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Slavnostní otevření nové radnice
Za přítomnosti mnoha vzácných
hostů a za slušného zájmu veřejnosti z Bystřice i okolí byla v pondělí
19. září 2011 slavnostně otevřena
nová bystřická radnice na Příční ulici. Slavnost zahájil krajský hejtman
MUDr. Jiří Běhounek, který pochválil vzhled nové budovy. Starosta
města Ing. Karel Pačiska potom
připomenul historii bystřických
radnic, především to, že posledních
50 let sídlil městský úřad v budovách
bývalého bystřického okresu. Bylo
též poděkováno všem úředníkům

za trpělivost a především stavební
firmě PKS INPOS a. s., která zvládla
přestavbu na nový městský úřad za
3 měsíce. Za tuto firmu také promluvil výrobní ředitel Ing. Kladiva.
Místostarosta Bc. Josef Vojta odhalil sochu před novým úřadem a poté
přestřihli pásku do budovy svorně
hejtman dr. Běhounek, starosta Ing.
Pačiska a Ing. Kladiva. Následoval
přípitek a doslovně otevřené dveře
pro širokou veřejnost, která mohla
spatřit všechny úředníky při práci.
Hynek Jurman

Farmářské trhy finišují!
Letošní farmářské trhy proběhnou na náměstí v Bystřici nad
Pernštejnem ještě o dvou říjnových
sobotách, 1. 10. a 29.10. 2011.

Opět dojde i na prezentace a ochutnávky zajímavých jídel. O podrobnostech budeme včas informovat.
-HJ-

FARMÁŘSKÉ TRHY 1.ŘÍJNA, 29. ŘÍJNA

V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

www.info.bystricenp.cz

Bystřický veletrh vzdělávání
Dne 21. října tohoto roku proběhne první ročník festivalu vzdělávání.
Školství a vzdělávací systém v současnosti procházejí velkými změnami
a zkouškami. Státní maturity, nezájem o technické obory, nedostatek studentů a zdražování studia jsou pouze některými problémy, které řeší mnoho
žáků a také jejich rodičů. Naše město chce aktivně pracovat ve prospěch
mladé generace, pomoci s rozhodováním rodičům a nabídnout dostupný
způsob vzdělávání v našem regionu. Jsem moc rád, že toto chápou i největší zaměstnavatelé našeho města a regionu. Festival vzdělávání je příležitostí pro všechny, kteří mají zájem studovat nebo se vyučit, zůstat bydlet
v době studia ve svých rodinách a v budoucím životě vychovávat svoje
děti v krásném prostředí Bystřicka. Využijte tedy možnost, která se vám
nabízí a seznamte se s tematikou výuky a následnými možnostmi životního
uplatnění.
Karel Pačiska

Veletrh vzdělávání získal podporu a příznivce ze stran bystřických
středních škol a největšího zaměstnavatele. Jak vnímají tuto myšlenku, nám přiblíží jejich zástupci.
Proč podporuje
firma Wera Werk
s.r.o. regionální veletrh vzdělávání,
vysvětluje jednatel
společnosti pan Martin Broich.
Firma Wera úspěšně vyrábí kvalitní profesionální nářadí v Bystřici
už více než 15 let.
Většina našich zaměstnanců je
z Bystřice a jejího blízkého okolí.

Téma měsíce: BYSTŘICKÝ VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ

Rádi bychom, aby to tak zůstalo
i nadále.
Proto již dlouhou dobu podporujeme obě bystřické střední školy – Gymnázium a VOŠ a SOŠ
Bystřice. Vždyť každý její žák
je naším potencionálním zaměstnancem.
Záleží nám na tom, aby mladí
lidé měli možnost najít v regionu
kvalitní vzdělání a později i dobrou práci.
Ve spolupráci s VOŠ a SOŠ
Bystřice jsme otevřeli tříletý učební obor zámečník strojní výroby s
možností pokračování v nástavbovém studiu zakončeném maturitou.
(Pokračování na str. 6)
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Poznávejte s vodomilem
zajímavá místa na Bystřicku
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Pátý ročník výherní a poznávací akce v období od 23. 4. do 30. 10. 2011,
bude zahájen současně s otevřením dílny v přírodě
a Bystřických zastavení na vrchové za karasínem.
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1/ Masarykovo náMěstí v Bystřici n. P. 7/ ryBník argentina
2/ kousek slovácka v rožné
8/ železárny ŠtěPánov s.r.o.
3/ agrofarMa v HaBří
9/ zřícenina HraDu zuBŠteJn
4/ soustava ryBníků v ČernéM lese
10/ Dílna v PříroDě na vrcHové
5/ uMělá zřícenina v lese Jivíně
11/ HraD Pern teJn
6/ Důlní závoD r1
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Výhry

Pokud bude mít účastník vyplněno:
a) alespoň 4 rubriky, obdrží jednu volnou vstupenku do Westernového městečka Šiklův mlýn
b) alespoň 6 rubrik, má nárok na jednorázový bezplatný hodinový vstup do krytého bazénu
v areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem
c) minimálně 8 rubrik, postupuje do slosování cen:
- jízdní kolo v hodnotě 5000,- kč
- víkendový pobyt pro dvě osoby ve slovácké chalupě v rožné
- poukaz do restaurace Hostince v Habří v hodnotě 500,- kč
- poukaz pro dvě osoby na jízdu v BvP se vstupem do Westernového městečka Šiklův mlýn zdarma
- sfárání do hlubinného uranového dolu 1200 m v Dolní rožínce v termínu dle domluvy
- jezevčík – litinový čistič bot
- večeře pro dva lidi v hodnotě 500,- kč na hotelu skalský dvůr
- prohlídka vnitřku vodního díla vír dle domluvy

Bližší informace o podmínkách a výhrách této akce získáte v turistickém
informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem, v obcích Mikroregionu Bystřicko
a v ostatních zúčastněných lokalitách nebo na webových stránkách

www.bystricenp.cz
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Jaroslav Podsedník

K OMINICTVÍ
Kontakt:

Jaroslav Podsedník
Na Vyhlídce 526
593 01 Bystřice n. P.
603 814 667
jpkpodsednik@iol.cz

Nabízí:
čištění a kontroly komínů
opravy a stavby nových komínů
frézování a vložkování komínů
měření tahu komína
prohlídky komínů kamerou
revize komínů a kouřovodů
revizní a technické zprávy
poradenskou činnost

Víkend plný pohybu pro ženy v Blansku
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28. 10. - 30. 10. 2011
Cena: 1 500,- Kč/os.
V ceně zahrnuto: 6 lekcí cvičení (dance aerobik, step aerobik, posilovací lekce, cvičení na velkých míčích, strečink,…), plná penze, ubytování ve
dvou a čtyřlůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením.
Možnost využití: bazén, solárium, masáže, vířivku, restaurace s barem,….
(není zahrnuto v ceně, mohu předem domluvit).
Zájemci se hlaste na email: bystricenp seznam.cz, nebo na tel.:
736 773 621
Doprava do Blanska vlastní.
Těší se na Vás Jitka Exlová.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2011

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2011
Datum
17. 9. - 31. 11. 2011
24. 9. 2011
27. 9. 2011
27. 9. 2011

Název akce
Výstava občanského sdružení
Přednáška o zdravém životním stylu; 17.00 hod.
Výchovný pořad pro školy, Malá etiketa;
od 8.00 do 10.00 hod.
Divadelní představení Otylka; 19.30 hod.

28. 9. - 2. 10. 2011

Svatováclavské pivo

28. 9. - 30. 9. 2011
29. 9. 2011

Víkend plný pohybu pro ženy v Blansku
Kino, animovaná pásmo pohádek; 10.00 hod.

30. 9. 2011

Slavnostní otevření atria školy; od 19.00 hod.

30. 9. - 2. 10. 2011
1. 10. 2011
1. 10. 2011

Víkendový pobyt s aerobikem
Farmářské trhy; 8.00 hod.
Diskotéka

8. 10. 2011

Pohár Vysočina MX CUP; 10.45 hod.

8. 10. 2011
8. 10. 2011
8. 10. 2011

Slavnostní otevření Galerie v průchodu; 10.00 hod.
Tradiční bystřické hody; 16.00 hod.
Předhodová zábava

9. 10. 2011

Tradiční bystřické hody; 9.00 hod., ortel 14.30 hod.

9. 10. 2011

Štěpánovské hody

11. 10. 2011

Setkání křesťanských seniorů; 14.00 hod.

13. 10. 2011

Den otevřených dveří v Občanské poradně; 9.00 hod.

14. - 16. 10. 2011

II. ročník Oktoberfestu

15. 10. 2011
16. 10. 2011
16. 10. 2011
19. 10. 2011
20. 10. 2011
21. 10. 2011

Slavnostní otevření místní knihovny
v prostorách ZŠ a den otevřených dveří ZŠ;
14.00 hod.
Slavnostní koncert k 10. výročí orchestru
N. Kyjovského; 18.00 hod.
Hodová zábava; hraje Tonic
Roženské hody; 15.00 hod.
Rozsošské hody; hraje Zuberská 7; 15.00 hod.
Pražské dechové trio; 19.30 hod.
Divadlo pro děti – Na paloučku; 8.30 hod.
Bystřický veletrh vzdělávání; 10.00 - 16.00 hod.

21. 10.2011

Oldies párty s hubou 60-90 let; 20.00 hod.

14. 10. 2011
15. 10. 2011

21. – 23. 10. 2011

Víkend italské kuchyně

29. 10. 2011
Farmářské trhy; 8.00 hod.
30. 10. 2011
Muzikálový večer; 19.00 hod.
31. 10. 2011
Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod.
Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

Papá
prázdniny
Dne 29. 8. 2011
se na hřišti v Divišově konalo loučení
s prázdninami. Za
příznivého
počasí
se sešlo 34 občanů
z Rovného a Divišova. Opékaly se
párky a děti řádily na
atrakcích. Všem se to
líbilo, a tak při první
příležitosti uskutečníme další akci.
Samospráva Divišov
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Místo
Půdní galerie muzea
přísálí KD
Štěpánov n.S.

Organizátor
Jimramovské Pavlovice

velký sál KD

KD Bystřice n. P.

velký sál KD
Slov. chalupa v
Rožné
Blansko
velký sál KD
VOŠ a SOŠ
Bystřice
Sportovní hala
Masarykovo nám.
KD Štěpánov n.S.
Dalečín -Písečská
Zmole
Masarykovo nám.
Masarykovo nám.
KD Štěpánov n.S.

KD Bystřice n. P.

Kahánek
Město Bystřice n. P.
FK Železárny Štěpánov
Motocross sport
Miroslav Vašek
KD Bystřice n. P.
KD Bystřice n. P.
FK Železárny Štěpánov

Masarykovo nám.

KD Bystřice n. P.

Štěpánov n.S.

FK Železárny Štěpánov

Orlovna
vstupní hala
polikliniky v B.n.P.
Slov. chalupa v
Rožné

SKS Orel Bystřice n. P.
Sdružení Nové Město
na Moravě o.s.

Obec Štěpánov n.S.

Slovácká chalupa
Jitka Exlová
KD Bystřice
VOŠ a SOŠ Bystřice

Slovácká chalupa
ZŠ, MŠ Strážek
a Městys Strážek

ZŠ Strážek
velký sál KD
KD Rožná
před KD Rožná
Náves a orlovna
malý sál KD
velký sál KD
KD Bystřice n. P.
Slov. chalupa v
Rožné
restaurace
Rozhledna
Masarykovo nám.
velký sál KD
velký sál KD

SONK, o.s. při ZUŠ a
KD v Bystřici n.P.
SDH Rožná
SDH Rožná
Obec Rozsochy
KD Bystřice n. P.
KD Bystřice n. P.
Město Bystřice n. P.
Slovácká chalupa
restaurace Rozhledna
Město Bystřice n. P.
Magna Diesis
KD Bystřice n. P.

PRONÁJEM
Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru
v suterénu Příční 405 (nová
budova Městského úřadu) za
účelem provozu bufetuobčerstvení. Nájemné 1 Kč/rok
+ náklady nájmem spojené
– elektrická energie, vodné
a stočné a otop. Podmínkou je
provedení změny užívání nebytového prostoru. Bližší informace Ing. Ivan Buchta MěÚ
Bystřice n. P.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
27.8. Kristýna Filipová
Ing. Jiří Liška
16.9. Kristýna Slezáková
Martin Šterlink
Narození
14.7. Kristýna Straková
18.7. Ema Klusáčková
19.7. Adéla Řádková
23.7. Martin Lukášek
31.7. Kateřina Bělíková
Jubilanti
ŘÍJEN 2011
Bohumil Vostrejž
Arnošt Grund MUDr.
Olga Martinková
Veronika Pečinková
Květoslava Filipová
Věra Drhlíková
Miroslav Jaňour
Lubor Nepejchal
Gerhard Vičar

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

Z jednání místní
samosprávy
v Domaníně
Na začátku září proběhlo v Domaníně pracovní jednání samosprávy se starostou a místostarostou města na téma kanalizace
v Domaníně. Stalo se tak na přání
samosprávy, která není spokojena
se zastavením projekční přípravy obecní kanalizace. Starosta
v úvodu zopakoval již dříve sdělené důvody, proč bylo projektování kanalizace pozastaveno, a to
jednak fakt, že v současnosti není
otevřen žádný dotační program, ze
kterého by bylo možné kanalizaci
v Domaníně financovat, a jednak
to, že měrné investiční náklady na
připojení jednoho obyvatele jsou
nad hranicí přijatelnosti pro všechny dnes známé dotační tituly.
Bylo dohodnuto, že samospráva ve spolupráci s městským úřadem a projektantem bude během
zimních měsíců tohoto roku společně pracovat na takových úpravách projektu kanalizace, kterými
se podaří snížit měrné náklady
výstavby kanalizace pod přijatelnou hranici, která činí asi 100
tis. Kč na jednoho ekvivalentního
obyvatele. Pokud se tento úkol
podaří splnit, bude odstraněna
jedna ze zásadních překážek realizace kanalizace v Domaníně
a bude možno čekat na otevření
dalších dotačních programů. Dle
sdělení místostarosty je realizace
možná nejdříve v roce 2014.
Zdeněk Skula
předseda samosprávy

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA
PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ BYTU
A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ
Nedílná součást smlouvy o nájmu bytu číslo :

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení
I. Užívání společných prostor a zařízení
1. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných prostorách domu není dovoleno. Dětské kočárky lze umísťovat
pouze do prostoru vyhrazeném pronajímatelem.
2. Ve výtahu, v kočárkárně, sušárně prádla, sklepě a ostatních společných
prostorách domu není dovoleno kouřit.
3. Při užívání společných prostor, zařízení a vybavení domu jsou nájemci bytů povinni plnit povinnosti uložené pronajímateli jako vlastníkovi
domu na základě právních předpisů na úseku hygieny a bezpečnosti práce a plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti požární
ochrany.
4. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Systém sběru,
třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu určuje vyhláška
města Bystřice nad Pernštejnem č. 2/2011
II. Zajištění pořádku a čistoty v domě
1. Nájemci po vzájemné dohodě mezi sebou zajišťují pořádek a čistotu ve
společných prostorách domu.
2. V případě, že majitel domu zjistí, že úklid společných prostor není prováděn vůbec nebo nedostatečně, je jeho povinností zajistit úklid formou
placené služby. Náklady za úklid budou rozúčtovány dle počtu osob
v jednotlivých bytech.
III. Sušárny prádla
1. V sušárnách není dovoleno uskladňovat předměty, kouřit a užívat otevřeného ohně. Klíč od sušárny je uložen u osoby určené pronajímatelem
a musí být kdykoliv dosažitelný. Náhradní klíč pro nutné případy musí
být uložen na určeném vhodném místě. V době mrazů nesmějí okna
v sušárnách zůstat otevřena.
IV. Sklepy
1. Pokud je sklep (nebo sklepní kóje) součástí nájemní smlouvy k bytu,
musí být nájemci volně přístupný a musí být umožněno jeho uzamčení.
2. Jsou-li ve sklepě ukládány též potraviny, učiní nájemce opatření, aby
uložené potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hmyzu a hlodavců.
3. Skladování hořlavých látek, kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepě
je zakázáno.
4. V době mrazů musí být sklepní okénka dobře uzavřena.
V. Domácí zvířata
V zájmu ochrany života a zdraví, zachování čistoty a pořádku v domě,
bezpečného a klidného občanského soužití je chovatel zvířete povinen
zejména :
- zamezit volnému pobíhání nebo nekontrolovanému pohybu zvířete ve
společných prostorách domu,
- dbát, aby zvíře neznečišťovalo společné prostory domu a okolí domu,
- důsledně dbát na dodržování hygienických pravidel, čistotu, bezpečnost
ostatních nájemců a pečovat o to, aby chov zvířete nedával podnět k narušení pravidel občanského soužití v domě,
- zajistit, aby chované zvíře neobtěžovalo sousedy nadměrným hlukem,
či jiným způsobem.
VI. Klid v domě
1. Nájemci bytů jsou povinni učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak,
aby sami ani osoby, které s nimi bydlí nebo je navštěvují, ani zvířata jimi
chovaná bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným
hlukem.
2. V době nočního klidu, to je od 22.00 do 06.00 hodin, je nutno zabránit jakémukoliv rušivému hluku. V této době není vůbec dovoleno hrát
na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu,
pračky a jiné hlučné přístroje a vykonávat jakoukoliv činnost působící
hluk. Rovněž je třeba zejména v době nočního klidu ztlumit rozhlasové
a televizní přijímače, gramofony apod., aby hluk nepronikal do okolí.
VII. Spory
1. Dojde-li ke sporu ve výše upravených vztazích, bude řešen dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud není stanovena příslušnost
řešení soudu či jinému orgánu.
2. Opakované porušení povinností nájemce je závažným porušením nájemní smlouvy a pronajímatel může nájem bytu vypovědět podle příslušného
ustanovení § 711a občanského zákoníku (bez přivolení soudu!).
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Ukončení analogového vysílání ČT
V pátek 30. září 2011 ukončí řádný provoz 11 analogových dokrývačů ČT1 (Bohdalovice, Bystřice nad
Pernštejnem – Voldán, Dolní Dobrouč, Dub u Prachatic, Hlubočky,
Horní Benešov, Horní Lipová, Kytlice
– Mlýny, Letovice, Ryjice, Zálesní
Lhota) a 6 analogových dokrývačů

ČT2 (Hejnice – Lázně Libverda, Horní Benešov, Horní Lipová, Okrouhlice
– Vadín, Ryjice, Stárkov). Jejich signály před vypnutím z technických důvodů nebudou označené piktogramem
ani textovou lištou.
Štěpán Janda
Tiskový útvar ČT

Energetické využití komunálního odpadu
– moderní a ekologické řešení pro Vysočinu
Směsný a objemný komunální
odpad tvoří asi 70 % komunálního
odpadu, který na Vysočině my všichni vyprodukujeme. V přepočtu na
jednoho obyvatele to znamená ročně
280 kg odpadu (230 kg směsného a
50 kg vytříděného), o které se musí
města a obce postarat. Množství produkovaných odpadů přitom neustále
roste. Tato skutečnost vede k rychlému zaplňování stávajících skládek
směsným odpadem, takže v horizontu 10 až 15 let by se musely zakládat
skládky nové, samozřejmě se všemi
negativními důsledky pro vzhled krajiny a životní prostředí. Vedle hrozby
naplnění skládkových kapacit jsou
dalším rizikem pro obce a jejich rozpočty rostoucí náklady na odpadové
hospodářství. „Je zřejmé, že na tuto
situaci se nelze dívat se založenýma rukama. Proto Kraj Vysočina
spolupracuje s obcemi na realizaci
integrovaného systému nakládání
s odpady, v němž je využití směsného komunálního odpadu klíčovým
problémem. Jsme přesvědčeni, že
dlouhodobě nejvýhodnějším řešením
– řešením ekologickým, ekonomickým a přitom sociálně únosným – je

jednoznačně energetické využívání
směsného komunálního odpadu,“
uvedl radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý.
S ohledem na možnosti odbytu
tepla a předpokládanou kapacitu
zařízení 100 – 150 000 tun směsného komunálního odpadu ročně
byly pro výstavbu energetického
zařízení vytipovány lokality Jihlava
a Žďár nad Sázavou. Během podzimu
budou obě místa podrobně posouzena z celé řady hledisek – soulad
s územním plánem, akceptování zařízení veřejností, dopravní dostupnost,
odběratelé tepla, ekonomika odbytu
energie, úspory emisí aj. „Zkušenosti
z Rakouska, Švýcarska nebo severských zemí jednoznačně potvrzují, že
produkce energie a tepla ze zařízení
na energetické využití odpadů bude
pro vybrané město znamenat úsporu klasických paliv, snížení emisí
škodlivých látek do ovzduší, omezení skládkování odpadů. Z pohledu
občanů a jejich rodinných rozpočtů je
významným přínosem stabilizace cen
za likvidaci odpadu a za teplo dodávané do sítě centrálního zásobování
teplem,“ dodává Zdeněk Ryšavý.

Úvaha nad odcházejícím létem
Zjistil jsem zvláštní úkaz. Pokud
pro občany děláte málo kulturních či
sportovních akcí, sice brblají, ale přicházejí jako diváci a zaujatí pozorovatelé. Pokud se začne dařit a nabídka je vyšší a kvalitnější, zájem opadá.
Právě naše město prochází takovým
poměrně velkým rozmachem různých akcí v oblasti sportu, kultury,
festivalů a podobně. Dříve jsme o
našem městě neslyšeli v této oblasti
žádné pochvalné zprávy. Žádná akce
nebyla typicky bystřická. Propagace
bídná a nesystémová. V našem městě máme několik nových významných pořadatelů, kteří připravují dnes
již tradiční pořady. Máme mnoho
nových a netradičních projektů, které
nám mohou závidět i ostatní a větší
města. Díky za to.
Divák je ale čím dál náročnější
a vybíravější. Plesy musí být připraveny se známou hvězdou show businessu, hudební vystoupení nejlépe
s poloprofesionály a sport nejlépe na
vrcholové úrovni. Dám příklad: Bystřičtí fotbalisté hrají dlouhodobě velmi
dobrou kopanou. Jsou již mnoho roků
na předních místech nejvyšší krajské

soutěže. Hrají se svými odchovanci
bez drahých nákupů a přesto jsou návštěvy velmi bídné. Je až k pláči, že při
zápase předních týmů soutěže musí
pořadatelé zalhat do tisku, že na utkání
bylo přítomno 100 platících diváků!
Že by v tom byla výše vstupného
30,- respektive 15,- Kč pro důchodce a mládež, ženy a dívky zdarma?
Špatná kopaná? Nevhodný čas začátku? Počasí? Vzdálenost od bytu ke
sportovišti? Lenost? Nevím. A tak to
je i s některými dalšími produkcemi.
Bystřickému létu by také slušelo více
diváků, i když objektivně musím přiznat – počasí nebylo z nejlepších.
Snad nastane obrat a naši občané si budou vážit regionální kultury
a sportu, který nabízíme. Domnívám
se, že je vše za přijatelnou cenu a tedy
dostupné všem. Vždyť život není jen
o starostech, práci a stresu. Každý by
se měl snažit odreagovat, vidět a zažít
něco hezkého, jiného a tedy i osvěžujícího. Všechny tyto atributy nepochybně prospívají našemu zdraví a psychické pohodě.
Krásný zbytek roku přeje
Karel Pačiska
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Bystřický veletrh vzdělávání ...
Našim žákům nabízíme stipendium,
placenou povinnou praxi přímo ve
firmě, finančně přispíváme na lyžařský výcvik a na řidičský průkaz.
Tyto naše žáky přednostně nabíráme
na letní brigády, kde mají příležitost
prověřit své teoretické znalosti v praxi. Samozřejmě po vyučení mohou
nastoupit u nás do zaměstnání.

(Pokračování ze str. 1)
Také studenti gymnázia mají ma školami.
možnost seznámit se s naší firmou
Pro žáky základních škol jsme
například formou různých exkurzí ve spolupráci s městem vyhláa po skončení studia zde najít uplat- sili soutěž Bystřický kutil, jejínění. Někteří studenti u nás pracova- mž cílem bylo představit žákům
li o letních prázdninách na brigádě.
řemesla zábavnou formou a zvýšit
Firma podporuje i další školní tak jejich zájem o studium technicaktivity, v letošním roce například kých oborů. Slavnostní vyhlášení
obnovený majáles pořádaný obě- výsledků soutěže bude právě na

Veletrhu vzdělávání se účastní i Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola v Bystřici nad Pernštejnem. Proč je veletrh zajímavý pro školu přiblíží zástupce školy, pan Tomáš Krejčí.
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem se svou dlouholetou
tradicí odborného vzdělávání v regionu se aktivně zapojí do konání bystřického veletrhu. Pro naši odbornou školu je veletrh místem, kde společně
s partnerskými organizacemi (bystřická WERA, Rotter, Město Bystřice nad
Pernštejnem, Agro Rozsochy a mnoha dalšími) nabídneme všem uchazečům o studium nejenom různé možnosti uplatnění se na trhu práce u místních firem, ale také se budeme snažit žáky základních škol přesvědčit o tom,
že nejen gymnaziální vzdělání je vstupenkou ke studiu vysokých škol a že
na naší škole je možno získat i vzdělání vyšší než maturitní, tj. s titulem DiS.
na vyšší odborné škole.
Kvalita střední odborné školy se odráží v dosahovaných úspěších při různých soutěžích, prezentacích a akcích pořádaných nejenom při výuce. Budeme prezentovat práci Studentského klubu VOŠ a SOŠ, který je pravidelným
organizátorem zajímavých kulturních akcí v Bystřici a blízkém okolí.
Všechny návštěvníky rádi oslovíme naší nabídkou vyučovaných oborů.
Vyšší odborná škola je zastoupena tříletým akreditovaným oborem
Agroturistika, který připravuje absolventy s titulem DiS. pro podnikatelskou činnost v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky.
Střední odborná škola nabízí 2 čtyřleté maturitní obory a to:
Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba je oborem připravujícím odborníky s maturitním vysvědčením ve výrobních provozech, ekonomických útvarech podniků, ve službách, organizacích pro rozvoj venkova,
v zemědělské prvovýrobě a dalších odvětvích. Obor během 4 let je naplněn více než 20ti týdny odborné praxe, která je v současnosti směřována
do soukromých podniků v blízkém okolí.
Management služeb a cestovního ruchu profesně připravuje maturanty
k řízení organizací, aktivitám s působností v oborech cestovního ruchu a s ním
souvisejících služeb, v typových pozicích managementu firem, institucích
státní správy, rekreačních oblastech nejenom v destinacích České republiky.
V současnosti v naší škole nabízíme studium specializace v oboru Aplikovaná informatika ve službách, jehož absolvent získá možnosti širokého
uplatnění při využívání aplikovaných systémů v různých typech organizací
zabývajících se nejenom cestovním ruchem.
Střední odbornou školu dále reprezentují tříleté učební obory - Mechanik, opravář – svářeč a Automechanik a dále také mladý obor zaměřený
na zámečnickou praxi, Zámečník strojní výroby. Všechny tři učební obory
poskytují plnohodnotné vzdělání v profesích, jejichž uplatnění v regionu je
na slušné úrovni především u oborů Mechanik, opravář – svářeč, ale hlavně
u zámečníků, kteří najdou uplatnění například u místní firmy Wera Werk.
Mezi neméně důležité patří také speciální obory Kuchařské práce
a Zámečnické práce ve stavebnictví. Oba dva umožňují studovat odborné učiliště a získat výuční list.

bystřickém veletrhu vzdělávání.
Bystřický veletrh vzdělávání
podporujeme jednoduše proto, že je
v zájmu firmy i v zájmu města
a regionu, aby mladí vzdělaní lidé
zůstávali na Bystřicku, nacházeli
zde práci, zakládali rodiny a dál
tím rozvíjeli náš krásný kraj.

Dalším partnerem veletrhu je Gymnázium Bystřice nad
Pernštejnem. Na otázky nám odpovídal pan ředitel Milan
Hanák.
Proč se účastníte festivalu?
Hlavní myšlenkou festivalu je nabídnout žákům základních škol široké
spektrum možností jejich dalšího uplatnění. Tu svoji školu by si měl vybrat
každý bez rozdílu schopností a zájmů. My přicházíme s nabídkou vzdělávání pro ty, kdo už teď vědí, že jim studium nedělá žádné zvláštní potíže
a že by jednou chtěli dosáhnout vysokoškolského vzdělání, i když konkrétní zaměření jim třeba v tuto chvíli ještě není jasné.
Účastníte se i jiných podobných akcí?
Po určité odmlce jsme se znovu zařadili mezi školy, které se prezentují
na pravidelném Festivalu vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou. Je dobré mít
představu o tom, jaké obory nabízejí odborné školy a na co se třeba zaměřují „konkurenční“ gymnázia.
A vy sami máte nějaké speciální zaměření?
Nedá se mluvit o zaměření, spíše o oblastech, ve kterých dosahujeme
větších úspěchů nebo které neposkytuje každá škola. Tím myslím například
jazykové certifikáty z anglického a německého jazyka, které jsou velkou
devizou pro naše absolventy při dalším studiu, případně pro práci v zahraničí. Zanedbatelné nejsou ani úspěchy při státních zkouškách ze základů
administrativy, kterými se můžeme srovnávat s obchodními akademiemi.
Studenti absolvují během pobytu na naší škole zahraniční vzdělávací zájezdy, výměnné pobyty na partnerských školách, naučí se pohybovat ve světě
mezinárodních jazykových projektů.
S jakou konkrétní nabídkou přijdete na festival?
S takovou, která by mohla žáky zaujmout. Seznámíme je s virtuální
prohlídkou naší krásné školní budovy, se studijním programem i volnočasovými aktivitami. Rádi bychom předvedli i výukové programy, které
vytváří naši učitelé v rámci grantového projektu Evropské unie „Gymnázia
interaktivně“. Jedná se o společný projekt 11 gymnázií Kraje Vysočina pod
vedením gymnázia v Humpolci.
Máte nějaké přání v souvislosti s pořádáním tohoto festivalu?
Mám a není zrovna skromné. Chtěli bychom přesvědčit všechny návštěvníky, že gymnázium je škola, kterou naše město potřebuje a že jsme
schopni nabídnout kvalitu, kterou si naši absolventi odnesou po úspěšné
státní maturitě do dalšího života.

Veletrh vzdělávání se uskuteční 21. října 2011 od 10.00 – 16.00 hodin
v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem.
Zveme všechny rodiče, studenty i zaměstnance jednotlivých firem.
Přijďte se podívat, co vše Vám mohou nabídnout naše bystřické školy
a jaký velký potenciál mají naše bystřické firmy.
-OK-

EXPEDICE ŠPANĚLSKO aneb TOULKY PYRENEJEMI
S Gymnáziem Humpolec, Bystřice nad Pernštejnem a ZŠ Kamenice podnikla opět po dvou letech
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
expedici do Španělska. Probíhala
v termínu od 26. 8. do 3. 9. 2011.
První naší zastávkou byl Camargue ve Francii, kde nás vítala hejna
růžových plameňáků. Tato oblast
je jedním z posledních evropských
hnízdišť a odhaduje se, že zde žije
10 až 20 tisíc párů společně s divokými černými býky a bílými koňmi.
Dále jsme navštívili nejrozsáhlejší pohoří Pyrenejského poloostrova, ležící na hranicích Španělska
a Francie. Naše kroky směřovaly do
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nejkrásnějších míst masívu Maladeta, abychom zhlédli nejvyšší vrchol
Pyrenejí Pico de Aneto 3404 m
n. m. V národním parku Sant Mau-

rici naše výprava vystoupala do
nadmořské výšky 2525 m a někteří
až do 2712 metrů. V této oblasti se
blankytné nebe odráží v hladinách

400 jezer, v okolí šumí a hučí vodopády. Jezera jsou lemována horami,
z nichž některé vrcholky převyšují
3000 m. Expedice pokračovala do
malého knížectví Andora, ležícího
v srdci Pyrenejí na pomezí Španělska a Francie, kde nejnižší nadmořská výška je 800 m. n. m.
Dalším zastavením byla sopečná oblast Garrotxa, která je jednou
z nejzajímavějších lokalit tohoto
druhu v Evropě. V tomto přírodním
parku se nachází asi 40 vulkanických kuželů, které přestaly chrlit
lávu už před 12 000 lety, a proto
jsou jejich svahy v dnešní době již
zalesněné. (Pokračování na str. 7)

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Nový školní rok v bystřických
mateřských školách
Po dubnovém zápisu do bystřických školek bylo jasné, že se u nás
projevil nárůst počtu narozených
dětí. Největší počet dětí byl přihlášen na MŠ Čtyřlístek (sídliště II).
Oproti předchozím rokům se přišlo
zapsat do této školky o 30 dětí více.
Protože město Bystřice prozřetelně počítalo s touto možností,
zachovalo jednu třídu na MŠ Pohádka (sídliště I), která byla z důvodu
nízkého počtu dětí uzavřena v roce
2005. Nebyl velký problém tuto třídu na MŠ Pohádka od 1.9.2011 znovu zprovoznit a umístit všechny děti
do školek v Bystřici.
V době letních prázdnin docházely děti ze všech tří školek do
MŠ Čtyřlístek, protože ostatní dvě
školky měly být zrekonstruovány.
MŠ Pohádka je již jako nová. Jsou
vyměněna okna, školka je zateplená
a z dálky děti i rodiče vítá zajímavě
zbarvená fasáda.
Nezávidění hodná situace vznikla
na MŠ Korálky (Voldán). Z důvodu špatné statiky budovy, která byla
odhalena při přípravě zateplovacích
prací, byla školka uzavřena. Toto zjištění bylo samozřejmě velmi bolestné
a nepříjemné. Zaměstnanci i rodiče
dětí prožívali tuto vzniklou situaci
velmi emociálně. Vždyť opravdu tato
školka byla prostorově nadstandardní
a byla jejich! S hledáním racionálního
řešení se nemohlo otálet, protože za
měsíc od verdiktu statika bylo třeba
zahájit provoz pro 75 dětí. Město jako
zřizovatel MŠ začalo okamžitě jednat
a hledat co nejlepší prostory, kam by
děti mohly být umístěny. V neděli
14.8.2011 se uskutečnilo setkání starosty, rodičů a zástupců MŠ, kde byli
rodiče seznámeni se vzniklou situací
a možnostmi řešení. Během tří týdnů
byly zrekonstruovány prostory prvního patra přístavby II. ZŠ Nádražní
615 a MŠ Korálky přestěhována do
nových prostor. Rekonstrukci i stěhování zajišťovaly TS Města Bystřice.

Přes obavy zaměstnanců i rodičů se
podařilo dětem vytvořit velmi pěkné, vyhovující prostředí. Na děti zde
čekají tři útulné třídy, sociální zázemí, jídelna a přípravna jídla. Veškeré výchovně – vzdělávací činnosti
probíhají dle školního vzdělávacího
programu. Ztížená organizace je
při zajišťování stravování dětí. Obědy se vaří v sousední MŠ Pohádka
a jsou v termoportech přepravovány do nových prostor MŠ. Ale
i s touto situací se zaměstnankyně
vyrovnávají skvěle, byť i s velkým
nasazením. Odměnou jsou jim spokojená, rozzářená očka dětí, které
si v nových prostorech brzy zvykly.
A toto nám všem za veškerou práci
a úsilí určitě stojí.
Děkuji p. starostovi Ing. Karlu
Pačiskovi a ostatním zaměstnancům
MÚ, kteří se podíleli na rychlém
řešení a zajistili prostory a rekonstrukci budovy pro MŠ.
Také děkuji zaměstnancům TS,
zejména panu Ing. H. Nemrahovi za vysoké pracovní nasazení
a vstřícnost, se kterou přistupovali
ke zvládnutí situace v daném termínu. Nemohu opomenout poděkovat
p. řediteli Mgr. Horákovi a všem
zaměstnancům II. ZŠ za snahu vyjít
vstříc našim požadavkům a pomoci
překonat problémy, vzniklé nastěhováním do prostorů jejich školy.
Moje velké díky patří všem
zaměstnancům MŠ, kteří se podíleli
na pracích spojených s rekonstrukcí
MŠ Korálky, ale i zaměstnacům MŠ
Pohádka, kteří zvládli celkový úklid
školy po výměně oken a malování
celé budovy na výbornou.
Díky snaze a odhodlání všech zaměstnanců proběhlo zahájení školního roku na všech školkách bez
problémů. Děti tak přivítalo pěkné
a příjemné prostředí, ve kterém se
jim bude určitě líbit a dobře pracovat.
Vlasta Moncmanová,
ředitelka školy

Opět do lavic
A už je to tady! Skončilo období
letních radovánek a začíná škola.
Usedneme opět do školních lavic.
Někdo poprvé, někdo naposled.
Ve škole se však přes prázdniny
nezahálelo. Přesun mateřské školky Korálky do 2. podlaží přístavby
byl nečekaný a bleskový. Nenadálá situace se díky obětavosti
a pracovnímu nasazení zaměst-

nanců školy, školky, Technických
služeb a dalších firem zvládla bez
větších obtíží.
1. září jsme se tedy mohli všichni přivítat ve vyzdobených a pěkně
připravených třídách.
Ať Vám vyjde letošní školní rok
lépe než ten předešlý.
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615,
Ředitel školy Martin Horák

EXPEDICE ŠPANĚLSKO aneb ...
(Pokračování ze str. 6)
Poslední den našeho putování
jsme strávili v Katalánské metropoli Barceloně. Prošli jsme se po
nejslavnější španělské promenádě
La Ramba, na které to opravdu žije
– potkali jsme spoustu pouličních
umělců, prodavačů... Zapůsobilo

na nás i velké mořské akvárium se
žraloky, kteří nám byli nebezpečně
blízko. Z expedice jsme se vrátili
obohaceni o poznání nejkrásnějších
míst Pyrenejí, unaveni a někteří
i s pocitem, že překonali sami sebe.
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
D. Pivková a H. Kopecká

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Prvňáčci ZŠ TGM ve školní lavici
Prošel si tím každý – přechod
z maminčiny náruče do školní lavice
– to není jednoduchý krok. A první
školní den zůstává v paměti prvňáčků i jejich rodičů nadlouho.
Prvňáčci ze ZŠ TGM jej mají
úspěšně za sebou a již téměř měsíc
chodí hrdě s novou aktovkou na
zádech do školy, mají už své nové
kamarády, své místo ve třídě, svou

paní učitelku a už se toho také mnoho naučili.
Všem našim prvňáčkům přejeme
jen samé krásné chvíle ve škole,
mnoho úspěchů a aby jejich cesta za
vzděláním měla stále tu jiskru, kterou měli v očích 1. září.
A jejich rodičům? Hlavně trpělivost a radost z jejich ratolestí.
Hana Nosková

Ceník zájmových útvarů DDM
na šk. rok 2011/12:
Zájmový útvar
FLÉTNA
KYTARA
KERAMIKA
KERAMIKA-dospělí
KERAMIKA-TOČENÍ NA KRUHU
VŠEUMĚL
VÝTVARNÝ
RYBÁŘSKÝ
POKÉMON
AEROBIK-začátečníci
AEROBIK-pokročilí
MINI AEROBIK
CVIČENÍ PRO ŽENY
MAŽORETKY
JUDO
JUDO-dospělí
SEBEOBRANA
STŘELECKÝ
BASKETBAL
ŠACHY
GEOCACHING
JÓGA PRO DĚTI
STEPMANIE
MODELÁŘSKÝ
HRY NA PC
UŽIVATELÉ PC
UŽIVATELÉ PC-dospělí
3D GRAFIKA
ELEKTRONIKA
VIDEOTVORBA

Cena v Kč
600,600,1000,1300,1200,800,800,500,300,500,600,500,30,-/lekce
500,1200,1500,1000,700,600,500,300,300,20,-/1x
600,700,700,1200,500,700,               600,-

Cena je uvedena za celý školní rok, ale lze platit i pololetně.Více
informací na telefonu 566 552 700 nebo na stránkách: www.ddmbystrice.webnode.cz
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INZERCE

Slovo hejtmana

Kulturní dům a Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici nad Pernštejnem

Každý z nás by dokázal vyjmenovat několik podmínek spokojeného života. Na
jednom z prvních míst by byl pravděpodobně pocit bezpečí. Vysočina je z hlediska
kriminality jedním z nejbezpečnějších regionů naší republiky. Ale nemůžeme se
tímto utěšovat, protože ani u nás není situace ideální. Kromě toho obecnou bezpečnost podmiňuje i mnoho dalších okolností. Její narušení může přijít prostřednictvím nejen trestné činnosti, ale i živelnými pohromami – požáry, povodněmi,
vichřicemi.
Důležité je, abychom v krizi věděli, kam se můžeme obrátit, odkud a jak
rychle přijde pomoc. Profesionální pomoc v kritických situacích nám poskytují především policisté, hasiči a zdravotní záchranná služba. V současnosti
bohužel přes naše několikeré intervence u ministra vnitra a předsedy vlády
pokračuje velmi citelné omezování prostředků na činnost policie a profesionálních hasičů. Slíbené peníze stále chybí na zdravotnictví, záchranku jsme
už na jaře museli „zachraňovat“ další mnohamilionovou dotací z krajských
prostředků. Zatím díky obětavosti těchto základních složek naší bezpečnosti
nejsou tato omezení viditelně znát, ale pokud bude peněz na jejich činnost
stále méně, budou tyto „úspory“ téměř znemožňovat jejich účinné fungování.
Přitom například naši hasiči mají špičkovou úroveň a jsou uznávaní i v zahraničí. Při své nelehké práci často nasazují i své životy. Od letoška se dočkali
snížení svých platů a mnozí i zkušení zvažují odchod z hasičského sboru, kde
ovšem budou znatelně chybět. Podobná situace je i u policie.
Jsou situace, kdy stačí zásah policie, jindy si poradí hasiči nebo záchranka.
Při jakékoliv větší nehodě nebo živelné katastrofě je ale nutná spolupráce všech
těchto složek. Proto funguje na úrovni kraje i obcí „integrovaný záchranný systém“ – ten určuje pravidla fungování této spolupráce. Jeho akceschopnost je
pravidelně prověřována plánovanými součinnostními cvičeními a praxí běžného života. A už mnohokrát se v praxi projevila schopnost velmi dobré spolupráce všech – včetně návaznosti krizového štábu kraje a jednotlivých obcí. Při
krizových situacích se nejednou projevila i obětavost dobrovolných hasičů.
Složitá doba přináší i nová ohrožení – například přístupnost internetu i pro
širokou populaci znamená kromě nesmírných možností nových informací
i nebezpečí, zvláště pro mládež. Snažíme se na tato úskalí upozorňovat. Proto
Kraj Vysočina mimo jiné vyhlašuje první ročník soutěže „Víš, co ti hrozí na
netu?“. Cílem této netradiční aktivity je přiblížení problematiky elektronické bezpečnosti a jejích negativních důsledků žákům a studentům základních
a středních škol na Vysočině. Úkolem studentů bude pomocí hraného filmu,
počítačové animace, kresleného komixu, plakátu, fotoanimace či prezentace
zachytit problematiku elektronické kriminality jako je kyberšikana, kybergrooming (jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť
a donutit ji k osobní schůzce), kyberstalking (nebezpečné pronásledování) či
jiné nástrahy používání internetu. Podrobnosti se zájemci mohou dozvědět na
krajských stránkách www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.
Naše bezpečnost závisí na pomoci státu, kraje, obce, jejích organizací. A také
na prvcích občanské společnosti – dobrovolných organizacích občanských aktivit. Proto vítám i skutečnost, že v řadě našich měst fungují i občanské poradny
s různým zaměřením pomáhající lidem v nouzi a nejistotě. Ale v neposlední
řadě naše celková bezpečnost závisí i na naší vlastní zodpovědnosti, na tom, zda
nepřehlížíme lhostejně i drobné projevy negativních jevů kolem nás, které mohou
přerůstat ve velké problémy. Není ale vůbec žádoucí abychom bezpečnost brali
doslova do svých rukou.Toho snad stát dosáhnout nechce. Přes všechny problémy si přece jen myslím, že Vysočina je dobré a poměrně bezpečné místo pro
život. A doufám, že díky našemu společnému úsilí tomu tak bude i v budoucnu.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

MŠ Pohádka slavila
velký úspěch
Naše MŠ Pohádka slavila velký
úspěch v celostátní výtvarné soutěži
„CESTOU DVOU BRATŘÍ“.
Do této soutěže bylo zasláno 1553
prací z více než 128 škol. Obrázky
hodnotila odborná komise profesionálních výtvarníků ve složení: Adolf
Born (předseda), Miroslava Trizuljaková a další. Komise vybrala z každé
kategorie 15 nejzdařilejších obrázků.
Naše Danielka Zbraňková vyhrála
2. místo ve své kategorii.
Krásnou cenu a diplom ji předávala 4. 7. 2011 ve Velehradě paní Livie
Klausová. Blahopřejeme a doufáme,
že další děti z naší MŠ budou mít
nadále takové úspěchy.
Kolektiv MŠ Pohádka
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KULTURA

TRADIČNÍ
BYSTŘICKÉ
HODY
konané pod záštitou starosty města
Sobota 8. října 2011 – náměstí
16.00 hodin
- Stavění máje za doprovodu 			
		 Dechové hudby Pavla Slezáka
17.00 hodin
- Koncert country skupiny 			
		 THE MERYLEN z Brna
19.00 hodin
- Noční ohňová show – Novus Origo Polná
Neděle 9. října 2011 – náměstí
09.00 hodin
- Zahájení hodového jarmarku
09.15 hodin
- Povolení hodů a předání klíče od města
		 u staré radnice na náměstí
- Děti mateřských škol
- Dechová hudba Bystřická kapela
09.45 hodin
- Dechový orchestr ZUŠ
10.00 hodin
- Otevření Galerie v průchodu
10.20 hodin
- Aerobik DDM
- Dance style Bystřice n.P.
- Aerobik J. Exlové
- Roztleskávačky
10.45 hodin
- Rytířské klání – Rytíři Země zubra
11.15 hodin
- Koncert populární skupiny ABBA
		 revival z Hranic na Moravě
12.30 hodin
- Soutěž v pojídání bramborových
		 šišek sypaných mákem
Pokus o vytvoření rekordu za účasti špičkových jedlíků. Zúčastní se mj. Kamil Hamerský - mistr světa
v pojídání švestkových, meruňkových a houskových
knedlíků
14.15 hodin
- Hodový průvod - pokud nám počasí bude přát
14.30 hodin
- TRADIČNÍ ORTEL se souzením berana.
Po skončení ortelu hraje k poslechu a tanci
dechová hudba Bystřická
kapela. Pro děti: kolotoče
a jiné atrakce, projížďky na
koních. Po celý den probíhá velký jarmark s bohatým občerstvením, tradiční
hodoví obři, kejklíři na
chůdách, žid s židovkou…
Pořadatelé děkují všem,
kteří se podílejí na přípravě
Bystřických hodů.

10 let od založení orchestru N. Kyjovského
Milí přátelé. Mnozí z Vás se jistě už
někdy setkali s vystoupením Orchestru N. Kyjovského, který působí jako
občanské sdružení SONK při ZUŠ
v Bystřici nad Pernštejnem. V letošním roce slaví orchestr již 10 let svého
založení. Z malého komorního souboru se stal tělesem, ve kterém hraje
až 30 lidí. Tito hráči na smyčcové
nástroje se pravidelně schází a připravují svá vystoupení, jak nejlépe
dovedou. Věkové složení členů je
8 až 43 let a věřte mi, tato různorodá
skupina je bezvadnou partou, která
je schopná pro dobro věci obětovat
spousty volného času. Za dobu své
existence orchestr odehrál přes 60
koncertů a vystoupení při různých
příležitostech nejen v našem městě.
Těžiště repertoáru tvoří vážná hudba
se skladbami klasických i soudobých
autorů. Orchestr ale připravuje i neobvyklé a zajímavé programy, z nichž asi

nejvýraznější je spojení smyčcového
orchestru s rockovou kapelou, jejichž
výsledkem je řada koncertů s názvem
Balady a romance. Za poslední Irské
balady a romance získal 11. místo
v prestižní anketě kraje Vysočina Zlatá
jeřabina za Kulturní počin roku 2010.
Deset let hudby, práce, koncertů,
radostí i smutků, pomoci i poznání.
To je orchestr, který již deset let reprezentuje naše město. Přijďte se podívat
na Slavnostní koncert, který mapuje
jeho desetiletou činnost. Orchestr
si k účinkování pozval bývalé členy i milé hosty. Srdečně Vás zveme
v sobotu 15. října 2011 v 18:00 do
Kulturního domu. Uslyšíte skladby
klasických autorů, ale i některé z projektu Balady a romance. Koncert se
koná za finanční podpory města Bystřice n. P. a firmy Wera Werk s. r. o.
Těšíme se na Vás.
Lenka Macháčková

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ŘÍJEN 2011
Sobota 8. října, neděle 9. října
– Masarykovo náměstí
TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ HODY
Sobota 15. října – velký sál KD
– 18.00 hodin
Pořádá: SONK, o.s. při ZUŠ a KD
v Bystřici n.P.
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ORCHESTRU NĚHOSLAVA
KYJOVSKÉHO
Koncert bude průřezem deseti let činnosti orchestru. Zazní díla klasických
autorů G. F. Händela, J. Pachelbela, F.
Lehára atd., ale i komornější skladby
od Čechomoru, Asonance a dalších
z úspěšného projektu Balady a romance.
Účinkují: Orchestr N. Kyjovského
a hosté
Koncert se koná za finanční podpory města Bystřice nad Pernštejnem
a firmy Wera Werk s.r.o.
Vstupné: dobrovolné

Středa 19. října – malý sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO
Pražské dechové trio bylo založeno
v roce 1993 a navázalo tak na Hlávkovo dechové trio, které působilo od roku
1966. Soubor vystupuje pravidelně
u nás i v zahraničí – Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Belgie, Japonsko.
Zdeněk Rys – hoboj, Tomáš Knapp
– klarinet, Lukáš Kořínek – fagot
Generální partner koncertů KPH
– Rathgeber, k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům
Čtvrtek 20. října – velký sál KD
– 8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
NA PALOUČKU
Uvádí LOUDADLO Praha
Po úspěšné pohádce Nebojte se stra-

šidel, členové loutkoherecké skupiny Loudadlo nabízí těm nejmenším
další pohádku. Určeno pro děti MŠ
a 1. – 5. třídu ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Neděle 30. října – velký sál KD 19.00 hodin
Pořádá: Magna Diesis
MUZIKÁLOVÝ VEČER
Účinkuje pěvecký sbor Magna
Diesis z Velkého Meziříčí, Komorní
orchestr CORDIAL a hosté
Dirigent: Michal Jančík
Program: Bídnící, My Fair Lady,
Šumař na střeše
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti a senioři 50 Kč
Pondělí 31. října – velký sál KD
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 min.

Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Připravujeme mimo jiné
v listopadu:
5.11. 3. Setkání harmonikářů
9.11. Jakub Smolík
29.11. Ochutnávka vín
Změna programu vyhrazena!
Možnost zakoupení vstupenek na
divadla, zábavné pořady aj. k významným výročím rodinných příslušníků
a známých v dárkové úpravě.
Prodej vstupenek:
Kulturní dům, Luční 764,
tel. i fax 566 552 626,
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00
– 18.00 /pokladna/
Knihkupectví,
Masarykovo náměstí 12,
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

30. ročník KPH v Bystřici nad Pernštejnem 2011 – 2012
1. Úterý 13. září – malý sál – 19.30 h.
JAKUB PUSTINA a jeho hosté
Účinkují:
JAKUB PUSTINA – baryton
MARTA REICHELOVÁ - soprán
RICHARD POHL - klavír
2. Středa 19. října 2011 – malý sál
– 19.30 h.
PRAŽSKÉ DECHOVÉ TRIO
VIRTUOSNÍ VEČER
Pražské dechové trio bylo založeno
v roce 1993 a navázalo tak na Hlávkovo dechové trio, které působilo od
roku 1966. Soubor vystupuje pravidelně u nás i v zahraničí – Německo,
Rakousko, Itálie, Francie, Belgie,
Japonsko. Spolupracuje s předními
českými sólisty a pravidelně natáčí
pro český rozhlas.
3. Úterý 1. listopadu – malý sál – 19.30 h.
TAJEMSTVÍ SAKUROVÉHO
KVĚTU
Netradiční koncert tria japonských
umělkyň
Yasuko Tanaka – trubka

Rie Michimura – klavír
Kaoru Nakayama - violoncello
4. Úterý 6. prosince – velký sál
– 19.30 h.
MUSICA ANIMAE A ŽESŤOVÉ
KVINTETO
Komorní soubor Musica animae byl
založen v roce 2000. Název se dá volně přeložit jako „hudba z duše“. Soubor má sídlo ve Velkých Pavlovicích.
5. Středa 11. ledna 2012 – malý sál
– 19.30 h.
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
KONCERT S PŘÍPITKEM
STAROSTY
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO a
operní hosté
Svátečně laděný program, zaměřený
na slavné árie a dueta z oper a operet
světového repertoáru a virtuózní
skladby pro klavírní trio.
6. Úterý 14. února 2012 – velký sál
– 19.30 h.
TO NEJLEPŠÍ Z MUZIKÁLU

S HERCI MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ
Muzikálový koktejl s Ivanou Skálovou a Radkem Novotným.
Koncert v podání hvězd brněnské
muzikálové scény
7. Úterý 13. března – malý sál KD
– 19.30 h.
ANTONÍN DVOŘÁK A PŘÁTELÉ
PAVEL BURDYCH – housle
ZUZANA BEREŠOVÁ - klavír
Československé komorní duo založili v roce 2004 český houslista Pavel
Burdych a slovenská pianistka Zuzana Berešová. Oba umělci jsou pravidelnými hosty hudebních festivalů
v Česku, na Slovensku a v Německu. Často koncertují ve světových
metropolích – Řím, Paříž, Lisabon,
Soul, Bukurešť, Sofie, Atény, Praha,
Bratislava. Československé komorní
duo je publikem i kritiky oceňováno
za vysokou profesionalitu, perfektní
souhru a muzikalitu.
8. Úterý 17. dubna – malý sál KD

ZA KRÁSAMI FILATELIE
Z historie známe mnoho případů,
že v důsledku přírodních katastrof,
přepadení lupiči nebo piráty i válkami docházelo ke zničení, poškození
či prodlevě při doručování zásilek.
Většinou se na tom ale podílel lidský faktor. V roce 2003 doručila
Česká pošta jedné 84leté důchodkyni z Prostějova pohlednici od
příbuzné z USA. Pozdrav s obrázkem dvou opic ze zoo v San Diegu
byl ale datovaný 20. prosince 1983
a nesl poštovní razítko Los Angeles
21. prosinec 1983. ,,Kdyby se to
nepřihodilo právě nám, zdráhala
bych se uvěřit,“ komentovala došlou

poštu z USA příbuzná adresátky.
Došlá pohlednice nesla kromě odesílacího razítka z Los Angeles zcela
nepochopitelný otisk razítka pošty ve
Frýdku-Místku s datem 14. 4. 2003.
,,Na pohlednici je úplná a přesná adresa do Prostějova včetně směrovacího
čísla. Nechybí ani známka 28 centů
připomínající olympiádu v USA.
A je zde uvedeno, že zásilka putovala letecky. Navíc je kuriózní, že něčí
ruka vyznačila na pohlednici nedoplatek T5+6,40, takže jsme nejprve
dostali jen oznámení o uložení zásilky a museli jsme si ji vyzvednout na
poště. Po zaplacení 11 korun a čtyři-
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– 19.30 h.
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO
Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin Lindtner, Martin Wiesner
Brněnské kytarové kvarteto bylo
založeno v roce 2005 na brněnské
konzervatoři. V roce 2007 mělo
premiéru s Moravskou filharmonií
Olomouc v Brně. V tomtéž roce získalo 1. cenu v interpretační soutěži
komorních souborů Karla Ditterse
z Dittersdorfu ve Vidnavě a v roce
2008 3. cenu na mezinárodní kytarové soutěži Maura Giulianiho v italské
Gorizii.
Permanentka na celou koncertní
sezónu:
Děti, studenti, důchodci, ZTP – 300 Kč
Ostatní – 500 Kč
Vstupné na jednotlivé koncerty:
Děti, studenti, důchodci, ZTP – 70 Kč
Ostatní – 120 Kč
Generální partner KPH –
Rathgeber, k.s.

5. Opožděné zásilky

ceti haléřů úřednice pohlednici beze
slova vydala,“ popsala žena, která si
textovou část pohledu nechala ofotit,
aby ji mohla poslat zpět do USA.
,,Zda jde o rekord v délce doručení,
nemám k dispozici. Za Českou poštu
mohu jen sdělit, že v případě neevidované zásilky je těžké dohledat,
kudy vlastně putovala,“ řekl mluvčí
České pošty. ,,Při šetření na základě
stížností amerických občanů žijících
v Česku se zjistilo, že - mírně řečeno - pošťáci v USA neznají zeměpis.
Dodnes k nám dvacet procent zásilek z Ameriky chodí přes Ukrajinu,
což bych ještě pochopil. Ale chodí

i přes Jihoafrickou republiku, Thajsko nebo Japonsko,“ uvedl tiskový
mluvčí. Asi 38 000 dopisů v podchodu břeclavského nádraží z let
2001-2006 byly začátkem roku
2008 objeveny díky rekonstrukci
nádraží. Nemusíme chodit daleko.
O mrtvých jen dobře. V Bystřici
nad Pernštejnem. působil poštovní
doručovatel, který si nedělal těžkou
hlavu s rychlostí doručovaných
zásilek. Z vyprávění vím, že jednou při ,,koštu“ u klienta zapoměl
i doručovací brašnu s obsahem.
Antonín Ráčil
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Nesmrtelnost duše plyne...

MUZIKÁLOVÝ VEČER
Rádi bychom Vás pozvali na
Muzikálový večer, který se uskuteční dne 30. října 2011 v 19 hodin, ve
Velkém sále Kulturního domu. Na
programu: části z muzikálů – Bídníci, My fair Lady a Šumař na
střeše, jednotlivé muzikály provází

Ve středu 14. 9. 2011 jsme si připomenuli 74. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Ctitelé jeho odkazu a příznivci demokracie se sešli už tradičně u Masarykovy sochy před ZŠ TGM. Hlavní projev tentokrát přednesla pracovnice
Městského muzea v Bystřici Bc. Martina Pulkrábková. Z Masarykových
myšlenek např. uvedla:
„Když myslím na nesmrtelnost, nemyslím tak na smrt a co bude po ní, jako
spíš na život a jeho obsah. Mně nesmrtelnost plyne z bohatosti a hodnoty
lidského života, lidské duše. Člověk sám sobě, člověk člověku je hodnotnější jako bytost duchovní. A nesmrtelnost duše plyne i z uznání Boha, z víry
ve světový řád a spravedlnost. Nebylo by spravedlnosti, nebylo by dokonalé
rovnosti bez věčnosti duší.
A konečně – nesmrtelnost se prožívá už teď, v tomto životě; nemáme zkušeností o životě po smrti, ale máme, můžeme mít zkušenost už teď, že život
opravdový a plně lidský žijeme jen sub specie aeternitatis. Ta zkušenost
záleží koneckonců na nás, na tom, jak žijeme, čeho jsme plni a co ze svého
života tady hledíme udělat. Jen jako duše mezi věčnými dušemi žijeme život
plně a doopravdy. Existence duší je pravým základem demokracie: věčné
věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven. Odtud láska
k bližnímu dostává svůj zvláštní – říkává se metafyzický – smysl.“
					
-HJ-

i vybrané krátké divadelní scénky
z těchto muzikálů.
Účinkuje: pěvecký sbor Magna
Diesis, Komorní orchestr Cordial,
a hosté (setkáte se zde i s několika
mladými bystřickými umělci).
Mol

Setkání harmonikářů
Kulturní dům v Bystřici n.P. pořádá v sobotu 5. listopadu již 3. Setkání
harmonikářů. Tohoto setkání se zúčastňují harmonikáři z celé republiky, ale z
regionu Bystřice n.P. je jich velmi málo. Máme zájem, aby především místní
harmonikáři předvedli své umění.
Hlásit se můžete telefonicky - 566 552 626 nebo e-mailem: kd.bystrice@
atlas.cz, případně osobně v kanceláři kulturního domu do 14. října 2011.

LÉTO A PODZIM V MUZEU

Temné stránky – 2
B ystřice nad P ernštejnem

Současně se slévárenským symposiem proběhla v půdní galerii
muzea vernisáž děl Kateřiny Rossí
a Františka Tržila doplněná obrazy,
sochami a fotografiemi jejich hostů.
V muzeu se stále něco děje.
V současnosti vás můžeme pozvat
na prodlouženou výstavu Technická herna aneb nebojte se fyziky
Ing. Vítězslava Prokopa. Autor je
učitelem fyziky a prostřednictvím
jeho interaktivních pomůcek se rychle dozvíte, jak vzniká střídavý proud
nebo co je to magnetické pole. Vřele
doporučujeme všem studentům!
Další akcí bylo zahájení výstavy občanského sdružení 2 CH dne
17. 9. v půdní galerii muzea. Obrazy
vznikly v průběhu nultého ročníku
malířského sympozia v Jimramovských Pavlovicích. Výstava bude po
31. říjnu následně přesunuta do prostor České spořitelny ve Žďáru nad
Sázavou.
Všechny návštěvníky srdečně
zveme.
Martina Pulkrábková

Hynek Jurman

V rámci svatovavřinecké poutě
proběhl v Městském muzeu Bystřice
nad Pernštejnem cyklus akcí zahájený 10. srpna přednáškou Mgr. Jana
Pulkrábka o sv. Vavřinci v podkrovním sále muzea. Úvodní slovo přednesl otec Karel Rozehnal.
Hlavní událostí však byl 6. ročník slévárenského symposia, který
proběhl ve dnech 13. a 14. srpna
na náměstí před muzeem. Společně
s muzeem sympozium uspořádala
Střední průmyslová škola a vyšší
odborná škola technická, Sokolská 1, Brno. Studenti a absolventi
oborů výtvarného zpracování kovů,
uměleckého odlévání a rytectví
představili pod vedením pedagogů
své kovářské, slévačské a rytecké
dovednosti. Sympozium doplnil
absolvent školy Michal Votruba velmi zajímavou přednáškou
o odlévání zvonů. Všem zúčastněným děkujeme. Velký dík také patří firmě Metalplast s. r. o. z Věžné
za poskytnutí sponzorského daru
v podobě hliníku na tavbu.

ě

N a bystré vod

B ystřice nad P ernštejnem
Hynek Jurman

V dnešním pokračování se vydejme do roku 1933. Jen za měsíc
leden zkosila v Bystřici chřipka
20 osob. Kronikář poznamenal, že
je to „z průměrného ročního počtu
50 zemřelých trochu mnoho“.
Všimněme si však dvou silničních havárií. První z nich se stala
4. května 1933. Pan Kubišta vezl
svým osobním autem do Jihlavy
bystřického továrníka Františka
Nahodila. U Křižanova se však
auto stalo neovladatelným, vrazilo do stromu u silnice a rozbilo
se. Továrník Nahodil omdlel, byl
pořezán rozbitým sklem a krvácel z hlavy. Kubišta sice vyvázl
bez pohromy, ale továrníka měl za
mrtvého. V rozrušení si kladl vinu
za nehodu, tasil střelnou zbraň
a dvakrát se střelil. Byl dopraven do
třebíčské nemocnice, kde zemřel.
Továrník byl vzkříšen, ošetřen
10. strana

a s lehkým poraněním dopraven do
domácího ošetření.
V Bystřici bylo rušno v neděli
8. července 1933, kdy se tu konal
tábor rolníků. Ten byl hojně navštíven a řečníci agitovali pro republikánskou stranu. Ve stejnou neděli
odpoledne, právě o lesoňovické
pouti, tragicky zemřela ve věku
necelých 70 let paní Vincencie
Handlová z Lesoňovic č. 29, dříve
hostinská, v té době výměnkařka,
matka paní Ptáčkové z Bystřice.
Její skon popisuje bystřická i lesoňovická kronika, které se doplňují
v podrobnostech.
Paní Handlová seděla „v sidekaru motocyklu“, tedy v přívěsném
vozíku, který řídil pan Toman
z Ústupu. Na tandemu vezl její
vnučku Pavlu Bočkovou z Ústupu.
Smrt si zavinila nešťastná paní tím,
že spatřila na silnici u Bystřice své
další vnuky, a tak náhle ve vozíku
povstala a chtěla zastavit. Řidič
ji při rychlé jízdě ze Špitálského
kopce neslyšel, proto se k němu
nahnula, spadla na něj a na řídítka a stroj poté narazil do příkopu.
Toman i Pavla Bočková skončili
jen s leknutím, ale paní Handlová
byla prudkým nárazem o strom
okamžitě usmrcena. Kde kdo litoval oblíbené staré paní, v níž vnoučata ztratila milovanou babičku.
Hynek Jurman
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RŮZNÉ

ZHODNOCENÍ LETNÍHO KOLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ
Známe výsledky letního kola Bystřického zrcadlení. Deset nejlepších semifinálových snímků z každého tématu postoupilo do finálového kola a zároveň
se otevřel prostor pro další účastníky v kole podzimním, které bude probíhat
od 1. 9. do 31. 10. 2011.
31. srpen byl dnem uzávěrky letního kola fotosoutěže Bystřická zrcadlení. Šlo o první kolo soutěže, ve které mohou všichni majitelé fotoaparátu bez
omezení věku či míry profesionality a dovednosti v zacházení s fotoaparátem
i nadále přispět do obrazové databanky – kroniky dění a krás mikroregionu
Bystřicko a zároveň vyhrát některou z vypsaných cen a odměn, kterými jsou:
•
1x zrcadlový fotoaparát v ceně 15 000 Kč
•
3x fotografická brašna značky Lowepro
•
3x roční předplatné časopisu FotoVideo
•
3x publikace Večery s fotografy
•
2x roční předplatné časopisu Digitální foto magazín
•
2x publikace Jiří Havel: Fotografie
Ceny jsou určeny pro celkové vítěze lednového finále, které proběhne
v sobotu 21. 1. 2012.
Už první – letní kolo ukázalo velký zájem veřejnosti, místních fotografů i turistů procházejících našim regionem. Na webových stránkách soutěže se během
dvou měsíců sešlo 164 soutěžních snímků. Jejich vysokou úroveň, technické
provedení, kompozici a výslednou atmosféru snímku posuzovali průběžně návštěvníci webu fotosoutěže pomocí bodování, ale hlavní slovo při výběru postupujících deseti finalistů měla šestičlenná odborná porota. V jejím čele stojí odborník

v oboru fotografie nejpovolanější – prof. Mgr. Jindřich Štreit, významný český
fotograf, profesor Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě, nositel ocenění Medaile Za zásluhy I. třídy, udělovaného prezidentem republiky. Dalšími členy poroty jsou prof. RNDr. Miloslav
Druckmüller, CSc., profesor Ústavu matematiky, vedoucí Odboru počítačové
grafiky a geometrie Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického
v Brně, člen vědecké rady a akademického senátu FSI VUT, BcA. Marek Malůšek, fotograf, grafik, odborný pedagog oboru Užitá fotografie a média na Střední
škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Z řad místních hodnotitelů jsou to
Petr Štarha, Ing. Jan Šikula a Ing. Petr Dvořáček.
Toto jsou fotografie, které z celkového počtu 164 vybrala porota do
finále. Postoupila i ta Vaše?
Dokumentární fotografie:		
1. Ruku v ruce v každé situaci
2. Až na dno a zpět
3. Masopustní
4. Ohnivé balady
5. V pelotonu
6. Maraton napříč generacemi
7. Smrt vyhlíží žně
8. Těsně před
9. Šmoulí zvonění
10. Hasiči na Pernštejně
Umělecká fotografie
1. Ranní závoj
2. Paprsky sklizně
3. Mezi ploty
4. Vyhánění
5. Posilvestrovské mlhobraní
6. Rozbřesk
7. Ve Víru mlhy
8. Zimní večer
9. Stopy zimy
10. Makový ráj
Historicko-srovnávací fotografie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nádraží v Bystřici v r. 1905 a dnes
Pohled ze Skřipce v r. 1910 a 2011
Náměstí od pomníku
Náměstí od Obecního úřadu
Dolní část náměstí – 30. léta
Krejčovství Viktora Onze
Dům na náměstí č. p. 63
Podoba průčelí farního kostela
páně sv. Vavřince
9. Most – ulice Cibulkova
10. Pod kostelem

1. místo, dokumentární fotografie
Všem postupujícím blahopřejeme, ostatní mají možnost zabodovat
v následujícím podzimním kole.
Je otevřeno až do 31. 10. 2011,
a to jednotlivcům, školním kolektivům, pořadatelům zajímavých akcí,
prostě všem, kteří v poslední době
mají na svém kontě zajímavý a vydařený fotografický úlovek. Snímky
z minulého kola i nové příspěvky
jsou k vidění v archivu a fotogalerii
na webových stránkách fotosoutěže.
www.fotosoutez-bystricko.cz
KUMŠT, o. s.

Evangelické okénko

1. místo, historicko-srovnávací fotografie

1. místo, umělecká fotografie
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Zveme vás do sborového domu v Bystřici (Nová čtvrť 504), kde
se scházíme k bohoslužbám každé nedělní ráno v 7.50; třetí neděli
v měsíci se konají bohoslužby pro děti. První neděli v měsíci se konají ve 14h také bohoslužby ve společenské místnosti DPS Hotelovka.
Pravidelně probíhají i biblické hodiny pro dospělé. Při nich se díky
biblickému textu zamýšlíme, jaký směr životu dát, otevírá se prostor
k diskuzi nad etickými otázkami i možnost sdílet vlastní zkušenosti.
Biblické hodiny pro dospělé se také konají 1x za 14 dní v Divišově.
Pravidelně bude probíhat náboženství (biblické hodiny) pro děti
v Bystřici a Dolní Rožínce. Přiměřeně věku biblické příběhy vykládáme,
kreslíme, zpíváme o nich a přehráváme si je tak, aby se nás dotkly.
Letos budeme jednou měsíčně v sobotu promítat vítězné dokumenty
filmového festivalu Jeden svět s následnou diskuzí.
K dalším pravidelným shromážděním – schůzkám mládeže, setkáním
střední generace, konfirmačnímu cvičení, zkouškám pěveckého sboru
jste zváni pod střechu evangelického kostela v Novém Městě.
Farářka je také k dispozici pro předkřestní a předsvatební rozhovory a v případě domluvy pohřbu. Kompletní informace naleznete na
http://www.archa.kvalitne.cz.

Markéta Slámová
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Pozvánka na II. ligu
Koncem září se opět rozbíhají
florbalové soutěže v žákovských
i dospělých kategoriích. Bez mediálního poprasku, pěkně v tichosti jsme
oslavili historický úspěch v podobě
postupu družstva mužů do II. celostátní florbalové ligy. Svoji druhou
sezonu ve III. lize mužů jsme přeměnili ve spanilou jízdu, kdy jsme první
postupové místo v tabulce podtrhli
faktem, že ve všech 24 zápasech jsme
bodovali naplno, neztratili jediný bod
a konečný součet skóre byl 202 : 79.
Rád bych poděkoval ještě jednou hráčům, kteří vyválčili postup: v brance
se oháněl Paleček Jiří, před ním prostor čistili Procházka Pavel, Mazánek
Michal, Mach Roman, Císař Luboš
a branky soupeřů ohrožovali Sláma
Jiří, Novák Lukáš, Paleček Petr, Fryšavský Tomáš, Prášil Miloš, Dvořák
Roman, Chocholáč Jaromír, Trentin
Tomáš a s kapitánskou páskou Dvořák Ondřej.
Ale to už je nyní historie. Čeká nás
nová výzva - nová soutěž, noví soupeři. Určitě se k nám vrátí i porážky,

ale jako nováček bychom rádi soutěž udrželi a v II. lize bychom chtěli
sehrát důstojnou roli. Nebude to ale
lehké - velkokluby na straně soupeřů:
České Budějovice, Pelhřimov, Svitavy, Hradec Králové, Jihlava, Třebíč,
kterým nemůžeme konkurovat ani
členskou základnou ani rozpočtem.
Nová organizace soutěže – 3x20 min.
čistého času, pravidelné domácí a venkovní zápasy zase nabízí sehrát 11,
určitě atraktivních zápasů v domácí
hale, před domácím publikem. Tímto bychom rádi pozvali všechny naše
příznivce a fanoušky do sportovní
haly, protože v divácké návštěvnosti
konkurujeme výše uvedeným velkoklubům již nyní. A začínáme již pěkně
zostra: 25. 9. ve Svitavách a pak již
následují první domácí zápasy: 1. 10.
v 19,45 s Litomyšlí a 2. 10. ve 12,15
s Hradcem Králové. Další domácí
zápasy pak slibují derby se Snipers
Třebíč (29. 10.) a s Centropenem
Dačice (30. 10.). Těšíme se a doufáme, že Vám uděláme radost.
Za ASK Bystřice n.P., Luboš Císař

Doubrava Vysočina tour 2011
Dne 20. 8. 2011 se konal v obci
Vrdy u Čáslavi 5. ročník silničního cyklistického závodu Doubrava Vysočina tour o putovní pohár
starosty obce Vrdy. Závod pořádal
cyklistický oddíl Agro Kolín a Fido
Sport Čáslav ve spolupráci s obcí
Vrdy. V 11.00 hodin odstartoval
hlavní závod na 110 km. Závodníci
projeli obcí Vrdy a po mírně zvlněných 30 km se dostali do podhůří
Železných hor. Zde na ně čekalo
první vážné stoupání, Barovice, které je branou malebného kraje Vysočiny. Na 60. kilometru projeli cyklisté údolím řeky Chrudimky, aby pak

vystoupali po úzké silnici k pastvinám nad přehradu Seč, odkud trasa
na 75. km klesala až na hráz přehrady. Stoupání od přehrady přivedlo
závodníky do obce Seč, kde se po
krátkém sjezdu vystoupalo na kopec
Bučina.Odtud čekalo závodníky klesání o 370 výškových metrů na 20ti
kilometrech až do cíle ve Vrdech.
Jiří Pučan v tomto náročném závodě obsadil 6. místo v kategorii muži
do 50 let v čase 2:57:38 a Jiří Binder
18. místo v kategorii muži do 40 let
v čase 3:01:12.Více o tomto zajímavém závodě můžete najít na stránkách: http://dvt.717.cz

První letní Parafest otřásl Bystřicí
Tuto větu lze brát doslovně, neboť zvuky linoucí se z reprobeden slyšeli,
díky krásnému počasí a nízkému tlaku vzduchu, obyvatelé nejen v Bystřici,
ale i z okolních vesnic. Sobota 3. 9. 2011 se stala jedním velkým hudebním
počinem, neboť parta mladých nadšenců z Občanského sdružení Tranzistory
se rozhodla, po několikaletém úspěchu, hudební festival „Parafest“ přesunout i na otevřenou plochu. Tu poskytlo Sdružení dobrovolných hasičů, kterým tímto OS Tranzistory velmi děkuje, na výletišti Pod Horou. „Zábavy se
zde úspěšně pořádají již několik let, lidé to tu znají, zázemí je taky výborné,
takže nevidím důvod, proč bychom neměli mít úspěch i my“, dodává David
Kadlec, jeden z pořadatelů akce.
Parafest má tradici již od roku 2007, kdy se Bystřická skupina Parantampareil (od toho PARAfest) rozhodla pozvat spřátelené kapely z okolí a spojit
v jeden večer své síly na jednom koncertě. Situován byl každoročně v Millenium Clubu v Bystřici, kde se zřejmě odehrají i nadcházející ročníky a kromě
toho i spousta dalších akcí, jako byla například úspěšná návštěva německých
Phlegmatix a švédských Tear Them Down na jaře.
První letní Parafest byl ve všech směrech našlapaný. Program odstartoval
již ve 13:30 veselou Brněnskou bigbítovou sestavou Tumpach kvoč, kteří
museli čelit nejen vysokým odpoledním teplotám, ale také prozatím nízké
návštěvnosti. Ovšem zhostili se této úlohy bravurně. Ihned po nich se na
pódium vrhli již dobře známí Ecce Homo, kteří podpořili odpolední pohodovou náladu staršími i novými hip-hop-undergroundovými peckami. Následováni byli tišnovským hardrockem v podání v Bystřici již ostřílené bandy
S.C.A. V březnu letošního roku vydali svoji v pořadí již šestou desku. To,
že odpoledne vládla pohoda a klídek, museli zkonstatovat i kluci z kapely
100%, kteří, i když jsou na všechno jen dva, a to bubeník a baskytarista,
rozjeli show, již by i v Londýně, tedy městě, z kterého původem pochází
baskytarista, záviděli. Čas se chýlil k 19. hodině a na scénu vstoupili po
dvouleté pauze domácí Parantampareil. Zahráli to nejlepší ze svého dosavadního repertoáru a ačkoli měli na zkoušení pouze týden, dle návštěvníků se
jim koncert velice vyvedl a zajistili tak výbornou atmosféru pro ještě dlouhé
pokračování večera. Nadupaná atmosféra se hodila, neboť následovali hyperaktivní rock’n’rolloví maniaci Unholy Preachers a ti by bez pořádného kotle
nebyli jistě ve své kůži. Zde se ale předvedli v celé své kráse a divokosti, aby
přichystali půdu dalším divočinám v podání skvělých Dirty Blondes. Veřejné
mínění tvrdí, že nejlepší kapela celého večera nažhavila motory a nezastavila
je až do přistání. Krásná, velice akční a jak jinak, než blonďatá, zpěvačka
Beego roztancovala celý parket a nechala otevřená ústa nejen přítomným
mužům, ale i leckterým ženám. Aby se zábava nezastavila, na plac vlezli
také již v Bystřici známí Flattus, crossover-rocková parta z Prahy. Vytáhli
nové písně z loňského alba „V přítmí“ a pomalu zakončovali večer. Předposledním počinem se stala banda Dead Popes Company, kde, jak možná sám
název napovídá, se míchá rock’n’roll s ryzím punkem a tudíž se nedá nic
jiného dělat, než skákat, pogovat, vrážet do lidí, ale hlavně se náramně bavit.
Celý program zakončila v současnosti nejpilnější a nejaktivnější bystřická
skupina Rabies. Vydali šestisongové demo, odehráli nespočet koncertů a na
Parafestu předvedli další a zbrusu nové pecky. Info o všech kapelách, které
na Parafestu vystoupily, najdete pod jejich názvy na stránce www.bandzone.
cz, případně na www.tranzistory.cz.
Tento pohodový a teplý večer strávilo na 250 návštěvníků, jimž bylo
umožněno si pořídit, či vlastní rukou vytvořit svoji placku, polknout několik
hltů piva i jiných nápojů a hlavně se parádně pobavit při skvělé muzice.
Závěrem je třeba poděkovat městu Bystřice nad Pernštejnem za finanční
i organizační podporu, Policii ČR za shovívavost, firmě Jipa Bauer s.r.o
z Třebíče za občerstvení a všem kapelám a přátelům za návštěvu a zábavu. Pořadatelé budou velice rádi, když jim na info@tranzistory.cz , nebo na
jejich facebook napíšete svůj názor, či jakýkoli nápad a těšit se můžete na
další akci, jíž bude koncert kapely Vypsaná Fixa 26. 11. 2011 v sokolovně
Filip Koenig
v Bystřici.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZASTAVTE SE !
Občanská poradna a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
zvou všechny zájemce k zastavení u stánku
s informacemi o nabízených sociálních službách.
čtvrtek 13.října 2011 od 9 do 12 hodin
vstupní hala Polikliniky v Bystřici nad Pernštejnem
Akce probíhá v rámci Týdne sociálních služeb ČR, jehož motto zní „Podporujeme kvalitu života“.
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SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ, INZERCE

Pravda over 30 cup
V sobotu 3. 9. 2011 proběhl na
atletickém stadionu Tomáše Dvořáka
již druhý ročník atletického sedmiboje pro sportovce starší 30ti let zvaný
Pravda over 30 cup. Po dvou letech
naschválů od počasí se letos sluníčko
na nás smálo hned od rána a vydrželo
po celý den. Hned se to odrazilo na
účasti soutěžících a na počtu fandících
diváků. Startovalo 36 účastníků, z toho
bylo 6 děvčat.
Pěkné počasí se projevilo i na výkonech, ve kterých si velká část soutěžících vylepšila své výkony dosažené
v předešlých ročnících a ti noví si nasta-

vili svoji laťku. Jenom připomínám,
o jaké „atletické“ disciplíny se jednalo
(100 m, dálka, hod granátem, skok do
výšky, vrh koulí, 1500 m a pivo na ex).
Letošní výsledky:
Ženy: 1. Alena Koktavá, 2. Kateřina
Vejrostová, 3. Veronika Martincová,
4. Andrea Dufková, 5. Alena Kalinová, 6. Kristýna Lišková.
Muži: 1. Pavel Svoboda, 2. Milan
Janča, 2. Michal Neterda, 4. Pavel
Janík, 5. Jaroslav Dufek, 6. Ivo Šorf,
7. Jiří Erben, 8. Dušan Hloušek,
9. Martin Haluška, 10. Martin Zbraněk, 11. Ladislav Stalmach, 12. Martin

Začátkem letošního roku jsem byl
osloven státním trenérem, že jsem
byl nominován do reprezentace ČR.
Také mi sdělil, že by můj první start
měl být v polovině června na MS
v Brazílii. Slovo dalo slovo a já se
začal tvrdě připravovat. Zprvu to šlo
docela hladce, ale jak se blížil termín a moje dieta byla den ode dne
tvrdší a tvrdší, cítil jsem se občas
unavený. I ty činky se zdály den
ode dne těžší. Půlrok utekl jak voda
a já seděl v letadle, směr Sao Paulo. Let trval neskutečných 14 hodin.
Celou tu dlouhou letovou dobu jsem
přemýšlel, jak to všechno dopadne.
Jako nováček jsem si neuměl pořádně představit, jak to na MS chodí.
Na mistrovství nás letělo pět. Dva
závodníci: já a Martin Holub (který
je už ostříleným reprezentantem),
státní trenér, fotograf a překladatel.
Po příletu jsme se ubytovali v blízkosti kongresového centra, kde druhý den (tj. 11. 6. 2011) mistrovská
soutěž probíhala. Ráno jsme nastoupili na semifinále. Já závodil v kategorii do 172 cm, Martin v kategorii do 179 cm. Když jsem viděl tu
obrovskou konkurenci, tak jsem ani
nedoufal, že se dostanu do finále.
O to větší překvapení pro mě bylo,
když vyhlásili moje jméno do večerního finále. Nakonec jsem skončil
na šestém místě, čehož si nesmírně
vážím. Martin skončil na výborném
druhém místě. Dalším příjemným
překvapením pro nás bylo, že nás
povzbuzovalo přes dva tisíce temperamentních brazilských fanoušků.

V přípravě mi hodně pomohlo Město Bystřice nad Pernštejnem. Tímto
bych chtěl velmi poděkovat radním,
kteří mi vyšli vstříc a díky nim jsem
mohl reprezentovat město i zemi.
Také chci poděkovat klubu TJ Sokol
Bystřice, za který závodím, stejně
jako trenéru Mirkovi Korbičkovi.
Dále chci ještě poděkovat klubu TJ
Nové Město na Moravě, firmám
MOD Games, Campanula a Radimovi Dvořákovi, který nám vše na
místě domlouval perfektní portugalštinou. Velký dík patří celé mojí
rodině, zvláště manželce Evě. Všichni mě podporovali a povzbuzovali
během celé mé půlroční přípravy.
Jiří Venlich (na fotce vlevo)

Růžička, 13. JosefVokurka, 14. Roman
Šnajdr, 15. Jiří Liška, 16. Tomáš Loukota, 17. Josef Vojta, 18. Milan Beneš,
19. David Večeřa, 20. Radek Martinec (zranění), 21. Michal Stojkovič,
22. Jiří Beneš, 23. Martin Brezovjak,
24. Petr Slabý, 25. Zdeněk Slabý,
26. Břetislav Muselík, 27. Pavel Juda,
28. Pavel Novotný, 29. Vladimír
Mifek (zranění).
I letos šlo hlavně o zábavu a o testování, jak na tom každý ze soutěžících je s fyzickou kondicí. A teď už
nám zbývá se zamyslet a vymyslet
taktiku na příští rok. Samozřejmě také

rádi uvítáme nové soupeře, kteří mají
pocit, že na to mají a rádi by nám to
dokázali.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem rozhodčím a pořadatelům (občerstvení, zapisovatelky), kteří přispěli k bezproblémovému průběhu
celého klání. Každý ze závodníků si
odnesl nějakou pěknou cenu, za což
vděčíme a zároveň děkujeme sponzorům, kterými letos byli Město Bystřice n.P., Britisch American Tabacco, stavebniny Marko, stavebniny
Zeman, obchod Krondráf, Fonorex,
software Cígler.
Sportu zdar

MS mužů v kulturistice, Sao Paulo, Brazílie

Zubní pohotovost říjen 2011
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ŘÍJEN
1.10. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
2.10. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
8.10. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pern., 566 552 444
9.10. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, N. Město n. M., 533 618 060
15.10. MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332
16.10. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 124
22.10. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
23.10. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
28.10. pátek MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
29.10. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Vel. Meziříčí, 566 524 20
30.10. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – Úrazová nemocnice – Ponávka 6, budova Koliště 4,
tel.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

Pátek 21.10.2011
ve 20h

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

hraje DJ Hejtmánek
Vstupné 50,-Kč
ììì£êãæíØÚâØÚßØãìçØ£Øï
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Dětská hasičská liga 2011
V sobotu 10. září nastoupilo
na Horní Rožínce 18 žákovských
družstev k poslednímu letošnímu
klání o body do Dětské hasičské
ligy 2011.
Ani po předchozích pěti závodech nebylo definitivně rozhodnuto o postavení na stupních vítězů.
O konečné vítězství se mohla
ucházet hned tři družstva. Podobně
vyrovnaná situace byla i ve středu
výsledkové tabulky, a tak motivace
k podání co nejlepších výkonů rozhodně žádnému z týmů nescházela.
To potvrdilo hned první startující družstvo z Ubušína, které
svým výkonem pokořilo hranici
39sekund a tím vytvořilo absolutní rekord ligy. Nakonec se žádné
veliké překvapení nekonalo, když
si medailoví kandidáti pohlídali své
dosavadní umístění.
Placku z bronzového kovu
obdrželo z rukou starosty okrsku Dolní Rožínka a zástupkyně
sponzora ligy družstvo Stříteže
A. Stříbrnou příčku získal Blažkov
B a zlato se zalesklo na hrudích dětí

z Branišova, které obhajovaly loňské
vítězství.
Dětská hasičská liga roku 2011
bude mít ještě epilog v podobě setkání všech soutěžících, strojníků, trenérů a všech členů realizačních týmů
družstev 8. října u myslivecké chaty
na Křižníku v Rožné. Soupeření zde,
jak všichni doufáme, bude nahrazeno výborným pohoštěním a skvělou
náladou.
Podrobnější informace o průběhu
ligy, kompletní výsledky, dosažené
časy a fotografie ze závodů naleznete na webových stránkách http://sdh.
unas.cz.
Závěrem nezbývá než poděkovat
všem soutěžícím, členům realizačních týmů, organizátorům, rodičům
dětí a zejména partnerům ligy: Skupině ČEZ a Zdravotní pojišťovně
ministerstva vnitra ČR.
Za organizátory DHL
Štourač Radek

75. výročí SDH Velké Janovice

PÁTÝ ZÁVOD DHL 2011 V RODKOVĚ

V neděli 4. 9. 2011 se za krásného
počasí uskutečnil v Rodkově pátý díl
seriálu DHL okrsku Dolní Rožínka
v hasičském útoku. Na start závodu
se postavilo 18 družstev mladých
hasičů z 11 sborů SDH z okrsků D.
Rožínka, Bystřice n. P., Rovečné,
Nedvědice a Jimramov. Prázdninová přestávka na výsledcích družstev
DHL nebyla znát. Je vidět,že se naši
mladí hasiči svědomitě připravují
a na kvalitě soutěže je to znát. Časy

se měří elektronicky a každá setina
se počítá, a tak i malá chybička je
v konečném pořadí hned znát.
U nás v Rodkově měli natrénováno nejvíce mladí hasiči z Branišova,
kteří obhájili loňské vítězství. Ale ani
hasiči z Rodkova se neztratili a družstvo ,,A“ obsadilo krásné 3. místo. n
Tímto bych chtěl všem mladým
hasičům poblahopřát k výsledkům
a poděkovat jak jim, tak i vedoucím
a každému, kdo se této soutěži ve
svém volném čase dokáže věnovat.
Poděkování patří také Skupině ČEZ
a Zdravotní pojišťovně ministerstva
vnitra ČR za sponzorství celé soutěže.
Za SDH a OU Rodkov, starosta P. Smolík

Budova bývalé ZŠ v Rožné opět ožila
Obec Rožná se podobně jako téměř všechny obce naší republiky pokusila
vypořádat s nárůstem populace a s ním spojeným nedostatkem míst ve školách
a školkách, které byly dříve slučovány či úplně rušeny. Nečekaný „baby boom“
tak opět vrátil do hry prostory školy sloužící roženským dětem po mnoho let. Ta
byla opuštěna v roce 2008, kdy obec zrekonstruovala stávající mateřskou školu
a přemístila sem i školu základní. Najít uplatnění pro opuštěnou budovu staré
školy nebylo lehké, zejména s ohledem na finanční náklady - u tak staré stavby
v podstatě nepředvídatelné - což se také nakonec potvrdilo. Třetina budovy byla
tedy přeměněna na moderní hasičskou zbrojnici a svoji funkci začala plnit na
jaře tohoto roku. Po dalších náročných stavebních úpravách byly zbývající pro-

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Janovicích oslavil v srpnu 75 let
od svého založení. Při oslavách byl sboru udělen pamětní list od Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou.
Základní škola, Mateřská škola Strážek a Městys Strážek
si Vás dovolují pozvat na

Slavnostní otevření
místní knihovny
v prostorách školy

a den otevřených dveří základní školy
dne 14. 10. 2011 ve 14.00 hod.
Při této příležitosti nás navštíví zástupci Kraje Vysočina
a Parlamentu ČR. Současně bude probíhat výstava
tvorby žáků a doprovodné akce.
Těšíme se na setkání s Vámi
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story upraveny a od 1. září opět slouží našim dětem. Ty zde využívají dvě třídy,
kde je umístěno jedno oddělení mateřské školy a první třída s rekordním počtem
čtrnácti žáků. K dispozici je i relaxační místnost pro tělovýchovné chvilky nebo
hudební výchovu a samozřejmě zmodernizované sociální zařízení. Uskutečnění tak náročné akce by nebylo možné bez spolupráce obce a školy, obětavosti
pracovníků obou institucí a samozřejmě bez pomoci rodičů, kteří odpracovali
nemálo brigádnických hodin. K příjemné školní atmosféře výzdobou prostor
školy přispěla i paní Marie Ondrová a také paní Olga Beranová. Její obří „bonbon poslední záchrany pro prvňáčky a paní učitelku“ všechny mile překvapil.
Na závěr bychom chtěli popřát dětem a jejím pedagogům mnoho úspěchů v této
krásné „staronové škole“.
ZŠ a MŠ Rožná
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Úspěch štěpánovských ochotníků

Po 30 letech obnovili štěpánovští ochotníci činnost a v neděli 11. září
2011 se představili pohádkou „Černobílé štěstí“. V režii Lenky Cackové
se předvedl nový soubor, který obohatil svojí přítomností populární brněnský herec Robert Jícha. Přesvědčili však i všichni místní aktéři, z nichž
řada mladých je zárukou dobré budoucnosti souboru. Už teď je velký zájem
o reprízy a po pohádce přijde na řadu jistě nějaké další zajímavé představení, které by mohli štěpánovští ochotníci nacvičit přes zimu.
Na premiéru bylo hlediště v kulturním domě beznadějně vyprodáno
a ovace nebraly konce...
Text i foto Hynek Jurman

AEROBIC PRO DĚTI s Lucií
MÁTE DÍTĚ DO 15 LET, KTERÉ MÁ
MOC ENERGIE?
PŘIJĎTĚ SI S NÁMI ZACVIČIT...

KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17:30 – 18:30
SOKOLOVNA NEDVĚDICE
ZAČÍNÁME 22. ZÁŘÍ
VSTUPNÉ 30 Kč
Co Vás čeká:
Spousta zábavy formou aerobního cvičení,
tance i her...
Nezapomeňte podložku, pití a samozřejmě
dítě s dobrou náladou 

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Dětský den aneb Prázdninové
rozloučení v Sejřku

V sobotu dne 27. srpna 2011 proběhl v Sejřku již 3. ročník Dětského
dne, aneb prázdninového rozloučení.
Abychom dětem zpříjemnili konec
prázdnin, připravili jsme pro ně
odpoledne plné her a zábavy. Tentokrát jsme místo soutěží na hřišti
zvolili trasu ve stylu šipkované. Děti
dostaly na startu kartičky s mapkou
a vyrazily po vyznačené trase. Cestou na ně čekalo několik stanovišť,
kde plnily různé úkoly jako např.
skákání v pytli, nesení míčku na lžíci, srážení kuželek, chytání rybiček
a další. Za každý splněný úkol doslaly razítko do své kartičky. Nakonec
děti přišly ke hřišti, kde na ně, kromě

skákacího hradu a trampolíny, čekalo
také občerstvení a dárečky v podobě
sladkostí a dárkových předmětů.
Věřím, že se tato akce líbila jak
dětem, tak rodičům, kteří si rozdováděné děti odváděli domů. Chtěla
bych také velice poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci této
akce a také těm, kteří se jí zúčastnili.
Tento rok ještě připravujeme další
dvě akce pro děti, a to koncem října
Halloweenský lampionový průvod
a Mikulášskou nadílku v prosinci.
Partnerem všech těchto akcí je Skupina ČEZ.
Petra Bučková

Poslední šance hlasovat pro strom roku
Do 10. října probíhá hlasování
v anketě Strom roku, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství a mezi jejichž 12 finalistů se
letos dostal i strom z Bystřicka
– lípa z Pernštejnských Janovic.
V nedávné minulosti se stromem
roku stal například Pernštejnský tis
a vloni se dobře umístil buk z Lomnice u Tišnova. Anketa Strom roku
je ve své podstatě veřejnou sbírkou
pro stromy: protože je hlasování
zpoplatněno, jde výtěžek sbírky na
podporu aktivit Nadace Partnerství
– tedy výsadby stromů, udržování veřejných prostor a budování
cyklostezek. O grant může Nadaci
Partnerství požádat téměř kdokoli.
Janovická lípa, mohutný asi stoletý strom zatím ještě pořád roste
v Pernštejnských Janovicích, vesničce zvíci 30 obyvatel, která se
nachází 8 km od Bystřice mezi
Býšovcem a Rožnou.
Hlasovat můžete zasláním DMS
ve tvaru DMS STROM5 na číslo 87 777, cena jedné DMS je 30
Kč, nebo podpisem na hlasovacím
archu, který lze stáhnout na webových stránkách Nadace (http://
www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/hlasovani). Na jeden arch se
vejde 20 podpisů a stojí 60 korun.
Arch můžete také zdarma vyplnit

v Turistickém informačním centru
Bystřice n.P.
Loni získal vítěz ankety přes
12 tisíc hlasů. Janovická lípa má
v tomto ohledu ještě co dohánět, i
když si zatím v průběžném hlasování vede dobře. Jako jediný strom
z Vysočiny by si podporu obyvatel
„svého“ regionu zasloužila. Tak
nezapomeňte – jen do 10. října!
JV
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Řádková inzerce

Kominictví
Josef Piskač

Čištění komínů
Revize
Vložkování
Opravy
Vír 29,

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

Pstruhařství Ujčov
Vám nabízí

Pstruh duhový živý - 110,- Kč/kg
(kuchaný pouze na objednávku, min. 10 ks)

Prodej krmiv pro plůdek, na výkrm a pro sportovní
rybolov za bezkonkurenční ceny!!!
          
    (pstruží pelety, halibuty s dírou i bez, krmiva pro kapra)

Prodejní doba: Po – Pá 7-13 hod. a So 9-13 hod.
Kontakt: +420 724 835 563,
+420 566 566 480
www.pstruharstvi-ujcov.cz
Objednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.cz
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• Půjčky - volejte zdarma 800 770 555.
• Hledáme brigádníky i brigádnice pro rozvoz knih s vlastním autem. Tel.:
739 067 695. Vhodné i pro důchodce.
• Prodám dvě staveb. buňky spojené a užívané jako chata. Obložení dřevo,
zateplené, 6 x 5,5m + veranda 3 x 2m. Cena dohodou. Tel.: 721 093 178.
• Prodám byt v obci Vír 1+1 (50m2), www.rkfinreal.cz. Tel.: 777 824 822.
• Prodám samostatně stojící domek 3+1 (+2) s předzahrádkou, dvorkem
a zahradou u Nedvědice, v blízkosti lyžařského vleku Kovářová. Dům je
po rekonstrukci - nová střecha, terasa, podlahy, zcela nové ústřední topení.
K dokončení - koupelna. Krásné a klidné prostředí, bezproblematická kvalitní nemovitost. Cena: 1.395 mil. Kč. Tel: 777 21 66 10.
• Prodám garáž v Bystřici n.P., ul. Na Cihelně, ve výborném stavu, nová
střecha, dlažba a vrata. Elektrika 220V + 380V. Cena: 150 tis. Kč. Nutno
vidět. Tel: 733 682 616
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony,
losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info:tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 229 292.

HOROLEZECKÝ ODDÍL
KROUŽEK LEZENÍ
Oznamujeme všem zájemcům, že kroužek lezení
začíná ve čtvrtek 29. 9. 2011 v 17:00 na umělé
stěně sportovní haly v Bystřici n. P. Kroužek je
určen pro děti i dospělé a bude probíhat každý
týden ve čtvrtek v době od 17:00 do 19:00, a to až
do konce dubna 2012.
informace:
tel.: 777 940 430 email: havran@lezcizvysociny.net

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE
Bystřice nad Pernštejnem

na ulici Bratrské 118 - osobní servis
telefon: 566 550 951

.

v areálu ZDAR (staré ČSAD) – nákladní a osobní servis
telefon: 566 551 317

Nabízíme Vám kvalitní japonské pneumatiky
Firstop, Firestone, Bridgestone a pneumatiky Barum za “internetové“ ceny
Prodáváme i pneumatiky Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli a další značky
Zimní pneu

.

165/70 R 13
165/70 R 14
175/65 R 14
185/65 R 14
185/60 R 14
195/65 R 15
205/55 R 16

79T
82T
82T
86T
82T
91T
91T

Barum
Polaris 3

900,1.060,1.080,1.210,1.160,1.270,2.020,-

Firstop
Winter 2

930,1.060,1.020,1.210,1.120,1.150,1.800,-

Firestone
Winterhawk

1.070,1.190,1.160,1.350,1.270,1.270,2.050,-

Bridgestone
Ceny jsou včetně DPH
LM 30, LM 32 a platí od 1.září 2011
do vyprodání naskladněných pneumatik

1.490,1.490,2.450,-

Nízké ceny jsou i u mnoha dalších rozměrů pneumatik, které nejsou v tabulce uvedeny

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Město Bystřice n. Pern. ve spolupráci
s Mikroregionem Bystřicko
si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření dětské

„GALERIE V PRŮCHODU“
Kdy: sobota 8. října 2011 v 10.00 hodin
Kde: průchod u městské tržnice (směr parkoviště)

Srdečně Vás zve maskot

Inz_SvatekSen_A6

6.9.2011

9:25

Stránka 2

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

ená
Zel

rám
o
p
ús

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

nabízí

výstavbu rodinných domù

Stavba dle požadavkù stavebníka “na klíè”, pøípadnì dle dohody
Postupné financování dle skuteènì provedených prací
Garantovanou cenu RD po celou dobu stavby
Možnost využití dvou RD:
- Ekonomik - cena od 1.455.000,- Kè vè. DPH
- Start - cena od 1.604.000,- Kè vè. DPH
Možnost zajištìní úvìru u ÈMSS

Bližší informace na tel.: 566 551 500,
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P.
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INZERCE
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2011

Jste nadšení fotografové? Vidíte, co jiným zůstává ukryto?
Pokud ano, pošlete nám svoji fotografii a staňte se bystřickým
fotografem roku 2011.
Připravili jsme pro Vás 3 soutěžní témata:

1. BYSTŘICKÉ „PRESS PHOTO“ (dokumentární foto)
2. BYSTŘICKO MÝMA OČIMA
(umělecké foto)
3. HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU (srovnávací foto)
© 2011 Petr Štarha

Soutěž je otevřená všem, kdo se zajímají o fotografii.

Soutěžící mohou přihlásit až 5 snímků do každého
z témat, a to prostřednictvím www.fotosoutez-bystricko.cz
Fotografie musí splňovat:






velikost 2 – 5 MB
formát JPG
název a datum pořízení snímku
autor, kontaktní adresa, e-mail a telefon

Průběh soutěže:






tři semifinálová kola
finále se slavnostním vyhlášením
cena odborné poroty, cena veřejnosti,
cena starosty města
výstava vítězných fotografií

© 2011 Petr Štarha

Termín soutěže:

Soutěž bude probíhat od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011.

Bližší informace na www.fotosoutez-bystricko.cz
© 2011 Petr Štarha

autor: Hynek Jeřábek

Partneři soutěže:

Mediální partneři:

Odborný garant:

Organizátor:

KUMŠT

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem
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