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A je tu opět čas Vánoc a nový rok

Jako bychom mávli kouzelným 
proutkem a tím s rychlostí blížící 
se rychlosti světla uběhl rok 2012. 
Mám pocit, že kolem nás je stále 
větší chaos v řízení věcí veřejných 
na nejvyšší úrovni. Když se podí-
vám zpět, musím konstatovat, že 
moje víra v lepší časy bude asi neko-
nečná. Proč tomu tak je? Mohou za 
to ti nahoře? Nejsme moc nároční na 
kvalitu života? Možná si nevážíme 
mála, které nám je dopřáno? Hází 
nám stále někdo klacky pod nohy? 
Proč je tzv. „blbá nálada“? Odpově-
di nejsou jednoznačné a asi se budou 
lišit dle životní situace dotazovaných 

osob, stranické příslušnosti, množ-
ství majetku nebo toho, zda jsem 
zaměstnán nebo bez práce. Zda jsem 
zdráv nebo nemocen.      

I když je ve společnosti mnoho 
problémů, které nás více či méně 
obtěžují, je třeba si říci – buďme 
rádi, že se nacházíme ve středoev-
ropském prostoru. Zde přes všechnu 
hořkost světa je postaráno o výcho-
vu mládeže, péči o nemocné a dů-
stojné stáří seniorů. Není to ve světě 
samozřejmé. Letos mohu srovnávat, 
neboť jsem na krátký čas navštívil 
Afriku a viděl jsem život v Keni. 
Tamní obyvatelé nemají jistoty vů-
bec žádné a přes to všechno se musí 
postarat o děti i starce. Životní úro-
veň je postavena na nejzákladnějších 
potřebách člověka. Ochrana životní-
ho prostředí, středoškolské vzdělání, 
pravidelný plat, důchod nebo dávky 
v nemoci je pro ně něco tak absurd-
ního, jako pro nás prodej pozemků 
na měsíci. Přesto jsou možná v ně-
kterých věcech šťastnější a svobod-
nější než my. Nechci se rouhat, ani 
se nechci mít tak dobře jako oni a 
nikomu to nepřeji. Je však pravda, 

že možná skromnější pohled 
na svoje potřeby by i nám ne-
škodil.

Čas konce roku by měl 
přinést atmosféru bilancová-
ní, zamyšlení a vnitřní po-
kory. Není něco ve mně, co 
bych mohl rozvíjet? Neměl 
bych se více snažit vzít svůj 
život do vlastních rukou? 
Možná na to mám, ale mož-
ná ne? Proč se nejdu s někým 
poradit? Proč čekám, že mě 
někdo pomůže? Takových 
otázek a nelehkých odpovědí 
je mnoho. Možná právě na 
Vánoce je ta pravá chvíle se 
zamyslet a do nového roku si 
dát předsevzetí.

Vážení spoluobčané,
přeji vám klid a pohodu 

Vánoc, kousek pravého štěstí 
v pracovním i rodinném životě 
a do nového roku 2013 samá 
správná rozhodnutí.  

Přeji vám pevné zdraví, 
protože bez něj není na světě 
vůbec nic!

Váš Karel Pačiska, starosta

Bystřicko se zase zrcadlilo…
Druhý ročník pozoruhodné fotografi cké soutěže Bystřická zrca-

dlení přilákal k účasti 176 fotografů z Bystřicka i těch, kteří k nám 
zavítali jako turisté. Do soutěže bylo přihlášeno 539 soutěžních 
příspěvků, které hodnotila šestičlenná odborná porota spolu s regio-
nálními porotci: významný český fotograf a pedagog prof. Jindřich 
Štreit, prof. ústavu matematiky VUT Brno a astrofotograf Miloslav 
Druckmüller, fotograf, grafi k a pedagog MgA. Marek Malů-
šek, Hana Císařová, Ing. Hynek Jurman, MUDr. Aleš Ptáček.

Ve 2. ročníku se soutěžilo v tématech:
1. dokumentární fotografi e: Bystřické Press Photo aneb život, 

kultura a sport na Bystřicku  (účast 154 fotografi í).
2. umělecká fotografi e: Bystřicko – místo, kde žiji (349 foto-

grafi í). (Pokračování na str. 6)
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ZPRÁVY Z MĚSTA

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

Generální partneři plesu

Prodej vstupenek: TIC
Tel. 566 590 388 Vstupné: 180,- Kč

Velký sál:

19.30 - 20.00  Uvítací přípitek (sekt)
    za přítomnosti cimbálové muziky Sylván 
20.00   Zahájení plesu – moderátoka večera
    HALINA PAWLOVSKÁ 
20.30 - 20.35 Aerobic Jitky Exlové
21.05 - 21.15 Jakub Kroulík -  profesionální kouzelník 
    – dvojnásobný reprezentant ČR na MS
21.45 - 22.10 Vyhlášení sportovců 2012
22.45 - 23.15 Leona Machálková
24.00 - 00.15 Tombola

Malý sál:

20.30 - 02.00  Oldies party

Salonek restaurace Club:

20.30 - 02.00  Cimbálová kapela SYLVÁN
    s nabídkou kvalitních vín se somellierem

Náhled na rezervace vstupenek na www.bystricenp.cz

Překvapení: Kouzelník Jakub Kroulík po svém vystoupení bude 
převádět svoji mikromagii u jednotlivých stolů návštěvníkům plesu



3.10.   Lenka Zwienerová
      Lucie Zwienerová 
17.10.  Vanesa Suchá
29.10.  Mariana Kujalová

LEDEN 2013
Štěpán Ďuroška   92 let
Františka Pavlíková   89 let
Milada Hesová   88 let
Kristina Macháčková   80 let
Věra Dostálová   75 let
Ladislav Knotek   70 let
Jiří Šandera   70 let
Jaromír Čermák   70 let

LISTOPAD 2012
10.11. Bohumil Vostrejž 89 let

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PROSINEC 2012 - LEDEN 2013PROSINEC 2012 - LEDEN 2013

Datum Název akce  Místo Organizátor 

1. 12. – 4. 1. Váno ní výstava M stské muzeum Muzeum Byst ice n.P. 

22. 12. 2012 Váno ní koncert dechové hudby Koroužanka;18.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

22. 12. 2012 Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n.M. 

25. 12. 2012 Váno ní tane ní ve er p i sví kách; 20.00 – 02.00 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

25. 12. 2012 Tane ní zábava - hraje Arzenal; 20.00 hod. KD Strachujov SDH Strachujov 

26. 12. 2012 Váno ní koncert; 16.00 hod. kostel sv. Havla v Rožné GROŠ a ROŽÍNKA 

26. 12. 2012 10. Váno ní koncert ZUŠ, Orchestr N. Kyjovského, DPS Studánka, 
vstupné dobrovolné; 18.00 hod. 

Kostel sv. Vav ince 
V Byst ici n.P. 

ímskokatolická farnost  
a ZUŠ Byst ice n.P. 

26. 12. 2012 Váno ní turnaj trojic v nohejbalu; prezentace 8.30 hod. Sportovní hala Nohejbalový oddíl  
Sokol Byst ice n.P. 

27. 12. 2012 Tane ní zábava; hraje Anna rock; 20.00 hod. Orlovna Rozsochy Orel – jednota Rozsochy 

28. 12. 2012 Váno ní koncert - Komorní sbor Alter ego Byst ice n. P., dobrovolné 
vstupné bude v nováno na opravu kostela 

Kostel sv. Michaela ve 
Vítochov  

ímskokatolická farnost  
a obec Vítochov 

29. 12. 2012 Silvestrovská aerobic show Sportovní hala Petra Nováková 

30. 12. 2012 P edsilvestrovský tane ní ve er p i sví kách – hraje Duo Sympatic;  
20.00 – 02.00 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

31. 12. 2012 Tradi ní oh ostroj Masarykovo nám stí M sto Byst ice n.P. 

31. 12. 2012 Silvestrovský turnaj hasi  ve fotbalu Sportovní hala HZS 

31. 12. 2012 Silvestrovská vyjíž ka len  Veterán Klubu Tatra  Byst ice n. P. 
sraz – do 10.30 hod. na parkovišti u Penny Marketu Parkovišt  u Penny Marketu Veterán Klub Tatra Byst ice n. P. 

1. - 6. 1. 2013 Soust ed ní volejbalist  Sokol Víde  Sportovní hala Sokol Víde  

3. - 15. 1. 2013 Výstavka dokument  „Krvavá Vyso ina“ Aula gymnázia Gymnázium Byst ice n.P. 

5. 1. 2013 Liga Vyso iny – turnaj ve florbalu muži „B“ (Zho , Sv tlá n. S.) Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

5. 1. 2013 Ples SRPŠ; hrají Pikardi; 20.00 hod. KD Strážek ZŠ a MŠ Strážek 

6. 1. 2013 Liga Vyso iny – turnaj ve florbalu starší žáci (Mor. Bud jovice, 
Pelh imov) Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

8. 1. 2013 Setkání k es anských senior ; od 13.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

11. 1. 2013 Beseda s autory knihy „Volav í sít “; 15.00 hod. Aula gymnázia Gymnázium Byst ice n.P. 

12. 1. 2013 Ples Kulturního domu v Byst ici n.P.; 19.30 hod. Prostory KD Kulturní d m 

12. 1. 2013 2. liga muž  ve florbalu FBC - Peaksport Litomyšl Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

12. 1. 2013 Spušt ní zrestaurovaného orchestrionu z V cova;15.00 hod. Výstavní sí  m stského 
muzea M stské muzeum Byst ice n.P. 

13. 1. 2013 Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n.M. 

14. - 18. 1. 2013 Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovka Brno U19, U18 Sportovní hala FC Zbrojovka Brno 

16. 1. 2013 Divadlo pro d ti Vodník v sen; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

16. 1. 2013 Slavnostní novoro ní koncert s p ípitkem starosty m sta; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

18. 1. 2013 P ednáška Dr. Šmída: Hrabata Mittrowští z Mitrovic a Nemyšle; 17.00 hod. ZŠ Št pánov n. S. Kulturní komise Št pánov n. S. 

19. 1. 2013 Promítání celove erního dokumentu Zachra te Edwardse; 17.00 hod. Sborový d m CE eskobratrská církev evangelická 

19. 1. 2013 Koncert Balady a romance; 18.00 hod. Velký sál KD SONK p i ZUŠ a KD 

19. 1. 2013 Turnaj ve volejbalu - ženy Sportovní hala Muselík 

19. 1. 2013 Myslivecký ples; hrají 4 Sýkorky; 20.00 hod. KD Št pánov n. S. Honební spole enstvo vlastník  
Št pánov 

19. 1. 2013 2. liga muž  ve florbalu - Sokol Jarom  Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

19. 1. 2013 Seminá : „P irozená pé e o zdraví d tí“ (od 10.00 - 16.30 hod.) Základní škola Nádražní Labyrint 

20. 1. 2013 Divadlo Mrazík; 15.00 hod. Velký sál KD Dramatický kroužek p i ZUŠ 
a KD Byst ice n.P. 

20. 1. 2013 2. liga muž  ve florbalu – FBC Hradec Králové Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

21. - 25. 1. 2013 Soust ed ní fotbalist  FC Zbrojovka Brno U17, U16 Sportovní hala FC Zbrojovka Brno 

23. 1. 2013 Zahájení výstavy a p edání cen vít z m d tské sout že 2012 
„Tradice Byst icka“; 14.30 hod. M stské muzeum M sto Byst ice n.P., Mikroregion 

Byst icko 
23. 1. 2013 Komponovaný po ad Dou ovací hodiny pro zapomn tlivé; 8.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

23. 1. 2013 Komponovaný po ad Dou ovací hodina pro pokro ilé; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

24. 1. 2013 Ekumenická bohoslužba; 16.00 hod. Sborový d m CE eskobratrská církev evangelická 

25. 1. 2013 Myslivecký ples; hudba Pikardi; 20.00 hod. KD Zvole MMJ Zvole 

26. 1. 2013 Ples m sta Byst ice nad Pernštejnem; 20 hod. Prostory KD M sto Bst ice n. P. 

26. 1. 2013 Pyžamový turnaj ve volejbalu smíšených družstev Sportovní hala Sokol Byst ice n.P 

27. 1. 2013 Turnaj ve fotbalu Sportovní hala SK Byst ice n.P. 

29. 1. 2013 Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

30.1. - 3. 2. 2013 Soust ed ní fotbalist  - žák  FC Velké Mezi í í Sportovní hala FC Velké Mezi í í 

Jubilanti

Narození

Úmrtí

V první adventní neděli 2. prosin-
ce jsme v Domaníně zahájili vánoční 
čas rozsvícením stromečku na návsi 
u kapličky. Děti stromeček vánoč-
ně vyzdobily. Zpívali jsme koledy 
a ochutnali vánoční punč, děti samo-
zřejmě teplý čaj pro zahřátí. Nastává 
advent, nastává čas očekávání.

V neděli 30. prosince od 10 hodin 
proběhne v kulturním domě v Do-
maníně  3. ročník turnaje ve stolním 
tenisu. Hrát se bude v kategoriích 
dětí, žen a mužů.

Místní samospráva v Domaníně 
děkuje všem spoluobčanům za spo-
lupráci v roce 2012 a přeje jim pevné 
zdraví a úspěšný rok 2013.

ZPRÁVY 
Z DOMANÍNA
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- pronájmu nebytových 
prostor – kanceláří 
v domě č.p. 57 na Masa-
rykově náměstí v Bys-
třici nad Pernštejnem 
(1 patro) o celkové ploše 
125 m2. Výše ročního ná-
jemného 81 250 Kč + ná-
klady za služby s nájmem 
spojené (otop, elektrická 
energie, vodné a stočné)

- pronájmu  nebytových 
prostor kanceláří v domě 
č.p. 57 na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem 
(2 patro) o celkové ploše 138 m2. Výše ročního nájemného 
89 700 Kč + náklady za služby s nájmem spojené (otop, elek-
trická energie, vodné a stočné)

Bližší informace podá: Ing. Ivan Buchta, odbor správy majet-
ku a investic MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 590 333, 
e-mail: ivan.buchta@bystricenp.cz

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 

VYHLAŠUJE ZÁMĚRVYHLAŠUJE ZÁMĚR

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem sděluje občanům, 
že úřad na ulici Příční bude dne 31. prosince 2012 uzavřen.

Tajemnice MěÚ Eva Špatková

pondělní svoz 24.12.2012 proběhne v sobotu 22.12.2012 
úterní  svoz 25.12.2012 proběhne v neděli 23.12.2012 

pondělní  svoz 31.12.2012 proběhne v sobotu 29.12.2012 
úterní  svoz   1.1.2013 proběhne ve středu 2.1.2013 

TS MĚSTA a.s. OZNAMUJÍ ZMĚNU SVOZU 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU PŘES SVÁTKY

Otevírací doba sběrného dvoru:
Po  24.12.2012 - zavřeno 
Út  25.12.2012 - zavřeno
St  26.12.2012 - zavřeno
Čt  27.12.2012 - 7 - 14 hod. 
Pá  28.12.2012  - 9 - 17 hod.

So  29.12.2012  - 8 - 12 hod.
Ne  30.12.2012  - zavřeno
Po  31.12.2012  - zavřeno
Út    1.1.2013  - zavřeno

Několik slov k volbě prezidenta 
V pátek 11. ledna 2013 od 14.00 

do 22.00 hodin a v sobotu 12. led-
na 2013 od 8.00 do 14.00 hodin se 
na území naší republiky uskuteční 
přímá volba prezidenta České re-
publiky. V případě, že žádný z kan-
didátů nezíská v prvním kole nad-
poloviční většinu z celkového počtu 
platných hlasů, uskuteční se v pátek 
25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 26. ledna 2013 
od 8.00 do 14.00 hodin druhé kolo 
volby prezidenta. Do druhého kola 
volby prezidenta postupují 2 kan-
didáti, kteří obdrželi v prvním kole 
volby nejvíce platných odevzdaných 
hlasů. Ve druhém kole bude zvolen 
prezidentem kandidát, který získal 
nejvyšší počet platných hlasů.

Kandidátní listiny na volbu prezi-
denta podalo celkem 11 kandidátů. 

Místem konání voleb v Bystřici 
nad Pernštejnem jsou stejné volební 
místnosti jako při krajských volbách 
v říjnu letošního roku s výjimkou 
volebních okrsků č. 1 a 2, kde se 
volební místnost přesouvá ze škol-
ní jídelny Základní školy Nádražní 
615 do přízemí Základní umělecké 
školy Nádražní 615 v Bystřici nad 
Pernštejnem.

Voličem je státní občan ČR, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let. Ve druhém kole volby prezi-
denta může volit občan, který ales-
poň druhý den konání druhého kola 
volby dosáhl věku 18 let. Na rozdíl 
od voleb do Evropského parlamen-
tu nebo voleb do zastupitelstev obcí 
nemohou při volbě prezidenta volit 
státní občané jiných členských států 
Evropské unie. 

Voliči musí ve volební místnos-
ti prokázat svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem, cestovním 
průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky. Neprokáže-li 
volič uvedené skutečnosti stanove-
nými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

Voliči obdrží od městského úřadu 
nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb, tj. 8. 1. 2013, sadu hlasovacích 
lístků. Jedna sada bude obsahovat 11 
hlasovacích lístků všech kandidátů, 
kteří podali kandidátní listinu pro 
volbu prezidenta. V případě konání 
druhého kola volby prezidenta již 
nebudou hlasovací lístky doručeny 
voličům do domácnosti. Ve druhém 
kole voleb obdrží voliči hlasovací 
lístky dvou kandidátů až ve volební 
místnosti.

Ve volební místnosti obdrží voli-
či šedou úřední obálku označenou 

úředním razítkem městského úřa-
du. Do obálky vloží volič hlasovací 
lístek kandidáta, kterému dává svůj 
hlas při volbě prezidenta. Obálku 
obdrží každý volič ve volební míst-
nosti poté, co prokáže okrskové 
volební komisi svoji totožnost. Do 
obálky vloží volič pouze jeden hla-
sovací lístek.

Neplatné jsou hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tis-
kopise, jsou přetržené nebo nejsou 
vloženy do úřední obálky. Poškoze-
né nebo přeložené hlasovací lístky 
jsou platné, pokud jsou z nich patrné 
potřebné údaje. Hlas je neplatný, po-
kud je v úřední obálce vloženo ně-
kolik hlasovacích lístků. Rovněž tak 
je neplatný hlas, pokud bude vložen 
v nesprávné úřední obálce. 

Voliči, kteří nebudou moci hlaso-
vat ve svém volebním okrsku, mo-
hou požádat o vydání voličského 
průkazu. Tento voličský průkaz 
opravňuje voliče volit v kterémkoliv 
volebním okrsku na území České re-
publiky nebo na zastupitelském úřa-
du České republiky v zahraničí. Vo-
lič může požádat o vydání voličské-
ho průkazu pouze na obecním úřadě 
v místě svého trvalého bydliště. 
O vydání voličského průkazu může 
volič požádat ode dne vyhlášení vo-
leb, tj. od 3. 10. 2012, a to osobně 
na obecním úřadu nejpozději ve 
středu 9. ledna 2013 do 16.00 ho-
din před prvním kolem volby nebo 
před případným druhým kolem 
volby do středy 23. ledna 2013 do 
16.00 hodin. O voličský průkaz lze 
požádat i písemným podáním do-
ručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem volby, tedy do pátku 4. led-
na 2013 před prvním kolem volby 
prezidenta a nejpozději do pátku 
18. ledna 2013 před případným 
druhým kolem volby prezidenta. 

Voliči mohou požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů, 
o to, aby mohli hlasovat v místě by-
dliště, tedy mimo volební místnost. 
O návštěvu členů okrskové volební 
komise s přenosnou volební schrán-
kou mohou voliči požádat městský 
úřad, nebo ve dnech voleb přímo pří-
slušnou okrskovou volební komisi.

O možnost volit v místě trvalého 
bydliště do přenosné volební schrán-
ky mohou voliči požádat telefonicky 
na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
tajemnici MěÚ, tel. 566 590 332 
a dále na oddělení správním odbo-
ru správního a školství MěÚ, tel. 
566 590 334 – paní Martínková, 
Holá, tel. 566 590 335 – paní Mar-
tincová, tel. 566 590 312 – paní Tva-
růžková.

Tajemnice MěÚ:
Eva Špatková

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici projektový manažer - koordinátor MAS Zubří země
Požadavky:
•  VŠ nebo SŠ vzdělání 
•  aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační
   schopnosti
•  zkušenost s prací na projektech výhodou
•  zkušenost s metodou Leader a problematikou MAS výhodou
•  velmi dobrá znalost MS Offi ce
•  zkušenost s prací s veřejností výhodou
•  znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
•  ŘP skup. B
•  časová fl exibilita
•  morální bezúhonnost
•  nástup: únor 2013
Více informací: www.zubrizeme.cz

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 8. ledna 2013

Turistické informační centrum bude otevřeno naposledy v tomto 
roce 21. 12. 2012 do 16.00 hod. a znovu otevřeno bude až 2. 1. 2013. 
Od roku 2013 dochází ke změně formátu i ceníku inzerce v měsíčníku 
Bystřicko. Aktuální podobu naleznete od nového roku na www.bys-
tricenp.cz. Termíny měsíčních uzávěrek pro rok 2013 hledejte tamtéž. 

    Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků.
Pracovníci TIC

ZPRÁVY Z TIC
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Uran se na Dolní Rožínce  těží již 
55 let. Za tuto dobu se zde vystřídalo 
víc než 30 000 zaměstnanců, z nichž 
převážná většina je a byla z nejbližšího 
okolí, z vesnic a městeček Vysočiny. 
Původní  zemědělská oblast, kde byli 
lidé  zvyklí na mimořádně náročné a 
těžké podmínky k práci, se postupně 
měnila. Na Vysočině vznikalo  nové 
odvětví průmyslu, do té doby nezná-
mé. Uranové hornictví přineslo změnu 
struktury zaměstnanosti s důrazem na 
technické myšlení a vzdělanost.

Již třetí generace pracovníků o. z. 
GEAM Dolní Rožínka těží na Vysoči-
ně uran. Technická a pracovní úroveň 
zaměstnanců  je na mimořádně vysoké 
úrovni a je svým způsobem výjimečná 
a ojedinělá nejen v České republice, ale 
i v evropském měřítku. Útlum hornic-
tví v České republice v devadesátých 
letech minulého století vedl k ukončení 
těžby ve všech lokalitách, vyjma ložis-
ka v Rožné. 

Těžba uranu v Dolní Rožínce bude 
zcela určitě  jednou  ukončena. Již 
dnes pracuje kolektiv zaměstnanců  
závodu GEAM, státního podniku 
DIAMO na přípravě nových pracov-
ních příležitostí. Kromě efektivního 
dotěžení zbývajících zásob uranu 
probíhá v ložisku Rožná geologický 
průzkum pro možnost výstavby zá-
sobníku plynu.  Na základě vládního 
usnesení se zpracovává studie, která 
má posoudit eventuelní těžbu uranu v 
náhradní lokalitě Vysočiny.

Pracovníci závodu GEAM také 
úspěšně a s důrazem na ekologické 
postupy sanují a rekultivují prostře-
dí po minulé těžbě uranu, rud a uhlí. 
Závod svou specializovanou činnos-
tí výrazně přispívá k nápravě škod, 
které byly v minulosti v celé České 
republice způsobeny. 

V poslední době se velmi diskutuje 
o možnosti geologického průzkumu  

Zamyšlení nad 55. výročím těžby uranu na Rožné 
(Dolní Rožínka)

Co se děje na Borovince?

Od 1. ledna 2013 se na Vás opět tě-
šíme a doufáme, že si vyberete z naší 
nabídky to své a strávíte na Borovin-
ce krásné okamžiky, na které budete 
rádi vzpomínat. Co pro Vás připra-
vujeme?
1. 1. 2013 Novoroční menu v restau-
raci na Borovince (nutná rezervace do 
26. 12. 2012 na tel. č. 739 073 806).
1. 2. 2013 Masopustní bál, vzhle-
dem k omezené kapacitě sálu nutná 
rezervace místenky.
23. 2. 2013 Orelský závod v běhu 
na lyžích, tedy za předpokladu, že 

napadne sníh. 
25. 5. 2013 tradiční Jarní slavnost

Kromě již zmíněného Vám vždy 
jednu neděli v měsíci nabídneme gur-
mánské menu pro celou rodinu. Pro 
bližší informace sledujte naše webo-
vé stránky www.borovinka.cz.

Na závěr dovolte, abychom Vám 
popřáli požehnané a klidné svátky vá-
noční a hodně úspěchů v novém roce. 
Bude nám velkou radostí, pokud se 
v něm s Vámi budeme setkávat na 
Borovince.

Orel jednota Telnice

Vážení spoluobčané, pravděpodobně jste si již všimli, že sportovní areál 
Borovinka v Domaníně je v současné době zavřený. Děje se tak z důvodu 
renovačních prací, které si objekt po bezmála desetiletém provozu již oprav-
du zasloužil.

Vítězové Vodomila 2012
První prosincový den byl vylosováním výherců uzavřen 6. ročník 

výherní a poznávací akce „S Vodomilem Zubří zemí 2012“. Letos bylo 
odevzdáno 161 legitimací. Všechny byly platné, dvě z nich znamenaly 
volný vstup do muzea, tři další kromě  muzea i hodinu plavání v Areálu 
sportu a zbývajících 156 získalo oba uvedené bonusy a navíc šlo do 
fi nálového losování, což je absolutní rekord (97%).

Losovalo se o jízdní kolo v ceně 10 000.- Kč, o víkendový pobyt pro dvě 
osoby v  penzionu Na Hájovně, o romantické večeře pro dvě osoby v hotelích 
a penzionech v Maršovicích, Jimramově, Štěpánově a Doubravníku, dále 
o možnost sfárání do hlubinného dolu, o prohlídku vnitřku hráze Vírské 
přehrady, o vírskou bowlingovou dráhu a o obraz Pernštejna. Z cen si výherci 
budou vybírat podle pořadí, v jakém je starosta Ing. K. Pačiska vylosoval.

  1. Martina Křížová, Brno
  2. RNDr. Karel Hasík, Opava
  3. Maxmilián Tyle, Chýnice u Rudné za Prahou
  4. Ivana Bukáčková, Bystřice n. P.
  5. Lýdie Brázdová, Bystřice n. P.
  6. Pavel Franc, Praha
  7. Petr Augusta, Nedvědice
  8. Jáchym Hasík, Opava
  9. Věra Strouhalová, Šakvice
10. Radek Brázda, Černvír

Nečekaně velký byl zájem o tajenku, kterou správně vyluštilo 135 
soutěžících. Z nich byli vylosováni 3 výherci o knihy od Hynka Jurmana (viz 
www.jurman.wz.cz):
  1. Adéla Diallo, Nedvědice,
  2. Martina Halouzková, Dolní Loučky
  3. Martina Křížová, Brno

Jak vidno, soutěž zaujala turisty od Ostravy a Opavy přes Brno, 
Lanžhot, Dyjákovice až po Prahu, Chýnice, Neratovice či  Bobnice 
u Nymburka. Rovné dvě třetiny se však přesto rekrutovaly z Vysočiny. 
Nejvíce účastníků dodaly rozvětvené rodiny Špačkovy z Dobré Vody 
a Hasíkovy z Opavy. Děkujeme za příznivé ohlasy, z nichž jsme už 
některé otiskly, ale přišlo jich daleko více.

Jsme rádi, že pátrání po stopách osobností z Vysočiny tak zaujalo a zve-
me vás už pomalu na další ročník. Tentokrát po řekách, říčkách a potocích, 
prostě kolem vody!

Hynek Jurman

Zubní pohotovost PROSINEC 2012 - LEDEN 2013

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 pra-
covní 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)

PROSINEC 2012 
22.12. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
23.12. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
24.12.  pondělí MDDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
25.12. úterý MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165 
26.12. středa MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2 (VM), 566 523 796
29.12. MUDr. Kristýna Kubicová, Masarykovo nám. 6, Vel. Bíteš, 566 531 645
30.12. MUDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
LEDEN 2013

  1.1. úterý MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 566 567 332
  5.1. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P., 566 552 332
  6.1. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P., 566 552 332
12.1. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
13.1. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n.P., 566 688 232
19.1. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 216
20.1. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Vel. Bíteš, 566 533 092

v lokalitě Kraví Hora v oblasti Dolní 
Rožínky. V případě pozitivního vý-
sledku geologického průzkumu bude 
následně zvažována možnost případné 
výstavby hlubinného úložiště radioak-
tivního odpadu z našich jaderných 
elektráren. Geologický průzkum by 
měl zjistit, zda uskutečnění tohoto pro-
jektu je vhodné a možné. V žádném 
případě však geologický průzkum 
neznamená jistotu výstavby. Vím, že 
tato otázka zcela pochopitelně zne-
klidňuje část lidí, kteří zde žijí. Jde o 
to, aby se vše projednávalo otevřeně a 
zájemcům byly poskytovány všechny 
dostupné informace. Jde o strategické 
rozhodnutí a k němu má vést odborná 
a odpovědná diskuse.

Vysoká odborná úroveň pracovní-
ků tohoto odvětví je zárukou toho, že 
zpracování projektů bude v pořádku, 
že nic nebude opomenuto, že všechny 
argumenty pro i proti budou odpověd-
ně zváženy. 

Lidé, kteří uran na Vysočině těží a 
jsou odpovědni za další možné využi-
tí tohoto bohatství, zde také žijí. Mají 
tu své rodiny, svůj domov. Proto jsem 
přesvědčena, že budou postupovat tak, 
aby kvalita života v této části Vysočiny 
neutrpěla.

Kdo si vzpomene na počáteční vel-
kou nedůvěru místních obyvatel, když 
se s těžbou začínalo, může porovnávat 
s tím, jaká je naše současnost. Nalézt 
uplatnění ve specializovaných profe-
sích není snadné. Nalézt způsob, jak 
naložit s budoucím rozvojem regio-
nu, je strategickou nutností. Proto se 
domnívám, že probíhající průzkum 
a zvažování nových projektů je v této 
fázi hodno podpory. Rozhodovat se 
bude až na základě vysoce odborných 
expertíz, k nimž je třeba mít co nejso-
lidnější podklady.

Miroslava Němcová,
předsedkyně Poslanecké sněmovny
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Vyhodnocení dětské soutěže 2012    

TRADICE BYSTŘICKA

V listopadu proběhlo vyhodnocení prací šestého ročníku dětské soutěže s ná-
zvem Tradice Bystřicka, kterou vypsalo Město Bystřice nad Pernštejnem ve 
spolupráci se sdružením obcí Mikroregion Bystřicko pro žáky základních a umě-
leckých škol Bystřicka v červnu 2012. Letošní ročník vycházel opět tématicky 
z dění na Bystřicku a navazoval na snahu obcí podpořit identitu a rázovitost 
regionu oceněním těch, kteří udržují, obnovují či vytvářejí tradice Bystřicka. 
(Titul „Nositel tradic Bystřicka“ získal v prvním ročníku 2012 sbor dobrovolných 
hasičů ve Vítochově za aktivní účast při pořádání tradičních Vítochovských poutí)

Úkolem soutěžících bylo seznámit se zvyky, obyčeji, řemesly, činnostmi 
apod., které lze označit za tradiční pro oblast Bystřicka a zpracovat je vý-
tvarně nebo literárně.

Do literární části soutěže nebyla přihlášena žádná práce a do výtvarné části 
bylo přihlášeno 82 prací z 9 škol. Odborná komise jmenovaná starostou Města 
Bystřice nad Pernštejnem měla nesnadný úkol posoudit velké množství pěkných 
a zajímavých prací. V některých kategoriích bylo přihlášeno méně prací, tudíž 
dle podmínek soutěže bylo oceněno pouze první místo, a zde vidíte výsledek:

Výsledková listina:
A.1.1. kategorie jednotlivci – věk autorů 6 - 10 let 
1. místo – Jan Vařejka (10 let), ZUŠ Bystřice n.P. (Pernštejnské slavnosti)
2. místo – Tomáš Bureš (10 let), ZŠ T.G.M. Bystřice n.P. (Vynášení Moreny)
3. místo – Radoslava Bagarová (9 let), ZŠ T.G.M. Bystřice n.P. (Pálení 
čarodějnic)
zvláštní cena – Radim Fiala (8 let) a Eda Svítil (9 let), ZŠ Zvole (Sou-
keník a tkadlec)
A.2.1. kategorie jednotlivci  - věk autorů 11 - 14 let 
1. místo – Kristýna Pivodová (11 let), ZŠ T.G.M. Bystřice n.P. (Bystřické hody)
2. místo – Ladislav Homolka (12 let), ZŠ Bystřice n.P., Nádražní ul. (Ha-
sičské auto)
3. místo – Karolína Petrová (14 let), Gymnázium Bystřice n.P. (Obnovení 
tříkrálové sbírky na Bystřicku)
zvláštní cena – Josef Kinc (12 let), ZŠ Štěpánov n.S. (Hodování)
A.3.1. kategorie jednotlivci  - věk autorů 15 - 18 let 
1. místo – Dominik Nečesánek (15 let), ZŠ Bystřice n.P., Nádražní ul. 
(Vítochovský kostel)
zvláštní cena – Martin Findejs (15 let), ZŠ Bystřice n.P., Tyršova ul. (Knofl íkář)
A.1.2. kategorie kolektivy – věk autorů 6 - 10 let 
zvláštní cena – žáci I. stupně ZŠ Strážek (Reliéf z lipového dřeva)

A.2.2. kategorie kolektivy  - věk autorů 11 - 14 let 
1. místo – Miriam Kubíková, Pavla Krejčí, Michaela Pohanková, Kris-
týna Pečinková, Milada Bukáčková, Václav Nikodým (14 – 15 let), ZŠ 
T.G.M. Bystřice n.P. (Přijela pouť)
2. místo – Marie Jandová, Veronika Endlicherová, Petra Nováková, Ka-
rolína Čermáková (13 – 14 let), ZŠ T.G.M. Bystřice n.P. (Čtvero ročních 
období - inspirováno modrotiskem)
3. místo – Tomáš Jelínek, Martin Procházka, David Dostál (12 – 13 let), 
ZŠ Štěpánov n.S. (Smrtka)

Děkujeme všem účastníkům soutěže - školám i autorům prací 
a blahopřejeme vítězům! Na výstavu soutěžních prací a její vernisáž, 
která je spojena s předáním cen vítězům, jste všichni srdečně zváni! 
Začíná 23. 1. 2012 v Městském muzeu Bystřice n. P. ve 14.30 hodin.

Jarmila Zemanová

Nositel tradic Bystřicka v roce 2013 již podruhé!

Pište naší redakci, volejte, posílejte maily či SMS s návrhy 
na ocenění jednotlivců či kolektivů, které se přičiňují 
o zachování či obnovení tradic našeho mikroregionu. 
Termín na návrhy je do konce února 2013. Bližší podmínky 
budou uvedeny v lednovém čísle Bystřicka.

Kontaktní údaje:
Tel.: 566 590 399, 731 575 342

E-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz

3. historicko-srovnávací fotogra-
fi e: Bystřicko dříve a dnes aneb 
Fotili prarodiče, fotí vnoučata 
(36 fotografi í).
Speciálními cenami byly ohod-

noceny Fotografi cký příběh (do 
tématu bylo možné přihlásit myšlen-
kové celky sestavené z 2 až 10 vzá-
jemně souvisejících fotografi í), dále 
téma Bystřicko, Pernštejnové a my 
(vyhlášeno k roku Pernštejnů), Můj 
dům, můj hrad (za uměleckou foto-
grafi i architektury Bystřicka), Cena 
starosty města a Cena veřejnosti 
(snímek, kterému diváci na webové 
galerii poslali nejvíce hlasů).

Jako řadový amatérský porotce 
mohu prohlásit, že hodnocení a dis-
kuze nad soutěžními snímky byly 
velmi podnětné, poučné a obohacující 
pro všechny účastníky. Ani tři hodiny 
nám nestačily, hodnotili jsme i přes 
plánovaný čas a nakonec se dokonale 
shodli. Potěšením pro mne bylo velmi 
rychlé osobní sblížení s Jindřichem 
Štreitem i dalšími odborníky a podob-
ně to cítili i zbývající členové našeho 
kolektivu.

V aule gymnázia byla v sobotu 
24. 11. 2012 otevřena pěkná 
výstava fi nálových fotografi í 
(bude opět k vidění v únoru 
2013 v Městském muzeu 
v Bystřici a pak zase bude 
putovat po mikroregionu), 
následovaly tři zajímavé 
přednášky našich profesioná-
lů (J. Štreit prezentoval fotky 
z doby normalizace pod ná-

Bystřicko  se  zase  zrcadlilo…             (Pokračování  ze  str. 1)

zve Abnormalizace, M. Druckmüller 
se pochlubil unikátními záběry komet 
a M. Malůšek představil současné 
trendy v dokumentární fotografi i). 
Zájemci zaplnili celou posluchárnu 
a od 19.00 program vyvrcholil gala-
večerem, na němž porotci, regionální 
politici a další osobnosti předali ceny 
těm nejlepším.

Program obohatilo hudební sesku-
pení Two voices ve složení Gabriela 
Pešinová, Jana Rychterová a Vladimír 
Iljič Pecháček, fanfáry troubili Štěpán 
Husák a Lukáš Smrček a celý večer 
moderovala herečka Městského diva-
dla v Brně Monika Světnicová. Zá-
jemci si mohli vyzkoušet fotoaparáty 
fi rmy Canon a prohlédnout historic-
kou fotografi ckou techniku.

Celá soutěž včetně závěrečného 
hodnocení a galavečera byla do po-
slední drobnosti připravena s hodinář-
skou přesností předsedkyní a jedna-
telkou o. s. KUMŠT. Oběma dámám, 
Mgr. Miladě Krásenské a MgA. Mirce 
Melníkové, patří dík a hluboké uznání.

Celkové výsledky soutěže i rozhovor 
s J. Štreitem přinášíme na jiném místě.

Hynek Jurman, porotce

BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ II. ROČNÍK
Výsledková listina

dokumentární fotografi e:  „Bystřické Press Photo“ 
 1. Jiří Hloušek - OBĚ STRANY
 2. Jan Pavelka – KRÁLÍKÁŘ
 3. Tereza Kaňková – HODOVÉ KOLOTOČOVÁNÍ
 4. Michal Vytlačil – ACH JÓ, TEN ČAS ALE LETÍ
 5. Petr Pišín – MISTROVSTVÍ ČR DALEČÍN

umělecká fotografi e: Bystřicko – místo, kde žiji
 1. Martin Novák – NĚMÝ STRÁŽCE
 2. Oldřich Výleta – RANNÍ MODLITBA
 3. Vojtěch Šafránek – SRPNOVÉ SKOTAČENÍ
 4. Martin Dlouhý – STRACH Z NÍ
 5. Barbora Čepelová – ROZHLEDNOVÁ INVERZE

historicko-srovnávací kategorie: Bystřicko dříve a dnes aneb fotili 
prarodiče, fotí vnoučata
 1. Přemysl Vrbík – LÁSKA Z KLUBOVNY
 2. Michal Vytlačil – DOLNÍ ČÁST NÁMĚSTÍ V ROCE 1953 A 2012
 3. Petr Pišín – PÍSEČSKÁ ZMOLE 1978 A 2012
 4. Antonín Špaček – ŠTĚPÁNOV PO ROCE 1920 A 2012
 5. Petr Dvořáček – STARÁ BYSTŘICE MIZÍ – BUDE NOVÁ HEZČÍ?

cyklus fotografi í: fotografi cký příběh
 Oldřich Výleta – ALEJ KRČMA (jaro, léto, podzim, zima)

Cena veřejnosti
 Pavla Benešová – STRÝČEK

Cena starosty města
 Pavel Bárta – MOTORKÁŘI

rok Pernštejnů: BYSTŘICKO, PERNŠTEJNOVÉ A MY
 Michal Vytlačil – ZIMA NA HRADĚ

architektura Bystřicka: MŮJ DŮM, MŮJ HRAD
 Jiří Hloušek – MŮJ HRAD
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ZPRÁVY Z MĚSTA, OSTATNÍ

V Bystřici vyroste nová vesnice s pyramidou i zimákem
 Když se daří, tak se daří. To je nos-

né heslo probíhající pětiletky města. Po 
famózním úspěchu s odkloněním říčky 
Bystřičky a přivedením jejího pravého 
toku do centra náměstí, vedení radnice 
nepolevuje ve svých vizích, naopak 
je rozvíjí. Místostarosta Fojt neskrývá 
dojetí při otázce nad úspěchem získání 
dotací na obnovu zámku Mitrovských: 
„Opět se potvrdila známá pravda, že čím 
větší prasárna, tím větší šance na úspěch. 
Abychom opravili ruinu starého baráku, 
museli jsme přimalovat celou vesnici 
s návsí, mlýnem a kapličkou a navrch 
vedle bouchli pyramidu. Všechno běží 
jak na drátkách, pokud se nic nestane, 
do roka stříhám pásku“. Jak redaktoři 
našeho měsíčníku zjistili, již dnes, více 
než rok před dostavbou, zahájilo nové 
vedení statku mohutnou marketingovou 
ofenzívu na zviditelnění celého projek-
tu. Po prvních neúspěšných pokusech 
kontaktovat nového předsedu JZD, které 
bude vše spravovat,  nakonec redaktoři 
našeho měsíčníku těsně před uzávěrkou 
slavili úspěch. Předsedu M. Brundibára 
nalezli uprostřed lánů svých polností, 
kde kontroloval osetí ozimé pšenice. 
„Ano, je to tak“, radostně glosoval, šle-
hán silným větrem do tváře Brundibár 
náš dotaz. „Osevní plán máme splněn 
na 96% a sklizeň letošních brambor 
byl vážně sukces. Objíždíme všechny 
trhy s biopotravinami a zejména naše 
zámecké brambůrky jsou neodolatelné. 
Vše je hnojeno jenom naším hnojem 
z našich zvířátek. Prostě mňamka“ Teď 

už jenom stačí, aby se na nás přišlo po-
dívat každý rok alespoň 50 tisíc lidiček 
a je to“, neskrývá optimismus Brundi-
bár a pokračuje: „Pokud by se vidělo, že 
něco hapruje, mám schovaný další trum-
fy. Při návštěvě Egypta jsem se domluvil 
s tamějším strážcem pyramid na ročním 
bezplatném zapůjčení sfingy před naši 
pyramidu. Tomu už nelze odolat“.

„A to není zdaleka vše“, dodává 
ihned ve dveřích své kanceláře starosta 
P.A.Čistka. „Abychom neztratili jedinou 
dušičku v zimě, přistavíme zimní stadion. 
„O vytíženost této plochy nemám strach, 
už teď se hlásí spousta nových týmů. Na 
podporu celého projektu jsem na poradě 
vedení jasně nařídil i zformování  týmu 
úřadu. První pětka: útok Čistka, Fojt, 
Smítař, obrana: Dunhiell, Vrána. V bráně 
tajemnice Špátová. Druhá a třetí pětka 
není podstatná, stejně budu na place furt 
já“. Na dotaz redakce, jak oslavili dotče-
ní nominaci do první pětky, se Smítař 
snažil vysmýknout: „Nevím, jestli na to 
budu mít čas, oblíbil jsem si nyní spíše 
sportovní halu a dávám do kupy šestou 

ligu halového fotbálku“. Dunhiell naopak 
tento úspěch očekával: „Mám pravidelné 
fotbalové tréninky s FC Kozička, takže to 
pro mě nebude žádný problém“, zažer-
toval nedbaje na to, že na zimáku půjde 
o hokej.  Rozmrzelý byl F. K. Limš pát-
raje po tom, co se stalo, že není první na 
soupisce. Zabojoval a na podporu své 
nominace přišel s myšlenkou využití 
zimáku v letních měsících. Ovál ledové 
plochy se napustí až po okraj mantinelů 
a v dubnu se do něho vysadí třeboňští 
kapři. Výlov proběhne v rámci hodů 
vždy druhou neděli v říjnu. Po této zprá-
vě se Vránova obrana rozpadla a už sedí 

na střídačce vedle Vojtíška.To mu vlastně 
nevadí, aspoň si odfrkne od stavby svého 
domu. Vojtíšek se jako vždycky šklebí 
a má radost, že na něj zbyla aspoň funkce 
zahřívače lavice. Dělá naschvály a už teď 
se předpokládá, že bude tupit spoluhrá-
čům brusle. Je zřejmé, že jeho obliba se 
oproti loňsku nezvýšila.  Asi nejspoko-
jenější zůstávají ženy -  vedoucí Lůšová,  
Bančová, Uroušová. Okamžitě se ujaly 
podpory obou projektů a vytvořily tým 
Cheersleaders Bystřice, který bude vy-
stupovat jak na ledě, tak při výlovu kaprů 
a slavnostním zahájení orby na statku.  
Pravidelně se nyní setkávají a z použitých 
igelitových pytlíků stříhají proužky a sta-
hují je do pompomů. Snad aby zahnaly 
myšlenky na toto těžké období. Dr. Dr. 
Lůšové odešly ty nejlepší sociální pra-
covnice, Bančová má prázdných bytů, 
že by s nimi mohla otevřít nové ghetto 
a J. J. Uroušová si v kapse rozpočtu 
žmoulá poslední čtvrťáky. Tajemnice 
Špátová se snaží navýšit rozpočet udělo-
váním vyšších pokut za přestupky věříc, 
že tím vychytá aspoň remízu.

V rámci transparentnosti sta-
rosta přímo na náměstí losuje 
dodavatele na stavbu statku za 
150 miliónů. Reportér zachytil 
starostu těsně před vytažením 
po dvanácti minutách. 

Na regulérnost dohlíží neú-
platný pan J.U. R. Mann.

Bystřická losovačka

V Bystřici možná brzy přibude sfi nga z dalekého Egypta

Koncem listopadu bylo v kostele 
sv. Vavřince dokončeno restaurová-
ní severního bočního oltáře. Ten je 
zasvěcen svaté Barboře, patronce 
horníků. 

Oltář několikrát změnil svůj 
vzhled i zasvěcení, nějakou dobu 
byl věnován Panně Marii Lurdské; 
současná podoba je teprve z roku 
1938, ale respektuje stav z doby do-
končení kostela.

Na oltáři dominují tři ženské 
postavy – sv. Barbora, sv. Kateřina 
a sv. Agáta. Na římse nad svatostán-
kem je bílá drobná soška Jana Ne-
pomuckého, nejoblíbenějšího sva-
tého doby baroka. Pozadí za svatou 
Barborou zdůrazňuje hlavní atribut 
této svaté – věž. Atributy (symboly) 
jsou důležité pro identifi kaci svět-
ců, protože jejich podoba je samo-
zřejmě neznámá. U každého světce 
se tedy objevuje několik atributů, 
podle kterých je poznáme – např. 
u sv. Barbory to může být kromě 
věže ještě kalich, paví pero nebo 
meč. 

Svatá Barbora byla podle prame-
nů sťata mečem během pronásledo-
vání křesťanů v roce 305. Narodila 
se na konci 3. století v Nikomédii 
v Malé Asii, její otec byl bohatý 
kupec a svou jedinou dceru uvěz-
nil v kamenné věži, aby ji ochránil 
před okolním světem, zejména před 
tehdy zakázaným křesťanstvím. Je-

den ze sloužících však byl tajným 
křesťanem a Barboru s tímto uče-
ním seznámil. Když se to otec do-
věděl, vlastnoručně ji sťal; právě 
tato scéna je zobrazena na oltáři. 
V té chvíli vyšlehl z jasného nebe 
blesk, který krutého otce na místě 
zabil.

Na oltáři jsou ještě dvě větší, 
bílé, zlatě zdobené sochy, a to vle-
vo sv. Kateřina a vpravo sv. Agáta 
(Háta). Svatá Kateřina je v českých 
zemích oblíbenou světicí, a to už 
od dob Karla IV., který v den její-
ho svátku (25. listopadu) roku 1332 
vyhrál jako mladý rytíř bitvu u San 
Felice a celý život sv. Kateřinu po-
važoval za svou patronku. Její exi-
stence je ale nejistá; údajně to byla 
vzdělaná alexandrijská princezna, 
jejímž atributem je proto kniha 
a která je ochránkyní studentů, pa-
řížské Sorbonny a univerzit vůbec. 
Andílek u Kateřininých nohou drží 
další její atribut – noži opatřené 
zlomené kolo, kterým měla být 
mučena. Boží blesk ale kolo zlomil, 
a tak císař Maxentius nechal Kate-
řinu stít.

Svatá Agáta, která pocházela ze 
Sicílie, byla pravděpodobně umu-
čena roku 251, protože se odmítla 
provdat za vysoce postaveného 
muže a vyznala se, že je křesťanka. 

V den jejího svátku (5. února) se 
v zemích jižní Evropy světí voda 
proti ohni. Je to proto, že závojem 
této svaté prý obyvatelé jejího rod-
ného města zastavili při výbuchu 
Etny proud žhavé lávy. Jejím atri-
butem jsou kleště, které drží andí-
lek u jejích nohou, a je patronkou 
různých řemeslníků, mj. tkalců 
a zvonařů. Na bystřickém oltáři je 
tato socha znázorněna v dramatic-
kém odmítavém gestu. 

Výtvarníci Kateřina Rossí a Fran-
tišek Tržil odvedli při restaurování 
oltáře pořádný kus práce. Pod od-
borným vedením ak. mal. Mirosla-
vy Trizuljakové nejprve odstranili 
nečistoty a přemalby z minulých 
let; hlavním problémem ale byl 
a je červotoč, jehož činností jsou 
narušeny všechny artefakty v koste-
le, které jsou ze dřeva. Tedy většina 
výzdoby a mobiliáře, protože - ač 
si to návštěvník ne vždy uvědomí – 
i to, co vypadá jako „ mramorový“ 
sloup je vlastně dřevo. Vše se tedy 
muselo napouštět a zpevňovat. Bylo 
také třeba doplnit některé detaily, 
třeba prstíky malého andělíčka, cel-
kově ale nebylo třeba používat žád-
ných nových prvků. Nakonec došlo 
ke zlacení plátkovým zlatem a lako-
vání, aby mohl oltář znovu zazářit. 

Po loňském zrestaurování jižního 

bočního oltáře sv. Václava tak bylo 
opraveno další krásné barokní dílo 
bystřického kostela. V příštím roce 
by opravy měly pokračovat restau-
rováním hlavního oltářního obrazu, 
kde je poškozen zejména jeho ma-
sivní rám. 

J. Michálková
Použitá literatura: F. a P. Dvořáč-

kovi - Farní chrám Páně sv. Vavřin-
ce v Bystřici n. P., edice Ze staré 
Bystřice 2004

Oltář svaté Barbory v novém

Foto: V. Mičín
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ŠKOLSTVÍ

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

 
 

Vážení rodi e budoucích prv á k , 
 

rádi bychom Vám p ed zápisem Vašich d tí do první t ídy  
nabídli možnost nahlédnout do sou asné školy  

a seznámit se s novými formami a metodami práce s žáky p i výuce. 
 
 

  
 
 

Dovolte, abychom Vás i Vaše d ti pozvali 
 

ve tvrtek 17. ledna a v úterý 22. ledna 2013 
od 8.00 hodin 

 
na DEN OTEV ENÝCH DVE Í v 1. t ídách 

 
do Základní školy T.G.M. v Byst ici nad Pernštejnem  

(škola z stane p ístupná za ú elem prohlídky do 16.30 hodin) 
 
 

a následn   
 

k  ZÁPISU  d tí  do  první t ídy, 
který prob hne v pátek 1. února 2013  

od 9.00 do 17.00 hodin. 

Žáci ZŠ TGM na dílně v přírodě
ZASAĎ STROM NA VYSOČINĚ

ZŠ TGM otevřená budoucím prvňáčkům
V prosinci se jistě všechno točí ko-

lem Vánoc. Je tomu tak i v naší škole 
– Vánoce sem vklouzly tiše a nená-
padně již dávno před adventem. Žáci 
dobře vědí, že v předvánočním čase 
se jejich tvořivosti, fantazii, aktivitě 
a dobrým nápadům meze nekladou, 
a s nadšením připravují svá vystoupe-
ní do programu na Vánoční akademii. 
A učitelé je v tom vydatně podporují.

Myslí však i na své žáčky budoucí 
– nové prvňáčky, kteří se po Váno-
cích budou chystat k zápisu. Ten na 
naší škole proběhne v pátek 1. února 
2013. Ale ještě předtím budou moci 
předškoláčci školu navštívit v rám-
ci Dnů otevřených dveří, které pro 
ně v lednu připravujeme. Mohou se 
podívat, co všechno již zvládli jejich 

kamarádi, se kterými se ještě loni 
potkávali v mateřské škole, mohou 
nahlédnout do jejich tříd i do dalších 
zajímavých prostorů ve škole, mohou 
si vyzkoušet, jaké to je být školákem. 
Rodičům rádi předáme informace 
o organizaci výuky a pobytu dětí ve 
škole, o školním vzdělávacím progra-
mu, o projektech a aktivitách připra-
vených pro jejich děti, o metodách 
výuky i o všem, co rodiče prvňáčků 
zajímá.

Přijďte se za námi do školy po 
Vánocích podívat. Rádi vás rovněž 
přivítáme na naší Vánoční akademii.

Krásné Vánoce našim budoucím 
novým prvňáčkům za učitelský sbor 
ZŠ TGM přeje

Hana Nosková

Na ZŠ T. G. Masaryka se besedovalo o alkoholismu
Žáci 7. ročníků ZŠ T. G. Masaryka 

si v pátek 2. listopadu měli možnost 
rozšířit vědomosti o tom,  co je to al-
kohol, jak se vyrábí a jaké účinky má 
na člověka. Při určitých dávkách pů-
sobí alkohol totiž jako jed a je pro člo-
věka velmi nebezpečný. Provází sice 
lidstvo celým jeho vývojem. Opojné 
nápoje patřily již od dávné minulosti 
po celém světě k náboženským a spo-
lečenským událostem.

Žáci byli informováni o nevýhodách 

“Zdravotníci” ZŠ TGM u záchranářů
Ve středu 7. listopadu 2012 navští-

vili žáci 4. a 5. tříd – „Zdravotníci“ – 
stanici Zdravotnické záchranné služby 
v Bystřici n. P. Pan Navrátil - člen po-
sádky -  se nás ochotně ujal a seznámil 
nás s vybavením a zařízením sanitky. 
Mohli jsme vidět vše z blízka – i když 
jsme nebyli pacienti – a leccos „osa-
hat“ a „zkusit“ na vlastní kůži.

 Děti zajímalo, co všechno záchra-
náři potřebují pro oživení zraněného, 
jak se pacient dostává do sanity, kde je 
co uvnitř umístěno, kde kdo sedí atd. 
Prohlédli jsme si vybavení jednotli-
vých brašen, které s sebou nosí lékař 
či sestra k zraněnému. Viděli jsme, 
jak pracuje přenosné EKG, oxymetr 
a také jsme viděli novou pomůcku 

stanice ZZS – „Lukase“. Je to přístroj 
k řešení náhlé zástavy oběhu; jeho 
výhodou je, že umožňuje provádět 
oživovací pokusy i během převozu 
v zásahovém vozidle. Tento přístroj 
zvyšuje šanci na přežití u pacientů 
s náhlou zástavou oběhu.

Děti si později pod dohledem vy-
zkoušely nepřímou masáž srdce na 
fi guríně, mohly si také nechat poradit, 
co a jak dělat dobře nebo ještě lépe, 
aby uměly  poskytnout kvalitní laic-
kou první pomoc.

Odcházeli jsme spokojeni a plni 
nových zážitků a dojmů. Děkujeme 
panu Navrátilovi za ochotu a čas, který 
nám – zvědavcům – věnoval a těšíme se 
další setkání.                  Eva Poláchová

V úterý 13. 11. 2012 se vybraní 
zástupci 4. – 9. tříd ZŠ TGM zú-
častnili ekologické akce s názvem 
Zasaď strom na Vysočině. Tak se 
jmenuje dílna v přírodě, poslední 
z Bystřických zastavení, které vy-
rostlo nedaleko rozhledny Karasín.                                                                                                                
Bystřická zastavení jsou pokračo-
váním Svratecké vodohospodář-
ské naučné stezky, hojně navště-
vovanou částí Bystřicka. Celkem 
je 17 zastavení, na kterých se ná-
vštěvníci dovědí spoustu informací 
o vodě, okolní přírodě, revitaliza-
ci krajiny, výskytu a těžbě nerostů. 
Návštěvníky provází opět maskot 
Vodomil a nechybí ani historická 
odbočení k jednotlivým tématům.                                                                                                                                 
Dílna v přírodě Zasaď strom na Vyso-
čině se nachází na Vrchové v blízkos-
ti rozhledny na Karasíně. Slavnostní 
otevření dílny bylo na jaře 2011. Ná-

požití alkoholu jako drogy. Věková hra-
nice pro podávání alkoholických nápo-
jů je u nás 18 let. Děti a mladiství jsou 
před ním chráněni zákonem. 

Cílem této přednášky bylo upo-
zornit žáky na negativní dopady al-
koholismu pro samotného člověka 
i společnost a na nutnost jeho před-
cházení.

Beseda byla zajištěna ve spolupráci 
s občanským sdružením SANANIM. 

Libuše Zabilová

vštěvníci dílny mají možnost vybrat 
si podle osazovacího plánu jednu ze 
sto padesáti sazenic dvaceti tří druhů 
původních dřevin Vysočiny a zasadit 
ji do Plevova lesoparku. Kromě saze-
nic je připraveno i nářadí, potřebné 
návody a odborná obsluha. V dalších 
letech se pak mohou vracet a sledo-
vat, jak se park postupně zaplňuje, 
jak jejich dřeviny rostou, jak který 
druh dřevin vypadá ve skutečnosti. 
Jsme rádi, že i naše škola se mohla 
této akce zúčastnit. Společně se žáky 
jsme zasadili za třídu jednu dřevinu 
a opatřili vizitkou. Od této chvíle zde 
máme školní břízy – 4.A, 5.A, 6.A, 
olše – 4.B, lísky – 5.B, 5.C, 7.B, to-
poly – 8.B, 8.C, svídy – 9.A, 9.B 
a kaliny – 6.B, 7.A. V budoucnu se 
rádi budeme vracet do lesoparku a po-
zorovat růst nejenom našich dřevin. 

Věra Šiborová

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

Vážení rodi e budoucích prv á k , 

rádi bychom Vám p ed zápisem Vašich d tí do první t ídy  
nabídli možnost nahlédnout do sou asné školy  

a seznámit se s novými formami a metodami práce s žáky p i výuce.

 
Dovolte, abychom Vás i Vaše d ti pozvali 

 
ve tvrtek 17. ledna a v úterý 22. ledna 2013 

od 8.00 hodin 
 

na DEN OTEV ENÝCH DVE Í v 1. t ídách 
 

do Základní školy T.G.M. v Byst ici nad Pernštejnem  
(škola z stane p ístupná za ú elem prohlídky do 16.30 hodin) 

k  ZÁPISU  d tí  do  první t ídy, 
který prob hne v pátek 1. února 2013  

od 9.00 do 17.00 hodin. 

 
a následn   
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Florbal na ZŠ Nádražní

Plavecký výcvik druháčků

V rámci předmětu ekologická vý-
chova jsme s žáky 6. třídy uskutečnili 
dne 10. 10. 2012 exkurzi na sběrný 
dvůr TS města  Bystřice n. P. Zde 
jsme se dozvěděli, jaké odpady ne-
patří do nádob na směsný komunální 
odpad, proč se odkládají na sběrném 
dvoře a co se s nimi dále děje. V na-
šem městě se třídí např. objemný 
odpad, elektroodpad, monočlánky 
a baterie, stavební suť, pneumatiky, 
bioodpad, dřevotříska, eternita a kar-
tony. Dalším zastavením byla kom-
postárna a chráněná dílna s linkou na 
třídění plastů. Je důležité si uvědo-
mit, co odpadů lidé v současné době 
vyprodukují, že se nemusí někde 
povalovat, ale dají se znovu zpraco-

Žáci 9. ročníků se zúčastnili 2. 11. 
2012 mineralogické exkurze v Tiš-
nově. Nejprve jsme navštívili  Pod-
horácké muzeum v Předklášteří, kde 
jsme měli možnost prohlédnout si  
stálou výstavu minerálů, které po-
chází z Českomoravské vrchoviny 
a Brněnské vrchoviny. Dalším za-
stavením byla Sokolovna v Tišnově, 
kde se konala mezinárodní výstava 
minerálů, které se pravidelně účastní 
naši i přední zahraniční vystavitelé. 
Viděli jsme velké množství krás-
ných, barevných a zajímavě zpra-
covaných minerálů z různých koutů 
světa. Některé zajímavé minerály 
jsme  zakoupili do školy a doplnili 
naši  školní sbírku. Po celou dobu 
exkurze žáci sbírali indicie k otáz-
kám a vyplňovali pracovní list. 
Otázky se netýkaly jenom geologic-

1. prosince 2012 nechyběli na bystřickém náměstí při Vánočním koledo-
vání aneb Otevření adventu 2012 ani žáci Nádražní 615. Pásmo mluveného 
slova zahájili přednesem vánočních básní, nechyběly líbezné tóny kytary 
a vše zakončili žáci 8.A se svým pokusem o dramatizaci Babičky od 
Boženy Němcové. Všem účastníkům moc děkujeme a přejeme kouzelně 
pohádkové prožití vánočních svátků.                       

Dita Kabelková, Marie Homolková

Se začátkem nepříznivého poča-
sí se žáci přesouvají z venkovních 
sportovišť do tělocvičen. V říjnu 
a listopadu byla tělocvična ve zna-
mení fl orbalu. Proběhly mezitřídní 
turnaje, které sloužily i pro vyhléd-
nutí reprezentantů školy do mezi-
školních soutěží. Okrsky se nám 

povedly nadmíru úspěšně. Všechna 
družstva postoupila do dalších kol, 
kde ve Žďáru a Velkém Meziříčí 
budou bojovat s těmi nejlepšími 
z okresu. Nám nezbývá nic jiného, 
než jim popřát mnoho dalších spor-
tovních úspěchů.

Martin Horák

POKRAČUJEME V EKOLOGICKÝCH AKTIVITÁCH 

NÁVŠTĚVA SBĚRNÉHO DVORA 
A BESEDA „TONDA OBAL NA CESTÁCH“

vávat a vyrobit z nich například nové 
lavičky, ploty zatravňovací bloky, 
mikiny, bundy nebo spacáky. Žá-
kům se exkurze líbila. Ve spolupráci 
s TS města Bystřice n. P. v  těchto 
aktivitách budeme dále pokračovat 
a 11. 1. 2013 připravujeme pro žáky 
naší školy Den činu – sběr papíru.

V pátek 9. 11. 2012 proběhla na 
naší škole ZŠ Nádražní 615 beseda 
a výstava „TONDA – obal na ces-
tách“ fi rmy EKO-KOM pro žáky 
4. až 9. ročníků. Žáci získali in-
formace o recyklaci papíru, plastů 
ale i dalších odpadů. Beseda byla 
zpestřena hrou, kde si děti mohly 
vyzkoušet, jak správně třídit odpad.

Dagmar Pivková, Hana Kopecká

Týden po zahájení školního roku 
začal druháčkům plavecký výcvik. 
Plavání probíhá v rámci tělesné výcho-
vy. V 1. a 2. třídě přispívají rodiče, ve 
3. a 4. třídě plavecký výcvik hradí škola.

Při zahájení jsou děti rozdělené do 
dvou skupin, a tak se pod vedením 
zkušených paní učitelek z plavecké 
školy učí správné technice plavání. 

MINERALOGICKÁ EXKURZE
ké stavby území, výskytu hornin, ale 
i významných turistických zastave-
ní, jako je například rozhledna na 
kopci Klucanina 410 m n. m. nebo 
přírodní památka Tišnova- Květnice 
470m n. m., kde hnízdí kolonie ne-
topýrů ve vápencových jeskyních. 
Další úkoly žáci plnili na náměstí, 
kde měli zjistit názvy místních ba-
rokních domů, z jakého materiálu 
byl zhotoven Mariánský sloup Pan-
ny Marie na dolním náměstí a jaké 
4 sochy jsou umístěny na podstavci 
nebo jaký nápis je vyryt na východ-
ní straně budovy radnice Tišnova. 
Poslední úkol, který žáci zpracová-
vali již ve škole, byl referát: minerál 
mého znamení. Cílem exkurze bylo  
prakticky přiblížit žákům výuku 
geologie, a to se snad podařilo.  

Hana Kopecká

Samozřejmě nechybí hry a soutěže, 
při kterých děti s nadšením plní úko-
ly a povzbuzují se jako o život.

Deset lekcí plavání uteklo jako 
voda. Děti se mnohému naučily. 
Byly velmi šikovné, proto jim patří 
velká pochvala.

Plavání zdar!
Jana Svobodová

Začátek adventu

Dne 30. 11. 2012 se uskutečnilo ve Škrdlovicích 
setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina

Letošní účast byla hojná hlavně kvůli příznivému počasí, kte-
ré nám přálo. Zúčastnilo se celkem 24 pěstounských rodin z toho 
47 dospělých a 69 dětí. 

Program byl pestrý počínaje di-
vadelním vystoupením Divadélka 
Úsměv z Polničky a módní přehlíd-
kou společenských šatů pěstounů 
Jeřábkových z Bystřice nad Pernštej-
nem. Celé odpoledne bylo provázeno 
diskotékou a soutěží v tanci, zpěvu 
atd. Místní klub Bystřice n. P. při-
spěl výtvarnou dílnou pod vedením 
paní Mgr. Renaty Uhrincové, kde 
si děti svůj výrobek nejen vyrobily, 
ale také odnesly domů. 
Vyrobili jsme si andělíč-
ka i kapra na stromeček. 
Hostem byla paní Mgr. 
Jitka Bukáčková psy-
choložka Místního klubu 
ANR ČR Bystřice n. P., 
která během setkání s ro-
diči odpovídala na otázky 
týkajících se problematiky 
našich dětí jak s postiže-
ním, tak s dnešní puber-
tou a styku s biologickou 
rodinou.

Za Krajský úřad Kraje Vysočina, 
odbor sociálních věcí se zúčastnila 
paní Bc. Milada Bárková a JUDr. 
Věra Švarcová a za Místní klub Aso-
ciace náhradních rodin ČR Bystřice 
nad Pernštejnem Marcela Dědová 
a Marie Trávníčková.

Marcela Dědová, 
předseda Místního klubu ANR ČR, 

profesionální externí kouč
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LEDEN 2013PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LEDEN 2013
Sobota 12. ledna – prostory KD – 
20.00 hodin
PLES KULTURNÍHO DOMU 
Program:
19.30 - 20.00 hodin -Uvítací přípitek, 
20.00 hodin - Zahájení plesu 
Moderátor večera  PETR HOLÍK
Hudba – NIGHT AND DAY 
BAND BRNO   
20.20 a 20.55 hodin Předtančení - 
Taneční klub Orel Telnice
21.05  hodin LEONA ŠENKOVÁ  
22.00 hodin BOHUŠ MATUŠ
23.05 hodin PETR BENDE
23.45 hodin Tombola 
Malý sál – Oldies Party LIBORA 
VELKA
Hlavní partner: JAVLIN, a.s. 
Partner: ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vstupné: 190 Kč s místenkou         
Předprodej: kulturní dům  
         
Středa 16. ledna – velký sál KD – 
10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
VODNÍKŮV SEN
Uvádí profesionální činoherní sou-
bor No Kakabus z Prahy
Humorně laděný pohádkový příběh 
ze světa vodníků, vil, čarodějnic 
a čertů.
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ 
Vstupné: 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Délka představení cca 55 minut

Středa 16. ledna – malý sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT KPH
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 
KONCERT S PŘÍPITKEM 
STAROSTY MĚSTA
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A 
OPERNÍ HOSTÉ
Jiří Jahoda – housle,  Jana Ryšán-
ková – klavír, Miroslav Zicha - vi-
oloncello
Marta Reichelová – soprán, Lukáš 
Hacek - tenor
Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s.
Vstupné:120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH

Předprodej: kulturní dům 

Sobota 19. ledna  – velký sál KD – 
18.00 hodin
Pořádá: SONK při ZUŠ a KD
KONCERT
BALADY A ROMANCE
Všichni milovníci netradičního spo-
jení smyčcových nástrojů se zvukem 
elektrických kytar, bubnů a dalších 
nástrojů se mohou těšit na další 
z řady projektů Balady a romance. 
Účinkuje Smyčcový orchestr Něho-
slava Kyjovského pod vedením Len-
ky Macháčkové. Rockoví muzikanti 
se představí v trochu jiné sestavě než 
v minulých projektech. Ze známých 
tváří to bude Pavel Vandírek – basa, 
Milan Sláma – zpěv, Slávek Baxant, 
Pavel Anttony - el. kytary, Petr Pur-
kert - bicí, Tomáš Rousek, Martin 
Ratolístka - klávesy. Zpívá Inka Ju-
říčková a další hosté  Sestava hostů 
je pestrá stejně tak jako program, ve 
kterém oproti jiným ročníkům usly-
šíte mnohem více českých písniček. 
Vstupné: dobrovolné 
 
Neděle 20. ledna – velký sál KD – 
15.00 hodin 
DIVADLO
MRAZÍK
Hrají žáci dramatického kroužku při 
ZUŠ Bystřice n.P.
Hudba Dechové noneto při ZUŠ
Klasická ruská pohádka podle te-
levizní předlohy určitě zpříjemní 
nedělní odpoledne nejen dětem, ale 
i dospělým. 
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč 

Středa 23. ledna – velký sál KD – 
8.30 hodin
KOMPONOVANÝ POŘAD
DOUČOVACÍ HODINY PRO 
ZAPOMNĚTLIVÉ
Uvádí Liduščino divadlo z Prahy
Komediálně laděné dějepisné pásmo 
přibližuje netradičním způsobem 
vznik českého státu od příchodu 
Slovanů přes období Velké Moravy 
po začátek vlády prvních Přemys-
lovců. Určeno 4. – 5.(6.) tř. ZŠ
Vstupné: 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Délka představení cca 60 minut

Středa 23. ledna – velký sál KD – 
10.00 hodin
KOMPONOVANÝ POŘAD
DOUČOVACÍ HODINA PRO 
POKROČILÉ
Uvádí Liduščino divadlo z Prahy
Druhý díl dějepisného pásma za-
hrnuje období vlády Přemyslovců, 
Lucemburků a Jagellovců. Určeno 
6.(7.) – 9. tř. ZŠ
Vstupné: 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Délka představení cca 80 minut

Sobota 26. ledna – prostory KD – 
20.00 hodin   
Pořádá: Město Bystřice n.P.
PLES MĚSTA BYSTŘICE NAD 
PERNŠTEJNEM
19.30 – 20.00 - Uvítací přípitek za 
přítomnosti cimbálové muziky Sylván
20.00 hodin - Zahájení plesu – 
moderátorka večera: 
HALINA PAWLOVSKÁ
20.30 – 20.35 - Aerobic Jitky Exlové 
21.05 – 21.15 - Jakub Kroulík – pro-
fesionální kouzelník – reprezentant 
ČR na MS
21.45 – 22.10 - 
Vyhlášení sportovců  2012
22.45 – 23.15 - 
LEONA MACHÁLKOVÁ
24.00 – 00.15 - Tombola
Hudba Helan Band
Malý sál: 
20.30 – 02.00 hodin - Oldies party

Salonek restaurace Club:
20.30 – 02.00 hodin  
Cimbálová kapela SYLVÁN s na-
bídkou vín se somellierem
Vstupné: 180 Kč s místenkou  
 Předprodej: TIC Bystřice n.P.

Úterý 29. ledna - velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO  
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU 2013: 
2.2. Zemědělský ples, 9.2. Ples gym-
názia, 23.2. Ples Mega a.s. a ME-
GA-TEC s.r.o.
14.2. Metropolitan Jazz Band z Ra-
dimem Linhartem (koncert KPH), 
26.2. Miroslav Donutil

Prodej vstupenek: 
Kulturní dům, Luční 764, 
tel. i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - Čt: 8.00 – 11.00 /kancelář/ 
Po, St: 15.00 – 17.00 /pokladna/
Út, Čt: 16.00 – 18.00 /pokladna/
Pokladna v kulturním domě je otevře-
na hodinu před každým představením! 

Knihkupectví, Masarykovo náměstí 
12, tel. 566 552 582
Po - Pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
So: 8.00 – 11.00
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Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem - Výstavní síň

Srdečně všechny zveme na 
spuštění zrestaurovaného orchestrionu z Věcova

v sobotu 12. ledna 2013, v 15. 00 hodin.

Společně se přeneseme do atmosféry hospůdky starého mocnářství.

NÁSTIN HISTORIE BOTANICKÉHO 
VÝZKUMU BYSTŘICKA

(úryvek)
Svoji krajinu poznávali její obyvatelé od doby, kdy ji počali osidlovat. 

Vazby na přírodu a její zákonitosti patřily k nejdůležitějším aspektům pře-
žití. Příroda poskytovala domov, obživu a léčivé prostředky, ale přinášela 

i nejrůznější nebezpečí. Zkušenosti si 
lidé předávali většinou ústně. 

Teprve koncem 18. století a v první 
polovině 19. století dochází v krajích 
českých a o něco později i moravských 
k výzkumům, jejichž výsledky byly 
systematičtěji zaznamenávány. Mnoho 
cenných služeb prokázali právě v těch-
to dobách místní vlastivědní pracovníci. 
Byli nejrůznějších povolání - učitelé, fa-
ráři, lékárníci… Poznávání rostlin bys-
třického kraje se stalo jejich ušlechtilým 
životním zájmem. Mnoho údajů předá-
vali odborným botanickým pracovní-
kům, kteří je pak zpracovávali a uváděli 
v souborných dílech. […] 

Jaroslav Čáp

Václav Mach – Koláčný, autor PF
Po Eduardu Valdhansovi, Božence Rossí, Jiřím Štoura-

čovi a Karlu Rossí je dalším autorem bystřické péefky 
Václav Mach Koláčný. Požádali jsme ho o malý rozhovor.

Jak jsi se dostal k výtvarné tvorbě?
Je to v tobě od mládí! Já z kádrových důvodů nemohl 

studovat nic jiného než průmyslovku, ale odmalička jsem 
chtěl malovat obrázky do knížek a časopisů. Po vojně 

jsem pracoval ve Žďasu, ale sám jsem se výtvarně vzdělával a časem se do-
stal do propagačního oddělení. Vstoupil jsem do umělecké skupiny AKVA, 
fotografoval jsem, tvořil grafi cky a učil se pracovat s PC. První autorskou 
výstavu jsem měl v roce 1994.

Tvoje pouto k Vysočině tedy vzniklo přes průmyslovku a Žďas?
Přesně tak, i když mě to vždy táhlo spíše do Brna. Ale ve Žďáru jsem zís-

kal s ženou byt a zalíbilo se mi v okolí města. Vysočina má krásnou krajinu, 
našel jsem zde inspiraci. Rád mám ale i jižní Moravu a Slovácko, odkud 
pochází manželka.

A Tvůj vztah k Bystřicku?
Máte tu samé kopečky, to je na pohled ta nejhezčí část Vysočiny. Líbí 

se mi nejvíce ty kopečky od Bystřice k Nedvědici, ale zrovna tak kraj k Ji-
mramovu. Máte to tu hezčí než je to u Žďáru. V létě 2009 jsem vystavoval 
křížovou cestu a další obrazy v Bystřici v půdní galerii na muzeu. Rád se 
sem vracím.

Václav Mach - Koláčný (1953 Brno) vyrůstal na Vysočině ve Vlkově, 
vystudoval SPŠS ve Žďáře (maturita 1972), pracoval ve Žďasu na montážní 
dílně, v odbytu a nakonec byl propagačním grafi kem. Od roku 2009 je na 
volné noze, žije ve Žďáru n. Sáz. Od r. 1994 vystavoval např. v Praze, Brně, 
Hlinsku, Letovicích, Žďáře, Bystřici, Svitavách, ale třeba až v Jihoafrické 
republice. Autor dvou křížových cest „Via crucis“, souboru obrazů „O sluno-
vratu“ na motivy veršů Jana Skácela a dalších děl.

Hynek Jurman

Cyrilometodějský kalendář s Jiřím Štouračem
Před časem vyšel Cyrilometodějský kalen-

dář na rok 2013, který celý výtvarně vyzdobil 
Jiří Štourač. Dvanáct barevných a půldruhé 
desítky černobílých reprodukcí z dílny Jiřího 
Štourače činí průřez z jeho současné i starší 
tvorby. Nechybějí zde zastavení křížové ces-
ty a ilustrace k Erbenově Kytici i Jurmanovu 
Ve znamení zubří hlavy.

Kalendář přináší i rozhovor s Jiřím Štoura-
čem a spoustu zajímavého čtení s duchovním 
podtextem (B. Reynek, J. Zvěřina, P. Siostr-
zonek, C. Milosz, M. Doležal…). Nechybějí 
fotografi e J. Štreita a dalších. Kalendáře jsou 
nejsnadněji k dostání ve farních kostelech.

-HJ-

Vánoční výstava a Bystřičáci na fotkách
V sobotu 1. prosince proběhla část Vánočního koledování v Městském 

muzeu Bystřice nad Pernštejnem. Pro ty, kteří se sobotního koledování zú-
častnit nemohli, muzeum stále nabízí k zhlédnutí „Vánoční výstavu“.

Výstava je 
rozdělena do tří 
částí. V první 
části se ocitne-
te v pohádkové 
říši mezi nad-
p ř i rozenými 
postavami čaro-
dějnice a čerta, 
krásných ručně 
vyráběných tra-
dičních loutek 
a vidět můžete i 
unikátní pohád-
ky malované na 
skle. Pohádko-
vou atmosféru podtrhují divadelní 
kulisy. Druhá část Vám připomene 
tradiční horácké Vánoce s popisem 
starých zvyků a obřadů. A v části 
poslední uvidíte to, co nerozlučně 
k Vánocům patří - Betlémy. Různé 
velikosti, formy a zpracování.

Za muzeum všem přejeme krásné a spokojené Vánoce 
a hodně úspěchů v novém roce 2013!

Vladimír Cisár, Ilona Veselá

Další výstava, kterou Vám mu-
zeum nabízí, se nazývá „Bystřičáci 
na fotkách v druhé polovině XIX. 
století + Stará Bystřice na pohled-
nicích“.

Přijďte strávit příjemný vánoční 
čas s námi. 



KNIHOVNA, RŮZNÉ

Městská knihovna informuje
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Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtená-
řům malý výběr z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce 
listopadu.

Knihy pro dospělé:
Adler-Olsen Jussi  Vzkaz v láhvi
Albom Mitch  Úterky s Morriem
Březinová Anna  Papežova dcera
Březinová Dagmar  V každém věku stát za hřích
Cílek Václav  Prohlédni si tu zemi
Emingerová Dana  Kravaťáci
Faerm Steven  Kurz módního návrhářství
Kudláček Miroslav  Svět dětské mozkové obrny
Kudrna Ladislav  První vietnamská válka
Linden Stephanie  Ponožky jako papučky
Navara Luděk, Kasáček M. Volavčí sítě
Orel Miroslav  Psychopatologie
Fink Ida   Jaro 1941
Goolrick Robert  Oddaná manželka
Hayden Torey L.  Tygřice
Junek Václav  Herec Antonín Novotný
Štourač Milan  Barvitosti toulek
Štourač Milan  Ze zápisků dobrodruháčka, pro kterého je  
   dobrá každá kačka
Knihy pro mládež:
Andersen Hans  Pohádky
Blumentrittová Vlasta První čtení
Čekanová Markéta  Přehršle pohádek a pověstí z Čech,   
   Moravy a Slezska
Motion Andrew  Návrat na ostrov pokladů
Fučíková Renáta  Antonín Dvořák
Schuster Gaby  1000 dívčích otázek
Smith Lisa J.  Upíří deníky. Fantom
Stanton Andy  Jste špatný člověk, pane Gumo!

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376      Mobil: 723 521 892

e-mail: knihovna@bystricenp.cz    www.knihovna.bystricenp.cz

„Nejlepší bystřická vánočka roku 2012“
V letošním roce se soutěže zúčast-

nilo 6 autorů se 6 soutěžními výrob-
ky. Každá z vánoček byla originální 
svým tvarem i  recepturou. Nakonec 
nejlepší hodnocení odborné poro-
ty získal skvělý výrobek Mikuláše 
Halušky z Věchnova s číslem 4.  
Laická porota nejlépe ohodnotila 
výbornou vánočku číslo 2 paní 
Marie Vytlačilové z Bystřice n. P.

Neméně chutnou vánočku 
upekli studenti 2. ročníku obor 
– Kuchařské práce pod vedením 

Ing. Marty Šiborové z VOŠ a SOŠ 
zemědělsko – technické v Bystřici 
nad Pernštejnem.  Jejich výrobek 
měl číslo 1. Dalšími nádherně vy-
pracovanými a chutnými vánoč-
kami s čísly 3, 5 a 6 do soutěže 
přispěly paní Lukšová, pani Zo-
nygová a sestry Balážovy.  

Účastníkům soutěže děkujeme za 
snahu, se kterou všichni k pečení vá-
noček přistupovali a  doufáme, že se 
zúčastní i soutěže „O nejlepší bys-
třickou vánočku roku 2013“.

CENA PRO VLADIMÍRA HOUDKA
Prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarníky obdržel 

poslední listopadový den roku 2012 Vladimír Houdek. Tedy umělec, který 
je svými kořeny i počátkem svého uměleckého hledání spojen s Bystřicí 
nad Pernštejnem a jehož díla můžete spatřit v městském muzeu. Vladimí-
re, ještě jednou gratulujeme! 

Podrobnosti i rozhovor s Vladimírem Houdkem přineseme v příštích 
číslech Bystřicka.                                                                                            -HJ-

MRAZÍK U NÁS V BYSTŘICI
Dramatický kroužek při ZUŠ Bystřice nad Pern-

štejnem ve spolupráci s KD Vás srdečně zve na diva-
delní představení oblíbené ruské pohádky MRAZÍK 
– s krásnými kostýmy, hudbou a kulisami. 
Účinkují: žáci dramatického kroužku ZUŠ
Hudba: Dechové okteto (současní a bývalí žáci ZUŠ).

• Zveme Vás na promítání celovečerního dokumentu Zachraňte Edward-
se z dílny fi lmové a televizní společnosti FEBIO (2010). Film vypráví 
o zápasu rodičů o život dítěte s fatální diagnózou – Edwardsovým syn-
dromem. Jaké to je, když se rodiče rozhodnou navzdory tlaku nejbližšího 
okolí i lékařů neukončit těhotenství a pečovat o dcerku, která se narodila 
s Edwardsovým syndromem? Mělo a má to smysl? To nám naznačí do-
kument i jeho spolutvůrci Marcel a Šárka Sladkowští. Součástí promítání 
bude beseda s rodiči malé Juliánky. Režisérkou fi lmu je dokumentaristka 
Dagmar Smržová. Promítání proběhne 19. ledna 2013 v 17h ve sboro-
vém domě ČCE, Nová čtvrť 504. 

• Zveme Vás k účasti na ekumenické bohoslužbě, jíž se budou účastnit čle-
nové Římskokatolické církve, Křesťanského společenství a Českobratrské 
církve evangelické. Ekumenická bohoslužba proběhne 24. ledna 2013 
v 16h ve sborovém domě ČCE, Nová čtvrť 504.

POZVÁNKY 

20. ledna 2012 v 15.00, Velký sál KD
Vstupné: děti 30,-, dospělí 60,-                      (MOL)



KULTURA
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HISTORICKÁ POZOROVÁNÍ KOMET NA BYSTŘICKU

Komety bývaly v minulosti pova-
žovány za neblahé znamení, jehož 
zjevení na noční obloze věstilo ne-
moci, války a neúrodu. V podobě 
betlémské hvězdy se však v době 
Vánoc stávaly také neodmyslitelnou 
součástí jesliček. Svým nezvyklým 
zjevem přitahovaly rovněž pozornost 
našich předků na Bystřicku.

Nejstarší zmínkou o pozorování 
komet v našem kraji je stručný zápis 
vítochovského kantora Tomáše Ju-
rena v pamětní knize Jiřího Vrbase 
z Písečného: „Léta 1770 vycházela 
ocasatá hvězda neb kometa.“ Jednalo 
se o Lexellovu kometu (D/1770 L1), 
kterou 14. června 1770 objevil v sou-
hvězdí Střelce francouzský astronom 
Charles Messier. Svůj název však 
získala podle ruského astronoma 
švédského původu Anderse Johana 
Lexella,  jenž jako první vypočítal její 
oběžnou dráhu. Začátkem července 
se kometa přiblížila k Zemi na pouhý 
šestinásobek vzdálenosti Měsíce, což 
bylo nejtěsnější setkání Země s ko-
metou ve známé historii. Délka její-
ho ohonu tehdy dosahovala více než 
čtyřnásobku úhlové velikosti Měsíce. 
Naposledy byla Lexellova kometa 
pozorována 3. října, dnes je považo-
vána za ztracenou.

Další pozorování komety již do 
své pamětní knihy zaznamenal 
sám sedlák Jiří Vrbas: „Též toho 
června měsíce začala vycházet 
ocasatá hvězda neb kometa a vel-
mi jasná; a ta od západu k výcho-
du svůj ocas běh měla; a ta až do 
konce toho roku spatřována byla, 
totiž 1811ho.“ Šlo o tzv. Velkou 
kometu roku 1811 (C/1811 F1), již 
25. března 1811 objevil francouz-
ský astronom Honoré Flaugergues 
v souhvězdí Argo, dnes rozděleném 
do souhvězdí Lodní kýl, Plachty 
a Lodní záď. Nejjasněji na obloze 
zazářila počátkem října, kdy její 
ohon dosáhl neuvěřitelné délky 
sedmačtyřicetinásobku úhlové veli-
kosti Měsíce. Pouhým okem ji bylo 
možné pozorovat plných 260 dní 
a tento rekord si udržela až do příletu 
Hale-Boppovy komety v roce 1997. 
Naposledy se Velká kometa roku 
1811 zjevila v dalekohledech  ast-
ronomů 17. srpna 1812, s jejím ná-
vratem se počítá někdy na přelomu 
49. a 50. století našeho letopočtu.

Poslední pozorování komety po-
chází od bystřického důchodního 
Jakuba Jakla, který do tzv. Zourkovy 
kroniky v roce 1858 zaznamenal: 
„V měsíci září byla po 14 dní viděna 

vlasatice, komet, s pře-
velikým jasným ocasem, 
který mnoho jiných 
hvězd kryl.“ Jednalo 
se o Donatiho kometu 
(C/1858 L1), kterou 
2. června 1858 objevil 
italský astronom Gio-
vanni Battista Donati. 
V období svého největ-
šího přiblížení ke Slun-
ci na konci září svou 
jasností překonala i Vel-
kou kometu roku 1811 
a délka jejího šavlovitě 
zahnutého ohonu byla 
dokonce 114krát větší 
než úhlová velikost Mě-
síce. Byla rovněž první 
kometou zachycenou 
zásluhou Angličana 
Williama Usherwooda 
a Američana Willia-
ma Cranche Bonda na 
fotografi i. Naposledy 
byla Donatiho kometa 
pozorována 4. března 
1859, s jejím návratem 
se počítá v polovině 36. 
století našeho letopočtu.

Jan Pulkrábek

Prof. Mgr. Jindřich Štreit (1946 
Vsetín), český dokumentární fotograf 
a pedagog. Zaměřuje se na dokumen-
tování života na venkově. Vystudoval 
Pedagogickou fakultu v Olomouci, 
učil v Rýmařově a vedl galerii v So-
vinci. V roce 1982 se zúčastnil nepo-
volené výstavy, byl vzat do vazby a 
odsouzen podmíněně na 10 měsíců 
za údajné hanobení republiky a jejího 
představitele. Nesměl se vrátit k uči-
telské profesi a pracoval na státním 
statku. Po sametové revoluci se stal 
zaměstnancem muzea v Bruntále a 
od roku 1994 je fotografem „na volné 
noze“. Jako pedagog působí na řadě 
vysokých škol (VŠUP Praha, FAMU 
Praha, FPF SU Opava…). Realizoval 
přes 1 000 autorských výstav, je auto-
rem 30 publikací. V roce 2006 dostal 
Medaili Za zásluhy I. třídy.  

ROZHOVOR S JINDŘICHEM ŠTREITEM
Jak se žije v Sovinci?
Skvěle! Mám radost, že se každým 

rokem něco obnovuje z objektu na-
prosto zdevastovaného. Že to žije! Je 
to překrásný kraj a já tam dělám vý-
stavy. Letos jsme tam měli Vladimíra 
Preclíka a příští rok bude na řadě sklář 
světového kalibru Václav Cígler.

A co se Vám nejvíce líbí v Bys-
třici?

Jsem úplně nadšený Bystřicí! 
Město je pěkné, ale já to vidím přes 
ty lidi. Přes organizátory, porotce, 
představitele města! Neznám místní 
žabomyší války, všechno proto vi-
dím pozitivně. Tato akce je dokonale 
připravena, zorganizována, všude 
jsou milí lidé, žádný kolaps. Je ra-
dost přijít a zúčastnit se toho!

V kolika letech jste vzal do ruky 
fotoaparát?

V devíti letech jsem poprvé zmáč-
kl otcův aparát. On byl mým prvním 
vzorem. Ale až v 18ti jsem začal fotit 
prvoplánově. V roce 1964…

A kdy jste se stal profesionálem?
K tomu jsem se ani nerozhodl. 

Po gymnáziu jsem chtěl studovat 
na FAMU fotografi i, ale nebyl jsem 
přijat. Ale po revoluci jsem se stal 
pedagogem na FAMU, takže jsem 
se na tu školu přece jen dostal. Stu-
denti si mě sami vyžádali a po revo-
luci tam bylo výborné vedení v čele 
s profesorem Vojtěchovským. Učil 
jsem i v Bratislavě a po několik let 
na více školách najednou.

Kdo si prohlédne Vaši knihu 

Abnormalizace, nemůže volat po 
návratu těch časů už jen na základě 
autentických snímků. Jak Vy vzpo-
mínáte na tu dobu?

Dostal jsem se do potíží! Nejdří-
ve jsem vyfotil ruského vojáka, jak 
zametá před kasárnami. Uviděl mě 
velitel, sebral mi fi lm a dostal jsem se 
do zorného pole Státní bezpečnosti. 
V roce 1981 dělala Fárová nepovole-
nou výstavu v Plasích, kde byly i vel-
ké hvězdy z Francie a Anglie a dost se 
o tom psalo. Byl jsem poté asi sledo-
ván a čekalo se na mou chybu. Násle-
dovala nepovolená výstava na teniso-
vých kurtech na Štvanici, ale zavřeli ji 
dříve, než byla vůbec otevřena. Ráno 
už u nás byli policajti, 13 hodin trvala 
domovní prohlídka a v noci mě odvez-
li do Ruzyně. Drželi mě asi 4 měsíce 
ve vazbě a odsoudili podmíněně za 
hanobení republiky a prezidenta. Až 
do roku 1991 jsem pak pracoval na 
státním statku.

Zvláštní doba, když se autentická 
fotka mohla vydávat za hanobení! 
Pojďme zpátky do Bystřice. Co ří-
káte úrovni fotografi cké soutěže?

Všechno musím jenom pochválit. 
Úroveň se proti loňsku maličko zvý-
šila, zvýšil se i počet autorů. Po tech-
nické stránce se zvedla kvalita, povedl 
se i letní workshop KUMŠTU, to je 
výborné! To je způsob, jak zkvalitnit 
fotografi ckou základnu. Zkušenosti 
se pak projeví v dílech fotografů. Celá 
organizace soutěže, spolupráce s gym-
náziem a městským úřadem, to vše je 

úžasná vizitka města.
Kam bychom ještě zabrousili? 

Dělal jste někdy sport?
Závodně ne, ale jako kluk jsem 

hrál fotbal, lyžoval a dělal vše, jak 
bylo na vesnici zvykem.

Máte čas na četbu?
Času je málo, ale čtu. Teď zrov-

na Hellerův Portrét starého umělce. 
Se spoustou českých spisovatelů 
se znám osobně, protože je ilustru-
ji. Třeba Hrabala, stále Vaculíka 
a další. Čtenářům doporučuji třeba 
Chlévskou lyriku od Zdeňka Volfa, 
kterou jsem též ilustroval.

A co televize, máte ji?
Sleduji jen vybrané programy, když 

je nějaký dobrý fi lm. A dokumenty.
Těšíte se na nového prezidenta?
S některými kandidáty se osobně 

znám. Včera během porotcovského 
večera mi zrovna volal Schwarzen-
berk. Franze si vážím jako umělce. 
A koho budu volit, už vím.

Uvidíme Vás brzy na Vysočině?
V Novém Městě na Moravě mám 

výstavu s Janem Svobodu v Horácké 
galerii. Budu tam mít sakrální téma 
„Brána naděje“, Svoboda pak svoje 
obrazy a chybět nebude společná část, 
kdy jeho obrazy vznikly na základě 
mých fotek a obojí tam bude viset ve-
dle sebe. Vernisáž je 26. března 2013 
a výstava potrvá asi do konce května.

Tak se budeme těšit a já dnes dě-
kuji za rozhovor.

S legendou české fotografi e 
rozmlouval Hynek Jurman

„Příjezd do Bystřice je pro mne 
radostí a potěšením…“



14. strana                                                                                            Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

VYSVĚCENÍ KŘÍŽKU V PÍSEČNÉM MARTINSKÉ HODY

HALLOWEEN 
na Dolní Rozsíčce

V předvečer svátku svatého Marti-
na se sešli místní obyvatelé a občané 
blízkého okolí na malé slavnosti při 
příležitosti vysvěcení křížku. Přítom-
né přivítal starosta obce a poděko-
val všem, kteří se na opravě křížku 
a úpravě blízkého okolí podíleli. Vy-
jádřil přání, aby se toto polozapome-
nuté místo stalo krásným koutkem 

obce Písečné, kde se při procházce 
člověk zastaví, zaposlouchá se do 
zpěvu skřivánka, pohlédne na luční 
kvítí, zavzpomíná na svoje nejbližší a 
zapomene na malou chvíli na veškeré 
starosti a shon. Křížek vysvětil pan 
farář Rozehnal z Bystřice n.P. I přes 
nepříznivé počasí proběhlo vše tak, 
jak má být.

Stavění máje, krojovaný průvod stárků, povolení hodů ke starostovi, tra-
diční zvyky…. to vše za doprovodu Bystřické kapely, bylo možné vidět v ne-
děli dne 11.11.2012 v Písečném při  tradičních Martinských hodech. Přestože 
svatý Martin na bílém koni nepřijel, posvícenská martinská husa či svatomar-
tinské víno chyběly jen v málokteré domácnosti. Samotný ortel nad obecním 
provinilcem a hříšníkem beranem si vyslechly více než tři stovky místních 
obyvatel a občanů sousedních obcí. Oslavy svatého Martina pokračovaly ta-
neční zábavou a protáhly se do pozdních večerních hodin.

V sobotu 
10. listopa-
du jsme na 
Dolní Roz-
síčce prožili 
trochu jiné 
odpoledne 
a podve-

čer, než bývá obvykle zvykem. Od 
14. hodin jsme pro děti připravili 
v kulturním domě pracovní dílny 
s tématikou Halloween. Děti tvořily 
z textilu a drobného materiálu pa-
vouky, pěkně velké, vypasené, všech 
druhů, barev a velikostí. Ti se po-
sléze i s hady stali jejich kamarády 

a nosili si je na rameni. Vytvářely si 
i vlastnoručně namalované lampič-
ky a společně s rodiči dlabaly různě 
tvářící se dýně. Ty jsme k večeru se 
setměním roznesli a rozsvítili u dve-
ří domů, aby ukázaly cestu nejenom 
dušičkám, ale i všem přítomným 
a procházejícím naší obcí. Některé 
dýně září u branek a vchodů dodnes 
a krásou sobě vlastní dotváří maleb-
nost podzimu a naší obce.

Poděkování patří všem, kteří se na 
akci podíleli a tím přispěli ke spoko-
jenosti přítomných, a hlavně dětí. 

Ivana, Jana

Mitrovští ve Štěpánově

Ledové květy 
když vykouzlí mráz,
napoví, že nastal vánoční čas.
Stromeček zazáří, 
koledy zaznějí, do srdcí 
přichází mír, 
láska s nadějí.
Tak jako děti 
se z Vánoc radujte, 
v klidu a ve zdraví 
svátky si užijte. 

Radostné Vánoce a šťastný 
nový rok přeje SPOZ a OÚ 
Velké Janovice

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků, 

v roce 2013 pevné zdraví, 
mnoho osobních 

i pracovních úspěchů 
a spoustu krásných dnů

                  všem přeje 

Mikroregion Bystřicko

Kulturní komise OÚ Štěpánov  
pořádá přednášku o posledním 
šlechtickém rodu na hradě Pernštej-
ně “Hrabata Mittrowští z Mitrovic 
a Nemyšle”

Životní osudy rodiny a jejich 

posledních členů s promítáním 
fotografi í a dokumentů přiblíží 
Dr. Jiří Šmíd, kronikář městečka Ne-
dvědice. Přednáška se koná v pátek 
18. ledna 2012 v 17.00 hod. v bu-
dově ZŠ a MŠ Štěpánov.



Návštěva informačního střediska Třebíč 

Interaktivní tabule

Žáci ZŠ Zvole a žáci ZŠ Rozso-
chy se společně vydali na poučný 
výlet. Informační středisko připravi-
lo pro žáky program s environmen-
tální tématikou.

Děti byly seznámeny s typy ob-
novitelných zdrojů energie, všechny 

zdroje si mohly prohlédnout a podí-
valy se i přímo do tepelné kotelny. 
Veškeré poznatky si ověřily v testu . 
Vítěz získal termohrnek. 

Věříme, že tyto znalosti jim více 
přiblíží pojem ekologie.

Za ZŠ Zvole H. Vítová

Tak s tímto pojmem se setká-
vají jak žáci, tak i rodiče od loň-
ského roku. Někteří si nedokázali 
představit, jak tato tabule vypadá. 
Někteří se s ní seznámili na rodi-
čovské schůzce, ale spousta z nich 
s ní neměla zkušenosti. Proto se 
naše škola rozhodla ji představit na 

„Ukázkové hodině“, která proběhla 
22. listopadu.  

Postupně se u ní vystřídali všich-
ni žáci školy. Ukázali, že to s touto 
technikou zvládají. 

Peníze z EU tak pomáhají našim 
dětem při konkrétní představě učiva.

Za ZŠ Zvole Helena Vítová

Vánoční výstava v RožnéMístní knihovna Ubušínek získala titul 
Knihovna Vysočiny 2012

Krajská knihovna Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě pořádala 21. 
listopadu 2012 v sále Staré radnice 
již jedenáctým rokem „Malou kni-
hovnickou slavnost“, na které se 
snaží každý rok ocenit záslužnou 
práci knihovníků především nepro-
fesionálních knihoven.  Na slavnosti 
bylo oceněno celkem 12 knihoven: 
5 knihoven získalo titul Knihovna 
Vysočiny 2012, 5 knihoven titul 
Knihovna Vysočiny 2012 – ocenění 
2. stupně a dále byly vyhodnoceny 
dvě neprofesionální knihovny v Kra-
ji Vysočina s nejlepší webovou strán-
kou.  Přítomni byli vedle knihovníků 
i zástupci zřizovatelů oceněných 
knihoven, hosté z Odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
hosté z Města Havlíčkův Brod, hos-
té z Národní knihovny ČR a ředitelé 
a metodici pověřených knihoven. Na 
titul Knihovna Vysočiny 2012 byla 
pověřenou Knihovnou Matěje Jose-

fa Sychry ve Žďáře nad Sázavou, na-
vržena Místní knihovna Ubušínek, 
ve které je knihovníkem již téměř 
20 let pan Josef Just. Knihovna je 
specifi cká svým umístěním v malé 
budově autobusové zastávky. I když 
je prostorově malá, splňuje všechny 
potřeby knihovnické činnosti. Obec 
Ubušínek má pouze 100 obyvatel, 
z toho 25 knihovnu pravidelně 
navštěvuje. Pan Josef Just se sna-
ží svým čtenářům obětavě zajistit 
všechny knihy, o které mají zájem. 
Zastupitelstvo obce činnost knihov-
ny značně podporuje, pravidelně 
přispívá na nákup nových knih a ča-
sopisů. Ke zpestření nabídky jsou ve 
velké míře využívány výměnné sou-
bory knih z Knihovny Matěje Josefa 
Sychry. Největší odměnou jsou mu 
pak spokojení čtenáři.

Jménem návštěvníků knihov-
ny, občanů a zastupitelstva Obce 
Ubušínek děkujeme panu Justovi 
za dlouholetou službu čtenářům 
v místní knihovně a přejeme mu k 
nedávnému životnímu jubileu hod-
ně zdraví, spokojenosti a radosti 
z chvil strávených nad dobrou kni-
hou.

Vlastimil Husák

V pátek 30. 11. 2012 se mohli 
návštěvníci kulturního domu v Rož-
né naladit na tu správnou vánoční 
atmosféru. Obec, Český svaz žen 
a Základní škola společně uspořádali 
již tradiční Vánoční výstavu. Stříbrné 
a zlaté šperky, knihy a drobné dárky, 
včelí produkty, vánoční ozdoby, byto-
vé doplňky, vánoční vazby, perníčky, 
vizovické pečivo, marcipán, bižuterii 
a spoustu dalších věcí doslova naplni-
ly všechny možné prostory. A protože 

nabídka byla opravdu lákavá, kultur-
ní dům připomínal chvílemi včelí úl.  
Součástí výstavy bylo i vystoupení 
žáků Základní školy s vánočním pro-
gramem, které ještě víc připomnělo, 
že nejkrásnější svátky v roce nejvíc 
prožívají právě naši nejmenší. Proto 
patří dík všem, kteří se na organizaci 
podíleli a doufám, že nám příjemná 
vánoční nálada vydrží i do dnů všed-
ních.

Libor Pokorný, starosta
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Vyhodnocení 10. ročníku výtvarné soutěže
„O nejlepší strom roku 2012“ na ZŠ Zvole
Odborná komise pod vedením Mgr. E. Bagarové ze ZUŠ Bystřice n. P. měla 

velice těžkou práci. Vybrat z tolika povedených děl bylo náročné, proto také bylo 
uděleno několik 1. i 2. míst, které byly oceněny cenami a diplomy. Sladká odměna 
pro 1. místa  - DORT - byla předána na slavnostním ukončení této soutěže.

O předání se zasloužila paní Mgr. Kolčavová, pracovnice KrÚ 
Kraje Vysočina.

A kdo si ceny odnesl?

Kategorie mladší žáci – jednotlivci 
Veronika Svítilová - Strom a sova - ZŠ Zvole
Kategorie starší žáci – jednotlivci  - dvě první  místa
Leona Matyášová - Posilující energie - ZŠ a MŠ Křoví
Andrea Bažantová - Zářící strom - ZŠ Zvole
Kategorie mladší žáci – skupiny 
1.a 2.  r. škol.družina - Veselý Javorník - ZŠ a MŠ D. Rožínka
Kategorie starší žáci – skupiny
Veronika Bínová, Hedvika Hromádková, František Krupička, Robert 

Decastelo, Matěj Kameš, Jakub Sédl, Tomáš Hrůza, Filip Šanda, 
Jindřich Novák - Skupinová práce - ZŠ a MŠ Šiřice, okres Pelhřimov

Všem vítězům blahopřejeme, děkujeme však všem zúčastněným žákům, 
za jejich výborné práce a pedagogům za jejich vedení a pomoc dětem.

 Za ZŠ Zvole Helena Vítová
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Šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. opět bodují
10. 11. 2012 Turnaj mla-
dých nadějí Brno, kategorie 
Bambi chlapci:
1. Marek Totušek TJ So-
kol Bystřice n. P. 2. Kris-
tian Konečný SBI, 3. Robin 
Čížek SBI a Martin Ondru-
šek SK Zlín
Děvčata: 1. Isabela Sed-
láková TJ Sokol Bystřice 
n. P. 2. Obšilová Klára SBI 
a 3 Eliška Malíčková TJ 
Sokol Bystřice n. P.

24. 11. 2012 Bratislava 
Mladší žáci:
1.  Adam Zeman STU Bra-
tislava, 2. Robert König 
TJ Sokol Bystřice n. P., 3. Matěj 
Bohdal Slezan Opava a Gabriel 
Szinghoffer  KS Šamorín
Starší žačky:
1. Rita Pirk KS Šamorín, 2. Vik-
torie Králiková STU Bratislava, 
3. Andrea Víchová TJ Sokol Byst-
řice n. P. a Karolína Csefl vayová KS 
Šamorín

24. 11. 2012 Tuláčkův Memoriál 
Ostrava senioři:
1. Václav Kundera, 2. Jan Srna oba 

Zleva E. Malíčková, M. Totušek a I. Sedláková

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST 
na ZS v Nedvědici

Středa:     15,00  - 17,00 hod.
Sobota:     14,00  - 16,00 hod.
Neděle:     14,00  - 16,00 hod.

Případní zájemci objednání ledu na tel. čísle: 606 875 953
Petr Havíř, HC Nedvědice

Fotbalové soutěže jsou v polovině
 V neděli 11.11. skončila podzimní část fotbalové sezóny.  Obě mužská 
družstva zajížděla k utkání na půdu soupeře. Divizní muži SK Bystřice 
„A“ vyhrálo na horké půdě okresního rivala z V.Meziříčí 2:1 a družstvo 
mužů SK Bystřice „B“ prohrálo v Telči 1:3. Dosavadní výkony divizního 
„áčka“ jsou pro mnohé příjemným překvapením, v historicky prvním 
startu v této soutěži jim patří po polovině 8. příčka. S ohledem na to, že 
tuto soutěž hrajeme bez výraznějších posil a s vlastními odchovanci, je to 
jistě cenný úspěch. V jarní části ovšem půjde do tuhého a na konci sezóny 
se ukáže, zda si zachováme divizní příslušnost i do dalšího ročníku. 
Dorost v této sezóně hraje krajskou I.třídu dorostu v jednotné kategorii, 
starší a mladší žáci I.třídu žáků. Starší a mladší přípravka úspěšně zápolí 
v krajském přeboru přípravek.   
 Pokračovat v soutěžích se bude na jaře (začátek divizní i krajské soutěže 
se plánuje na víkend 23. a 24.3.), takže hráči si  mohou užít zasloužené 
soutěžní přestávky. Tréninky zatím pokračují na UT ZŠ Nádražní, ve 
sportovní hale a v tělocvičnách bystřických škol. Prav-děpodobně na 
přelomu roku nás čeká opět valná hromada, přičemž účast na ní by měla 
být pro členy SK samozřejmostí.

Přehled umístění jednotlivých družstev:
Muži A (Divize) 8. místo skóre   22:30 22 bodů
Muži B (I.B tř.) 5. místo skóre   35:22 22 bodů  
Dorost (I.tř.) 2. místo skóre   62:27 30 bodů 
Žáci st. (I.tř.) 5. místo skóre   24:30 10 bodů 
Žáci ml.(I.tř.) 3. místo skóre   41:4 16 bodů
Přípravka (KP) 7. místo skóre 211:105 37 bodů

Za SK Bystřice Petr Slabý

Rok 2012 byl pro SK Bystřice zcela výjimečný. Poprvé 
v 75leté historii SK Bystřice hrají muži "A" Divizi. Nebývá 
zvykem, aby tuto soutěž hrálo mužstvo výhradně se svý-
mi odchovanci, proto jsou výsledky o to cennější. Jsme 
sice na krásném 8. místě, ale bude tu ještě jaro! Proto 
je našim cílem - udržet se v soutěži.

Do nového roku bych chtěl popřát všem hráčům, tre-
nérům i fanouškům, také výboru (který to nemá jednodu-
ché, řídit tak velký klub) mnoho úspěchů a pevné zdraví.

Městu Bystřice n. P. a všem našim sponzorům děkuji 
za velkou podporu, bez které by naše úspěchy nebyly 
tak velké.

Za SK Bystřice n. P. Josef Soukop

Tým Náš turnaj ve spolupráci s Fotbalovou akademii Petra 
Kouby pořádá turnaj pro ročník 2002 a ml. Je rozdělen na dopole-
dní a odpolední. Každého se může zúčastnit max. 7 týmů. Termín: 
9. 2. 2013. 

Doufáme, že se Vám termín bude zamlouvat a že se uvidíme v Bys-
třici n. P. Protože se turnaje rychle plní a kapacita je omezena, tak 
prosím o rychlé zvážení účasti a případné zaslání přihlášky na: pavel-
1travnicek@seznam.cz nebo na telefonu: 777 181 047. Těšíme se na 
spolupráci.

Za tým Náš turnaj Pavel Trávníček

TJ Sokol Brno 1, 3. Jiří Kurfűrst 
TJ Sokol Bystřice n P. a Vilém 
Mádr USK Prha , 5. Jan Kurfűrst 
TJ Sokol Bystřice n. P.
Seniorky:
1. Andrea Bímová UK Praha, 
2. Eva Havránková TJ Slezan Opa-
va, 3. Kateřina Jakubcová TJ So-
kol Bystřice n. P. a Klára Remešová 
Šerm Ostrava 

Text: Vlastimil Kurfűrst
Foto: Dušan Sedlák

POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ



SPORT, RŮZNÉ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko                                                                                         17. strana

Mikulášský aerobic cup
1. prosince proběhly ve sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem zá-

vody, kterých se zúčastnilo 150 příznivců aerobiku ve věku 4-18 let. Sou-
těžilo se v pěti kategoriích 4-5 let, 6-7 let, 8-10 let, 11-13 let, 14-18 let. 
V každé z nich jsme měli zastoupení.

Nejmenší děti byly odměněny „ANDĚLEM“ stejným dílem v podobě 
sladkostí, které k Mikuláši patří. V kategorii 6-7 let si Hanička Černá od-
nášela zlatou a Terezka Skalníková bronzovou medaili a spoustu dalších 
dárků od našich sponzorů. V kategorii 8-10 let si stříbrnou medaili odná-
šela Natálka Munzarová, páté místo obsadila Nelinka Fendrychová a do 
desátého místa se také umístila Natálka Jandová. 

Téměř šedesát dívek  z nejstarších dvou kategorií, se pokoušelo pro-
bojovat do fi nále.Předcvičovat jim přijel několikanásobný mistr světa ve 
sportovním aerobiku Pavel Sirotek. Slečny předváděly excelentní výkony. 
I pro jejich maminky, které jim původně přijely fandit, byl charismatický 
instruktor pastvou pro oči. Zlatou medaili si odnášela v kategorii 11-13 
let Nikča Nachtigalová a do desátého místa se také umístila Anetka Pe-
čínková. Jíťa Černá a Nelča Jandová se v kategorii 14-18 let probojovaly 
do fi nále. 

Všem zúčastněným děkuji za přízeň, na již V. ročníku této soutěže. Dě-
kuji i dalším instruktorům (Míši Hradilové a Elišce Strakošové) za krásné 
sestavy a rozhodčím (Dagmar Kadlecové, Božence Boučkové, Martině 
Brychtové, Markétě Kolářové).

Celé by to nešlo bez dárků od našich sponzorů. Velké díky patří fi rmám 
Wera Werk, Cormen, TS Města Bystřice n. P., Fonorex s.r.o., Pekařství 
Koudelka, Stavebniny Marko, Město Bystřice n. P., Alpine Pro, Pro Sport, 
papírnicví Müller.

Také bych touto cestou ráda poděkovala Lence Vojtové, Soni Jandové, 
Andreji Dufkové, Květě Vojtové, Radce Pečínkové a v neposlední řadě 
mému manželovi Miloši Exlovi za celou přípravu a organizaci soutěže.

Děkuji také divákům, kteří po celý den udržovali super atmosféru.
Za aerobic team Jitka Exlová

(Pokračování v příštím čísle)

Tak a je dobojováno 

Podzimní sezóna pro mě právě 
skončila, nezbývá než zrekapitulovat 
výsledky a zhodnotit úspěšnost.

Ale abych to mohl udělat, musím 
se vrátit o pár měsíců zpět. Někdy na 
začátek roku 2012 kdy jsem o soutě-
žích začal znovu přemýšlet. Byl jsem 
si totiž vědom, že příprava na sezonu, 
v té době bez stálého sponzora, značně 
zatíží moji rodinu, a to nejen fi nančně. 
Kulturistická dieta je také hodně nároč-
ná na psychiku sportovce i jeho okolí, 
ale kdo si tím neprošel, nepochopí.

Celé jaro jsem byl na vážkách, jestli 
se do přípravy pustit, a to hlavně z fi -
nančních důvodů. Objevilo se totiž 
více nepředvídaných výdajů, které mě 
od myšlenky na soutěž oddalovaly.

Začátkem letní sezóny se ale moje 
situace zlepšila. Byl jsem ve vynikající 
fyzické kondici a výkonnost gradova-
la. Cvičil jsem 4x -5x v týdnu dvě ho-
diny vysoce intenzivní silový trénink.

Pro představu: v tlaku na rovné lavici 
jsem zdolal svůj osobní rekord váhou 
205kg pro jedno opakování. V mrtvém 
tahu jsem zdolal 280kg, jen při tréninku 
nohou jsem musel dávat pozor na záda. 
Proto jsem zvolil taktiku vyšších po-
čtů opakování, v dřepu jsem zvládnul 
160kg pro 20 opakování. Tyto výkony 
a vizuální kontrola mojí postavy nazna-
čovaly vysoký podíl kvalitní svalové 
hmoty a přesvědčily mě o tom, že se do 
přípravy musím pustit.

Moje 141kg vážící tělo začalo rea-
govat na úpravu stravy okamžitě! Bylo 
od diet odpočaté a výsledky se prvních 
pár týdnu dostavovaly dle předpokla-
dů.

Po měsíci diety jsem k silovému 
tréninku zařadil ranní cardio, 45mi-
nut chůze na pásu plus procvičování 
břišních svalů na balonu. Takže jsem 
trénoval 2x denně. Stravu už jsem dále 
upravoval. Ubíral jsem na sacharidech 
a přidával na podílu bílkovinné stravy. 
Protože strava byla dosti jednotvárná, 
musel jsem přidat některé vitamíny 
a doplňky stravy.

Tělo reagovalo předpisově. Dokon-
ce asi měsíc před první soutěží sezóny 
se mi tělesná váha zastavila. Ale když 
jsem viděl že se vyrýsovanost dále 
zlepšuje, byl jsem v klidu.

Snažil jsem se ještě zvýšit intenzitu 
tréninku a už to bylo na hraně. Limi-
toval mě přísun kalorií. Forma měla 
ještě určitou rezervu, ale ta odpoví-
dala zhruba třem týdnům do první 
soutěže.

V této době jsem odjel do Pra-
hy na nominaci pro soutěž Arnold 
Classic Amateur, která byla stě-
žejní pro mou soutěžní přípravu. 
S určitými výtkami reprezentační-
ho trenéra prošli všichni z nomino-
vaných. Takže do Španělska odjíž-
děla opravdu silná sestava.

 Zleva: Lesukov, Solár, Paseka
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Více informací na tel. 
737 288 164

Cena: 2 500 000,- Kč        NEPLATÍTE PROVIZI !!!!!!!!!

Dům 3+kk prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2005 (nové rozvo-
dy vody, elektřiny, odpadů, nová střešní krytina Bramac, oplecho-
vání, nová okna, zateplení fasády, po celém domě rozvody, satelitu 

NABÍZÍM K PRODEJI RODINNÝ DŮM 

+ internetu). Dispozice: 
přízemí: vstupní chodba, 
technická místnost, kou-
pelna s rohovou vanou + 
WC, kuchyně s obýva-
cím pokojem. I NP pokoj, 
ložnice, šatna. U domu 
je garáž.

V OBCI BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM
NABÍZÍM K PRODEJI RODINNÝ DŮM 
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OKNA BYSTŘICE, s.r.o.

Kostelní 91 

(vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem

Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

tel.: +420 566 520 855

fax: +420 566 522 368

mobil: +420 605 500 442

e-mail: bystrice@vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

výhodné 
ZIMNÍ SLEVY 
do konce dubna

fax: +4

mobil:

e-ma

4200 566 522 368

+4200 605 500 442

ail: bystrice@vpo.cz

www.vpo.cz Při 
pře

dlo
žení to

hoto
 le

tá
ku 

BONUS

15 %

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.

Německý profilový systém 
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační 
vlastnosti

Uw až 0,76 W/(m2K)

Zavá
děcí c

ena 

na se
dmiko

morový
 profil 

za
 cenu pětik

omorové
ho profilu

český výrobek

N
VE
D

NOVINKA2012

OKNO 
BUDOUCNOSTI  
ZA PŘÍZNIVOU  

CENU

Komfort 

d
Zavá

dě

ZaZavá
Zavává

dádě
ádě

ikikik

❯  bez poplatků
❯  s možností odkladu 

splátek
❯  stačí poslat sms

Nyní hra až
o milion korun.
Telefon:

777 229 889
www.pujcime-vam.cz

ŘÁDKOVÁ 
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•  HLEDÁME ke koupi rodinný 
dům. Solidní jednání. Děkuji za 
nabídky. Žáková S. 724 100 161

•  PRODÁM stavební pozemek 
v Kuřimi o rozloze 535m².
Tel.721652570

•  PRODÁM chalupu v Maršovi-
cích u Nového Města na Mor. 
Tel.: 732 653 793
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AUTO … s.r.o. 
Nádražní 67  
591 01  Žďár nad Sázavou  
Tel.: 566 630 303  
E-mail: bazar@auto-auto.cz
www.auto-auto.cz

AUTO … s.r.o.  
Havlíčkova 847  
583 01  Chotěboř  
Tel.: 605 298 109  
E-mail: chotebor@auto-auto.cz
www.auto-auto.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Důvěřujte. Prověřujeme my

Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA
Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu 
zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování.

Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.:
•   zkušební jízda
•   předprodejní příprava vozu
•   12 měsíců záruka prodejce
•   čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu
•   výkup Vašeho vozu

Navštivte nás, poradíme Vám s výběrem.
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