se
EUROklíčem dala tato zařízení
otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem EUROZÁMKEM. Výhodou EUROklíče je, že si s ním zdravotně
postižení můžou tato zařízení
odemknout sami a nemusejí žádat
o klíč obsluhu. Další informace
o systému EUROklíčů naleznete
www.eurokeycz.com
Projekt Euroklíč realizuje Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a za ﬁnanční
podpory Kraje Vysočina a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
KDE LZE EUROklíč POUŽÍT
Zařízení, ve kterých lze EUROklíč
použít, jsou označena tímto logem.

Euroklíč můžete použít na benzínových pumpách, na úřadech, ve
školách, ve sportovních, kulturních,
zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích
zařízeních a na mnoha dalších místech. EUROklíč je možné využít
nejen v ČR, ale hlavně při cestách
ve státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze
EUROklíč v České republice použít, naleznete na webových stránkách www.eurokeycz.com/7_jiz_
osazeno.html

lititidou a močovými dysfunkcemi,
který má bydliště v Kraji Vysočina.
Distribučním místem Euroklíčů je
pro Kraj Vysočina:
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina o.p.s., Komenského 1, 59101 Žďár n. S., tel:
566 625 703, 605 353 612, e-mail:
czp.zdar@volny.cz a další pracoviště Centra pro zdravotně postižené
Kraje Vysočina o.p.s. v Jihlavě, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě a Třebíči.
Město Bystřice nad Pern. má k dispozici 15 EUROklíčů. Vzhledem k
omezenému počtu byla stanovena
následující pravidla pro získání
EUROklíče zdarma:
- musí jít o občana s tělesným postižením, který je držitel průkazu
ZTP/P (vozíčkáři…)
- a zároveň má trvalé bydliště
v Bystřici nad Pernštejnem

Kdo a kde může získat zdarma
Euroklíč?
Držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P,
diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
Crohnovou chorobou, ulcerózní ko-

Žádost o Euroklíč podávejte na
Městském úřadu v Bystřici nad
Pernštejnem, odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, doložte občanský průkaz a platný průkaz
ZTP/P, bližší informace na tel.
566 590 342.

MHD Bystřice nad Pernštejnem - prodej jízdních dokladů

(pokračování ze str. 1)
Kde lze si zajistit jízdenky IDS
JMK?
Prodej jízdních dokladů lze
rozdělit do dvou skupin – jednorázové jízdenky a předplatní jízdenky.
Prodávány budou veškeré jednorázové jízdenky IDS JMK u
řidiče autobusu MHD Bystřice nad
Pernštejnem. Cestující si tak budou moci koupit jízdenku např. jen
pro cestu po Bystřici nad Pernštejnem (úseková – 10 Kč) nebo
třeba do Rožné (2 zóny – 20 Kč),
Nedvědice (3 zóny – 27 Kč), Tišnova (5 zón – 42 Kč) nebo Brna
(9 zón – 71 Kč včetně městské
dopravy). Také bude možné koupit jednodenní jízdenku pro celý
IDS JMK (190 Kč, která se vyplatí
pro cestu z Bystřice do Brna) nebo
jízdenku pro všechny zóny mimo
Brno (150 Kč).
Tyto jednorázové jízdenky
lze koupit i na nádraží ČD Bystřice nad Pernštejnem a vyplatí se
zejména o víkendu, kdy s jednou
jízdenkou mohou jet až 2 dospělí
+ 3 děti. Za zpáteční cestu do Brna
včetně celodenního ježdění brněnskou městskou dopravou zaplatí
tedy čtyřčlenná rodina jen 190 Kč.
Předplatní jízdenky IDS JMK

se skládají z průkazky (na průkazce je vaše fotograﬁe), která má
platnost obvykle 4 roky a stojí 40
Kč, a dále z kupónů, které se kupují na měsíc, 3 měsíce nebo rok.
Snaha je naučit cestující využívat
především předplatní jízdenky,
protože se cestující naučí využívat veřejnou dopravu pravidelně
a navíc ušetří. Kupóny se prodávají od libovolně zvoleného data,
nejsou jen pro kalendářní měsíc.
Prodej průkazek bude zajišťovat
železniční stanice ČD Bystřice nad
Pernštejnem a nyní se dokončuje
jednání mezi společností KORDIS
IDS JMK, Brno a Českou poštou – předpoklad prodeje u pošty ČP Bystřice nad Pernštejnem
cca v druhé polovině ledna 2015.
Kupóny budou prodávány na vlakovém nádraží ČD Bystřice nad
Pernštejnem a cca od druhé poloviny ledna 2015 také i na poště.
Za děti, psi a nadměrná zavazadla se platí polovina. Důchodci do
70 let platí plné ceny. Důchodci do
70 let však mají výhodu v tom, že si
mohou koupit zlevněné předplatní
jízdenky za stejnou cenu jako děti
a studenti – tzn. 140 Kč na měsíc.
Vyplatí se jim už při 7 zpátečních
cestách měsíčně po Bystřici.
Senioři nad 70 let jezdí v Bystřici bezplatně. Měli by si vyřídit
průkazky pro seniory nad 70 let
(40 Kč na 4 roky). Abychom předešli problémům při přechodu na
nový způsob cestování, budou v
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průběhu ledna senioři pouze řidičem MHD upozorňováni, že si
musí průkazky vyřídit.
Taktéž lze si zakoupit jízdenku IDS JMK pomocí chytrého
mobilního telefonu s aplikací
IDS JMK Poseidon, viz. webová
adresa http://www.idsjmk.cz/

idsjmkposeidon/manual.pdf

Aplikace IDS JMK Poseidon
je oﬁciální aplikací společnosti
KORDIS JMK, a.s., která je určena pro poskytování informací o
IDS JMK a pro prodej kompletního sortimentu jednorázových a
jednodenních jízdenek IDS JMK
platných ve všech prostředcích veřejné dopravy zahrnutých do IDS
JMK.
Aplikace je v současné době určena pro telefony provozované na
platformách Android, iOS a Windows, více informací k této možnosti prodeje či koupi jízdenek je
na stránkách IDS JMK, kde získáte
taktéž informace o možnosti zakoupení SMS jízdenky v tarifních
zónách 100 a 101 platné v tramvajích, trolejbusech a autobusech
s provozním označením linky 1
až 99 (tato jízdenka je neplatná
ve vlacích a autobusových linkách
IDS JMK s provozním označením
linky 100 a výše) a dále získání informací o zakoupení přestupní jízdenky prostřednictví aplikace Sejf
u chytrého mobilního telefonu.
(Ceník jízdného na str. 6)
Odbor dopravy a SH

 Fejeton

Myslivecký
kalendář
Na konci roku pravidelně vybírám
nový kalendář na rok nastupující, a
protože jsem konzervativní, vždycky
to skončí nějakými hrady a zámky
nebo památkami Unesco. Na začátku
minulého roku se mi však dostal do
ruky kalendář, o němž jsem doposud
ani netušila, že existuje: kalendář pro
myslivce.
A začala jsem se divit. Hned na
začátku, po přehledu, kdy se může
lovit zvěř spárkatá a kdy jiná, jsem
našla kalendář psích jmen, takže jsem
mohla zjistit, že myslivečtí kamarádi
Cora, Agga a Robin mají svátek hned
1. ledna, zatímco Žolík až sedmadvacátého a chudák Bohouš si počká až
do 30. června. Ale to byl teprve úvod;
hned 4. ledna jsem se poučila, že je
Země Slunci nejblíže (147,1 mil.
km), že 6. je svátek pravoslavných
křesťanů a že hned 7. ledna končí
chrutí divokých prasat.
Taky nevíte,co je chrutí? Musela
jsem se zeptat: prý něco jako říje.
Další týden byl stejně zajímavý:
v pondělí 13. začalo kaňkování lišek,
v úterý 14. měla poprvé zpívat sýkora
koňadra, ve středu jsem měla zaplatit spotřební daň za předchozí měsíc,
ve čtvrtek začala kvést čemeřice a
úspěšný týden končil hnízděním
křivky obecné. V týdnu s krásným
obrázkem kuny lesní byly informace: 3. 2. Začínají kvést sněženky,
5. 2. Připravit plán výsadby a zakládání remízků, objednat sazenice, 7. 2.
Přilétá husa divoká, 8. 2. Řízkujeme
zimolezy, 9. 2. Světový den manželství. Ten kalendář mě dostal.
No řekněte, napadlo by vás, že
v kalendáři najdete toto:
• 1. března - Jezevec se probouzí
ze zimního spánku
• 11. března – Světový den mozku
• 15. března – Světový den spotřebitelských práv
• 21. března – Světový den básní
a Mezinárodní den zdravého
spánku
• 26. března – Páření ondater
Atd, atd, až na konci roku:
• 22. 12. – Začátek astronomické
zimy
• 29. 12. – Mezinárodní den
biologické rozmanitosti
• 30. 12. – Zkontrolovat platby
nájemného
• 31. 12. – Symbolická procházka honitbou a rozloučení s rokem
Moc pěkný kalendář.
J.M.
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Spolupráce Wera Werk a VOŠ a SOŠ stále pokračuje
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem je střední školou, která
v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje širokou škálu učebních a
maturitních oborů. Tradice a historie školy sama o sobě však nestačí k tomu, aby budoucí studenti
měli zájem o nabízené obory. Proto před několika lety vznikla úzká
vzájemná spolupráce mezi školou a největším zaměstnavatelem
v Bystřici, ﬁrmou Wera Werk.
Škola je v této spolupráci zapojena jako vzdělávací instituce,
která předá potřebné znalosti po
stránce teoretické a zároveň vytvoří základní návyky žáků k plnění praktických úkolů. Firma je
pak druhým článkem, kde žáci
rozvíjí své dovednosti a schopnosti přímo na pracovištích Wera
Werk a pokud se osvědčí, tak
mají možnost po dokončení studia v této ﬁrmě nastoupit na různé
pracovní pozice.
Obor Zámečník strojní výroby
je svým zaměřením hodně široce
pojatý, příprava studentů pro ﬁrmu
WERA je však celkem speciﬁcká.

V loňském roce jsme po vzájemných jednáních dospěli k dohodám, které byly koncem roku beze
zbytku dodrženy. Škola upravila
učební osnovy, ve kterých se zaměřila na rozvoj znalostí a schopností při měření kvality výrobků a

také při čtení technické dokumentace. Firma Wera Werk k tomuto
poskytla základní výkresovou dokumentaci a některé měřící pomůcky.
Základním předpokladem ke
kvalitní přípravě budoucích zá-

mečníků je však i vybavení školy
a to především dílenských prostor.
Škola před nedávnem zrekonstruovala dílenské prostory na ulici
Kulturní, ve kterých v současnosti
probíhá praktický výcvik našich
žáků. Velkým nedostatkem jsou
však chybějící ﬁnanční prostředky
na vybavení jednotlivých dílen a
pracovišť, na kterých učni výcvik
provádějí. Wera Werk se postavila
k tomuto problému více než zodpovědně. Zavázala se, že do konce roku 2014 dodá na celkem 15
studentských pracovišť potřebné
drobné ruční nářadí. Celková hodnota tohoto daru činila více než
150.000 Kč.
Slib byl splněn, a proto nám pan
ředitel Broich mohl toto nářadí
v dílnách osobně předat. Stalo se
tak v roce, kdy ﬁrma Wera Werk
slaví významné výročí 20-ti let existence v Bystřici nad Pernštejnem.
Nezbývá, než z pozice školy
poděkovat a pracovat s našimi studenty na jejich kvalitní přípravě,
které vzájemně věnujeme maximální úsilí.

BYSTŘICE NA REGIONTOURU

Město Bystřice nad Pernštejnem
se už tradičně zúčastnilo na stánku
Kraje Vysočina 23. ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností REGIONTOUR. Tentokrát

nikoliv pod vlastní zástavou, místo
měst a regionů totiž letos měla své
pultíky témata.
Naše osvědčené letáky, pohlednice, mapy a další propagační materi-

ály jsme nejvíce prezentovali v tématech „Dědictví minulosti“, „Letní
aktivity“ a „Rodiny s dětmi“.
Novinkami na veletrhu tentokrát
bylo deset letáků s cyklookruhy

Bystřickem. I letos se podařilo utužit vztahy se sousedními infocentry
a oslovit nové budoucí zájemce o náš
region.
-HJ-

Jízdárna Eden
Eliška slaví 30 let!
9. 1. 1985 se v Humpolci narodila drobná rezavá kobylka Elegie
se širokou lysinou na hlavě a krásnýma hnědýma očima. Sudičky jí
předpověděly pevné zdraví, spoustu
zážitků i vlídné zacházení. Kobylku
Elegii nikdo v naší stáji neosloví jinak, než Eliška.
Eliška je zasloužilá maminka,
vychovala 11 hříbátek, 8 kobylek a
3 hřebečky. Stala se zakladatelkou
chovu koní v Bystřici nad Pernštejnem ještě na původním statku v ulici Vírská, později školního statku u
vlakového nádraží.
Svou trpělivou a vstřícnou povahou k sobě láká veliký okruh dětí,
8. strana

které se těší, že se s ní pomazlí nebo
se na ní povozí. Děti, které přijíždí do Bystřice pouze několikrát do
roka, celé měsíce zahrnují rodiče
dotazy, kdy už zase budou nějaké
prázdniny, aby se mohly povozit
na Elišce. Kobylku si ráda pohladí
i batolata, často je to jejich první
kontakt s koněm. Pro dětské radostné rozzářené oči klidně postojí
Eliška i příště.
Všichni odchovanci naší stáje
vzpomínají, že paní učitelkou jejich jezdeckých začátků byla právě
Eliška. Studenti zemědělské školy,
kteří na statku vykonávali praxi u
koní, se na ní naučili hřebelcovat,
nauzdit, sedlat a základní jízdáren-

ské cviky. Vozí děti ze školek, škol
i děti s postižením, účastní se kulturních akcí města (Den dětí, pouť,
hody).
Eliška učí nejen jezdce, ale i mladé koně. Ukazuje jim klid, se kterým mají pracovat na jízdárně nebo
v zápřahu. Mnoho let jako nejstarší
koník ve stáji vedla stádo do výběhu i z výběhu. V tomto případě se
projevila její obrovská chuť běhat.
Daleko za sebou nechávala své potomky!
Přejeme “naší babičce“ hodně
zdraví, ať si užívá svého zaslouženého koňského důchodu. Kéž nám
všem stále předává své motto: Nic
nevzdávej!
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Vítězná Terezínská štafeta na gymnáziu

Na podzim roku 2014 jsme se
zúčastnily druhého ročníku celorepublikové soutěže „Převezměte
terezínskou štafetu“ pořádanou
Gymnáziem Přírodní škola v Praze.
V hodině občanské výchovy jsme
od vyučujícího, pana ředitele M.
Hanáka, obdržely pracovní listy se
zadáním. Úkolem bylo vyhledat
různé letopočty a informace týkající se 2. světové války a holocaustu.
Nejčastěji jsme čerpaly z časopisu
RIM RIM RIM, psaného židovskými chlapci v našem věku. Součástí
zadání byly i poněkud neobvyklé
úkoly, např. jsme se fotily v dobovém kostýmu, jak jíme vzácnou
pochoutku terezínských dětí, tzv.
„Sladké nic“ skládající se z mléka

naředěného vodou a trochy cukru.
Při řešení jsme se dozvěděly nové a
občas nečekané skutečnosti o životě
židovských dětí v době války.
Po odeslání řešení jsme netrpělivě
očekávaly výsledky prvního kola.
V listopadu 2014 jsme s nadšením
otevíraly email s pozvánkou na vyhlášení soutěže do Prahy. S paní profesorkou L. Císařovou jsme nasedly
25. listopadu do vlaku a těšily se na
návštěvu Prahy. Všech 25 týmů z
celé ČR se sešlo na Strossmayerově
náměstí. Poté jsme přímo v ulicích
Prahy hrály hru připravenou a organizovanou studenty pořádající školy.
Hádaly jsme formou takticky pokládaných otázek osobnosti související
s obdobím holocaustu. Mezi nimi

byl např. známý spisovatel Karel
Poláček, německý lékař Mengele a
mnozí další. Vyřešení tajenky znamenalo dojít k památníku pražských
obětí holocaustu. Na paměť všech
obětí jsme zde zapálily svíce. Poté
se už všichni napjatě přesunovali
na nádraží Bubny, odkud vyrážely
transporty do terezínského koncentračního tábora. Všichni si vyslechli
nádherně zazpívané zhudebněné
básně psané chlapci z Terezína. Na
vyhlášení byl pozván pan režisér
Pavel Štingl a pamětník Pavel Werner /roč. 1932/, který zažil pobyt v
Terezíně. Když už se schylovalo k
vyhlášení tří nejlepších týmů, stále
jsme neslyšely svoje jména a srdce
nám bilo jako o závod. Zakrátko
jsme zjistily, že jsme získaly první
místo a vítězství z celkem padesáti týmů z ČR. Pro nás nezapomenutelný, neuvěřitelný a hlavně
nečekaný úspěch. Vyslechly jsme
ještě část besedy a rapovou úpravu
písně „Dnes je jasno už všem lidem“
a musely jsme spěchat na zpáteční
vlak. Moc bychom chtěly poděkovat panu řediteli M. Hanákovi a paní
profesorce L. Císařové za jejich pomoc a ochotu.
Adéla Chocholáčová
a Daniela Kuncová,
studentky tercie Gymnázia
Bystřice n. P.

Postup basketbalistů z gymnázia na Mistrovství České republiky
Již minulý školní rok jsme se radovali z historického postupu do krajského
kola basketbalu středních škol v Kraji
Vysočina. Letos jsme se však dočkali
ještě vyšší mety – postup na Mistrovství ČR do sedmnácti let!
Po výhře okresního kola ve Žďáře
nad Sázavou následovalo krajské kolo,
které se konalo 12. prosince v Třebíči.
Z šesti zúčastněných družstev jsme
vyhráli svoji tříčlennou skupinu. První
zápas proti týmu gymnázia z Pelhřimova vyzněl jednoznačně v náš prospěch
v poměru 28:6. Gymnázium Třebíč,
pořádající tým, byl už daleko těžším
soupeřem. Domácí udržovali celou
dobu zápasu dvoubodový náskok, který chtěli uhrát až do konce, a nutno podotknout, že rozhodčí tomu byli dosti
přikloněni. Jejich taktika se jim však
nakonec nevyplatila, neboť v posledních minutách jsme pomocí „rychlých
brejků“ získali náskok o dva koše.
Soupeř nás agresivně napadal, ale na
vyrovnání neměl dostatek času. Zápas
nakonec skončil 19:16.
Ve ﬁnále nás čekalo jihlavské gymnázium, které ve své skupině rovněž
nenašlo přemožitele. Bylo znát, že jejich družstvo tvořili téměř všichni hráči
hrající basketbal závodně na nejvyšší
úrovni. Jihlava získala díky nejlepšímu
střelci turnaje hned na začátku šesti
bodový náskok pomocí dvou trojek.
Jejich rozehrávač měl opravdu přesnou
ruku, neboť o tento rozdíl jsme nakonec
prohráli. I když naši chlapci drželi po

celou dobu zápasu krok se soupeřem,
prvotní náskok se nám již nedařilo stáhnout. Po konečných dvaceti minutách
hrubého času se skóre na světelné tabuli
zastavilo na stavu 18:12.
Zklamání z ﬁnálové prohry však
netrvalo dlouho. Jelikož pořadatelem
republikového ﬁnále je letos Kraj Vysočina, postupují z našeho kraje první
dva nejlepší týmy, mezi které patří i náš
skvělý tým Gymnázia z Bystřice nad
Pernštejnem.
Přijďte povzbudit naše studenty
ve ﬁnále Mistrovství ČR, které se
koná ve dnech 29. – 30. ledna 2015
ve Žďáře nad Sázavou. První tým

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

postupuje na Mistrovství Evropy.
Všechny výsledky krajského kola a
ostatní informace se dozvíte na webových stránkách naší školy www.gybnp.
cz
Všem reprezentantům děkujeme
za vynikající reprezentaci školy, mimořádné nasazení a příkladné chování v duchu fair play.
Reprezentanti školy: David Jílek, Matěj Sláma, Jiří Opravil, Ondřej
Kroupa, Josef Vojta, Radek Vojta, Artur
Treﬁl, Tomáš Sýkora, Lukáš Kunovský
a Tomáš Christian.
Mgr. Jan ILLEK za PK TV

K přijímacím
zkouškám
na gymnázium
bez obav
Není jistě žádným tajemstvím,
že ve většině krajů našeho státu
se střední školy přihlásily k jednotné formě přijímacího řízení
pro školní rok 2015/2016. Na
Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem už tradičně proběhnou
takzvané „Přijímačky nanečisto“, při kterých se uchazeči o osmileté i čtyřleté studium mohou
seznámit s novým prostředím
a s vyučujícími, kteří je budou
provázet také při regulérních přijímacích zkouškách. Ilustrační
testy napoví více o způsobu práce se zadanými úkoly pro český
jazyk a matematiku. Uchazeči
se naučí pracovat se záznamovým archem pro zápis odpovědí.
Rodičům poskytneme příjemné
zázemí.
Co bude čekat uchazeče o
studium při řádných zkouškách?
Český jazyk :
• Úlohy uzavřené (odpověď
ANO x NE) i otevřené (zjišťovací)
• Časový limit konání testu je
stanoven na 60 minut
• Testování bude probíhat formou „ tužka – papír“
Matematika:
• Úlohy uzavřené i otevřené, u
některých úloh je požadován
a hodnocen
i postup řešení
• Časový limit konání testu je
stanoven na 60 minut
• Povolenými pomůckami
bude pouze propisovací tužka a rýsovací potřeby
Důležité termíny:
- 9. 2. 2015 ve 14.00 hodin „Přijímačky nanečisto“
- do 15. 3. 2015 – podání přihlášky ke studiu na gymnáziu
- 15. 4. 2015 v 8.00 hodin řádné přijímací zkoušky pro
čtyřleté studium
- 16. 4. 2015 v 8.00 hodin –
řádné přijímací zkoušky pro
osmileté studium
Kde lze získat formulář přihlášky ke studiu?
- Žáci 5. tříd v kanceláři gymnázia nebo na webových stránkách www.gybnp.cz
- Žáci 9. tříd na své základní
škole nebo rovněž v kanceláři
gymnázia a na webových stránkách www.gybnp.cz
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Aktivity na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Čtvrťáci v relaxačním centru
Závěrečnou lekci plavání si naši
čtvrťáci užili ve velkém bazénu ve
Žďáře nad Sázavou. Vyzkoušeli si
plavání v hluboké vodě, skoky do
vody nejen z horolezecké stěny, divokou řeku i relax ve vířivce. Třešničkou na dortu bylo focení usměvavých tváří pod vodou. Odměnou pak
mokré vysvědčení a fakt, že jsme se
naučili plavat.
L. Chudobová, D. Kabelková
Tři králové ukončili vánoční čas
Krásnou českou, tajemstvím opředenou tradici o třech mudrcích, kteří
se přišli poklonit právě narozenému Ježíškovi, jsme si v naší škole
připomněli tříkrálovou obchůzkou.
Naši čtvrťáci si pro své kamarády
z 1. stupně připravili krátké pásmo
protkané příběhy, pranostikami, ko-

ledami veršovanými i zpívanými a
nechybělo ani přání všeho dobrého
do nového roku 2015.
L. Chudobová

novali oslnit porotu. Když se konečně poskládají písmena ve slova a slova ve věty, máte vyhráno! Poslední
věta a ... uf, už je to za mnou!

Řečnická soutěž DEMOSTHENES
Demosthenes i přes výraznou
vadu řeči vystudoval rétoriku a je
považován za nejslavnějšího řečníka
antického Řecka.
„Tak, a co teď? Co když něco zapomenu, nebo snad spletu?“ Takto
nejistě začal můj monolog na téma
STRACH v řečnické soutěži Mladý Demosthenes. Když vystupujete
před zraky desítky spolužáků, je to
něco jiného, než když máte přednést dobrý výkon před diváky, které
neznáte. To se vám rozbuší srdce a
najednou se z hlavy vykouří všechna
kouzelná slovíčka, kterými jste plá-

Co říci na závěr?
Mladý Demosthenes je soutěž
s dlouholetou tradicí, která podpo-

ruje konkurenceschopnost mladé
generace v prosazování vlastních
myšlenek a projektů, kultivuje vystupování na veřejnosti. A proto i já
doufám, že také letos se probojuji do
celorepublikového kola. Byla by to
pro mě ohromná výzva.
Hana Juračková žákyně 7.ročníku

Úspěšné ﬂorbalistky
Po šesti letech si naše ﬂorbalistky
opět vybojovaly postup do krajského
kola v kategorii 6. a 7. tříd. Nejprve
vyhrály bystřický okrsek a v pátek
28.11. v okresním kole, které pořádala ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí,
pokračovaly ve svém vítězném tažení.
Nejdříve postoupily z prvního místa

Ředitelka Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106
zve rodiče a jejich děti se speciálními vzdělávacími potřebami
k zápisu do 1. ročníku.

Zápis se koná v budově školy ve
čtvrtek 12. února 2015
v době od 12 do 15 hodin.
Jiný termín je možné dohodnout na telefonním čísle 566 552 032.
Rodiče předloží svůj občanský průkaz a
rodný list dítěte.

Vánoční akademie
S poezií Vánoc máme spojenu
zasněženou ladovskou krajinu, klid
a pohodu v lidských srdcích, stromeček,
koledy, cukroví, kapra. Pro ZŠ TGM
by už tyto svátky nebyly úplné bez
tradiční akademie v kulturním domě.
Po osmnácté v řadě připravili chlapci
a děvčata se svými vyučujícími program, kterým obdarovali sebe navzá-

Základní škola BystĜice n.P., Nádražní 615
zve budoucí prvĖáþky a jejich rodiþe
k

zápisu do prvních tĜíd.

Zápis se koná dne 29. ledna 2015 od 13 do 17 hodin v budovČ školy.
Rodiþe s sebou pĜinesou obþanský prĤkaz a rodný list dítČte.
Prosíme rodiþe, aby pĜípadnou neúþast dítČte ohlásili na telefonu 566550401. DČkujeme.
Náhradní termín zápisu je stanoven na úterý 10. února 2015 od 13 do 15 hodin.
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ze skupiny, vyhrály semiﬁnále a pak
i ﬁnále. Florbalové klání vyvrcholilo
ve středu 3.12., kdy si naše dívčí jedenáctka vybojovala 2. místo v krajském
kole v Pelhřimově. Vynikající parta
dívek se mohla opřít o bezchybnou
brankařku Venďu Pečinkovou, taktiku ve družstvu si řídila kapitánka a
naše nejlepší střelkyně Petra Klusáková.
Celek doplňují útočnice Anička Šiborová,
Maruška Bauerová,
Andrejka Dvořáková, Marika Cisárová,
Sára Prosecká, Terka
Kolářová, Zita Podsedníková a buldočí
obránkyně Kristýnka
Čermáková, Katka
Rubínková, Petra Dufková a Kája Navrátilová. Dívkám patří velké
poděkování s přáním
hodně štěstí v dalších
sportovních soutěžích.
Věra Šiborová,
učitelka TV
na ZŠ TGM

jem, ale především své rodiče a blízké.
Nadšení a očekávání byla veliká a jak
to všechno dopadlo? Téměř dvouhodinový sled 25 připravených čísel dával
každému divákovi možnost bohatého
výběru. Doufáme, že nikdo neodcházel zklamán a že i letos jsme přispěli
k příjemné předvánoční atmosféře.
Jaroslav Sláma, ředitel ZŠ TGM

Předvánoční výtvarné dílny
V prosinci jsme se po roce opět
sešli s dětmi z okolních malotřídních
škol (Lísku, Víru a Rožné), abychom
se v adventním čase na chvíli zastavili a vytvořili něco pěkného. Tentokrát to byly buttony neboli placky.
Děti si tak mohly za asistence našich
osmáků namalovat vlastní motiv,

který jsme potom pomocí báječného
„plackostroje“ zalisovali a zkompletovali. Spokojení tvůrci pak odcházeli s přišpendleným buttonem na
tričku nebo si odnášeli pěkný dárek
pro někoho ze svých blízkých.
J. Koscielniaková, ZŠ TGM
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VELKÁ VÁLKA A NAŠI KRAJANÉ - 3
Dne 23. května 1917 přijel důstojník od ruských legií a lákal je do české armády. Vytvořil se dobrovolnický
sbor, který v červnu čítal přes 1 800
mužů. Koncem června však byl odeslán pouze na práce. Druhého července odjeli vlakem do Paduly a pobývali v táboře. Tam je 26. září navštívil
Edvard Beneš, jenž promluvil především o chystaném českém vojsku.
V táboře bylo založeno sdružení
českých umělců. Den před Štědrým dnem čítal dobrovolný sbor
rovné 4 000 členů. Kolář pracoval na budování silnice a 10. ledna 1918 šel na práci k sedlákovi do
Ponte Kagnano.
Švédská komise Červeného kříže
přijela 6. 1. 1916 k jednotce Josefa
Novotného rozdávat obleky, prádlo ad. V sušárně se dezinﬁkovalo,
ale chytly jim tam oděvy a všechno shořelo. Novotný se 16. 1. 1916
přihlásil do transportu. Emisaři totiž
přišli agitovat pro vstup do českého
vojska, přihlásilo se jich asi 35.
Lágr opustilo 7. dubna asi 400
Čechů a 600 Poláků a jeli zase směrem Novonikolajsk, Petropavlosk,
Čeljabinsk, Ufa, Samara, pak přes
Volhu, dále do Penzy. Pak dělal Novotný v cementárně na břehu Dněpru až za 24 rublů měsíčně.
„V březnu 1917 byl Kerenskýho
státní převrat...“ Emisar Kysela a

další je zase lákali do vojska. Přihlásilo se jich 26 a v Kyjevě se měly
vyřizovat formality. „Mezitím v listopadu nastal bolševický převrat a
od těch dob jsme žádnou zprávu ani
vyřízení nedostali. Povstala bitka
mezi Hajdamáky a bolševiky.“
Od 20. března do 14. května 1918
cestovali vlakem z Jekatěrinburku
do Vladivostoku. Bylo to 11 500 km.
„Cesta dosti utíkala, strava byla dobrá.“ Ve Vladivostoku byli přivtěleni
k 4. praporu 8. pluku ruských legií a
umístěni do pevnosti Ulis.
Dne 17. 5. skládali slib a 18. května vstoupil Novotný do kurzu pro
výcvik kulometů a působil pak v 2.
kulometné rotě. Za další 4 dny byl
kabaretní večírek (básně Bezruče,
písně, kuplety) a 24. května zábava.
Brzy byly odzbrojeny ruské stráže a
začal útok na obsazení Vladivostoku.
Povedlo se to bez velkých ztrát.
Z Vladivostoku vyjeli vlakem 7. července a 8. ráno přijeli do Nikolsk
Usurijského. Když 20. 7. přišel telegram francouzského prezidenta, že
uznává „jakož i Anglie“ naši Národní
radu jako vládu svobodných Čechů
s Masarykem v čele, konala se proto
v Nikolsku vojenská přehlídka.
Z Nikolska vyjeli 1. srpna, pracovali na okopech proti bolševikům, a
10. srpna se rozjeli po mandžurské
dráze. Novotný jel jako nemocný, měl
40,3 °C horečky. Motali ho do mokrých hader, horečka však trvala i další
dny. Ale 4. září se sešli s generálem
Gajdou v Dourii, 15. přijeli do Irkutska, u Bajkalu uviděli vyhozený tunel
a stanice Bajkal byla smetena s povrchu. Až 18. měli volno a podívali se
k řece Angaře, 22. jsou v Krasnojarsku, 25. v Omsku, 28. je vítá Čeljabinsk, 29. Jekatěrinburk, 1. října
odrazili výpad bolševiků před městem Fagie a 10. října přijeli do Jekatěrinburku. „Zde byla zavražděná
celá carská rodina.“
Jak se zatím vedlo Josefu Kolářovi? Až 15. dubna 1918 přijeli zástupci
ČNR se sdělením toho, že bylo povoleno Itálií vytvoření Československé
armády. Dalšího dne začaly odvody
a 22. 4. skládala první jednotka slib
věrnosti. Další o týden později. Z 800
mužů však odmítlo 116. Až 23. 5. začalo třídění k praporům a rotám. Kolář se dostal k 3. praporu zákopníků
32. pěšího pluku. V červnu pobyli
v Assisi, Florencii a Bologni, dále ces-

tovali Itálií a sledovali zprávy z front.
Dny utíkaly, až museli 12. 9. napsat
poslední pořízení, 22. měli jít do zákopů, ale došlo ke změně. Nastoupili
tam až 30. září, opevňovali se a v horách vylepšovali cesty, boje se však
nepřiblížily. V severní Itálii se tak
dočkali konce války celkem v klidu,
i když ještě v listopadu pracovali jako
zákopníci.
A 2. a 8. prosince proběhly přehlídky divize na leteckém sletišti u Padové.
Zajímavý je zápis z 16. prosince: „přehlížel naše řady náš tatík
Masaryk, nyní co president naší
republiky... Asi zítra odjede s transportem našich střelců do své drahé
domoviny.“ A 22. 12. došlo i na
mužstvo, u Padové nasedli do vlaku, jeli k Piavě, pak byla v cestě
nedávná fronta u Soči, Tyroly, Štýrsko a Gmünd. Po svátcích, 27. prosince, byli v Brně, ale nevystupovalo
se. Ráno 28. 12. dorazili na Slovensko,
dalšího dne do Popradu a ubytovali
se ve vesnici Velká. Byli připraveni
zasáhnout proti Maďarům, proto jeli
8. ledna 1919 do Košic. Za dalších 10
dnů se usídlili v Trebišově a 19. února se Kolář konečně dostal na dovolenou. Po 3,5 letech přijel do Ždánic!
František Dobiáš dojel vlakem na
dovolenou v noci do Svitav a na Poličku a do Jimramova vyrazil pěšky. Zpět
putoval 10. května s dalšími 5 Jimramováky, z nichž dva ještě do konce
války padli. Po pěti dnech cestování
byl u své jednotky. V dalších dnech
byli pod stálou palbou a zmařili snahu
Italů vykopat pod nimi tunel a vyhodit
je do povětří. František dostal Karlův
válečný kříž a další stříbrnou medaili
s příslibem nové dovolené.
A 13. září přežil vlastní smrt, když
odešel z krytu pro balík, kryt byl v té
chvíli zasažen a kamarád Tonda Novák, s nímž tam trávil celé dopoledne,
zahynul. František
odjel 25. 10. 1918
na další dovolenou
a skladník mu řekl,
ať si vezme výstroj
domů, že už se na
frontu nevrátí. V Jimramově se skutečně dočkal konce války a také chvíle, kdy
29. října slavnostně
vyšňořený strážník
Koza vybubnoval

československou samostatnost.
Když začala velká ofenzíva na Piavě, desítky aut přivážely do nemocnice raněné. František Kubík dostává
průjem a je vyřazen z transportu do
zázemí. Ale do dalšího už nastupuje, vlak jede přes Trident a Bolzano,
kde musí do nemocnice. Rána mokvá
a bolí, chuť na jídlo není, přichází horečka 39°C. Až je mu lépe, může zase
do vlaku, vagóny jsou přecpané a vlak
supí na Brixen, pak čeká Brennerský
průsmyk a Innsbruck, kde raněné vynášejí do baráků. Židovský lékař za
dva dny nazná, že Kubík může zpět
na frontu. A tak zase jede do Bolzana, ale při průjezdu další staničkou
vyskakuje z vlaku. Nastoupí pak do
opačného „zugu“ s dovolenkáři a těší
se domů, ale kontrola jej zadrží, shodou okolností se mu však přece jen
podaří vyváznout z Tyrol, dostane se
do Salzburku a do Vídně, kde se léčí.
Může na vycházky po památkách
a navštěvují jej i rodiče. Otec mu sděluje, že kamarád Vlček, s nímž kdysi
narukoval do Jihlavy a prošel s ním
ruskou i italskou frontu, padl. Tak jak
si přál, kuličkou doprostřed čela…
Pak už se Kubík dostal domů
a první neděli šel na muziku do Olešné. Tančit vůbec neuměl, přesto tančil
až do rána! Dne 29. října 2018 si vyšlápl do Dlouhého a Křídel, kde se dozvěděl, že je mír! V Novém Městě pak
byl svědkem vyvěšení praporů, pověšení rakouského orla na šibenici i svržení sochy Františka Josefa. Dalšího
dne se zařadí do dobrovolné Horácké
legie, dojedou do jihlavských kasáren
a tady hlídá prachárnu, přičemž promokne na kůži a skončí v nemocnici
s katarem plic. Po vyléčení je v květnu
1919 zproštěn vojenské služby.
(dokončení příště)
Hynek Jurman

PAMĚTNÍ DESKA JANU KLETEČKOVI
Už v 11 letech získal Jan Kletečka 2. cenu mladých talentů republiky.
Vystudoval obchodní akademii (1949) a Vysokou válečnou školu v Praze
(1955). Pracoval jako voják z povolání, později na UD Dolní Rožínka. Na
Vysočinu se vrátil v roce 1964. Maloval jako samouk, kombinovanou technikou vytvářel obrazy s vysočinskou tématikou a obesílal desítky výstav. Ilustroval knihu Štěpánov n. Svr. 1285-1985.
Malíři Bystřicka, Ing. Janu Kletečkovi (1925 – 2014), bude odhalena pamětní deska na jeho rodném domě ve Strážku v sobotu 7. února 2015, v den
nedožitých 90. narozenin. Sraz je na náměstí, odhalení desky v 13:00 hodin.
Slavnostní projev pronese pan Petr Brychta.
-HJZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům
malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce prosince.
Knihy pro dospělé:
Altman Nathaniel
Androníková Hana
Calmel Mireille
Čermák Petr
Čermáková Dana
Daligant Liliane
Dombrovská Michaela
Hook Alex
Jenšík Miloslav
Kazda Jaromír
Kessler Leo
Lieby Angelle
Masson Jeffrey
Mikušová Marie
Novák Jan A.
Podhorský Miroslav
Šlouf Miroslav
Šteﬂová Adriana
Knihy pro mládež:
Brinx Thomas
Fischerová Daniela
Oomen Francine
Pankhurst Kate
morčete
Reid Carmen
Riddlell Chris
Šianská Dana
Urban Jiří

Průvodce vyšším věkem
Med jako lék
Vzpomínky, co neuletí
Eleonora Akvitánská
Tomáš Klus
Jožo Ráž
Násilí v partnerských vztazích
Pravidla pozitivního sobectví
Ilustrovaná historie třetí říše
Červené máky na Monte Cassinu
Vladimír Brabec
Kladivo bohů
Zachránila mě slza
Bestie
Africké příběhy
Utajené osobnosti českých dějin
Aljaška – Yukon
Jak se dobývá hrad a jiné taje politiky
Jana Brejchová
Divoký vraník
Pohoršovna
Tajemství Leny Notýskové
Majda Čmuchalová. Případ přízračného
Nová holka @ Tajnosti v dívčí škole
Ada a myší strašidlo
Tonička a pirát Jedno Oko
Deník malé blondýnky. Na venkově

Městská knihovna v roce 2014 – několik čísel ze statistiky.
Stav knihovního fondu k 31.12.2014 byl 43.922 knihovních jednotek.
V průběhu roku bylo zaevidováno 1.111 nových knih. Za jeden půjčovní
den navštívilo knihovnu v průměru 95 čtenářů, kteří si zapůjčili denně
asi 890 knih. Proběhlo celkem 114 vzdělávacích akcí a besed pro žáky a
studenty bystřických škol i nejširší veřejnost, kterých se zúčastnilo 2.869
návštěvníků.
Děkujeme všem čtenářům, 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

I NA ODRANEC PADL METEORIT
V souvislosti s pádem meteoritu v letošním adventu u Rudolce
se připomíná Stonařov a některá další místa na Vysočině, kam
v minulosti napadalo nebeské
kamení. Docela se však zapomíná
na meteorit, který způsobil největší pozdvižení, neboť nedopadl
nijak anonymně. Právě naopak!
Stalo se téměř před 400 lety u
Odrance na Novoměstsku, tedy
vzdušnou čarou nějakých 13 km
od Bystřice n. P.
V Odranci a blízkém okolí spadly odpoledne 11. června
1619 tři kusy meteoritu. Nebe se
zbarvilo modře, ozval se pekelný rachot a několik odraneckých
chalup začalo hořet. Lidé poklekli a očekávali konec světa. Bum,
lup, prásk! Tři kusy meteoritu dopadly na Odranec a blízké okolí.
Jeden na náves, druhý za humna,
třetí na okraj lesa.
Novoměstský měšťan Šebestián Želechovský z Želechova sesbíral o události všechny možné
svědecké výpovědi. A sám sepsal
veršovaný popis tohoto pádu, vytvořil jarmareční písničku, v níž
se zpívalo „kterak čert vyhozen
byl z nebe a na Vodranec padl“.
Kramářská písnička se jmenovala
„Novina o zázraku, který se stal
v dědině Vodranci“ a měla 49
slok. Želechovský ji dal dokonce
v Litomyšli vytisknout. A protože vydával kalendář Calendarium Perpetuum Oeconomicum,
uveřejnil v něm ještě téhož roku
obrázek a velmi podrobný popis
pádu meteoritu.
Podle svědků se nejdříve přiblížilo šedé mračno, pak se objevila
ohnivá koule, kterou doprovázel
strašlivý hukot, který obyvatelstvo strašně vyděsil. Jako z velkého děla se ozvaly tři ohlušující
rány, takže si všichni mysleli, že

začala válka. Rány byly provázeny stálým hukotem a pištěním.
Potom se z toho rudého oblaku
oddělily tři ohnivé předměty,
které vypadaly jako kříže. Padaly
přímo na Odranec. Nejen lidé se
děsili, i krávy a koně padali na
kolena a zírali se k nebi. Z nebe
dokonce padal prach, což u meteoritů nebývá zvykem. Snad tedy
mohlo jít i o část komety. Hromobití se zase měnilo v pískot
a nakonec se hluk podobal zvonění. A obyvatelé spatřili padat
na Odranec ty tři kusy kamení.
Hned je začali hledat, protože si
svědci všimli, kam nejbližší dva
kusy dopadly. Největší se našel
okamžitě po pádu, byl ještě žhavý a prý i jeho okolí bylo celé
horké. Museli jej páčit sochorem
asi z metrové hloubky. Pak našli
za humny ještě další kus, zřejmě
jen mělce zapadlý. Ten větší kus
vážil 8,5 kilogramu a ten malý asi
1,3 kilogramu. Třetí kus se u lesa
dodnes nenašel. Marně jej v 90.
letech 20. století hledali pracovníci Národního muzea z Prahy.
Oba nalezené kusy byly místními rolníky předány majiteli
panství Vilému Dubskému do
Nového Města na Moravě, kde
byly veřejně vystaveny a návštěvníky obdivovány. Pak se
mohly dostat do Vídně, ale Ignác
Born bohužel všechny meteority
z dvorní přírodovědecké sbírky
ve Vídni vyřadil z obavy před posměchem. Tehdy se mohly ztratit
deﬁnitivně i kusy z Odrance.
Ten menší nalezený kámen
měl být podle jiné verze uložen
do školní sbírky v Jimramově
učitelem Koblížkem. Dopátral
jsem se i svědectví, že skončil ve
škole v Telecím. Nikdy se však
už tento meteorit neobjevil...
Hynek Jurman

Nevíte,
co se starou
autolékárnièkou?
Dopravte ji do pátku 13. 2. 2015 do zaøízení Oblastní charity
Žïár nad Sázavou. My ji prostøednictvím Oblastní charity Hodonín
doruèíme do rumunského Banátu, kde materiál pomùže potøebným.
Seznam a provozní dobu zaøízení naleznete na www.zdar.charita.cz
Kontakt: Oblastní charita Žïár nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žïár nad Sázavou
tel.: 566 626 040, 739 344 056, e-mail: ochzr@zdar.charita.cz, web: www.zdar.charita.cz

Obrázek z Calendaria Perpetuum Oeconomicum
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ÚNOR 2015
Sobota 7. února – prostory KD – 20.00
Pořádá: VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
61. ZEMĚDĚLSKÝ PLES
Hudba: PIKARDI a BYSTŘICKÁ
KAPELA
20.00 - Zahájení plesu
20.30 - Slavnostní předtančení
studenty 4. ročníků maturitních oborů - choreografie Petra
Nováková
21.15 „Horácká kola“, zatančí
studenti školy v horáckých
krojích pod vedením Ing.
Evy Bačovské
21.45 „Orchestra dance“ DANCE
STYLE Petry Novákové
22.15 Vystoupení břišních tanečnic
ALF- LEILA- VA- LEILA
22.45 JUMPING TEAM Lucie
Kotoučkové
23.15 Losování hlavních cen tomboly
24.00 SLUNCE, SENO, BYSTŘICE a losování supercen
tomboly
Vstupné vč. místenky: 160 Kč VS a
130 Kč MS.
Předprodej: VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Středa 11. února – velký sál KD – 10.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Uvádí: Divadlo Věž Brno
Poeticky laděná pohádka o ﬂekatém
pejskovi Škubánkovi a jeho roztomilé paničce Kátě.
Hrají: Vlastimil Strubl a Kateřina
Sikorová
Namluvené role: Martin Kudlička,
Jan Zrzavý, Jaroslav Slunéčko a Josefína Pokorná
Režie: Vlastimil Strubl
Délka představení: cca 50 min.
Určeno: MŠ a 1. – 3. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč
Sobota 14. února – prostory KD – 20.00
Pořádá: Gymnázium Bystřice n. P.
XXXV. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA

Hudba: BYSTŘICKÁ KAPELA
20.00 Zahájení plesu, úvodní slovo
ředitele školy
Slavnostní nástup maturantů, proslov, studentská
hymna, šerpování, volenka
maturantů
21.00 Předtančení studentů 2.A,
sexty
22.00 Břišní tance ALF-LEILA-VA-LEILA
23.30 Losování hlavní tomboly
Malý sál:
21.00 - 22.00 - Skupina EcceHomo
Od 22.00 - Diskotéka
Vstupné: 150 Kč s místenkou, 100
Kč bez místenky.
Předprodej: sekretariát gymnázia.
Úterý 17. února – velký sál KD – 19.30
KONCERT KPH
KONCERT PRO DVĚ VIOLONCELLA
DOMINIKA WEIS HOŠKOVÁ –
violoncello
JIŘÍ HOŠEK – violoncello, klavír
Dominika Weis Hošková po studiích
na Pražské konzervatoři a soukromých
lekcích u prof. M. Sádla pokračovala
na HAMU, kde absolvovala Magisterské studium ve třídě svého otce doc.
J. Hoška v roce 2008. Úspěšně se
zúčastnila celé řady violoncellových
soutěží u nás i v zahraničí.
Jiří Hošek je pokládán za jednu
z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Studoval
na Konzervatoři a HAMU v Praze u prof. P. Sádla a M. Sádla. Své
umění pak zdokonaloval při stáži na
pařížské konzervatoři a letní akademii v Nice. Zúčastnil se úspěšně 10
mezinárodních soutěží, stal se laureátem Mezinárodní violoncellové
soutěže Pražského jara1980, v tomto roce se stal absolutním vítězem
v interpretační soutěži ČSR.
Program: Joseph Haydn, Antonín
Kraft, Ernest Bloch, Jacques Offenbach, David Popper

Vystoupení se uskuteční v rámci
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner: Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Středa 18. února – velký sál KD –
8.30 a 10.00 hodin (I. stupeň ZŠ)
Čtvrtek 19. února – velký sál KD –
8.00, 9.30 a 11.00 hodin (II. st. ZŠ
a SŠ)
VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ
KONCERT
JUMPING DRUMS a IVO BATOUŠEK
Účinkuje bubenická kapela z Olomouce, která vlastní největší instrumentář bubnů a perkusí v České republice. Jumping Drums se pohybují
na hudební scéně už čtrnáct let a založil je Ivo Batoušek, který se stal v roce
2014 ﬁremním hráčem největšího výrobce činelů PAISTE na světě. Kapela
od svého založení má na svém kontě
šest CD a jedno DVD, ročně předvádí
své umění na desítkách koncertů po
celé republice. Koncerty jsou koncipovány jako interaktivní. Základním
konceptem koncertů je neformálním,
zábavným způsobem uvést žáky a
studenty do kouzelného světa rytmů a
bubnů. Záměrně se vyhýbá akademičnosti a složitosti výkladu.
Délka koncertu: 60 min.
Určeno: I. a II. st. ZŠ a SŠ
Vstupné: ZŠ, SŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč
Neděle 22. února – velký sál KD –
15.00 – 17.00
Pořádá: DDM, KD, Usměváčci –
PDRP
DĚTSKÝ KARNEVAL
Zábavné odpoledne pro všechny děti a jejich rodiče s Milanem
Řezníčkem, moderátorem Hitrádia
Vysočina. Malování na obličej a
tetování pro všechny děti zdarma.
Zúčastněné masky budou zařazeny
do slosování
o hlavní ceny. Dětská tombola!

Hlavní reklamní partner: Hračky
Bambule
Vstupné: děti 25 Kč, dospělí 45 Kč
Středa 25. února - velký sál KD –
10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Sobota 28. února – prostory KD – 19.30
Pořádá: MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
13. SPOLEČENSKÝ PLES
Hudba: MEDIUM, Police nad Metují
19.30 - 20.00 Uvítací přípitek,
Smyčcové kvarteto Cappella
Allegra
20.20 a 20.45 Předtančení – Rock
and Roll club Elvis Jihlava
21.15 ANDREA ANDREI – vystoupení italského zpěváka
23.00 THE BEATLES REVIVAL
KLADNO
23.45 Tombola
Foyer: Barmanský servis – míchané
nápoje po celý večer
Bohatá tombola
Vstupné: 180 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům
Připravujeme:
8.3. – Divadlo Vír * 14.3. – Vinařský
ples * 19.3. – Koncert KPH * 26.3.
Vztahy na úrovni – Divadlo HÁTA
27.3. Koncert dechového orchestru
ZUŠ * 29.3. Svatební veletrh
PRODEJ VSTUPENEK
/pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764,
Bystřice n. P., tel. 566 552 626,
e-mail: info@kdbystricenp.cz,
www.kdbystricenp.cz
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před každým představením.
Změna programu vyhrazena!

Den otevřených dveří na Základní umělecké škole
Ve čtvrtek 29. ledna 2015 mezi
13.00 – 17.00 hodinou jsme pro
Vás a hlavně pro Vaše děti připravili Den otevřených dveří. Můžete
si společně projít všechny třídy a
seznámit se s různými hudebními
nástroji. Zváni jste i do výtvarné
třídy, kde si můžete prohlédnout
práce dětí. Pro malé návštěvníky je
připravena hádanková cesta školou
se sladkou odměnou. Protože zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání v našem městě je velký, proběhne zároveň i první zápis do naší
školy. Těšíme se na Vás v průběhu
celého odpoledne, od 17.00 naváže v koncertním sále ZUŠ koncert
žáků pro veřejnost.
ART – spolek uměleckého vzdělávání při ZUŠ
V současné době navštěvuje ART
přes 20 zájemců o hudební nebo vý-

tvarné vzdělávání. Naše škola dává
v těchto kurzech možnost získat
hudební či výtvarné odborné dovednosti a vzdělání širokému okruhu zájemců, včetně dětí již od 3 let,
zájemců z řad dospělých i seniorů.
Od nového pololetí, tj. od února
2015, máte znovu možnost přihlásit
sebe, nebo Vaše dítě do některého
z nabízených kurzů. Bližší informace najdete na webových stránkách
Základní umělecké školy – www.
zusbystrice.cz.
Naše ZUŠ pro Vás i v novém roce
2015 připravuje mnoho koncertů
a dalších akcí. Mnohé by však nemohly proběhnout bez spolupráce
a přispění Města Bystřice nad Pernštejnem a dalších, kteří naši školu
podporují. Všem patří naše poděkování. Za celý kolektiv ZUŠ přejeme
vše dobré v novém roce a těšíme se
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na setkávání s Vámi.

vedení ZUŠ
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Význam soukeníků v dějinách Bystřice.
Těžko najdeme středověké řemeslo, které mělo větší vliv na
hospodářský a společenský život
našeho města a jeho rozvoj, než je
výroba suken. V období vzestupu
soukenictví vzkvétalo i město a
naopak, jak si dále ukážeme. Dříve sice založili svůj cech ve městě kováři1, snad z toho důvodu, že
kovářské řemeslo bylo nezbytné
pro dolování stříbra v okolí města,
soukenictví však dokázalo uživit
velké množství lidí. Vlastní výrobě sukna – tkaní na tkalcovském
stavu – totiž předcházela řada
dílčích operací včetně chovu ovcí
a zároveň na tuto výrobu navazovalo několik speciﬁckých soﬁstikovaných postupů, z nichž se stala
v průběhu staletí specializovaná
řemesla s velkou přídavnou hodnotou (např. valchování, barvení,
postřihování).
Nejdůležitějším článkem tohoto
řetězce byl bezesporu mistr soukeník, který sám nebo prostřednictvím svých tovaryšů (knapů)
prováděl vlastní tkaní látky, zajišťoval výrobu suroviny (příze) a
organizoval následné operace valchování, postřihování a barvení,
které opět buď prováděl sám nebo
pomocí najatých dělníků případně
samostatných řemeslníků (zejména postřihovačů a barvířů).
Krátce po třicetileté válce se
ukázalo, že výroba jako taková
nestačí, a že k rozvoji a expanzi výrobků na blízké i vzdálené
trhy je zapotřebí pokrytí silným
ﬁnančním zázemím. Starší i novější studie2 dokazují, že bez přílivu peněz by se neuskutečnila ani
prostá reprodukce, zejména při
větším počtu soukeníků ve městě.
Dostáváme se tak k závažné otázce
soukenické výroby v Bystřici nad
Pernštejnem. Pokud budeme brát v
úvahu značný počet mistrů soukeníků3 v druhé polovině 18. století
převzatých zejména novější vlastivědnou literaturou, dostaneme se
do neřešitelné situace. Pokud by
těch zhruba 80 soukeníků v roce
1748 pracovalo jen na dvoutřetinový výkon, vyprodukovali by ročně

cca 3200 kusů sukna, což je množství uváděné Mainušem v Bystřici
pro rok 17984. K těmto nesrovnalostem se dostaneme později.
Ačkoliv podle tradice, nejen
vlastivědné literatury o Bystřici nad Pernštejnem5, soukenictví
město v průběhu dějin proslavilo
a zajistilo městu značný příliv bohatství, věnují soukenictví zejména dvě posledně zmíněné publikace minimum prostoru. Navíc druhá
z roku 1980 prakticky stručně a
mnohdy nepřesně kopíruje údaje
uvedené pro 16. a 17. století Janem
Tenorou (zřízení valchy v roce
1499 a šikanu bystřických soukeníků hrabětem Ferdinandem Leopoldem z Náchoda v roce 1664) a
pro dobu 18. a 19. století opisují
vesměs více vzpomínky pamětníků než úřední údaje.
Historicky nejstarším doloženým bystřickým soukeníkem je Filip, který v roce 1463 vystupuje ve
funkci konšela, musel to tedy být
relativně zámožný měšťan, zřejmě
majitel domu na náměstí6. Spolu
s Filipem soukeníkem je jmenován poprvé i bystřický tkadlec
Václav, zde uvedený taktéž jako
konšel. Ve stejných souvislostech
jsou oba uvedeni pod smlouvou
i v roce 14667. V následujících
letech se v zápisech počet soukeníků neustále navyšuje. V letech
1463 až 1506 je uvedeno celkem
20 soukeníků, z těchto jmen jich
najdeme v seznamu úroku svatojiřského8 třináct: Duchek, Filip,
Janek, Jiřík, Letovský, Ondráček,
Prokůpek, Stošek, Svrček, Šimek, Vávra, Vencal, Veský, Vítek,
Zima9. Ze 146 osedlých, tedy majitelů usedlostí, se tedy téměř 10 %
z nich zabývalo soukenictvím.
Se vzrůstajícím počtem soukeníků vzrůstá i jejich bohatství a tím
i vliv na chod obce. Mezi konšele
je poprvé v roce 1492 zvolen soukeník Vávra, který je poprvé zaznamenán 28. září 1485 při prodeji
chalupy za 16 kop10. V letech 1492,
1496 a 1499 je konšelem, a právě
v roce 1499 dochází k významné
změně v životě bystřických sou-

keníků. Narůstající výroba sukna
a vzrůstající počet soukeníků v
Bystřici si vyžádaly vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich
činnost. Důležitým zázemím byla
samozřejmě valcha, která dělala
z utkané textilie prodejný artikl –
sukno, a soukenický rám k vypnutí
a usušení valchovaného sukna.
V 90. letech 15. století, jak výše
uvedeno, se sice několikrát uvádí
příjem „od valchy a od rámu“, není
ale jasné, kde tato zařízení byla
umístěna.
V každém případě byla v majetku obce a pravděpodobně na konci
90. let už nedostačovala produkci
sukna. Soukeníci požádali obec o
pomoc a ta přednesla žádost majiteli bystřického panství panu
Vilému z Pernštejna. Vilém z Pernštejna povolil městu koupit mlýn
a tento rozšířit o valchu, přičemž
dal soukeníkům svolení k využití
vody z Domanínského rybníka pomocí nového stavidla na něm. Část
gruntu s mlýnem prodala obec Jiříkovi Micháně za přesně daných
podmínek11. Valcha zde byla v provozu do konce 17. století.
Počet soukeníků neustále narůstal. V polovině 16. století
ve 156 osedlých domech pracovalo

celkem 48 soukenických mistrů12
a jejich počet si vynutil založení soukenického cechu 23. ledna
1555. Počet soukeníků 48 uvádí ve
své práci Ze staré Bystřice (část 5
– cechy a řemesla, str. 32) Bohuš
Schwarzer, ovšem bez udání pramene. Znamená to, že téměř jedna
třetina osedlých byli soukeníci,
což je naprosto nepravděpodobné.
Pravděpodobně členy bystřického cechu byli i mistři ze širšího
okolí, např. v zápisech se uvádí,
že valchu v Bystřici využívali soukeníci z Nového Města. Začalo
období prosperity města založené
na soukenictví, které ukončila až
třicetiletá válka a zejména šikana
soukeníků ze strany nového majitele panství Ferdinanda Leopolda z
Náchoda.
Již v roce 1551 se ulice v rozdílu, na jejímž konci se mlýn
s valchou nacházel, jmenovala
„Od valchy ulice a konec rynku,
mlynáři“. Tento rozdíl, do kterých
bylo město děleno, měl celkem 19
osedlých (kruntů)13. Dnes se tato
ulice jmenuje Cibulkova a mlýn,
který měl č.p. 92, se dříve nazýval
Podbřežský, naposledy Kalousův a
vyhořel na jaře roku 1969.
Petr Dvořáček

Kalousův mlýn, dříve soukenická valcha, foto před požárem 1969 Petr Dvořáček; zde dobře viditelná západní roubená stěna byla součástí soukenická valchy

1) Kovářský cech v Bystřici vznikl 24.února 1481
2) Soukenický cech ve Slavonicích (Dagmar Rejtková, 2010), Tkalcovství a soukenictví v Hranicích (Region Hranicko), Soukenictví a tkalcovství ve Strážnici (Jiří Pajer, Ústav lidového umění), Soukenický cech v Dačicích v 18. století s přihlédnutím k vlnařské výrobě na jihozápadní Moravě (Bohumil Smutný 1993). Dějiny Moravy: Hospodářský rozmach Moravy v letech 1740 – 1918 (Jan Janák, Brno 1999) ale
i Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století ( František Mainuš, 1960).
3) Počty značně kolísají, např. Soupis osedlých z roku 1748 udává 78 soukenických mistrů, zatímco oﬁciální údaj Majnuše asi z roku 1798 je
pouze 38 mistrů.
4) František Mainuš: Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století (1960), str. 106.
5) zejména Jan Tenora: Z pamětí města Bystřice nad Pernštýnem (1909), kolektiv autorů: Bystřice nad Pernštejnem 1980.
6) Manuál II., list 027 pv., smlouva na koupi dvoru mezi Janem Budíčkem a Michkem Dvořákem, Filip a Václav vystupují jako svědci smlouvy
7) Manuál II., list 028 pv.,
8) Manuál I., list ; seznam pochází pravděpodobně z let 1502 – 1503
9) Muzejní sborník č. 1., 2012, Vznik a vývoj příjmení v Bystřici nad Pernštejnem
10) Manuál I., list 029 pv.
11) Kupní smlouva ze dne 29.května 1499
12) Viz seznam osedlých k roku 1551 (Registra gruntovní 1551 – 1636);
13) OA Žďár nad Sázavou, Archiv města Bystřice nad Pernštejnem, Registra gruntovní 1551 – 1636
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RŮZNÉ

KURZY BRUSLENÍ
Zimní stadion Bystřice nad Pernštejnem
Kurz 1 základy bruslení
- je určen dětem od 4 let do 6 let a začátečníkům
Kurz 2 základy bruslení
– je určen dětem od 7 let do 11 let a mírně pokročilým
Kurz 3 základy bruslení
– je určen mládeži od 12 let do 17let, dospělým a pokročilým

Cena:
Kurzy 1,2,3:
3 měsíce: (2 x týdně 45') – 1500,- Kč
2 měsíce: (2 x týdně 45') – 1200,- Kč
1 měsíc: (2 x týdně 45') – 700,- Kč
Jednorázový vstup - 90,- Kč dítě/os.

Nábor do kurzu bruslení bude ZDARMA v NEDĚLI
1.2. a 8.2. 2015 od 14.00 do 15.30
Po absolvování celého kurzu budou děti rozdělovány dle výkonnosti
a zájmu do přípravek hokeje a krasobruslení

Kontakt a informace:
Vedoucí trenér: Bc. Kateřina Zemanová
+420 724 067 141
katzem@gmail.com, zimakbystrice@gmail.com
Nábor bude probíhat: Zimní stadion Bystřice nad Pernštejnem
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Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

nabízí k okamžitému pronájmu

PODKROVNÍ GARSONIERU
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Bližší informace obdržíte na sekretariátu školy
nebo na telefonním čísle 566 552 920.

Zubní pohotovost ÚNOR 2015
LEDEN
31.1. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Vel. Mez., 566 522 442
ÚNOR
1.2. MDDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
7.2. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
8.2. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
14.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
15.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
21.2. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
22.2. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n.a M., 566 618 060
28.2. MDDr. Jana Samohýlová, Vratisl. nám. 449, N. Město n. Mor., 566 616 904
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)
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
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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© Stanislav Martinek/ Zmrzlí poutníci

© Jiří Hřebíček/Odpočinek u rybníka

Hledáme nové atlety
Atletický oddíl SK
Bystřice nad Pernštejnem zve všechny
žáky základních škol,
kteří mají zájem seznámit se s „královnou sportu“.
Běhat, skákat, házet a překonávat nejrůznější překážky
– to vše patří k základní výbavě každého dítěte od nejútlejšího věku.

© Michal Vytlačil/Jak v pohádce

© Adéla Padrtková /Pouťová pirueta

BYSTŘICKÝ TULEŇ
Za krásného prosincového počasí proběhlo dne
29. 12. 2014 na rybníku Argentina 4. setkání příznivců „chladnější vody” s již tradičním názvem
BYSTŘICKÝ TULEŇ.
Do díry vyřezané v šesticentimetrovém ledu se odhodlalo vstoupit pět otužilců - stejně tak jako v loňském roce. M. König, P. Praisler, K. Pročka, J. Švanda, Z. Trybula.
Teplota vody pod ledem -1oC
Teplota vzduchu -7oC
Délka pobytu ve vodě 1 min. 30 s.
Pořádající TULENI děkují všem divákům, kteří je přišli podpořit,
a také Sauně pana J. Mazourka - tradiční baště bystřického otužování.
K.P.

Staň se i ty novým Tomášem Dvořákem nebo
Bárou Špotákovou!
Tréninky budou probíhat každý
pátek v odpoledních hodinách
už od ledna 2015.
Bližší informace podá Mgr. Jan
Illek na tel. č. 606 563 587

Těšíme se na vás!
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TENDON Český pohár mládeže v lezení na obtížnost 2014
V neděli dne 21.9.2014 proběhl
díky podpoře Města Bystřice n.P.
na horolezecké stěně ve víceúčelové
sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem TENDON Český pohár
mládeže v lezení na obtížnost 2014.
V celkem šesti kategoriích závodila

děvčata a chlapci z celé České republiky i ze Slovenska. Na zajímavých,
ale také obtížných cestách, které postavil Vít Lachman, předvedli všichni závodníci velmi kvalitní výkony.
V jednotlivých kategoriích zvítězili
tito závodníci: kategorie B – Jakub

ZPRÁVY Z SK BYSTŘICE
SK Bystřice n. P.
v loňském roce získal grant na koupi
vřetenové sekačky.
Podmínkou
bylo
zpracování projektu
podle pokynů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Sk Bystřice se dva roky snažil získat grant opakovaně podanou žádostí.
To se podařilo na poslední chvíli těsně
před vánočními svátky, a to byl pro
nás pěkný dárek pod stromeček.
Získali jsme dotaci a podepsali
grantovou smlouvu. Byli jsme pře-

29. listopadu se konala již tradiční
soutěž v aerobiku pro děti ve věku
3-18 let. Za podpory sponzorů VZP,
Wera Werk, pekařství Koudelka,
nábytek Harmonie, Cooperstandard

kvapeni, jaké množství podmínek
a povinností musíme dodržet a splnit, aby nám tato dotace byla přidělena.
Vřetenová sekačka JacobsenTriking 1900D je léty prověřený model.
Velmi oblíbená a univerzální sekačka
pro střih fotbalových a sportovních
trávníků. Záběr sečení je 180 cm
a má nižší spotřebu paliva než benzínové sekačky. Vzhledem k záběru a
nižší spotřebě paliva oproti benzínovým sekačkám je u této sekačky velká roční úspora PHM a ostatních nákladů. Spotřeba nafty je cca 1,5 - 2 l
na jedno fotbalové hřiště.
Po střihu vřetenovou sekačkou je pažit
v mnohem lepší
kondici než po
sečení
rotační
sekačkou. Řez je
čistý a rovný, tráva se více odnožuje a tím houstne. SK Bystřice
děkuje
všem,
kdo se na pořízení této sekačky
podíleli.
Za SK Bystřice
Josef Soukop

Konečný (HO SVČ Lipník n. B.) a
Lenka Slezáková (HK Rožnov p.
R.), kategorie A – Jakub Dvouletý
(Vertikon Zlín) a Kateřina Zachrdlová (LO Klajda Brno) a kategorie J –
Martin Jech (Horoklub Chomutov) a
Zuzana Pfeiferová (HOM Alpin IV.

Šermíři TJ Sokol Bystřice n. P.
22. 11. 2014 žebříčkový turnaj Praha s názvem: „Turnaj 17. listopadu“
Senioři : 1. m. Jan Kurfürst
Seniorky: 5. m. Kateřina Jakubcová
13.12.2014 Magistrátní turnaj Praha Vršovice
Mini žačky: 1. m. Michala Illeková
Mini žáci : 3. m. Vojtěch Holemý
Mladší žáci : 1. m. Marek Totušek
Mladší žačky : 1. m. Isabela Sedláková, 2. m. Eliška Malíčková
Na co jsme nejvíce pyšní?
11 medailí z MČR,
historicky první seniorská medaile z MČR družstev ve složení Jiří, Michal
a Jan Kurfürstovi s trenérem Vlastimilem a
reprezentační starty Jirky Kurfürsta, Roberta Königa.
Robert König se nominoval do reprezentačního týmu ČR na MEK (Mistrovství Evropy kadetů) ve slovinském Mariboru
Gratuluji VK

Šerm reprezentace J. Kurfürst, A. Choupenitch, J. Kurfürst a Václav Kundera

„Čertovský aerobik”
Žďár nad Sázavou, Marcela Dědová a mnoha dalších si více jak 160
dětí z celé České republiky (Ostrava,
Frýdek Mýstek, Znojmo, Ostrovači-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Praha). Velký dík za pomoc při organizaci závodu patří zejména bystřickému oddílu Lezci z Vysočiny pod
vedením Miloslava Vrány za jištění
závodníků a následné doplnění celé
stěny.

ce, Blansko, Nové Mésto na Moravě,Bystřice n. P.,...) odvezlo spoustu
sladkostí a dárků.
Medaile, diplomy a připravené

ceny, přišli všem závodníkům předat
čert, Mikuláš a anděl. Všechny děti
odjíždely nadšené a stejně jako my
se těší na další ročník.
Jitka Exlová
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INZERCE, RŮZNÉ
Patříme ke světové špičce ve výrobě utahovacího nářadí pro profesionální použití. V České
republice působíme již 20 let a jsme součástí německého koncernu Wera. Jsme certiﬁkováni
dle norem ISO 9001 a 14001. V současné době zaměstnáváme 550 pracovníků.
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo pracovnice na tyto pozice:

TECHNOLOG MONTÁŽE A BALENÍ
Náplň práce:
 zavádění nových technologií do výroby
 spolupráce při vývoji nových výrobků
s německou mateřskou společností
 řešení samostatných úkolů v oblasti optimalizace
prácea pracovních postupů
 řešení technických a technologických problémů
v dané oblasti
 denní komunikace s německou mateřskou
společností
 výpočty strojních časů, vytváření norem práce

Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru nebo praxi na podobné
pozici
 znalost německého jazyka na komunikativní úrovni
 zkušenosti s uspořádáním pracoviště v oblasti montáže
a balení výrobků
 komunikativní a organizační schopnosti, schopnost
samostatné i týmové práce
Uvítáme:
 praxi v oboru
 zkušenosti ze strojírenské výroby

MISTR MONTÁŽE A BALENÍ
Náplň práce:
 vedení týmu cca. 50 pracovníků a řízení výroby
v daném týmu (řídící, organizační a personální
činnosti a kompetence)
 optimalizace práce a pracovních postupů
ve svěřené oblasti
 spolupráce při zavádění nových výrobků,
technologií nebo jiných procesů do výroby
 samostatné řešení úkolů a problémů v dané
oblasti

Požadujeme:
 SŠ nejlépe technického směru
 zkušenosti s vedením týmu pracovníků v oblasti montáže
nebo výroby
 zkušenosti s uspořádáním pracoviště, s prací v úkolových
normách
 schopnost řídit kolektiv pracovníků
 komunikativní a organizační schopnosti, schopnost týmové
práce
Uvítáme:
 zkušenosti ze strojírenské výroby
 alespoň základní znalost německého jazyka

DISPONENT / PLÁNOVAČ
Náplň práce:
 plánování výroby
 zajištění operativního nákupu
 práce s programem pro řízení výroby
a skladů
 komunikace s německou mateřskou
společností
 komunikace s tuzemskými i zahraničními
dodavateli

Požadujeme:
 min. SŠ vzdělání technického směru
 uživatelská znalost práce s počítačem
(Excel, Word, MS Outlook,..)
 aktivní znalost německého jazyka
 znalost anglického jazyka výhodou
 velmi dobré komunikativní a organizační schopnosti
 samostatnost
 schopnost týmové práce, časová ﬂexibilita
 praxe v oboru výhodou

TECHNOLOG / PROJEKTOVÝ INŽENÝR
PRO OBLAST VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
Náplň práce:
 řešení samostatných úkolů v oblasti
optimalizace postupů
 řešení technických a technologických
problémů v dané oblasti
 komunikace s kolegy z německé mateřské
společnosti
 projektová činnost (např. ve spolupráci s
výrobci vstřikovacích forem)

Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru (zaměření na
zpracování plastů výhodou)
 znalost technologie zpracování plastů (vstřikování
plastů, montáž plastových dílů)
 znalost německého jazyka nebo anglického jazyka
(schopnost dorozumět se)
Uvítáme:
 znalost CAD
 praxi v oboru

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ/SOUSTRUŽNÍK
Uvítáme:
Požadujeme:
 SŠ nebo SOU s technickým zaměřením (nejlépe  praxi na CNC strojích nebo v oblasti soustružení
zaměření strojírenství)

Pro tyto pozice nabízíme:
 po zapracování dlouhodobě perspektivní
zaměstnání
 zajímavou práci, možnost osobního růstu
 mzdové ohodnocení odpovídající hledané
pozici

 zázemí mezinárodní společnosti
 beneﬁty (týden dovolené navíc, možnost školení,
výuky cizích jazyků, provozování sportovních aktivit;
po zapracování příspěvek na životní nebo penzijní
připojištění)

Denní stacionář
v novém roce
s novým názvem
ROSA
Od ledna 2015 dochází k osamostatnění bystřického denního stacionáře, který je zřizovaný
Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, od Nesy – denního stacionáře ve Velkém Meziříčí. S touto
změnou mění stacionář i název
na Rosa – denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem. Název je
odvozen od zásad poskytovaných
služeb: Respekt, Odpovědnost,
Samostatnost, Aktivita. Tyto zásady využívají pracovníci při činnostech s uživateli a zároveň jsou
k nim vedeni i samotní uživatelé.
V Rose jsou poskytovány služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od
6ti do 55ti let. V roce 2015 rovněž dochází k rozšíření okamžité
kapacity z 10 na 16 uživatelů. Do
stacionáře budou tedy přijímáni
noví uživatelé.
„Během roku 2014 došlo k postupnému dovybavení všech dílen
a terapeutických místností. Uživatelé ocenili především dovybavení dřevařské dílny, ve které
vznikají první výrobky jako ptačí
budky, pletené koše a podnosy.
Uživatele tato činnost velmi baví.
Do vyrábění se mohou zapojit
také osoby s těžším postižením,
přístroje jako pily, vrtačky jsou
uzpůsobeny i pro ně,“ vysvětluje Bc. Petra Königová, vedoucí
stacionáře Rosa.
Další velmi využívaná místnost, která dostala „nový kabát“,
je snoezelen. Je to terapeutická a
stimulační místnost, kde je vodní
lůžko, speciální osvětlení, optická vlákna, stimulační a polohovací prvky. Při pobytu ve snoezelenu mohou uživatelé relaxovat,
rozvíjet svoje smysly pomocí
vůní, masáží, zrcadel a světel.
Zájemci o službu denního stacionáře nebo ti, kteří se o tomto
zařízení chtějí dozvědět více,
mohou kontaktovat vedoucí stacionáře Petru Königovou,
tel. 733 592 268 nebo e-mail:
petra.konigova@zdar.charita.cz
Pracovníci
denního stacionáře Rosa

Oslovila Vás naše nabídka? Pak zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu: Wera Werk s.r.o.,
Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823.
www.werawerk.cz
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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

m
orá
p
s
áú
n
e
Zel

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.

STAREDO s.r.o.

Maršovská 1358, Nové MČsto na MoravČ 592 31
stavební firma pracující v regionu Vysoþina, pĜijme do trvalého
pracovního pomČru
• zedníky
• obkladaþe
Požadavky:
- upĜednostĖujeme vyuþení v oboru
- praxe ve stavebnictví minimálnČ 3 roky
- dobré komunikativní schopnosti
Nástup dle dohody. Profesní životopis zasílejte na
kutra@staredo.cz, tel.: 724 143 323

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• KOUPÍM jednu z těchto Škodovek 125L,130GL,135GL,136GL. Pouze garážovanou, nejetou v zimě s najetým malým počtem kilometrů, nejlépe od prvního majitele.
Nabídněte. Tel. 739 067 695
• DARUJI štěňata křížence bígla, psa a fenku. K odběru konec února až začátek května. Jen do dobrých rukou. Tel.:
731 745 990
• MANŽELÉ KOUPÍ rodinný dům nebo chalupu se zahradou. Lokalita Bystřicko, Novoměstsko. Spěchá. Tel.:
731 745 990
• PRODÁM selata vhodná na výkrm, váha cca 20 kg, plemeno BU x L, cena dohodou. Tel.: 731 163 505
• NABÍZÍME od 1. 4. 2015 pronájem prostor 170 m2 + 77 m2
v centru Bystřice, vhodných na výrobu, sklady nebo prodej.
I samostatně. Tel. 739 095 699.
• ZAVEDENÁ restaurace v Tišnově přijme kuchaře a číšníka na HPP i brigádu. Bližší informace tel.: 603 812 787
• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici nebo
okolí do 30 km. Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 722
624 829
• KOUPÍM větší byt nebo menší domek v Bystřici.
Tel. 732 381 285
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
Bystřicko bude opět
číst dětem
I v letošním roce se
bude konat další ročník mikroregionální
akce „Bystřicko
čte dětem“. Jsme
velice rádi, že se tato
akce může i díky štědrým sponzorům každoročně konat a doufáme,
že tradice čtení dětem bude i v následujících letech úspěšně pokračovat.
Základní myšlenkou celé akce
je zábavnou a nenucenou formou
přitáhnout děti ke klasické knize a
odpoutat jejich pozornost od počítačových her. Snahou pořadatelů i
v letošním roce bude udělat čtení zajímavé a poutavé, aby se na ně děti
vždy těšily.
Do letošního, osmého, ročníku se
zapojilo celkem 19 členských obcí
(Blažkov, Bystřice n. P. – 3 školy
a knihovna, Dalečín, Dolní Rožínka, Lísek, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Rovečné, Rozsochy, Rožná,
Strážek, Sulkovec, Štěpánov n. S.,
Unčín, Velké Janovice, Věžná, Vír,
Zvole), kde proběhne celkem 61
čtení. Děti i dospělí se opět budou
moci zaposlouchat do pohádek, pověstí, fantazií či vyprávění. A stejně
jako v letech minulých bude v rámci
letošního čtení dětem připraven doprovodný program, jako například
setkání se známými osobnostmi, autogramiády, tvořivé, výtvarné i cukrářské dílny a různá představení.
Tento projekt ﬁnančně podpořila společnost E.ON, Kraj Vysočina a jednotlivé obce, neboť bez
jejich podpory by se tato akce nemohla uskutečnit.
Iva Gregorová
Mikroregion Bystřicko

Muzikál O dvanácti měsíčkách v podání sboru Labyrint
Blížil se 1. adventní víkend a s
ním i naše první vánoční koncerty.
Letos jsme však kromě tradičních
koncertů složených z vícehlasých
koled a vánočních písní chtěli zpestření a nastudovali v pořadí již 3.
muzikál. Tentokrát O dvanácti měsíčkách, protože svojí tematikou
nejlépe zapadá do zimního období.
Premiéru jsme uvedli 30. listopadu v domácím prostředí v Kulturním domě Štěpánov nad Svratkou.
Představení bylo zdařilé a výkony
všech zpívajících vynikající. Hlavních rolí se skvěle zhostili – Michaela Sedlářová (Maruška), Denisa Hlaváčková (Holena), Radmila
Špačková (Macecha), Pavel Stárek (Ženich), Lenka Nečesánková
a Kateřina Jurnečková (Vypravěči),
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dočkáme reprízy.
Eva Čepičková,
sbormistr DPS Labyrint ze ZŠ
Štěpánov nad Svratkou

Silvestrovský běh ve Velkém Tresném
Dne 31. 12. 2014 se konal již
34. ročník Silvestrovského běhu
z Velkého Tresného do Olešnice
a zpět. Závod měří 10,6 km a každoročně se ho zúčastňují závodníci
z mnoha míst naší republiky.
Na startu letošního běhu stálo 43
sportovců, z toho 7 žen. Cílem jako
první z mužů proběhl Tomáš Flieder
reprezentující F-BIKE CLUB Sádek

Předvánoční čas v Prosetíně
Každý se chystal na poslední
svátky roku 2014 jinak. Žáci v ZŠ
Prosetín a MŠ Prosetín si tento
krásný čas velmi užili.
Nejprve nás přišel navštívit Mikuláš, čert a andělé a jako každý
rok trestali nepravost a odměňovali
hodné děti drobnými dárky, ovocem a sladkostmi.
Potom jsme cestovali za krásně prožitým dopolednem do ZŠ a
MŠ ve Štěpánově nad Svratkou.
Výjimečné výkony účinkujících
na besídce, krásné nápady na tvo-

Pavel Lukášek (Leden),
Marie Nedomová (Březen)
a Tomáš Jelínek (Červen).
Celé představení doprovázeli
zpěvem
zbývající členové dětského
pěveckého
sboru Labyrint.
Velké poděkování patří
paní učitelce Evě Ondrové a Věře
Bukáčkové, které nám pomohly vytvořit kulisy a další rekvizity.
Protože představení sklidilo
velký úspěch, jistě se brzy všichni

řivé dárky a sportovní výkony při
zápase ve vybíjené nás nadchly a
rádi bychom touto cestou poděkovali škole i všem pracovníkům za
milé přijetí a krásnou předvánoční
atmosféru.
Těsně před vypuknutím vánočních prázdnin se konalo v prosetínské škole „Předvánoční odpoledne
s dílničkami“, na které jsme pozvali
všechny děti, rodiče, prarodiče a
známé. Společně jsme si nazdobili
perníčky a jablíčka, pouštěli lodičky, pletli a vystřihovali hvězdičky,

s výsledným časem 37 minut 56
sekund. Mezi ženami zvítězily ve
stejném čase 48 minut 23 sekund
paní Zdeňka Komárková z Olešnice
a paní Milada Barešová z Kunštátu.
Po doběhu byl každý zúčastněný
odměněn drobnými cenami od sponzorů.
Děkujeme všem běžcům i divákům a jsme rádi, že závod, který

probíhá za plného silničního provozu, se obešel bez sebemenších komplikací.
Tímto chceme pozvat naši širokou veřejnost na příští, již 35. ročník
našeho Silvestrovského běhu.
Přejeme všem čtenářům vašich
novin mnoho zdraví a pohody v roce
2015.
Treseňáci

pili mošt a jedli
cukroví. Vidět děti
a jejich blízké při
společném
tvoření v družných
hovorech, to byl
ten nejhezčí předvánoční dárek pro
nás všechny.
Ilona Lukášková,
ředitelka ZŠ
Prosetín
a MŠ Prosetín
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Ve Velkých Janovicích by chtěl žít každý… Nevěříte?! Tak si to vezměme pěkně popořádku… (druhá část)
Půl rok za námi a všechno vypadá idylicky, ale to pro naši obec
teprve začal ten pravý stres. Na
srpen byla stanovena velká událost, a tak se psalo, přepisovalo,
fotilo, tisklo, chystalo, předělávalo
a dodělávalo, až jsme se všichni
probudili do trošku pošmourného
srpnového rána – přesněji rána 17.
srpna, kdy nás čekalo setkání rodáků k příležitosti oslav 650. výročí
naší obce. Událost to byla veliká, a
tak přijelo i mnoho lidí. Po letech
se znovu viděli bývalí spolužáci,
vzdálené příbuzenstvo, poznaly

se děti kamarádů, připomněly se
doby minulé a koutek oka nezůstal
suchý. Bylo to krásné a všichni na
to rádi vzpomínáme, a proto nám
dovolte poděkovat ještě jednou
všem, kteří se o tuto událost zasadili, kteří pomáhali při jejím chystání a organizaci. Děkujeme také
všem účinkujícím, kteří napomohli
k tomu, že tato událost v naší mysli
a srdcích zůstane dlouho.
A těm, kteří u toho nebyli, doporučuji zakoupit knihu, která byla
k této příležitosti vydána a mapuje
naši obec od prvních zmínek až po

současnost (více na OÚ Velké Janovice).
Konec prázdnin jsme s velkým
„uf“ a „jupí“ oslavili trošku netradičně.
Že škola není žádná pohádka, si
mnohé děti uvědomí s prvními úkoly již v první třídě, a proto jsme si
řekli, že jim ten přechod z prázdnin
do školy trošku usnadníme a postrašíme je raději hned. Jakmile se setmělo, děti od budovy bývalé školy
vyrazily na stezku odvahy, kde na ně
čekala různá strašidla. Ale všechno
zlé je k něčemu dobré, a tak diskotéka pod širým nebem odměnila
všechny Nebojsy, kteří došli až na
konec...
V říjnu obec uspořádala zájezd do
Třebíče, kde jsme navštívili baziliku
sv. Prokopa a židovskou čtvrť. Ti,
kteří nemají strach z výšek, se vydali
také na hodinovou věž, ze které byl
krásný výhled na celé město. Výlet
byl nesmírně vydařený a už plánujeme další po krásách naší země.
Vystoupáním na věž se mnozí
z nás připravovali na výstup do nebeských výšin, o které se pokoušely
děti v druhé velkojanovické drakiádě. Těm, kterým se to povedlo, patří
velké uznání, protože bez větru do

nebe ani papírový drak nevyletí, a
tak děti musely zapojit pohon nožní a běhat z kopce dolů a pak zase
nahoru.
Čas podzimní se drakiádou nachyluje ke konci a my se pomalu
připravujeme na dobu adventní. Ta
je spojena se světýlky všeho druhu.
A i občané naší obce se k ní připojují
nejen zapálením první svíčky na adventním věnci, ale také i rozsvěcováním stromečku u budovy bývalé
školy, kde jsme se za zpěvu adventních písní a vůně punče sešli i letos.
V prosinci nás kromě knihy hříchů a případných odvodů do pekla
čekalo také předvánoční posezení
s harmonikou.
Poslední měsíc v roce - to je především doba vánoční, doba klidu a
míru v našich srdcích. A proto jsme
čertíky strčili co nejdřív zpátky do
krabičky, aby děti mohly s jiskřičkami v očích čekat na to, co jim přinese Ježíšek. A dospělí si na chvíli dali
nohy nahoru a posadili se do křesílek, aby ze sebe setřásli všechen ten
shon a mohli tak vykročit do nového
roku plni sil a odhodlání, aby byla
ta patnáctka v datu stejně vydařená,
jako její o chloupek starší kolegyně.
Dana Groulíková

Vánoce ve Věžné nejsou jen o cukroví a televizi
I když obojí k vánoční atmosféře
jistě patří. Ale pokud jste z Věžné,
měli jste na výběr i spoustu dalších
aktivit. Advent jsme zahájili už poslední sobotu v listopadu, kdy jsme
se sešli u rozsvíceného vánočního
stromu na návsi.
O týden později se děti dočkaly
příchodu Mikuláše, anděla a čertů.
Ale musely si to nejdříve zasloužit:
vyrobit vánoční svícen, lucerničku
nebo záložku do knihy a odehrát
bezpočet soutěží.
A když si děti rozbalily vánoční balíčky, přišla řada i na rodiče,
kteří si zařádili na Mikulášském

countrybále.
Mezi svátky se atmosféra zase
trochu uklidnila a my jsme se sešli
v kostele sv. Martina, kde nám naše
šikovné děti pod vedením paní učitelky zazpívaly pásmo vánočních
koled.
A už zase do víru tance a zábavy!
V sobotu 27. prosince se tančilo skoro až do rána na Mysliveckém bále a
komu to nestačilo, přišel i na Silvestra na Hippies – párty.
Konec svátků nám již tradičně přinesli Tři králové – letos
naši koledníci vybrali rekordních
14.476 Kč, za což jim patří dík.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEěSKÁ ŠKOLA STRÁŽEK
zve všechny budoucí prvĖáþky na

ZÁPIS DO 1. TěÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/ 2016
KDY: 10. února 2015 od 12:00 do 16:00 hodin
KDE: v budovČ I. stupnČ ZŠ a MŠ Strážek

TċŠÍME SE NA TEBE!

www. zs-msstrazek.cz
Tel.: 731 107 933
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Jana Zelená: Děkuji všem koledníčkům, kteří pomáhají potřebným
Již po patnácté v historii Charity
probíhá celostátní kampaň
s
názvem
Tříkrálová
sbírka. Tuto
veřejnou sbírku pořádá Charita Česká republika v období od 1. do 14. ledna 2015.
V uvedené době je možné kontaktovat v ulicích měst a obcí skupinky
tří koledujících králů. Pokladničky
jsou zapečetěny a opatřeny razítkem
městského nebo obecního úřadu.
Jak ale probíhá následné rozpečeťování kasiček, sčítání peněz a garance využití ﬁnančních prostředků
k charitativním účelům? Nejen na
tyto otázky odpoví Ing. Jana Zelená,
ředitelka Oblastní charity Žďár nad
Sázavou.

lovou sbírku rozšířit na celé území
žďárského okresu, je třeba, aby se
její přípravě, samotnému průběhu i
dokončení, tedy její koordinaci, věnoval alespoň jeden člověk na plný
úvazek s tím, že se do sbírky zapojí
celá řada dobrovolníků – místních
koordinátorů, kteří osloví vedoucí skupinek a ti zase koledníčky.
V roce 2003 se tedy poprvé objevila
v Oblastní charitě funkce koordinátora Tříkrálové sbírky, se kterým
jsme z počátku společně tvořili strategické plány, oslovovali dobrovolné
spolupracovníky a koledníky. Bylo
to velmi náročné období, ale stálo za
to, neboť Tříkrálová sbírka znamená
získání značné částky ﬁnancí pro potřeby uživatelů služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou, ale i ostatních lidí ze žďárského okresu, kteří
se dostali do tíživé sociální situace a
potřebují naši pomoc.

Jako nezisková organizace získáváte peníze na provoz Vašich
zařízení z ministerstev, měst a
obcí, nadací apod. K čemu jsou
pro Vás dary z Tříkrálové sbírky
potřebné?
Finanční prostředky z Tříkrálové
sbírky se využívají převážně na aktivity, na které by naše organizace jen
těžko hledala zdroje. Často se jedná
o krytí investičních nákladů jako zakoupení automobilu pro naše terénní
služby, protože díky těmto vozům
můžeme být velmi ﬂexibilní a pomáhat tam, kde je nás v danou chvíli
opravdu třeba. Dále jde o nutné rekonstrukce našich prostor, aby byly
přístupnější našim uživatelům a odpovídaly jejich požadavkům. Někdy
se z ministerstev a obcí nepodaří získat potřebné množství ﬁnancí k udržení provozu některého zařízení,
proto nám velmi pomůže ﬁnanční

Paní ředitelko, jsme v druhé polovině konání sbírky. Vzpomenete si
na začátky této kampaně ve Vaší
Charitě? Kdy to vlastně všechno
začalo?
Úplné začátky Tříkrálové sbírky
spadají do roku 2001, kdy jsem ještě
v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
nepůsobila. V tomto roce proběhla sbírka pouze v malé části města
Žďáru nad Sázavou. O rok později,
v roce 2002, proběhla sbírka už ve
více městech a obcích okresu, ale
zdaleka nedosáhla současného rozsahu. Tříkrálovou sbírku 2003 jsem
již zažila na „vlastní kůži“. Bylo mi
jasné, že pokud budeme chtít Tříkrá-

podpora právě z Tříkrálové sbírky.
Letošní sbírka jde pomalu do
ﬁnále. Jak probíhá následné rozpečeťování kasiček a sčítání darů?
Zapečeťování prázdných i rozpečeťování plných pokladniček probíhá za dohledu ﬁnančního odboru
příslušných obecních a městských
úřadů. Každá pokladnička je rozpečetěna, počty bankovek a mincí
zaznamenány do výčetek, spočteny
výtěžky jednotlivých pokladniček, na
základě kterých je pak určena celková částka, která musí odpovídat
částce vložené na sbírkový účet. U
zapečeťování i rozpečeťování musí
vždy být přítomen jak pracovník
obecního úřadu, tak pracovník Oblastní charity, kteří svými podpisy
potvrdí správnost částky výtěžku.
V této sbírkové kampani je
právě zapojeno přes 1600 dobrovolníků bývalého okresu Žďár.
To je úctyhodné číslo. Chcete jim
předat nějaký vzkaz?
Určitě chci všechny srdečně pozdravit a moc jim poděkovat. Bez
jejich ochoty udělat něco pro dobrou věc by to totiž nešlo. Děkuji tedy
všem tříkrálovým koledníkům, kteří
každoročně vycházejí do ulic a navštěvují naše domovy, aby nám popřáli do nového roku hodně štěstí a
zdraví, přinesli všem onu radostnou
zvěst a přitom vykoledovali dary,
které pomohou potřebným nejen
v našem regionu. Veliké díky vám
všem!
Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová

S Veronikou Dobrovolnou, koordinátorkou Tříkrálové sbírky, o tradici Tří králů
Veroniko, již druhým rokem
pracujete ve žďárské Charitě
jako koordinátorka Tříkrálové
sbírky. Ta je v tuto chvíli ve své
polovině. Jak už sám název sbírky napovídá, její tradice navázala na Svátek Tří králů, který se
slaví každoročně 6. ledna. Jaká
je minulost Tříkrálové koledy?
Asi bych začala u Narození
Krista. Nový zákon nám zanechává odkaz v podobě tří králů,
kteří přišli k narozenému Ježíši,
aby se mu poklonili a předali mu
své drahocenné dary. Jednalo se o
zlato, kadidlo a myrhu – vonnou
mast. Takto předáváme tradiční
příběh v rodinách především v období Vánoc. Co se týká koledy,
tak známou tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní a
žáci. Tito koledníci kropili obydlí
svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem a psali na dveře už zmíněné
iniciály C+M+B. Při té příležitosti
rozdávali svaté obrázky a zazpívali své poselství v podobě známé
koledy: My tři králové my jdeme
k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
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Zmínila jste zlato, kadidlo a
myrhu. Můžete objasnit, co jednotlivé dary symbolizují?
Ano, právě tyto dary předali
mudrci z Východu malému Ježíškovi. Zlato označovalo královskou důstojnost a moc a v podstatě
znamená, že Ježíš je Král, kadidlo označovalo duchovní sílu a
oběti a znamená, že Ježíš je Bůh,
myrha byla znamením lidství a
znamená, že Ježíš bude trpět. Na
dveře Tříkrálových dárců píší
koledníci vzkaz C+M+B. Jsou
to zkratky jmen Tří králů?
Nene, budete se divit, ale nejedná
se o jména mudrců, i když to tak
na první pohled vypadá. Caspar
(Kašpar), Melichar a Baltazar vycházejí pouze z tradice a pravděpodobně jde o jména dodatečně
vymyšlená. Měla zřejmě symbolizovat tři významná kulturní centra
starověkého Východu: Kašpar je
jméno orientálního původu a znamená „strážce pokladů“, hebrejské
jméno Melichar znamená „můj
král je světlo” a Baltazar, jméno
babylonského původu, znamená

„ochraňuj můj život, králi”.
Co tedy ty tři iniciály, které píší
koledníci na dveře, značí?
K+ M + B + uvedený rok – tato
tři písmena bývají odvozována od
věty Christus Mansionem Benedi-

cat, což v překladu znamená “Kriste, požehnej toto obydlí.” A pozor!
Často mylně uváděné plusy jsou
ve skutečnosti třemi kříži.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová
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Rožná v Hošticích
Asi každý zná bláznivou letní trilogii Slunce, seno,… No a o silvestrovském odpoledni si její parodii
užili občané Rožné a další účastníci
již čtvrtého Silvestrovského výstupu
na vrch Hradisko.
Ale popořádku. Jako již tradičně se sešli všichni zájemci o trošku
jiný způsob trávení silvestrovského
odpoledne před obecním úřadem v
Rožné. Po přivítání a nezbytném tekutém očkování se všichni vydali na
pochod směrem k památnému vrchu
Hradisko. Díky pravidelným zastávkám a doplňování potřebných tekutin se všem zdárně podařilo dosáhnout vrcholu. No a zde již všechny
čekal posun v prostoru i čase. Ocitli
jsme se v jihočeských Hošticích se
všemi již notoricky známými po-

stavičkami. Herecké výkony, které
předváděli ryzí amatéři, vyvolávaly
salvy smíchu a je těžké někoho vyzdvihnout. Ale přece jen. Škopková
v podání Karla Berana a dvojrole
její matky a faráře, které ztvárnil
Antonín Klusák, prostě aspirovaly
na amatérského Oskara. Po skvělé
produkci následovalo také již tradiční fotografování a přípitek svařeným
vínem. Většina účastníků se tak vracela domů až s přicházející tmou, ale
hlavně se skvělou náladou.
Velmi děkuji všem, kdo se na
náročné přípravě této akce podíleli,
ale především paní Lence Novotné,
která nachystala scénář a hlavně s
námi dokázala celé vystoupení tak
zdárně nacvičit.
Libor Pokorný

výhodné

ZIMNÍ
SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

www.vpo.cz
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Centrum prevence Oblastní charity Žďár
nad Sázavou získalo opět certiﬁkaci
V září loňského roku úspěšně proběhlo v Centru prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou (dále Centrum
prevence OCH ZR) místní šetření dle
Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, na
jehož základě bylo navrženo udělení
certiﬁkace odborné způsobilosti.
Na sklonku roku 2014 zařízení obdrželo oﬁciální vyjádření z Národního
ústavu vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, který tak učinil na základě doporučení Výboru pro udělování certiﬁkací
při Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy.
„V současné době byla našemu
zařízení udělena certiﬁkace pro programy školské všeobecné primární
prevence se zaměřením pro žáky ZŠ
a studenty SŠ a pro nově vznikající
službu Centra prevence programy
školské selektivní primární prevence,
kde cílovou skupinu tvoří žáci 4. – 9.
ročníků základních škol,“ vysvětlila
Mgr. Stanislava Kubíková, vedoucí
Centra prevence.
Programy školské selektivní primární prevence vychází ze zakázky
školy, která shledává nutnost vstoupit
do třídního kolektivu, v němž je po-

dezření na rizikové chování nebo toto
chování hrozí či je již rozvinuto a je
nutné pracovat s třídou intenzivněji.
Snahou Centra prevence je pomoci
škole hledat takové cesty k řešení, které budou ku prospěchu dané skupiny.
Centrum prevence může realizovat programy školské selektivní
primární prevence v následujících
oblastech: Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana; Rasismus a xenofobie; Sexuální rizikové chování; Prevence v adiktologii
– kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství a jiné návykové chování. Tematické rozložení je pouze orientační a zaměření
a hloubka na danou oblast se odvíjí
od konkrétní zakázky školy.
„Celý certiﬁkační proces, včetně vyjádření certiﬁkačního týmu, ve kterém
mimo jiné zaznělo: „Certiﬁkační tým
oceňuje precizní vedení provozní dokumentace a příkladně zpracovaný Manuál her a technik…Vedení programu
všeobecné primární prevence proběhlo
na vysoké úrovni.“, nás utvrdil v tom,
že preventivní působení na děti a mládež má v dnešní společnosti své místo
a z odborného hlediska byla podpořena kvalita naší práce,“ dodala závěrem
Stanislava Kubíková.
Tým lektorů Centra prevence
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