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ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKO

Cyklotrasy na Bystřicku
I když začíná zima, město již
spřádá nové plány na jarní cyklistickou sezónu. Asi jen opravdoví
znalci vědí, že přes naše město vede
česká dálková cyklotrasa č. 1 (tzv.
Pražská stezka), jejíž valná část je
součástí evropské cyklotrasy č. 4
(tzv. Trasa střední Evropou). Tento
projekt je realizován v návaznosti na Národní cyklostrategii a jsou
určité tlaky na její možné přetraso-
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Čas Vánoc – čas klidu a pohody

vání. Proto je velkým zájmem našeho města, aby evropská cyklotrasa
vedla naším regionem. Kraj Vysočina není v otázce cyklotras a cyklodopravy dostatečně aktivní, proto
je cílem zapojit Bystřicko aktivně
do evropské sítě projektovaných
cyklotras a vytvářených cyklokoridorů, které přivedou do regionu
novou turistickou klientelu.
(Pokračování na str. 2)

Jaké jsou možnosti napojení našeho města na
integrovanou dopravu Jihomoravského kraje?
Po mnohaletém úsilí konečně
Kraj Vysočina udělil souhlas k poskytnutí dat ke zpracování studie
možnosti napojení jižní části Bystřicka k integrovanému dopravnímu
systému Jihomoravského kraje (IDS
JMK), který by zajistil vzájemnou
návaznost všech druhů dopravy, tedy
vlakové, autobusové a městských
hromadných doprav do jednoho
funkčního systému, včetně zavedení zónových tarifů a zřízení nového
odbavovacího systému. Firma KORDIS JMK, a.s. Brno vypracovala
studii, v níž namodelovala všechny
možné budoucí spoje, včetně ekonomického dopadu na město.
Velmi zajímavé bylo, že ještě před
tím, než město mělo studii k dispozici,
už vznikla tzv. šeptanda o rušení ně-

kterých spojů. Chtěl bych zdůraznit,
že se jedná zatím o vstupní materiál
k diskuzi zejména s okolními obcemi
i zaměstnavateli. Hlavním záměrem
je jednoznačně zlepšení dopravní
dostupnosti směrem na Brněnsko.
A nyní k samotným faktům plynoucím ze studie. Realizací záměru
by došlo ke zvýšení dopravní obsluhy zhruba o jednu třetinu, přičemž
pro cestující by bylo možné využití
tarifu IDS JMK, což mimo jiné znamená přestupy bez opětovného odbavování. Zahrnutí našeho města do
IDS JMK by znamenalo u veřejné
osobní linkové dopravy pravidelnou
roční platbu ve výši cca 50,- Kč na
obyvatele a rok (celkově cca 440 tisíc Kč ročně).
(Pokračování na str. 2)

S příchodem Vánoc je dobré bilancovat, podívat se na svůj život zpětně
a mít vizi budoucnosti. Pod stromeček bychom vám všem chtěli popřát hodně
pevného zdraví, štěstí a osobní pohody. Do nového roku 2014 potom plnou
náruč optimismu, životních jistot a dobrých lidí kolem sebe.
Karel Pačiska a Josef Vojta

Na Vánoce trochu jinak
V minulém čísle Bystřicka jsem
uvažoval nad stavem společnosti
a chtěl jsem poradit, jak dál. Děkuji
všem, kteří se ozvali a ubezpečovali
mě, že situaci cítí obdobně. Bez nás
všech to asi nepůjde, protože v koloběhu dějin bývá jedinec ztracen. Já
sám se budu snažit ze své pozice alespoň něco ovlivnit a každý by svou

PĒíjemné prožití vánoðních svátkĚ
a v novém roce 2014
pevné zdraví, mnoho štĂstí
a spokojenosti
Vám i všem Vašim blízkým
pĒeje

osobní statečností měl také přispět
do společného.
Dnes bych se na situaci podíval
z jiného úhlu. Na celém světě je cca
sedm miliard lidí. Žijí v různých
podmínkách, časových pásmech
a politickém klimatu. Mějme na
vědomí, že pouze asi osm procent
těchto lidí netrpí nedostatkem jídla
a vody, má právo na vzdělání, práci
a odměnu za ni, může využívat lékařskou péči a je zajištěno ve stáří.
Proti tomu, jak jsou nuceni někteří
do slova přežívat, se ukazují naše
problémy jako malicherné a nepodstatné. Děkujme každé ráno, že nám
bylo dopřáno žít ve středu Evropy,
v mírném klimatickém pásmu s nefanatickými projevy náboženství
a terorismu. Co mě ale nenechává
klidným, je trend, který stále snižuje
úroveň morálky společnosti. Otevření demokratických principů jako
by některé osoby utrhlo ze řetězu.
Vědomí odpovědnosti, řádu a poctivosti se stalo prázdným heslem. Mít
vlastní prospěch je na prvním místě.
Mohou být tito lidé šťastni?
Váš starosta
Karel Pačiska

ZPRÁVY Z MĚSTA

Na co si dát pozor při koupi vánočního kapra
Blíží se Vánoce a jako každý rok je
třeba být při koupi vánočního kapra
obzvláště obezřetný a nenechat se ošidit. S rybou můžete koupit i led a ani
si toho nevšimnete. Každý prodejce se
pochopitelně snaží vydělat a někdy i za
pomoci ne úplně povolených způsobů.
Z toho důvodu je dobré se před koupí
informovat a vědět, na co si dát pozor,
čeho se vyvarovat a kde raději nic nekupovat a odejít jinam.
Co se týče právní úpravy prodeje
kaprů, ta je obsažena v § 7 a 8 předpisu
č. 289/2007 Sb., což je vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích
na živočišné produkty. Na prodej kaprů
dohlíží jak inspektoři z České obchodní
inspekce, tak ze Státní veterinární správy. Veterináři kontrolují „živočišnou“
stránku prodeje – aby bylo s kapry dobře zacházeno a aby bylo prodejní místo čisté, zatímco inspektoři ČOI dohlížejí na „obchodní“ stránku prodeje, to
znamená, že například kontrolují, zda
jsou správně uvedeny ceny nebo zda
prodávající vydávají účtenky.
Při koupi je několik způsobů, jak vás
může prodejce připravit o více peněz,
než byste u něj normálně nechali. A
proč platit více? První důležitou věcí je
kontrola čistoty pracovní plochy daného stánku a také nástrojů (nožů, paliček

a různých stěrek). Vše by mělo být uklizené a čisté, nikde by se neměly povalovat vnitřnosti – ty by se měly skladovat ve zvláštních uzavřených nádobách.
Dále je dobré zkontrolovat, jestli
správně váží váha. Ručička prázdné
váhy musí v každém případě ukazovat
nulu, pokud by to tak nebylo, je nutné
upozornit prodejce. Můžete prodejce
také požádat, ať odstraní veškerá závaží, která na váze leží. Také je třeba
překontrolovat, jestli se v misce na váze
nenachází zmrzlá voda z ryb. Ve velké
zimě totiž voda, která odkapává z kaprů
do misky, rychle přimrzá a pokud si na
to prodejce nedá pozor, tak Vám může
i s kaprem navážit led, což samozřejmě zvýší cenu. Další radou je, pokud
si hodláte nechat kapříka rovnou naporcovat, zkontrolovat ceduli u stánku
a nejlépe se rovnou zeptat prodejce, zda
je porcování v ceně, nebo se za něj platí
navíc. Vyhnete se tak možnému nepříjemnému překvapení.
Stručné shrnutí na závěr – vyplatí
se být obezřetný, znát svá práva a nenechat se ošidit. V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte obrátit na naše
Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace,
a to buď prostřednictvím naší osobní
poradny, e-poradny a nebo telefonicky
na 900 10 10 10 (10 Kč/min).

Co dělat s nevhodným vánočním dárkem?
Každému z nás se určitě již někdy stalo, že byl na Vánoce obdařen nevyhovujícím dárkem. Mohlo to být špatnou barvou, velikostí, typem dárku nebo jsme
prostě tu stejnou věc dostali dvakrát. Co
potom s takovým dárkem? Nenecháme
jej přece jen tak ležet v šuplíku bez využití. Je možné dárek vrátit či vyměnit?
Dárek, který vám prostě jen nevyhovuje, ale je jinak v dobrém stavu a není
rozbitý, můžete vrátit, jestliže byl zakoupen prostřednictvím prostředků pro
komunikaci na dálku (telefon, internet,
fax). V těchto případech můžete zboží
vrátit do 14 dnů od převzetí zboží a to
dle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku. Odstoupit můžete také od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé
k podnikání (u Vás doma, na ulici, na
předváděcí akci) a to do 14 dnů od jejího
uzavření, což umožňuje § 57 odstavec 1
občanského zákoníku.
Bohužel mnoho spotřebitelů o této
možnosti stále neví. Chcete-li zboží vrátit a dosáhnout vrácení peněz, musíte do
14 dnů písemně odstoupit od smlouvy.
Důležité je, aby odstoupení bylo do 14
dnů doručeno prodávajícímu, nestačí
jej pouze odeslat! Ve většině případů
ale takto vrátit nevhodný dárek stejně
nepůjde, protože dárce jej mohl zakoupit
dříve a lhůta pro odstoupení od smlouvy
mohla uplynout už dlouhou dobu před
Vánoci. Něco jiného je, když dárek zakoupíte v kamenné prodejně. Pak záleží
pouze na prodejci, jestli vám dárek vymění. Pokud výměnu povolí, většinou
musí být zboží nepoužité a opatřené
visačkou. Můžete se samozřejmě před
koupí prodejce zeptat, jestli je možné
dárek vyměnit nebo vrátit a pokud vám
prodejce sdělí, že to možné je, měli byste ho požádat, aby vám to potvrdil například na paragon, protože pak se vrácení
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stává vymahatelným. Prodávající většinou na paragonech možnost výměny do
určité doby automaticky uvádějí.
Situace, kdy je dárek vadný či jinak
poškozený, se řeší reklamací dle § 616
občanského zákoníku, podle něhož může
kupující uplatnit rozpor s kupní smlouvou. Rozpor s kupní smlouvou znamená, že věc při převzetí neměla jakost a
užitné vlastnosti popisované prodejcem
nebo výrobcem, neodpovídala reklamě,
nebo neodpovídala účelu, pro který se
obvykle používá. Kupující má pak nárok
na její bezplatnou opravu či výměnu.
Možnost výběru z těchto možností je
na kupujícím. Když není možné, aby
prodejce možnost vybranou kupujícím splnil (např. v případě výměny
neměl zboží na skladě), může kupující
požadovat vrácení peněz (odstoupit od
smlouvy), nebo může požadovat přiměřenou slevu z ceny. Uplatnit rozpor
s kupní smlouvou může kupující do 6
měsíců od převzetí věci. Po uplynutí
6 měsíců je možné zboží reklamovat
standardním postupem (nikoli jako
rozpor s kupní smlouvou). Pak ale
spotřebitel většinou nemá možnost
vybrat si způsob vyřízení reklamace.
Je nutné dodat, že výše uvedené možnosti reklamace náleží kupujícímu a ne
obdarovanému, i když to někteří prodejci přehlíží a nijak nezkoumají, kdo přesně zboží koupil a reklamaci tak vyřizují
s tím, kdo přinese zboží a účtenku.
V případě jakéhokoliv dotazu se
neváhejte obrátit na naše Sdružení
obrany spotřebitelů-Asociace a to
buď prostřednictvím naší osobní
poradny, e-poradny anebo telefonicky na 900 10 10 10 (10 Kč/min).
I. Sedláčková, J. Hejtmánek, P. Lang
odborní právní poradci
SOS – Asociace, mediální skupina

Cyklotrasy na Bystřicku
(Pokračování ze str. 1)
Další, již místní částí, je projekt
"Cyklistická pavučina", který by řešil regionální zájem o vybudování
a provozování sítě cyklistických tras
vč. doprovodné infrastruktury, propagace a marketingu a pořádání aktivit
s touto sítí spjatých. Cílem je vytvo-

řit nový turistický produkt v regionu,
který oživí stávající turismus a osloví
novou turistickou a dovolenkovou
klientelu. První etapou, která v současnosti probíhá, je stanovení nových
bystřických cyklistických okruhů
a vydání nových cyklomap.
Josef Vojta, místostarosta

Zprávy z Domanína
Každoroční zájezd na bruslení se letos uskuteční den před Štědrým dnem,
23. prosince. Pojedeme na zimní stadion do Žďáru, odjezd autobusu bude
v 10:45 od prostřední zastávky, hodinové bruslení začne v pravé poledne.
Samospráva Domanína děkuje všem občanům za spolupráci v právě končícím roce 2013 a přeje jim pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2014.
K tomu i potřebnou dávku trpělivosti a vzájemné tolerance, protože příští
rok bude v důsledku stavby obecní kanalizace mnohem náročnější než roky
předešlé.
„Vánoční ladění“ do vánoční atmosféry připravují děti z Domanína na besídku, která se bude konat v kulturním domě.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně pohody, klidu a
do nového roku hlavně zdraví a štěstí. Zároveň všem děkujeme za účast na
našich akcích a také všem pilným rukám, které nám pomáhají při jejich přípravě.
Krásné Vánoce - Lenka Pečinková a Laďka Sitařová

Jaké jsou možnosti...
(Pokračování ze str. 1)
Studie dále navrhuje rozšíření
městské hromadné dopravy, které by přineslo navýšení příspěvku
města na její provoz cca o 500 tis.
Kč ročně. Dalším nákladem by byla
kompenzace výnosů z tržeb Českým
drahám do maximální roční částky
cca 278 tis. Kč.
Další postup bude takový, že
studie bude představena dotčeným
obcím regionu, neboť bez jejich souhlasu a spolupráce by projekt nemo-

hl být naplněn. Bystřičtí zastupitelé
se shodli, že v první fázi bychom
integrovali stávající vlakovou dopravu, s možným termínem od června
2014, ovšem za předpokladu souhlasu Kraje Vysočina, který v této fázi
není opět jistý. Dalším opatřením,
které schválila rada s účinností od
nového roku, je posílení spojů městské hromadné dopravy v návaznosti
na jízdní řád Českých drah na trati
č. 251 Tišnov – Žďár nad Sázavou.
Josef Vojta
místostarosta

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem sděluje občanům, že dne 31. prosince 2013 bude celý úřad uzavřen.
tajemnice MěÚ, Eva Špatková

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD PROSINEC 2013
Datum
17. 12.

Název akce
Divadelní pĜedstavení: TĜi bratĜi v nesnázích aneb
Podivná rodinka; 19.30 hod.

Místo

Organizátor

Velký sál KD

KD

18. 12.

Akademie ZŠ TGM; 9.00 hod.

Velký sál KD

ZŠ TGM

19. 12.

Akademie ZŠ TGM; 9.00 a 17.00 hod.

Velký sál KD

ZŠ TGM

21. 12.

Vánoþní koncert – Dechová hudba Koroužanka; 18.00 hod.

Velký sál KD

KD

25. 12.

Vánoþní taneþní veþer pĜi svíþkách; 20.00 hod.

Malý sál KD

KD

25. 12.

Vánoþní vystoupení se sborem GLORIA DEI; 15.00
hod.

Kostel sv. BartolomČje
v Rozsochách

Farnost Rozsochy

26. 12.

Vánoþní turnaj trojic v nohejbalu; 8.30 hod.

Sportovní hala

Nohejbal. odd. - Sokol BystĜice n. P.

26. 12.

Vánoþní koncert ZUŠ; 18.00 hod..

Kostel sv. VavĜince

ěímsko-katolická farnost BnP, ZUŠ

27. 12.

Crazy neon party; hraje DJ LudČk Ptáþek; 21.00 hod.

29. 12.

Jesliþková slavnost; 15.00 hod.

29. 12.

Vánoþní koncert Komorní sbor Alter ego; 16.00 hod.

30. 12.

PĜedsilvestrovský taneþní veþer pĜi svíþkách; 20.00 hod.

30. 12.

Pojćte na procházku; 9.00 hod. od mostu v
Blažejovicích

31. 12.

Tradiþní ohĖostroj

31.12. 2013
5.1. 2014
6.1.

Silvestrovské sousedské posezení; 19.00 hod.

KD Vír

Radoslav Jašek

Kostel sv. Šimona a
Judy ve Strážku

ěímskokatolická farnost ve
Strážku, ZŠ a MŠ Strážek

Kostel sv. Václava Zvole

ěímskokatolická farnost Zvole

Malý sál KD

KD

Blažejovice – Rozsochy
– NedvČdice

Orel Rozsochy

Masarykovo nám.

MČsto BystĜice n. P.

KD Daleþín

Obec Daleþín

Turnaj ve florbalu - muží „B“

Sportovní hala

ASK BystĜice n. P.

Turnaj ve florbalu – starší žáci

Sportovní hala

ASK BystĜice n. P.

10. 1.

Divadelní pĜedstavení PohĜbívání; 19.30 hod.

Velký sál KD

BystĜické národní divadlo

11. 1.

Turnaj ve florbalu - muži

11. 1.

Ples sportovcĤ; 20.00 hod.

11. - 12. 1.

Sportovní hala

ZŠ Horní Brno

KD ŠtČpánov n. S.

FK Železárny ŠtČpánov

Kemp – brankáĜská škola Petra Kouby

Sportovní hala

BŠ Petra Kouby

12. 1.

Zimní halový turnaj pro mládež

Sportovní hala

Turnaj, Fotbalová akademie P. Kouby

12. 1.

Divadelní pĜedstavení Zlatovláska; 17.00 hod.

12. 1.

Koncert Lelekovického chrámového sboru; 18.00 hod.

12. 1.
12. 1.
14. 1.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.

15. 1.

Koncert KPH – Novoroþní koncert s pĜípitkem starosty
mČsta

Malý sál KD

KD

17. 1.

Hasiþský ples; hraje Jásalka; 20.00 hod.

KD Blažkov

SDH Blažkov

18. 1.

Ples kulturního domu; 20.00 hod.

18. 1.

Myslivecký ples; 20.00 hod.

Velký sál KD

ZUŠ, KD

ŠtČpánov n.S. – kostel
sv. Petra aPavla

Obec ŠtČpánov n. S. a štČpánovská
farnost

Turnaj jednotlivcĤ v kuželkách

Sportovní hala

Areál sportu a kultury s.r.o.

2. liga mužĤ ve florbalu – FBC Peaksport Litomyšl

Sportovní hala

ASK BystĜice n. P.

Budova Jednoty Orel

Jednota Orel

Prostory KD

KD

KD ŠtČpánov n.S.

Honební spoleþenstvo vlastníkĤ
ŠtČpánov n. S.

18. 1.

Turnaj ve florbalu – starší žáci

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

18. 1.

2. liga mužĤ ve florbalu – TJ Sokol JaromČĜ

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

19. 1.

2. liga mužĤ ve florbalu – FBC Hradec Králové

Sportovní hala

ASK BystĜice n.P.

20. - 24. 1.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Zbrojovka Brno U19, U18

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

24. 1.

Obecní ples; hraje Accort Velké MeziĜíþí; 19.30 hod.

25. 1.

Ples MČsta BystĜice nad Pernštejnem; 20.00 hod.

KD Zvole

Obec Zvole

Prostory KD

MČsto BystĜice n. P.

25. 1.

Turnaj ve fotbalu

Sportovní hala

Vrchovina N.M.n.M.

25. 1.

Pyžamový turnaj ve volejbalu smíšených družstev

Sportovní hala

Sokol BystĜice n.P

26. 1.

Turnaj ve fotbalu

Sportovní hala

OFS

28. 1.

Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD

31. 1.

Divadelní pĜedstavení: SvČtáci; 19.00 hod.

KD VČžná

Ochotnický divadelní soubor
VíĜina z Víru

31. 1.

Školní ples; hraje Akcent; 20.00 hod.

KD Strážek

Sdružení rodiþĤ pĜi ZŠ a MŠ Strážek

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
LISTOPAD 2013
30.11. Lenka Altová
Dušan Nepejchal
Narození
ŘÍJEN 2013
1.10. Pavel Šejnoha
9.10. Šimon Exl
18.10. Matyáš Klusáček
26.10. Metoděj Sláma
Jubilanti
LEDEN 2014
Štěpán Ďuroška
95 let
Milada Hesová
89 let
Naděžda Kubíčková
85 let
Anežka Dostálová
80 let
Jaroslav Michalec
75 let
Věra Machová
75 let
Marie Pitrová
75 let
Antonín Prášil
75 let
Věra Palečková
75 let
Anežka Jančová
70 let
Božena Štěrbová
70 let
Emilie Petrášková
70 let
Marie Hrubá Mgr.
70 let
Úmrtí
LISTOPAD 2013
3.11. Jan Brázda
63 let
9.11. Štěpánka Neumanová 79 let
27.11. Marie Brázdová
86 let

DOPLŇTE SI
V INFOROČENCE
PRIVÁTNÍ PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA
Mgr. Jitka Bukáčková
psychoterapeut, akreditovaný dopravní psycholog
Telefon: 605 261 011
e-mail: bukackovaj@tiscali.cz
Příční 81, Bystřice n. P.
Po – Pá dle objednání
dopravně psychologické vyšetření
řidičů

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

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
O VÁNOCÍCH
Svoz komunálního odpadu z pondělí 23. 12. se přesouvá na neděli
22. 12. a štědrý den 24. 12. na pondělí 23. 12. Dne 30. 12. a 31. 12. proběhne pondělní a úterní svoz beze změny. Provoz sběrného dvora v období od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014:
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
9.00 – 17.00
8.00 – 12.00
zavřeno

30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
9.00 – 17.00
8.00 – 12.00
zavřeno
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Úvodem tohoto článku nejprve
připomenu slovníkový význam slova
VANDALISMUS. Tímto slovem se
označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku
či podobných statků, které nepřináší
pachateli žádné materiální obohacení
a pro které pachatel zpravidla nemá
žádný motiv - většinou tak koná jen
pro vlastní potěšení či pro potřebu
odreagovat se. Často k němu dochází
pod vlivem alkoholu nebo drog.
A co znamená toto slovo pro naše
město? V neděli 1. 12. 2013 zvečera řádili vandalové na konci ulice Cibulkova u koupaliště. Vyvrátili naučný panel
Bystřických zastavení, zcela zdemolovali dřevěný odpadkový koš. Desky
byly rozházené kolem toku Bystřice
a plechová nádoba z koše ležela až na

Vandalismus ve městě
druhém břehu…. Oprava asi za 5 000
Kč. Bude potřeba vyrobit nový odpadkový koš, opravit vnitřní plechovou nádobu, vybetonovat nové patky
a panel ukotvit na „blbuvzdorné“ U
proﬁly namísto ocelové pásoviny, která za normálních okolností panel udrží.
Tato činnost bohužel není v poslední době v našem městě ojedinělá.
Na konci října 2013 byl poničen už
poněkolikáté altánek Bystřických zastavení v Rácové. Také byl částečně
„rozebrán“ na jednotlivé desky, byly
posprejované naučné panely a stěny,
poškozený odpadkový koš…Škoda
asi 14 000 Kč.
V letních měsících bylo částečně
zničeno oplocení dětského hřiště na

ulici Lipová na S I, o poničených
jednotlivých odpadkových koších,
lavičkách, herních prvcích a zeleni se
nebudu rozepisovat.
Samostatnou kapitolou je průchod
z Masarykova náměstí na centrální
parkoviště. Je smutné, že tudy procházející občané klidně odhazují na
zem odpadky a cigaretové nedopalky, když na obou koncích průchodu
jsou odpadkové koše. Však on to
někdo zamete… V roce 2011 zde
byla zřízena „Galerie v průchodu“
a obrázky z výtvarných dětských soutěží oživily stěny. A zase je příležitost
k ničení. Za dobu existence „Galerie“
už jsme vyměnili 16 zničených obrázků v ceně přes 12 000 Kč. Naštěstí

je na tomto místě už nainstalovaná
kamera se záznamem a Policie ČR
má možnost dohledat pachatele, kteří
obrázky ničí.
Vážení spoluobčané, žádáme Vás,
abyste pozorně sledovali dění kolem
sebe a pomohli tak ochránit společný majetek, který je takto nesmyslně
a zbytečně ničen. Pokud jste si všimli nebo v budoucnu budete svědky
vandalského činění, neprodleně to
ohlaste Policii ČR na linku 158 a na
městský úřad.
Nezbývá nám, než stále dokola
opravovat a věřit v mravní posun
viníků. Třeba připomenutí těchto nešťastných skutků pohne jejich myslí
a příště naopak vykonají něco dobrého a záslužného.
Alena Prudká,
Odbor správy majetku a investic

FLORBALISTKY PSALY JEŽÍŠKOVI
V sobotu 30. listopadu 2013 se
v Bystřici nad Pernštejnem otevíral
advent akcí Vánoční koledování.
V muzeu vznikly řemeslné dílny,
v amﬁteátru vystupovali žáci bystřických škol, losovali se výherci
Vodomila a slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromu přihlížely davy
opravdu těžko spočítatelné.
A po celý den vhazovaly do připravené schránky děti dopisy pro Ježíška,
v nichž psaly či kreslily svá dárková
přání. Protože v té době probíhalo
v bystřické hale soustředění našeho
reprezentačního ﬂorbalového týmu
žen, nemohla ani na bystřickém koledování chybět děvčata sportovních
postav v jednotných bundách. Všechna se podepsala na dopis Ježíškovi
jmenovitě pod ﬁrmu „Czech Team
ﬂorbal“, uvedla průměrný věk 24 let
a jako přání nakreslila stupně vítězů

a sebe na stupni nejvyšším.
V těchto dnech bojují děvčata na
Mistrovství světa ve ﬂorbalu 2013
v Brně a Ostravě a případnou cestu
do ﬁnále nebudou mít snadnou. Co
jim Ježíšek nenadělí, musí vybojovat
sama. Těsně před tiskem našich novin postoupila do semiﬁnále, kde jim
však stály v cestě silné Švédky. Palce
jim drží nejen příznivci z Bystřice
nad Pernštejnem!
-HJ-

Jízdárna Eden
Nemůžete přijít na originální dárek k Vánocům pro
své blízké? Darujte netradiční zážitek - jízdu na koni.
Poukázku vám poskytneme
ve stáji Jízdárna Eden.
Kontakt: 603 444 598.
Přejeme Vám
krásné a klidné prožití
vánočních svátků
a příjemný vstup
do nového roku!
4. strana

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŠKOLSTVÍ

Mladé ﬂorbalistky se v okresním kole neztratily
Ve středu 20. 11. nás již v časných
ranních hodinách čekal "výlet" do
Velkého Meziříčí. Do autobusu nastupovaly dívky trochu rozespalé a také
s obavou, jak se jim bude v okresním
kole ﬂorbalové soutěže
mladších žákyň dařit.
Po rozlosování skupin
následovaly první zápasy. Svou skupinu žákyně
vyhrály bez ztráty jediného bodu. Postoupily
do semiﬁnále a nakonec
i do ﬁnále celé soutěže.
V boji o první místo sice
prohrály, přesto na sebe
mohou být hrdé, druhé
místo v okresním kole
je pěkný úspěch. A mně
na závěr zbývá jen je

všechny pochválit za úspěšnou reprezentaci a vzorné chování.
Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Předvánoční dárek pro Úsměváčky
Žáci společenskovědního semináře prožili ve čtvrtek 21. 11. velmi
příjemné odpoledne v klubu občanského sdružení Úsměváčci - PDRP
(Postižené Děti, Rodiče a Přátelé)
v Bystřici nad Pernštejnem. Vyzkoušeli si, co obnáší asistence handicapované osobě a pracovní aktivi-

ta formou arteterapie. Získali představu, jak reagovat na běžně rozšířené domněnky a mylné představy
v této oblasti. Upevnili si dovednost
klást důraz na osobnost jednotlivce
a nikoliv na jeho funkční omezení.
Velký dík za organizaci odpoledne
patří paní Soně Dudkové, která se
zasloužila nejen o zprostředkování
důležitých informací, ale i o příjemnou atmosféru, která na naší schůzce
panovala. Žáci naší školy nepřišli na
setkání s prázdnou, různými školními aktivitami získali částku 1 600
Kč, kterou se rozhodli "Úsměváčkům" věnovat. Finanční příspěvek
bude použit na nákup výtvarných
potřeb, které budou využívány právě
pro arteterapii.
Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

KRÁTCE
Návštěva MŠ Korálky
Dobrou tradicí je, že se děti z MŠ se svými p. učitelkami chodí podívat za
žáky do 1. tříd. 29. 11. 2013 jsme přivítali návštěvu z MŠ Korálky. Prvňáčci se pochlubili nabytými znalostmi a jedničkami, děti si společně také
pohrály a zazpívaly.
Předškoláčku, neboj se!
Úterní listopadové odpoledne (12. 11. 2013) patřilo dětem, které se chystají do školy. Společně jsme se sešli v tělocvičně, kde se děti při hudbě
zahřály pro další aktivity. Zacvičili jsme si s owerbally, zasoutěžili a splnili
úkoly na stanovištích. Na závěr jsme si zacvičili s tzv. padákem, který
nám všem rozzářil oči a vyvolal nadšení. Těšíme se na další setkání, které
proběhne 14. 1. 2014 ve třídě.
Dopravní výchova na ZŠ Nádražní 615
I v letošním školním roce nás navštívila zkušená lektorka Besipu, aby společně s dětmi odstartovala projekt Dopravní výchova na základních školách. Úvodní teoretická část proběhla na naší škole v listopadu. V průběhu
celého školního roku si budou děti opakovat pravidla silničního provozu
a své vědomosti si prakticky vyzkouší v měsíci květnu na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou, kde napíší i test z pravidel silničního provozu
a pokusí se získat řidičský průkaz na kolo.
Mineralogická exkurze v Tišnově
Dne 1. 11. 2013 žáci 9. ročníků navštívili v Tišnově největší mineralogickou expozici v republice, zastoupenou předními sběrateli z celého světa.
Nejprve jsme navštívili Podhorácké muzeum v Předklášteří, kde jsme měli
možnost zhlédnout stálou výstavu minerálů, které pochází z Českomoravské vrchoviny nebo Brněnské vrchoviny. Zpětnou vazbou exkurze pro
žáky bylo vyplnění pracovního listu. Po celou dobu sbírali indicie, které
jim měly pomoci vyplnit test, co se na exkurzi dověděli a také co si zapamatovali.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

EKOLOGICKÉ AKTIVITY ZŠ
Bystřice n. P., Nádražní 615
1. LESOPARK VRCHOVÁ KARASÍN – 8. 10. 2013
Víte, že i v říjnu lze uprostřed krásné podzimní přírody zažít něco neobyčejného? A co? Žáci 8.B tento den mohli označit za takovou školu v přírodě.
Spojili se se studenty SOŠ a VOŠ Bystřice n. P. a vyrazili do lesoparku Vrchová, kde měřili, sázeli stromky, ale i soutěžili. Při této akci si zopakovali
skoro všechny předměty a doufáme, že podobných akcí bude více. Děkujeme Městu Bystřice n. P. a Lesnímu společenství obcí za organizaci akce.
2. EXKURZE - SBĚRNÝ DVŮR – 10. 10. 2013
Každoročně v rámci předmětu ekologická výchova uskutečňujeme s žáky
6. tříd exkurzi do sběrného dvoru TS města Bystřice n. P. Letos exkurze
proběhla dne 10. října 2013.
Žáci se dozvěděli, jaké odpady nepatří do nádob na směsný komunální
odpad, a proto se odkládají na sběrném dvoře, např. objemný odpad, elektroodpad, monočlánky a baterie, stavební suť, pneumatiky, bioodpad, dřevotříska, eternit, kartony, a co se s nimi dále děje.
Navštívili jsme také chráněnou dílnu na třídění plastu a kompostárnu. Je
důležité si uvědomit, co lidé v současné době vyprodukují, a že odpad se
dá dále zpracovávat. Další aktivity – hry, soutěže s ekologickou tématikou
připravila pro žáky ﬁrma ASEKOL.
Děti si při soutěžích ověřily svoje znalosti o třídění a recyklaci odpadu,
žákům se exkurze líbila a chtěli bychom TS města Bystřice n. P. poděkovat
a doufáme, že budeme i nadále spolupracovat.
3. SPOLUPRÁCE S TEREZOU PRAHA – PROJEKT EKOŠKOLA
– 15. 11. 2013
15. listopadu 2013 nás ve škole čekal „Předaudit“. Ekotým musel prokázat, že 3. mezinárodní titul EKOŠKOLY, který získal, si zasloužil, a že se
mu podaří ho obhájit počtvrté v roce 2015. Kontrola školy, tříd a odborných
učeben proběhla v příjemné atmosféře. Žáci i učitelé odpovídali na záludné
otázky z témat EKOŠKOLY. Některé naše aktivity koordinátorku TEREZY
zaujaly natolik, že 2 z nich chtěla poslat do příkladů „Dobré praxe“.
A jaké bylo hodnocení? Zápis z kroniky: Ekotýme, jste skvělí a akční.
Vydržte tak dál. Držím vám palce… Martina z Ekoškoly
Dagmar Pivková, Hana Kopecká
koordinátory Ekoškoly

EXKURZE DO PLANETÁRIA
Dne 6. 11. 2013 jsme se my, žáci
pátých ročníků ZŠ Nádražní 615,
vypravili na netrpělivě očekávanou
exkurzi do Hvězdárny a planetária
Brno. Zde jsme se zúčastnili dvou
představení.
Nejprve jsme byli pozváni do sálu
zvaného digitárium. Zhlédli jsme
podivuhodná místa ve Sluneční soustavě prostřednictvím přístroje zvaného planetárium, který nám promítl
hvězdnou oblohu severní polokoule
v tomto podzimním čase. Ve druhé části jsme se vydali na průzkum
vesmíru na palubě Mezinárodní
kosmické stanice a nahlédli i dovnitř
astronautova těla.

Po krátké přestávce, kterou jsme
využili k nákupu suvenýrů, občerstvení a prohlídce vystavených
fotograﬁí, jsme sešli do exploratoria.
Při pořadu nazvaném Příběh Sluneční soustavy nás paní průvodkyně
provedla nejrůznějšími stanovišti
a my z jejího vyprávění získali další
informace o vesmíru. Snad všechny
nejvíce nadchlo, když jsme si mohli
zatočit klikou, vyzkoušet si a sledovat princip vodního víru s topícím se
předmětem.
Tato exkurze byla krásnou tečkou
za učivem o vesmíru, o kterém jsme
si povídali v hodinách přírodovědy.
žáci 5.A, ZŠ Nádražní 615
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Rozhovor s ředitelem ZŠ TGM Mgr. Jaroslavem Slámou

ZA SKUTEČNÝ PROBLÉM POVAŽUJI BEZMOC, BEZNADĚJ...

Jak vznikla vaše láska k hudbě
a čím pro vás hudba je?
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel,
ale ohlédnu-li se zpět, musím se vrátit
až do svého dětství. Oba moji bratři
muzicírovali, rodiče tuto zálibu podporovali, a tak začaly také moje první hudební pokusy. S přestupem na
bystřickou školu jsem začal současně
navštěvovat hudební obor tehdejší
LŠU u pana učitele Pavlíčka. Myslím, že každý, kdo prošel a i dnes
prochází takovou poctivou a náročnou
průpravou, si odnáší do života nejen
vztah k hudbě, ale rovněž odpovědnost ke kolektivu, schopnost organizovat svůj čas, překonávat překážky
a spoustu dalších užitečných vlastností. Následujících asi 10 let bylo poznamenáno působením v taneční kapele
a samozřejmě studiem aprobace český
jazyk a hudební výchova na brněnské
pedagogické fakultě. Přechod do praxe znamenal pokračování hudebních
aktivit na bystřické škole. Hudbu mám
rád, ale stejně tak rád se věnuji i jiným
činnostem.
Jak se stane hudebník ředitelem
školy?
Nevím, nakolik zde existuje spojitost, spíše bych řekl, že osud staví
člověku do cesty nejrůznější situace
a jedinec se k nim nějak postaví. To

byl zřejmě i tento případ. Sled událostí
odstartoval okamžik, kdy můj předchůdce končil ve funkci ředitele a odcházel ze školy. Po určité době zvažování, které nebylo lehké, a s vědomím
velké odpovědnosti vůči dětem, rodičům, spolupracovníkům i zřizovateli,
jsem vstoupil do tohoto nového světa.
Jaké největší problémy řešíte
v roli ředitele?
Školu v současné době navštěvuje asi 450 dětí a pracuje v ní přes 40
zaměstnanců. Spolu s jejich rodinami
to je společenství mnoha set lidí, kteří
mají své radosti i starosti. A to vše se
každý den přímo nebo nepřímo přenáší do prostor školy. Je krásné společně sdílet okamžiky radosti, úspěchů.
Naopak problémy jsou od toho, aby
se řešily. Nebývá to jednoduché a nebývá to hned. Často nejen sobě říkám
– když se chce, všechno jde. Za skutečný problém považuji bezmoc, beznaděj. Každého jednoho dítěte nebo
dospělého. Pomáhat řešit tyto problémy v rovině osobní, rodinné, pracovní,
společenské je těžké.
Jaká je nabídka vaší školy žákům?
Otázka svádí k dlouhému výčtu, ale
telegraﬁcky alespoň výběr: Kvalitně
zpracovaný a průběžně aktualizovaný
školní vzdělávací program, dlouholeté
zapojení do činnosti Tvořivých škol,
genetická metoda čtení v prvních třídách, rozšířená výuka cizích jazyků,
jazykové pobyty, velmi dobré technické vybavení, pravidelné externí
ověřování výsledků práce žáků, 15

– 20 zájmových útvarů, tvořivé dílny, besedy, exkurze, studio Pastelka
pro předškoláky, veřejná vystoupení
žáků, žákovský parlament, účast na
tvorbě školního časopisu, webových
stránek školy, regionálního tisku atd.
Připravujeme bohatou nabídku aktivit
a žáci školy se každoročně zapojují do
desítek akcí vědomostního, sportovního, kulturního i zábavného charakteru
v době vyučování, ale také mimo ni.
Klademe důraz na osobní zapojení co
největšího počtu dětí, které má výrazný výchovný efekt.
Máte přehled o uplatnění vašich
absolventů v dalším studiu? Dotáhl
to někdo hodně daleko?
Naši absolventi vylétají jak ptáčata
z hnízda a rozlétnou se až do desítek
nových působišť, nejednou dost daleko. Přehled nevedeme, ale samozřejmě nás těší jejich úspěchy a občas také

uznání naší práce. Galerie úspěšných
absolventů školy přesto možná vznikne inspirovaná nedávno přinesenou
fotograﬁí syna našeho pana školníka.
Syn Radek Kotlán je šéfkuchařem
v grandhotelu Pup Karlovy Vary.
Co vás nejvíce těší na vaší práci
a co vás rmoutí?
Těší mě, když mohu přispět k tomu,
že vidím spokojené žáky, rodiče,
pracovníky školy, absolventy, hosty.
Škola by měla vytvářet co nejlepší
podmínky pro práci všech, motivovat
k co nejlepším výsledkům a také je
oceňovat. Obecně mě rmoutí setkávání se s jakýmikoliv neopodstatněnými
negativními projevy dětí i dospělých.
Ale nevzdávám se.
S ředitelem ZŠ TGM rozmlouval
Hynek Jurman

Travolta a šéfkuchař Radek Kotlán, absolvent ZŠ TGM.

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

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

rádi bychom Vám pĜed zápisem Vašich dČtí do první tĜídy
nabídli možnost nahlédnout do souþasné školy
a seznámit se s novými formami a metodami práce
s žáky pĜi výuce.

zápisu do prvních tĜíd.

Zápis se koná dne 30. ledna 2014 od 13 do 17 hodin v budovČ školy.
Rodiþe s sebou pĜinesou obþanský prĤkaz a rodný list dítČte.
Prosíme rodiþe, aby pĜípadnou neúþast dítČte ohlásili na telefonu 566550401. DČkujeme.
Náhradní termín zápisu je stanoven na pátek 10. února 2014 od 13 do 15 hodin.

3ĜHGãNROiþNXQHERMVH
PĜijć s mámou nebo tátou k nám do školy.
Kdy? 14.1. 2014 v 15 hodin
Proþ? SpoleþnČ si pohrajeme a prohlédneme
tĜídy.
( se sebou si vezmi pĜezĤvky)
Pro rodiþe je pĜipravena beseda s psychologem
na téma „Školní zralost“.
TČší se na Tebe paní uþitelky
ZŠ BystĜice n. P., Nádražní 615
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Dovolte, abychom Vás i Vaše dČti pozvali

ve þtvrtek 16. ledna 2014
nebo v úterý 21. ledna 2014
od 8.00 hodin

na DNY OTEVěENÝCH DVEěÍ v 1. tĜídách
(škola zĤstane pĜístupná za úþelem prohlídky až do 16.30 hodin)
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SPORTOVNÍ PODZIM NA ZŠ TGM
Dva podzimní měsíce v tomto
školním roce proběhly ve sportovním duchu. V říjnu se naši deváťáci
opět zúčastnili mezinárodní soutěže
„O pohár starosty“. I letos se snažili
udržet krok s těmi nejlepšími. Přesvědčili nás o tom ve vrhačské disciplíně, ve které chlapci obsadili celkové druhé místo. Další soutěží byl
přespolní běh, kterého se naše škola
účastní již několik let a myslím, že
stále úspěšně. Každý rok musí mladší
i starší chlapci i děvčata zdolat tratě
od 1500 m do 3000 m. A uběhnout
takovou vzdálenost není určitě žádná
legrace a v konkurenci až 15ti škol,
i sportovních, už vůbec ne. Takže
umístění do sedmého místa považujeme za úspěch.
A když jsme u úspěchů, nemůžeme vynechat ani fotbal a ﬂorbal. Nejdříve se chlapci „poprali“ v minifotbalu o postup do okresního kola. To
se jim podařilo, a i když první místo
z okrsku nezopakovali, třetí místo
také není k zahození a zaslouží si gra-

Dne 8. listopadu 2013 se
v Havlíčkově Brodě konalo krajské
kolo Logické olympiády, na kterém
naši školu reprezentoval Milan Vodák z 5. B. Soutěžící psali dva testy.
V prvním testu odpovědi na otázky
sestavovali, ve druhém odpovědi vybírali z několika možností.
Milan ze 44 účastníků obsadil
6. – 8. místo, což je veliký úspěch!
Blahopřejeme.
Jana Zítková, ZŠ TGM

tulaci. Poslední postupovou soutěží
byl ﬂorbal mladších a starších děvčat
a chlapců. Děvčatům se sice postoupit do okresních kol nepovedlo, ale
mladší dívky byly blízko. Pouhých
deset vteřin před koncem zápasu přišly o vítězství, a tím i o postup. Oba

Návštěva ekologického centra Ostrůvek
V polovině listopadu se třeťáci
z naší školy vypravili do Velkého
Meziříčí, aby v ekologickém středisku Ostrůvek absolvovali výukový program „Na poli a na statku“.
Poznávali hospodářská zvířata
a zákonitosti zemědělské výroby,

Plavecký výcvik na
ZŠ TGM

Krajské kolo
Logické olympiády

dozvěděli se také, jaké pečivo a při
jakých příležitostech naši předkové
připravovali. Děti si také samy upekly pletýnky a vyrobily tvaroh, sýr
a máslo. Domů se vracely plny dojmů a nových zkušeností.
Učitelky 3. tříd ZŠ TGM

týmy chlapců se do okresních kol
dostaly a svojí hrou určitě ostudu naší
škole neudělaly. Všem sportovcům
patří poděkování za reprezentaci školy a přání, aby jim energie do sportu
vydržela co nejdéle.
Veronika Martincová, ZŠ TGM

Předvánoční návštěva ZŠ TGM v Krátké
Ve čtvrtek 28.
listopadu 2013 se
děti 4. třídy vydaly do vzdělávacího
střediska v Krátké,
aby si povykládaly
a dozvěděly se něco
nového o tradičních
Vánocích u nás, na
Vysočině. Pracoviště
v Krátké patří do organizace Chaloupky
o.p.s., které zajišťuje
ekologické výukové
programy pro školy.
Celé dopoledne jsme strávili v pohodové předvánoční atmosféře. Pracovali jsme ve skupinách. Nejprve jsme si povídali o důležitých a mnohdy
zapomenutých svátcích adventní doby, vyzkoušeli některé lidové tradice
a zvyky (o sv. Lucii, Barboře, Ambrožovi, …) a také si sestavili vlastní „živý“
betlém. Ve druhé části jsme si připravili tradiční horáckou štědrovečerní tabuli, vyzkoušeli některé zvyky a ochutnali také jednoduché pokrmy – oplatku
s medem či houbového kubu. Celý den nám příjemně uběhl a naladil nás na
adventní čekání a přípravu Vánoc.
Děti a učitelky 4. tříd ZŠ TGM

ROZSVĚCOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Povinnou součástí tělesné výchovy
pro žáky 3. a 4. ročníků na ZŠ TGM
je plavecký výcvik. Žáci si v deseti plaveckých lekcích osvojují a zdokonalují
správné návyky pro všechny plavecké
styly, učí se správně dýchat i potápět.
Čas v hodinách je i na závody, hry a
volné dovádění. Někteří překonávají
svůj strach z vody, osmělují se a učí se
„udržet“ nad vodou. Výcvik probíhá
v blízké sportovní hale. Třeťáci plavou
jednu vyučovací hodinu (tj. 45 min),
čtvrťáci už mají dvě plavecké lekce za
sebou (tj. 90 min). Plavat chodí i jejich
mladší spolužáci z prvních a druhých
tříd – ti absolvují plaveckou výuku dobrovolně. Děti vítají toto zpestření školní výuky, plavou rády a s nadšením.
Učitelky 3. a 4. tříd ZŠ TGM
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

S příchodem první adventní
neděle se na náměstích, návsích,
u domů nebo alespoň v oknech
vždy rozzáří mnoho barevných
světýlek. I my míváme ve škole
každý rok nádherně nazdobený vánoční stromeček. Ale….
nesvítíval. To jsme se rozhodli
změnit. Nejdříve jsme náš nápad
předložili panu řediteli. Ten nás
v této aktivitě podpořil a zakoupil vhodné vánoční osvětlení.
2. prosince odpoledne jsme se
u našeho školního stromečku
sešli, poslechli několik zimních
básniček, zazpívali společně pár
písniček a pak s netrpělivostí
očekávali, jak bude ten náš stromek zářit. Je nádherný!
Žákovský parlament ZŠ TGM
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LESNÍ ŠKOLA V LÍSKU
Jeden nádherný podzimní týden
si děti z Mateřské školy v Lísku
prožily v souladu s přírodou v „lesní školce“. Od ranních hodin až po
dobu oběda jsme trávili čas v nedalekém lese v okolí obce Lísek. Každodenně jsme vyráželi do lesa společně s naším morčetem Jůlinkou
a školním vozíkem naloženým svačinou připravenou na lesní piknik.
Na krásném paloučku jsme založili
tábor a společnými silami si zde postavili tee-pe. Po celou dobu pobytu jsme si naše území vyzdobovali

Dne 28. 11. 2013 se žáci naší základní školy (praktické a speciální)
zúčastnili exkurze na místní policejní služebně. Celým programem nás
provázel prap. Miroslav Růžička.
V úvodní části jsme byli seznámeni se
všemi složkami Policie České republiky s veškerou činností, kterou policie zajišťuje. Představil nám policejní
uniformu, ukázal služební odznak
i průkaz. Děti ovšem nejvíce zajímal
jeho opasek a výbava na něm. Prohlédli jsme si i výslechovou místnost,
samotnou služebnu. Do výkladu a
praktických ukázek zapojil i paní učitelky - ty si vyzkoušely alkohol testr a
jaké to je mít na rukou pouta. Nejvíce

poklady z lesa. Poslední den děti
své dílo předaly lesním skřítkům
jako jejich obydlí. Po celý týden
strávený v přírodě se dětem nejvíce
líbily svačinky v trávě, a proto jsme
na rozloučenou uspořádali opékání
buřtů. V lese si děti osvojily dovednosti týkající se poznávání lesní
zvěře a rostlin, ale i soužití člověka
s přírodou. Všichni jsme si tento čas
strávený společně v přírodě na čerstvém vzduchu užili a za rok opět
vyrazíme do lesního království.
MŠ Lísek

Adventní zvonění v MŠ Čtyřlístek
Všichni jsme byli dětmi a všichni dobře víme, jak pomalu ubíhá čas,
než nastanou Vánoce. I my chceme každým rokem dětem zkrátit čekání
na Ježíška, proto pro ně a jejich rodiče připravujeme různé akce, které by
jim toto čekání alespoň zpříjemnily.
Ve čtvrtek 28. listopadu v podvečer
proběhla v MŠ Čtyřlístek akce Adventní zvonění, při které se nejdříve rodiče
s dětmi sešli v jednotlivých třídách,
kde si společně vyrobili různé vánoční
dekorační drobnosti. Při té příležitosti
si každé dítě zhotovilo hvězdu, kterou
si pověsilo na stromeček u vchodu do
MŠ. Po společném tvoření se všichni
sešli před MŠ u vánočního stromu,
který již čekal na rozsvícení.
Děti si z domu přinesly zvonečky,

Policie ČR v našem městě

jejichž hlasité zvonění upozornilo
stromeček, že už nastal čas se rozzářit. Rozsvítila se všechna světýlka na
stromě a děti k nim přidaly zapálené
prskavky. Pro děti i dospělé to byl
kouzelný zážitek. U rozsvíceného
stromečku jsme si všichni zazpívali
vánoční koledy a rozcházeli se do
svých domovů s přáním, aby ty Vánoce už konečně začaly.
Zaměstnanci MŠ Čtyřlístek
v Bystřici nad Pernštejnem

se všichni těšili na celu předběžného
zadržení, kterou již viděli na monitoru ve služební místnosti. Zde jsme se
také všichni vyfotografovali. Prohlídku jsme zakončili v garáži, kde parkovala dvě služební vozidla, která si děti
mohly prohlédnout i zevnitř. Ve výbavě nechyběla ani neprůstřelná vesta.
Chtěli bychom poděkovat policistům z bystřické služebny za shovívavý
přístup a velice profesionálně připravenou exkurzi, jmenovitě prap. Miroslavu Růžičkovi, který s námi měl velkou trpělivost a dokázal výklad našim
dětem zábavnou formou podat. Těšíme se na další spolupráci a děkujeme.
J. Sluková, B. Čapková

Dům dě a mládeže zahajuje další běh

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI
pod vedením Mgr. Evy Holemé
(výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i
pro neplavce). Kurz bude zahájen
v pondělí 6. 1. 2014, cena za 10 lekcí je 650 Kč.
Přihlášku a další informace získáte v kanceláři DDM.
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KULTURA

Dar života
ěímskokatolická farnost a ZUŠ BystĜice nad Pernštejnem
srdeþnČ zvou na tradiþní

VÁNOýNÍ KONCERT
Úþinkují: ŽesĢové trio, Akordeonový soubor, DPS Studánka,
Orchestr N. Kyjovského a hosté

ýtvrtek 26. 12. 2013 v 18:00, kostel sv. VavĜince, BystĜice n. P.
Vstupné dobrovolné

Benová zabodovala v další soutěži
O úspěších Jitky Benové se psalo již v říjnovém vydání Bystřicka, když uspěla na mezinárodní
pěvecké soutěži Zlatý gaštan 2013,
kterou suverénně vyhrála.
Další neméně prestižní soutěží, které se Jitka zúčastnila, byla soutěž s dlouholetou tradicí - Karlovarský hlas 2013. V pondělí 14. října se
vydala na dlouhou cestu do Karlových Varů, aby porovnala svůj pěvecký um s dalšími zpěvačkami a zpěváky z různých koutů
České republiky. První soutěžní den se uskutečnil v místní základní umělecké škole, kde před
odbornou porotu předstoupilo rekordních 41 soutěžích, mezi nimiž
byli několikanásobní účastníci
předešlých ročníků, úplní nováčci i studenti z pražských konzervatoří. Repertoár byl také velice pestrý, zastoupeny byly snad
všechny hudební žánry – opera,
rock, pop, jazz. Postoupit do ﬁnále
však mohlo pouhých osm nejlepších. Ty vybírala šestičlenná odborná porota, skládající se z několika
pěveckých pedagogů a také osobností karlovarské hudební scény. Rozhodující byl nejen výkon
soutěžícího, ale také píseň, kterou si pro soutěžní den zvolili. Velkou radostí proto pro nás bylo,
když mezi jmény postupujících za-

znělo také Jitčino jméno.
Ihned po návratu domů započaly intenzivní přípravy na 2. ﬁnálové kolo, které bylo veřejné
a konalo se v divadle Husovka. Zde ﬁnalisté zazpívali dvě písně, první na half playback a druhou
za doprovodu karlovarského tělesa
Repre Band. V odborné pětičlenné
porotě zasedli pedagogové pražských konzervatoří a známé osobnosti českého show businessu (Karel Wágner, Zbyněk Drda
a další). Celá soutěž vynikala vysokou profesionalitou jak ze strany pořádajících, tak ze strany soutěžících. Vyhlášena byla pouze
první tři místa a všechna tato místa obsadily studentky pražské konzervatoře. Jitka podala vynikající
výkon a s přehledem konkurovala
všem vyhlášeným.
Účast na takto prestižní soutěži byla pro Jitku velkou zkušeností.
Poděkování za podporu patří Městu Bystřice nad Pernštejnem, zejména panu starostovi Karlu
Pačiskovi, dále vedení ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem a ZŠ Štěpánov nad Svratkou. Významnou
měrou se na úspěchu podílela také paní učitelka Eva Čepičková, která Jitku od útlého věku vyučuje a na tyto soutěže připravuje.
K.R.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Ve dnech 20. – 22. listopadu žila
Základní umělecká škola v Bystřici výtvarným uměním. Stali jsme
se totiž organizátory mezinárodní
výtvarné soutěže Dar života, která
byla volným pokračováním cyklu, zahájeného před dvěma lety ve
slovenském Vranově nad Toplou.
Do Bystřice přijeli naši přátelé, zástupci slovenské ZUŠ Alexandra
Dubčeka ve Vranově nad Toplou
a maďarské školy Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája v Szegedu,
aby společně se zástupci naší ZUŠ
vyhodnotili a ocenili v pěti věkových
kategoriích výtvarné práce dětí, které v předcházejících dvou měsících
pracovaly ve svých školách na ztvárnění daného tématu Dar života. Děti
se měly zamyslet nad hlavními životními hodnotami jako je bezpečí,
láska, přátelství, nad lidskými vlastnostmi obětavostí, skromností, přátelskostí, nad duševními hodnotami
jako je smysl pro krásu, smysl pro
humor, nad tím, co v životě očekávají. Mohly použít formu statickou
i formu příběhu. Bylo to těžké téma
a my všichni jsme byli překvapeni,
s jakou fantazií tvořily své práce.
Po dnech příprav, instalace výstavy
a příjezdu hostů se ve čtvrtek do své
hodnotící práce pustila pětičlenná
odborná porota ve složení Boženka
a Karel Rossí, akademičtí malíři,
Andrea Majzik, učitelka umění ze
Szegedu, Janko Kostelník, učitel výtvarné výchovy z Vranova nad Toplou a Libuše Zítková, učitelka výtvarného oboru z naší ZUŠ. Ostatní
hosté mezitím navštívili gymnázium
a ZŠ Nádražní, prohlédli si sportovní halu a společně po obědě i naši

základní uměleckou školu. Všude si
s velkým zájmem promlouvali s učiteli i dětmi ve třídách. O překládání
a společné dorozumívání přes angličtinu do maďarštiny se nám postaraly Jana Sobotková, Martina
Olivová a Anita Heger. Odpoledne
proběhla nejdůležitější část naší
akce, vernisáž výstavy v kulturním
domě, na níž porota vyhlásila výsledky a předala vítězům nebo jejich
zástupcům diplomy a ceny.
Za naši školu nejlépe zabodovali
a získali tato ocenění:
V první kategorii
1. místo Natálie Chrástová,
2. místo Jakub Janík,
3. místo Zina Vandírková
Ve druhé kategorii
1. místo Vojtěch Paleček
Ve třetí kategorii
1. místo Ivana Holečková,
2. místo Viktorie Slaná
Cenu ředitelky pro Českou republiku získala Amálie Dudová.
Všechny práce po 14 dnech poputují na Slovensko, odtud opět po
14 dnech do Maďarska, kde si školy
nainstalují tuto výstavu a na svých
vernisážích předají ceny dětem.
Druhá část soutěže, keramická,
tentokrát v rámci bystřické ZUŠ,
stále ještě probíhá. V dalším, již posledním dni, jsme všichni společně
navštívili bystřické muzeum a byli
jsme přijati u starosty města ing.
Karla Pačisky. Akci ﬁnančně podpořil Kraj Vysočina, Město Bystřice
nad Pernštejnem, SRPDŠ při ZUŠ.
Další mnozí milí sponzoři z řad bystřických i okolních ﬁrem a obchodů
se postarali o to, že 19 malých výtvarníků dostalo mnoho kvalitních
cen a dárků. Děti se mohou těšit na
další pokračování našeho soutěžního cyklu v roce 2015, tentokrát
v maďarském Szegedu, kam pojedou nejen zástupci naší školy, ale
možnost podívat se k maďarským
kamarádům dostanou i letošní vítězové z naší ZUŠ.
Eva Bagarová, ZUŠ
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM INFORMUJE

NA PULTECH JE STOLNÍ KALENDÁŘ
Po úspěchu nástěnných kalendářů vydává Město Bystřice na rok
2014 stolní kalendář. Obsahuje přes
50 úspěšných fotograﬁí ze soutěže Zrcadlení 2013. Každý týden je
zpracován klasicky na jedné stránce, v závěru navíc najdete plánovací

kalendář na rok 2014 a 2015, dále
splatnost poplatků 2014, termíny
významných akcí Bystřicka, státní
svátky a významné dny ČR. V graﬁcké úpravě J. Soukopové kalendář
vytiskl UNIPRESS s.r.o. a za 90.Kč jej koupíte v TIC Bystřice n. P.
-HJ-

Nové brožury
V Turistickém informačním centru
jsou k dispozici nová vydání oblíbených
brožur. Leták „Zubří zemí na kole i pěšky“ vychází už potřetí, tentokrát nákladem
10 000 ks. Obsahuje menší přehlednou
mapku regionu a 12 kategorií turistických
cílů (hrady, řeky, památné stromy, daleké
výhledy, přírodní krásy…). Textově je leták
proti předešlým vydáním poněkud upraven.
V pořadí už 4. vydání snad nejoblíbenější
brožury „Sedm divů Bystřicka“ vychází nákladem 7 000 ks. Kromě těch největších sedmi divů
nabízí daleko více, celkem 52. Ubyla jedna pohádková restaurace, místo ní
však přibyl nedvědický mramor a Centrum Eden.
Pár fotograﬁí bylo vyměněno za zdařilejší a z drobných textových úprav
je třeba vzpomenut obraz Norberta Pokorného v kostele ve Zvoli, zmíněna je
inspirace tvůrce Templu ve Versailles i v Krásném Dvoře, aktualizováno bylo
i pár dalších údajů. Obě brožury dostanete bezplatně v TIC v Bystřici.
-HJ-

OZNÁMENÍ
Turistické informační centrum oznamuje, že bude uzavřeno

od 24. 12. 2013 do 1. 1. 2014 včetně.

Nositel tradic Bystřicka 2013
Při výstavě „Nositel tradic Bystřicka 2013“, která proběhla v Městském
muzeum Bystřice nad Pernštejnem 5. září až 6. října, byla vyhlášena soutěž
o ceny. Kdo správně zodpověděl všechny otázky a řádně vyplnil kontaktní
údaje, byl zařazen do slosování.
Losování proběhlo rukou
ředitele muzea PhDr. Vladimíra Cisára. Taženo bylo 10
výherců:
Císařová Věra, Bystřice n. P.
Jarošová Marie, Bukov
Krytinář Miloš, Rodkov
Kujalová Jitka, Bystřice n. P.
Kulíšková Ludmila, Tasov
Kulka Milan, Dolní Rožínka
Petrová Adéla, Unčín
Punčochář Martin, Rožná
Rosická Eva, Brno
Špačková Lintymerová Petra,
Rozsochy
Ceny si lze vyzvednout
v Městském muzeu Bystřice
n. P. do konce roku 2013, poté
je zašleme na uvedené adresy.
Všem děkujeme za účast.

Pozvánka do muzea
Kromě stálé expozice můžete v muzeu zhlédnout dvě krátkodobé výstavy:
• výtvarnou výstavu s názvem „Počtvrté spolu“ v Půdní galerii do konce
ledna 2014
• muzejní výstavu „Průřez depozitářem aneb sbírky získané od lidí“ ve Výstavní síni A. Bočka do konce února 2014
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem je otevřeno od pondělí do pátku
v čase 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 hodin. Vstup do stálé expozice 30 Kč/ 15
Kč, vstup na výstavu 15 Kč.

23. 12. 2013 až 1. 1. 2014 Městské muzeum Bystřice n. P. uzavřeno
-mu-

UPOZORNĚNÍ
Z technologick
technologických důvodů bude nová expozice živých ryb
yb v Městském
muzeu Bystřice nad Pernštejnem otevřena až v první části roku 2014.
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„Bystřická vánočka roku 2013“

Stalo se již tradicí, že součástí
Vánočního koledování v Bystřici
nad Pernštejnem je soutěž o nejlepší bystřickou vánočku. V letošním
roce se soutěže zúčastnilo pět výrobků. Každá z vánoček byla originální
svým tvarem i recepturou. Nakonec
nejlepší hodnocení odborné poroty získal výrobek paní Svobodové

s číslem 1. Laická porota nejlépe
ohodnotila vánočku číslo 2, kterou
vyrobila paní Zonygová.
Účastníkům letošní soutěže děkujeme za snahu, se kterou všichni
k pečení vánoček přistupovali a doufáme, že se zúčastní i soutěže o nejlepší bystřickou vánočku roku 2014.
J. Cisárová

KVALITNÍ SUDOVÁ VÍNA
v Hlubokém u Vírské přehrady
NEVÁHEJTE A PŘIJEĎTE
NA OCHUTNÁVKU ZDARMA!
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek, pátek, sobota, neděle
15.30 – 17.00 hodin nebo dohodou
na telefonu +420 607 199 242
vino@hluboke33.cz, www.hluboke33.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SILVESTROVSKÁ ÚVAHA

Bystřice je znovu o krok napřed
Po republikových volbách
slibuje stará i nová garnitura,
že konečně vymýtí zlo, korupci
a neřád… z řad politické scény.
Okamžitě po volbách si však
páni v Praze uvědomili, že je to
velmi složitý úkol. Vždyť slíbili
dohled a přísnou kontrolu nad
všemi výběrovými řízeními,
a to přes stavbu dálnic až po nákup vojenských slipů.
Vnímavý Bystřičák se musí
jen smát, neboť to, co se vymýšlí v Praze, v Bystřici už
dávno šlape jako dobře namazaný stroj. Ano, Bystřice je zase
první!
Už si nikdo ani nepamatuje, kde a kdy se tady zjevil,
ale máme ho tady. Novodobý
superhrdina, vládce nad pravdou a spravedlností, čistotou
a pragmatičností, vzděláním
a intelektem, nám všem dobře
známý Š-Man. Nikdo z nás už
se nemusí bát různých nekalých praktik, podvůdků či podstolových kejklů. Za své krátké
působení už toho mnoho dokázal. Jeho neopomenutelným
a všeobecně známým činem
bylo např. zrušení výstavby supermarketu u stavebnin, čímž
uchránil peněženky nás všech
od nákupu mnoha zbytečných
a nepraktických věcí. Tento čin
jej zocelil a upevnil v jeho sy-

rových a přímočarých postojích.
Jakmile jeho hrdinský čin začala celá Bystřice oslavovat, znejistili někteří úředníci na radnici. Starosta P. A. Čistka okamžitě svolal nejvyšší grémium
a všem jednoznačně vysvětlil,
že takových osobností je třeba
a měli bychom si je hýčkat, neboť pokud nefunguje kontrola
státní, musí fungovat kontrola
Š-Manova, jinak se celý systém
zhroutí. Svým výkladem však
stejně nezabránil tomu, aby
Š-man byl tím, jehož jméno se
nesmí na úřadě vyslovit. Bylo
jasné, že takový úspěch Š-Mana
nabudí a pokud nyní vytěžoval
pravidelně zhruba dva úředníky
přípravou veškerých podkladů
a odpovědí, místostarosta Fojt
zvažuje vytvoření samostatného
odboru vnitřní Š-Manovy správy, jehož vedení bude nabídnuto přímo Š-Manovi. Bohužel
však se jedná o místostarostovo nesplnitelné přání, neboť
Š-Man jako správný hrdina je
osobně nezastižitelný a pokud
ho chce někdo vidět, může spatřit pouze výsledky jeho činů.
Jenom díky jeho pečlivosti jsme
byli ušetřeni výstavby zimního
stadionu, což pár zoufalců neslo
s jakousi nelibostí. Naštěstí vše
včas vysvětlil starosta Čistka,
kdy se jednoznačně postavil na

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

stranu Š-Mana: „Nechápu roztrpčenost některých obyvatel.
Já osobně jsem za aktivity tohoto pána velmi vděčný. Každé
město nám ho závidí. Už jsem
dostal i několik pochvalných
dopisů z kontrolních úřadů. On
sám začíná bez jakýchkoliv našich přímluv pronikat i do sněmovny a prvních pater vlády,
takže mám trochu obavy, aby
po něm neskočili v Praze,“ obává se Čistka.
Dobře totiž ví, že se Š-Man
v současné době pustil do tzv.
„konečného řešení“. Sebral odvahu a pokusí se všemi silami zabránit všemu. Veškeré
opravy a výstavba města projdou přes jeho administrativu
a všichni věří, že zabrání dalšímu hýření při stavbách denních stacionářů, rekonstrukcích
chodníků, silnic, parků, veřejného osvětlení či kanalizaci
v Domaníně. Zdá se tedy, že
v Bystřici již brzy utichne nepříjemný rachot stavebních strojů
a nastane kýžené ticho. Protože
jak je známo, kdo nic nedělá,
nic nezkazí. Jenom opravdoví
rejpalové mají obavy, že pokud
se nebudou opravovat silnice
a chodníky a byty a ostatní příslušenství k městu se pojící, lidem se to přestane líbit….
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům
malý výběr ze 145 nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce listopadu.
Knihy pro dospělé:
Bačkorky pro nejmenší
Móda
Asher Bridget
Láska v Provenci
Beránková Eva
Lidové písničky a koledy
Berry Steve
Královský klam
Boček Evžen
Aristokratka ve varu
Boček Evžen
Poslední aristokratka
Cílek Roman
Za oponou teroru a války
Ciprová Oldřiška
Bílá princezna
Dovcová Jaroslava
Kabelky a tašky
Dovcová Jaroslava
Trendy doplňky
Frej David
Biologické hodiny
Gordon Roderick
Poslední cesta do Podzemí
Herzán Michal
Báječná léta v šoubyznysu
Jaroš Radek
Hory shora
Junek Václav
13. komnaty herců gigantů
Karp Harvey
Nejšťastnější miminko v okolí
Khegay Nuriya
Pletené čepičky pro malé človíčky
Kříženecký Jaroslav
Jiří Adamíra
Liška Vladimír
Záhadné osudy slavných postav českých dějin
Poledňáková Marie
S kým mě bavil svět
Poullain Chantal
Chantal
Šesták František
Na kole napříč Amerikou
Taylor Patrick
Doktora, to je ale kotrmelec!
Whitton Hana
Třetí pečeť
Knihy pro mládež:
Šťasné příběhy čtyřlístku
Brycz Pavel
Neberte nám Ptáka Loskutáka
Horowitz Anthony
Síla Pětice. Zapomnění
Junková Romana
Kočičí povídání, aneb, Jak nám kočky
dovolily s nimi bydlet
Milan Peter
Myšáci na první výpravě
Pospíšilová Zuzana
Uf, oni přistáli
Řeháčková Věra
Problémy nejen s láskou
Stanton Andy
Pan Guma a skřeti
Wilson Jacqueline
Za hlasem srdce

„Bílou nocí z Petrohradu do Karelie“
Přednáška Ondřeje Valáška nás zavedla na sever Ruské federace. Měli
jsme možnost poznat mnoho přírodních krás a zajímavostí Karelie a „Benátek severu“ Petrohradu. Beseda doplněná velkým množstvím fotografií
proběhla 19. listopadu 2013 v městské knihovně.

K doprovodnému programu
ZRCADLENÍ 2013

Součástí fotosoutěže Zrcadlení
2013 byl i doprovodný program.
Zájmu se těšily především obě přednášky. Ing. Pavel Kristián hovořil na
téma „Dobrý fotograf může být každý“ a opravdu leccos poradil.
Prof. Jindřich Štreit přednesl světovou premiéru přednášky „Jsme
ze stejné planety“ o cizincích, kteří
zakotvili v naší republice. Z Ameriky, Austrálie, Japonska, Číny, Kuby,
Islandu, východní Evropy… Pan
profesor je nejen fotil, ale také rozváděl důvody, proč žijí zrovna u nás.
Důvody jsou rozličné od výborného
piva až po český hokej. Američan
je přesvědčen, že české ženy jsou
nejhezčí ze všech. Slovenský veterinář přijel, protože je v Česku více
krav. Cizincům nejvíce vadí, že nemáme moře, je tu zima a lidé jsou
zadumaní, smutní. Naopak oceňují
vysokou bezpečnost a malé rozdíly
v majetkových poměrech. Chudobu
jako v mateřských zemích tu nenacházejí.
Po přednášce jsme položili autorovi tři otázky:
Z Vaší přednášky vyplynulo, že
cizinci u nás oceňují bezpečnost
a malé rozdíly mezi lidmi v bohatství. Vidíte to také tak?
Vidím to podobně. Rozhodně
bezpečnost u nás je daleko větší,

než kdekoli jinde. S bohatstvím je to
relativní. Pokud k němu přijdou lidé
čestně a s velikým pracovním nasazením, tak to jim jen přeji. Pokud je
to jinou cestou, je to složitější….
Partnerka "Louise Armstronga revival" ocitovala známý, ale
málo tlumočený fakt, že patříme
mezi 8% nejbohatších lidí na
Zemi a že bychom se měli více radovat. Proč jsou tedy naši lidé tak
nespokojeni? Je to jen politikou
a negativní propagandou?
Příčinou nespokojenosti je především existenční nejistota. Propaganda v tom hraje svou roli, ale také
trochu národní mentalita. Mnohdy si
naříkají ti, kteří ani tak závažný důvod nemají.
Co se Vám na letošním Zrcadlení nejvíce líbilo a co Vás nejvíce
překvapilo?
Vždy oceňuji organizační zajištění celé akce, pohodu a radost. Mnohdy jsem pocítil až jistou hrdost.
Všichni lidé byli vstřícní, laskaví a
pohodoví. To mě moc potěšilo. Překvapil mě zájem a dosti velká účast
fotografů. Není tomu tak všude.
Děkujeme a za rok snad na
shledanou…
-HJ-

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

● STĚHOVÁNÍ a VYKLÍZENÍ, tel: 777926216.
● PRODÁM byt 3+1 na ulici Budovatelů v Novém M. n.M., 68 m2,
cihlový, 3. patro, sklep, zasklená lodžie, uvolněný, 1100000,- Kč.
Kontakty: solar@solartop.cz, 777616659.
● NABÍZÍME pronájem zařízeného bytu 2 + KK a nově zrekonstruované
restaurace v obci Strážek, tel. 605 842 272.

PRODEJ ŠTÍPANÉHO D\EVA
délka 25 - 50 cm

Listnaté: buk, dub, bƎíza, olše, jasan Doprava do 10 km
Jehliēnaté: smrk, modƎín, borovice
ZDARMA

Tel.: 777 616 858 www.palivovedrevovysocina.cz
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BYSTŘICE OŽILA FOTOGRAFIEMI
Listopadovou sobotu rozzářily v prostorách gymnázia krásné
umělecké i dokumentární fotograﬁe, výstavy, fotograﬁcké prezentace špičkových fotografů i zábava
při vyhlašování vítězů fotograﬁcké soutěže ZRCADLENÍ 2013.
23. listopadu proběhl již třetí Den
s fotograﬁí v Bystřici nad Pernštejnem.
Fotograﬁe zachycuje myšlenku,
paměť, scénu, je zachycením okamžiku a jeho zrcadlem, je odrazem
našich tekoucích vzpomínek. Fotograﬁe je zrcadlo vložené do libovolné chvíle naší paměti a umí vyvolat
konkrétní čas. Čas minulý. Tato
jedinečná schopnost fotograﬁe dala
jméno soutěži, která proběhla již třetím rokem v Bystřici n. P.
Zrcadlení je fotosoutěží s jediným
kritériem - chutí tvořit prostřednictvím fotoaparátu. Třetího ročníku se
zúčastnilo 860 soutěžních fotograﬁí
v tematických okruzích, které byly
zaměřeny na Bystřicko, na památky UNESCO a třetím tématem byl
fotograﬁcký příběh. Do soutěže se
zaregistrovalo 280 fotografů. Odborná porota v čele s profesorem
Jindřichem Štreitem - uznávanou
legendou české fotograﬁe, neměla

Zahájení vernisáže výstavy Zrcadlení 2013 – zleva: sta- Porota v čele s profesorem J. Štreitem diskutuje nad ﬁnárosta Ing. K. Pačiska, Mgr. Milada Krásenská, prof. Jind- lovými snímky
řich Štreit, ak. malířka Božena Rossí, Mgr. Hana Borková
snadnou roli při výběru ﬁnalistů.
Konkurence byla obrovská a účast
celostátní. Pečlivým dvoukolovým
hodnocením prošly všechny snímky
a porota je posuzovala bez znalosti
jmen autorů, tedy anonymně. Ve
hře byla nejen prestižní ocenění, ale
také atraktivní ceny v hodnotě přes
80.000 Kč.
Téma regionu Bystřicko vyhrála
Pavla Benešová s úžasným snímkem Nad střechami, který v sobě
propojuje světský a duchovní prvek
tak, jak jej namixoval sám život na
bystřickém náměstí při hodech.
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Druhé téma Netradičních pohledů
na památky UNESCO jednoznačně
vyhrála fotograﬁe Zdeňka Vošického. Ze sportovního letadla autor
zachytil úkaz v prostoru lednicko-valtického areálu, kde za určitých
přírodních podmínek vzniká na vodní hladině písčitá zlatavá mělčina ve
tvaru srdce. Ve třetím tématu zvítězila čtveřice snímků Hynka Jurmana, vyprávějící pod názvem Dejme
hlavy dohromady emotivní příběh,
jak různě může vypadat realizace
tohoto známého sloganu. Přinášíme
vám výsledkovou listinu, jednotlivé
vítězné fotograﬁe si můžete prohlédnout na webu soutěže: www.fotosoutez-bystricko.cz nebo v březnu
na výstavě v městském muzeu.
Den s fotograﬁí byl věnovaný také
přednáškám s prezentacemi, besedě

s porotci, diskuzím mezi fotografy.
V prostorách gymnázia vystavovali
také vítězové tří kategorií loňského
ročníku – Jiří Hloušek, Martin Novák a Oldřich Výleta, kteří medailonky své tvorby ukázali své fotograﬁcké umění.
Děkujeme za podporu všem partnerům ZRCADLENÍ 2013, generálnímu partneru akce společnosti
Canon, skupině ČEZ, Kraji Vysočina, Městu Bystřice nad Pernštejnem
a Gymnáziu Bystřice n. P., které
Dnu s fotograﬁí propůjčilo prostory.
Další ročník Zrcadlení startuje
1. června 2014 a přinese nejen krásné fotograﬁe, prostor pro kreativní
tvoření, ale také překvapení…
za organizující o.s. KUMŠT
Milada Krásenská
Fotokronika Zrcadlení: www.
fotosoutez-bystricko.cz
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VODOMIL BYL VYLOSOVÁN
Sedmý ročník soutěže „S Vodomilem Zubří zemí“ probíhal od 1. 5.
do 31. 10. 2013 v okolí Bystřice nad
Pernštejnem. Do výherní a poznávací
akce bylo pro rok 2013 zařazeno 10
míst na řekách, říčkách, potocích a
vodách Bystřicka. Celkem bylo odevzdáno 136 legitimací, z toho ovšem
4 po termínu. Kdo z účastníků správně vyplnil alespoň 6 rubrik, obdrží
jednu volnou vstupenku do Městského muzea v Bystřici. Byli to všichni
majitelé 132 včas odevzdaných legitimací. Správně vyplněných 9 rubrik
mělo 130 soutěžících a všichni obdrží
jednu VIP vstupenku do Westernového městečka Šiklův mlýn.
Bezvadných všech 10 rubrik odevzdalo 109 účastníků, kteří postoupili
do slosování o hlavní výhry. Během
Vánočního koledování 30. listopadu
2013 bylo místostarostou J. Vojtou

Absolutní vítěz M. Jílek

Nezapomenutelný Radovan Lukavský

Foto: H. Jurman
V letošním roce byla na domě na
Vinohradech v Praze v Kouřimské
ulici, kde žil rovných 50 let Radovan
Lukavský, odhalena pamětní deska. Nápis na ní je velice výstižný:
„Zde v letech 1958 – 2008 žil prof.
Radovan Lukavský, člen ND, pedagog, herec s nezaměnitelným hlasem
a vznešeným lidským charakterem.
Obdivovatel krás Vysočiny.“
Tento báječný člověk navštívil
Bystřici na samém konci svého ži-

vota a měl náš kraj moc rád. Také
proto namluvil pro návštěvníky našeho regionu upoutávky pro mluvící kiosky. Sám řekl, že to byla jeho
nejtěžší role. Jeho nenapodobitelný
hlas můžete slyšet na infokioscích
v Karasíně, na Pernštejně a ve Westernovém městečku Šiklův mlýn.
Snad technika dovolí a bude tento
lahodný hlas ke stažení i na bystřických turistických stránkách.
-HJ-


QDEt]t

W\WRVWDYHEQtSUiFH


6WDYE\URGLQQêFKGRPĤDMHMLFKNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFH
.RPSOHWQt]DWHSOHQtIDViGYþHWQČYêPČQ\RNHQ
]DWHSOXMHPH]DWHSORYDFtPLV\VWpP\%DXPLW
0DPXW7KHUPD7HUUDQRYD 
• 9HãNHUp]HGQLFNpSUiFH
]GČQtRPtWiQtãWXNRYiQtRENOiGiQt 
• 6iGURNDUWRQiĜVNpSUiFH
• 3RNOiGND]iPNRYpGODåE\YþHWQČSRGNODGĤ
• 5HNRQVWUXNFLE\WRYêFKMDGHUDNRXSHOHQ
• 9HãNHUpERXUDFtDGHPROLþQtSUiFH

ZZZWVE\VWULFHF]

%OLåãt LQIRUPDFH QD WHO  SĜtSDGQČ YVtGOH ILUP\ ± .2FKR]L   
%\VWĜLFH Q 3
•
•

14. strana

vylosováno těchto deset výherců:
1. Michal Jílek, Unčín
2. Martin Houdek, Bystřice
3. Lýdie Brázdová, Bystřice
4. Josef Ondroušek, Tišnov
5. Libuše Kutalová, Jimramov
6. Jitka Čechová, Bystřice
7. Marie Šikulová, Žďár n. S.
8. Jarka Machová, Žďár n. S.
9. Božena Smékalová, Strážek
10. Radovan Drlík, Brno.
Budou si postupně vybírat z následujících cen:
• jízdní kolo v hodnotě 7 000.- Kč
• dárkový poukaz pro 4člennou rodinu do Westernového městečka Šiklův mlýn, Draxmooru a jízda Safari
vlakem v ceně 1 624.- Kč
• romantická večeře pro dvě osoby
v hotelu Skalský Dvůr
• romantická večeře pro dvě osoby

v Penzionu Jimram v Jimramově
• romantická večeře pro dvě osoby
v Penzionu ve Štěpánově
• romantická večeře pro dvě osoby
v restauraci Club Bystřice
• bazén s mořskou vodou na 1 hodinu pro 10 osob v Hotelu Bystré
• poukaz na odběr materiálu ve výši
500.- Kč Stavebniny Zeman s.r.o.
• bezplatný odběr 5 l benzínu v Čerpací stanici Čepro Zvole
• kniha Hrad Pernštejn na starých
pohlednicích
Všichni výherci, tedy i účastníci,
kteří získávají volný vstup do muzea
a do westernového městečka, budou
pracovníky TIC osloveni a na výhru
upozorněni. Všem úspěšným účastníkům gratulujeme a všechny vás zveme na 8. ročník putování s Vodomilem, který začne zase 1. května 2014.
-HJ-

FRANTIŠEK TRŽIL, AUTOR PF 2014
František Tržil, výtvarník, restaurátor, se narodil 4. 7.
1976 ve Valticích, ale vyrůstal v Břeclavi a v Lednici na
Moravě. Vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště (1990 - 1994)
a VŠUP Praha, koncept a multimédia (2000-2003). Dnes
žije a pracuje v Janovičkách na Bystřicku.
Svá díla vystavuje od roku 1996, samostatně zatím
v Břeclavi, Praze a Litomyšli, kolektivně až v Rimini, Chebu či v Brně, ale také v našem kraji několikrát v Bystřici n.
P., Jimramově, Novém Městě, Letovicích…
František se nechává inspirovat přírodou i lidmi kolem sebe. V okamžiku
vytvoří karikaturu, ilustraci, ale s partnerkou také restauruje bystřický farní
chrám.
Autorovi jsme položili pár otázek:
Františku, co tvoříš nejraději, jak se Ti dělala bystřická péefka a kde
najdeme tvoji příští výstavu?
Kromě dobrého jídla hlavně portréty a zátiší. Na bystřické péefce jsem dělal moc rád. V současné době máme společnou výstavu v Městském muzeu
v Bystřici n. P. a další zatím neplánuju.
A proč jablíčko na PF? „Jablko a rituál krájení jablka na Vánoce, jako
symbol štěstí a zdraví po celý příští rok, je pro mne spojeno s dětstvím
a s Vánocemi”.
Vidíte, že František moc nemluví, ale dělá!
-HJfejeton

PODIVNÉ SNY DOKÁŽÍ POMOCI
O lidských snech již toho bylo
napsáno mnoho. Mají jistě svůj význam, ať už nás chtějí v podvědomí
na něco upozornit, nechají nás něco
prožít anebo se prostě naše duševno
jen ventiluje – dříve od stresu z přírodních jevů či obav z nedostatku
potravy, nyní od zběsilé tržní doby.
O jeden zběsilý sen bych se s Vámi
rád podělil, protože měl na mě ohromně velký vliv.
Jednou kdysi se mně zdálo, že se v
pohodě procházím přírodou, sluníčko,
ptáci atd. Najednou vidím v dálce něco
velkého a oslnivě blýskavého. Navíc to
„něco“ vydávalo jakési prapodivné zvuky. Šel jsem tedy ze zvědavosti dále..
Jakmile jsem se přiblížil, stálo
přede mnou obrovské kolo.
Bylo podobně velké jako ruské kolo
na Matějské pouti, jenže bylo uplně
celé ze zlata, pomalu se otáčelo a vydávalo zvuky podobné jakémusi tajemnému výsměchu. Chtěl jsem zjistit, čemu
se to kolo tak bláznivě směje?
Podíval jsem se tedy nahoru a tam

jsem viděl něco otřesného. Byla tam
průhledná roura, kterou padaly živé
bytosti - děti a mladí lidé se pomalu
posouvali do zásobníku toho strašného monstra!
Potom jsem se podíval dolů, kde
bylo vidět, jak si ta zlatá příšera přeměňuje tato ukořistěná těla na další
zlaté díly, aby se mohla dále rozrůstat!
No opravdu hrozivý sen, ze kterého
se člověk rád probouzí do reálu.
Věřil jsem, že na takový nesmysl brzy
zapomenu, jako na podobné děsy.
Jenže mně to nedalo a stále jsem
dumal nad tím, co by to jenom mohlo znamenat?
Věříte, že jsem na to jednou přišel?
To příšerné kolo totiž nepředstavuje nic jiného, než TABÁKOVÝ
PRŮMYSL!!!
Jak se mi před tím mnoho let nepodařilo s touto neřestí skoncovat, tak jsem to
náhle zvládl během několika dní!
Děkuji přírodě, že nás obdařila
také podivnými sny...
Martin Prokopec
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LEDEN 2014
Pátek 10. ledna – velký sál KD – 19.30 hodin
Pořádá: Bystřické národní divadlo
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POHŘBÍVÁNÍ
Uvádí: Bystřické národní divadlo
Repríza inscenace Pohřbívání je pojata jako přímý televizní přenos státního pohřbu významného českého politika. Poukazuje na jeho zásluhy, které
národu přinesl a především na to, jak nám všem bude chybět, neboť jeho
odchodem tak vzniká obrovský deﬁcit, protože česká společnost a politický život nemá a ještě nejspíš dlouho mít nebude tak významnou a celistvou
osobnost, jakou byl právě ON. Během živého vysílání mohou diváci vidět
takové osobnosti, jako je například Ladislav Jakl, Petr Hájek, Viktor Kožený, Libuše Benešová a další.
Pořadem bude provázet Václav Moravec, Jolana Voldánová a Adam B.
Bartoš. Text hry je politickou satirou, tudíž jakákoli korektnost je tu zcela cizí.
Vstupné: 90 Kč Rezervace vstupenek: bystrickend@centrum.cz
Neděle 12. ledna – velký sál KD – 17.00 hodin
Pořádá: ZUŠ ve spolupráci s KD
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ZLATOVLÁSKA
Hraje: Divadlo Beze Jména při ZUŠ v Bystřici n. P.
Po úspěšných pohádkách Mrazík a Lotrando a Zubejda sáhl soubor do
šuplíku české kinematograﬁe 70. let a divadelně upravil ryze českou pohádku ZLATOVLÁSKA podle předlohy K. J. Erbena.
V hlavních rolích se představí Michaela Palečková, Ondřej Kunovský, Jiří
Pavlačka, Daniel Hrůza a Viktória Konigová. Dále hrají: Lukáš Kunovský,
Roman Pros, Lukáš Uhlíř, Michaela Zbořilová, Alena Vorlová, Jitka Černá, Marek Navrátil, Nela Loukotová, Sára Svobodová, Alžběta Krásenská,
Šárka Blechová, Simona Fabiánová, Jana Hroncová a další. Hudební doprovod: Wind ensemble
Režie: Martina Olivová
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč
Reprízy divadelního představení jsou v pondělí 13. ledna
a v úterý 14. ledna vždy v 8.30 a 10.00 hodin

Sylván
20.00 Zahájení plesu – moderátor večera PETR SALAVA
20.30 – 20.35 Aerobic Jitky Exlové
21.30 – 22.00 Vyhlášení sportovců 2013
Vyhlášení osobnosti města roku 2013
22.30 – 23.00 JANEK LEDECKÝ
24.00 – 00.15 Tombola
Hudba Helan Band
Malý sál:
20.30 – 02.00 Oldies party – DJ David Hamerský
Salonek restaurace Club:
20.30 – 02.00 hodin Cimbálová muzika SYLVÁN s nabídkou Sedleckých vín
Vstupné: 180 Kč s místenkou
Předprodej: TIC Bystřice n. P.
Úterý 28. 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 2014:
1. 2. Zemědělský ples, 8. 2. Ples gymnázia, 13. 2. ARTEMISS TRIO a
Valérie Zawadská – koncert KPH,
16. 2. Dětský karneval, 22. 2. Ples Mega a.s. a MEGA-TEC s.r.o., 28. 2.
Světáci – divadlo Vír
Prodej vstupenek /pokud není uvedeno jinak/:
KD, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před každým představením.
Změna programu vyhrazena!

PLES KULTURNÍHO DOMU

Středa 15. 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 Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha - violoncello
Marta Reichelová – soprán, Roman Hoza - baryton
Moravské klavírní trio ve spolupráci s operními sólisty představí svátečně laděný program zaměřený také na slavné árie a
dueta z oper a operet světového repertoáru. Koncert jistě potěší všechny generace diváků, kteří si chtějí první dny v novém
roce poslechnout řadu krásných melodií.
Program: W. A. Mozart, G. Donizetti, G. Verdi, P. I. Čajkovskij, J. Ježek a další. 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
Sobota 18. ledna – prostory KD – 20.00 hodin
PLES KULTURNÍHO DOMU
Program:
19.30 - 20.00 Uvítací přípitek
20.00 Zahájení plesu – moderátor večera PETR HOLÍK
Hudba – SABRIN BAND
20.20 a 20.55 Předtančení – Taneční klub Orel Telnice
21.05 hodin MARTIN MAXA
22.00 hodin BONEY M. REVIVAL
23.05 hodin DAVIDE MATIOLI
23.45 hodin Tombola
Malý sál – DUO FORNAX
Hlavní partner: Mr. MAGIC, s.r.o.
Partneři: KOVOLIT, a.s., Petrast, a.s., ZLATNÍK-KLENOTNÍK LUKÁŠ BALCAR, ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vstupné: 190 Kč s místenkou Předprodej: KD
Sobota 25. ledna – prostory KD – 20.00 hod.
Pořádá: Město Bystřice n.P.
PLES MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
19.30 – 20.00 Uvítací přípitek za přítomnosti cimbálové muziky

hudba

SABRIN BAND
hosté plesu:

MARTIN MAXA
BONEY M REVIVAL
DAVIDE MATIOLI
Pøedtanèení TK OREL TELNICE
Moderátor

Petr Holík

Moderátor Rádia Krokodýl
Uvítací pøípitek
19.30-20.00 hod.
Bohatá tombola

Malý sál Duo Fornax
Hlavní partner

Mr. MAGIC, s.r.o
Partneøi

KOVOLIT, a.s., Petrast, a.s., ZLATNÍK-KLENOTNÍK LUKÁŠ BALCAR, ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

Sobota 18. ledna 2014 - 20.00 hodin - vstupné 190,- Kè
Pøedprodej kanceláø a pokladna KD, tel. 566 552 626, info@kdbystricenp.cz www.kdbystricenp.cz
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KULTURA, RŮZNÉ
Divadelní představení

ZLATOVLÁSKA
Již několikrát jste mohli zhlédnout
představení Divadla Beze Jména při
ZUŠ Bystřice n. P., jako například pohádku Mrazík, Lotrando a Zubejda, či
Šmoulí koncert. Doufáme, že i tentokrát vás naším výběrem potěšíme. Opět
jsme sáhli do šuplíků české kinematograﬁe, tentokrát 70. let a divadelně
upravili další, ryze českou pohádku
ZLATOVLÁSKA podle předlohy
K. J. Erbena. Vypráví o tom, jak starý
král povolá svého kuchaře Jiříka, aby
mu připravil rybu, ale nikdo (ani kuchař) nesmí ochutnat, jinak bude popraven. Jiříkova zvědavost je však větší
než obava z trestu a po ochutnání zjistí,
že rozumí řeči zvířat. Jiřík se prozradí,
když zaslechne rozhovor ptáčků za oknem a přelije víno. Král se velice roz-

zlobí, že Jiřík neuposlechl jeho příkazu,
ale místo slíbené popravy pošle Jiříka
hledat zlatovlasou pannu, o které si
ptáčci štěbetali. Pro získání nevěsty pro
krále musí kuchař splnit tři přání. Co
se stane, když se Jiřík se Zlatovláskou
do sebe zamilují, uvidíte sami. Opět se
můžete těšit na „živý“ hudební doprovod, písničky, krásné kostýmy a kulisy.
V hlavních rolích Michaela Palečková,
Ondřej Kunovský, Jiří Pavlačka, Daniel
Hrůza a další. Režie Martina Olivová.
Přijďte si zpříjemnit povánoční nedělní podvečer při premiéře 12. 1. 2014
v 17.00, či reprísách 13. 1. 2014 v 8.30
a 10.00 a 14. 1. 2014 v 8.30 a 10.00,
v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem. Těšíme se na vás.
Za DBJ MOL

Elektronické zabezpečovací systémy

!!! ALARM ZA HODINU !!!
V rámci boje proti korupci Vám provedeme instalaci EZS JABLOTRON v
období od 1.1.2014 do 31.3.2014 za cenu 1 hodiny práce = 350,- Kč bez DPH
Sleva se vztahuje na:
¾ kompletní instalaci bezdrátových systémů JABLOTRON JA-80 a JA-100,
¾ instalaci a zapojení drátových systémů - mimo přípravy kabelových rozvodů,
¾ kompletní systémy = detektory, sirény, klávesnice, GSM komunikátor
¾ instalace v Bystřici nad Pernštejnem a jejím okolí do 6 km
¾ systém musí být napojen min. po dobu 6 měsíců na PCO JABLOTRON
¾ systém musí splňovat všechny platné normy směrnice
Příprava kabelových rozvodů, materiál a doprava jsou účtovány dle aktuálně platného ceníku výrobce

Partner pro VYSOČINU - tel.: 608 729 738
16. strana

Filmový festival potřetí
Po roce bylo začátkem listopadu v KD v Bystřici nad Pernštejnem opět
mnoho k vidění. Konal se zde již potřetí Mezinárodní festival outdoorových
ﬁlmů. Od pátku až do neděle se promítaly ﬁlmy, které nebyly jenom o sportovních výkonech a adrenalinu, ale také o krásách naší planety nebo o úsilí
jednotlivců či týmů při zdolávání překážek. Aby se tato akce nezúžila pouze
na sledování plátna, byl připraven doprovodný program – letos o něco bohatší než v loňském roce.

V předsálí bylo možné si prohlédnout a vyzkoušet outdoorové oblečení
značky ALPINE Pro, kempinkové vybavení značky COLEMAN od čelovek
a vařičů, přes sedačky a karimatky, až
po spacáky a stany. Pro mnoho návštěvníků byla jistě zajímavá expozice
vybavení Báňské záchranné služby
z podniku DIAMO s.p., protože záchranáři při svých akcích používají
mnoho stejných pomůcek jako například horolezci nebo potápěči.
V sále byla již tradičně připravena
výstava horolezeckého materiálu oddílu LEZCI Z VYSOČINY, který již
8 let působí v Bystřici. Na vystavených
fotograﬁích byla prezentována činnost
oddílu a také oblíbené české a zahraniční skalní oblasti. Fotogalerie a nedělní
prezentace horolezců z Víru seznámily
návštěvníky s největší ledovou stěnou
v ČR, kterou každoročně připravují
právě pod Vírskou přehradou. Na této
ledové stěně se již dvakrát konalo Mistrovství ČR v ledovém lezení. Neméně
zajímavé bylo také představení téměř
celého sortimentu lyží značky SPORTEN z Nového Města na Moravě.
K prohlédnutí byly přichystány sjezdové i běžecké lyže tohoto předního
výrobce. Cyklisté a příznivci kol byli
jistě nadšeni prezentací ﬁrmy SUPERIOR, v jejímž stánku byla vystavena
horská i silniční kola. Nechyběla ani
kola pro děti a také cyklo doplňky, jako
jsou například přilby nebo cyklistické
rukavice.
Kromě horolezectví a cyklistiky byly
návštěvníkům představeny i další sporty. Děti si zkoušely potěžkat potápěčské
závaží nebo kyslíkovou láhev, všem se
líbil „sucháč“, tedy suchý neopren, pod
který je možné se normálně obléknout
a být tak v teple například při ponorech
pod led.K vidění byl kajak i nafukovací
člun a vybavení pro vodáky. Na vystavené čtyřkolce značky ARCTIC CAT
se nejčastěji fotografovaly děti, ale prohlídce a sáhnutí si na krásnou a velkou
mašinu neodolali ani někteří tatínkové.
Největší zájem byl samozřejmě o
sobotní přednášku Václava Sůry, jež

byla hlavním bodem doprovodného
programu. Tento cestovatel, dobrodruh
a polárník přilákal do kulturního domu,
stejně jako loni horolezec Radek Jaroš,
mnoho posluchačů. Jeho přednáška o
Omjakonu – Pólu chladu, kde právě
letos v únoru zhruba 2 měsíce před
jeho návštěvou byl překonán teplotní
rekord -71°C, byla opravdu poutavá.
Je mnoho lidí na celém světě, kteří ani
netuší, že Omjakon je trvale obydlen.
Poslouchat vyprávění o lidech a o životě na takto chladném místě, navíc
od člověka, který svoje vyprávění umí
obarvit, je opravdu nezapomenutelný
zážitek. Vašek měl pro svoji prezentaci
připraveno mnoho krásných a zajímavých fotograﬁí a samozřejmě mnoho
zážitků. Jedním z nejzajímavějších
a také snad mediálně nejznámějších je
jeho zasednutí v porotě o MISS Pólu
chladu. Ale také setkání s představiteli
zimy, chladu a mrazu, jakými jsou například Santa Claus, Děda Mráz nebo
Paní Zima, není zcela běžná věc. Vašek
Sůra za svoji přednášku, která byla na
jednom z festivalů ohodnocena zlatou
medailí, sklidil zasloužený potlesk
a obdiv všech posluchačů v sále.
Během víkendu bylo promítnuto
25 ﬁlmů v celkové délce 582 minut.
Přidáme-li čas přednášek a atmosféru
v sále, vyjde nám víkend, díky němuž
se mohli návštěvníci dostat alespoň
prostřednictvím ﬁlmového plátna do
míst, která jsou pro většinu nedostupná,
podívat se, kam až se v některých sportovních odvětvích dá zajít a mohli si
prohlédnout vybavení, které není v každé kuchyni nebo obýváku.
Třetí ročník MFOF je za námi a já
doufám, že příští rok se nám společně
s městským úřadem, Areálem sportu
a s ﬁrmami, které pracují na trhu s outdoorovým vybavením, podaří připravit
víkend, který přinese další poznání
a třeba možná někoho přesvědčí, že
outdoor není extrém, ale že začíná již
za dveřmi a je dosažitelný v různých
formách téměř pro každého.
Miloš „Havran“ Vrána
HO LEZCI Z VYSOČINY

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá potřebným
Dobrovolnické centrum Kambala připravuje v současné době další
ročník Tříkrálové sbírky. Sbírka má
tradici již od roku 2001 a její výtěžky
během let postupně vzrůstaly. V minulém roce bylo na území, ve kterém
Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí, vybráno 2 375 332 korun. Tyto
peníze podpořily nejen žďárské charitní služby, ale i zahraniční projekty.
Tříkrálová sbírka v roce 2013
podpořila:
- denní stacionář Nesa, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Ponorka –
dokrytí provozních nákladů,
- terénní služby Klub v 9 a Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětm
- nákup automobilu pro přepravu pracovníků k uživatelům,
- sociálně slabé rodiny v rámci rodinné poradny Kopretina - materiální
pomoc,
- lidi bez domova - drobná materiální
pomoc,
- pomoc při povodních 2013,
- fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,
- uživatele Klubu v 9 - rekondiční pobytová akce,
- zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,
- oblast Filipín, zasaženou ničivým
tajfunem,
- dobrovolnické centrum Kambala.
Přípravy kolem sbírky jsou v plném proudu. Dlouholetá koordinátorka Mgr. Michaela Kuchtová
odpověděla na následující dotazy
týkající se organizace sbírky:
Michaelo, máte již představu
o počtu koledníků sbírky následujícího roku?
V letošním roce předpokládáme,
že v našem okrese vyrazí přibližně
1 600 králů, kteří se budou snažit
rozdávat radost a získávat dary pro
druhé. A víte co mě v posledních
dnech potěšilo? V našem kraji se našla nová obec, které není lhostejný
osud druhých. Místní mladí hasiči se
rozhodli sbírku poprvé zrealizovat.
Jedná se o malebné Křižánky. Držím jim palce, ať královská tradice
zapustí pevné kořeny.
Plánujete i letos nějaké doprovodné akce v rámci sbírky?
Ano, i v letošním ročníku se mohou naši koledníci, dárci a příznivci
těšit na tradiční VIII. Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě, kde
vystoupí divácky oblíbený Orchestr
Něhoslava Kyjovského z Bystřice
nad Pernštejnem a C-VOX – sbor
mladých temperamentních zpěváků
ze Žďáru nad Sázavou. Koncert se
uskuteční 12. 1. 2014 v 17:00 hodin
v Kostele sv. Kunhuty.
Během sbírky se chystáme vypravit jeden autobus na žehnání koledníků do Brna. Někteří koledníci se
zúčastní natáčení Tříkrálového koncertu v Brně, který bude 5. 1. přenášet v 18.00 hodin Česká televize.

Jaké projekty podpoří Tříkrálová sbírka v roce 2014?
Oblastní charita využije výtěžek
tříkrálové sbírky na podporu provozu a rozvoje jednotlivých zařízení
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
a podpořena bude také humanitární
a mezinárodní pomoc.
Veronika Dobrovolná

Tyco Electronics Czech je součástí společnosti Tƫo**!0%2%05,ƫƫ'teráƫ &eƫ*ejvětším
světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Náš moderní
závod se sídlem v Kuřimi (okr. Brno venkov, 10 km severně od Brna) je svým výrobním
programem zaměřený na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilový
průmysl (VW, Mercedes, Opel, BMW). Současný počet zaměstnanců je více než 2000

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

• OPERÁTOR/OPERÁTORKA •
Nabízíme

dobré ﬁnanční ohodnocení
čtvrtletní výkonnostní bonus
13. plat
příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování
příspěvek zaměstnavatele na dopravu dle vzdálenosti bydliště
perspektivní a stabilní zaměstnání v prosperující společnosti
práce v čistém a příjemném prostředí moderního závodu
týden dovolené navíc
autobusové nádraží přímo před závodem s velmi dobrým spojením

ƫ
Kontaktujte personální odděleníč

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddělení
K AMP 1293, 664 34 Kuřim
Tel.č 541 16Ć 541
e-mail: *a+.@te.com
www.tycoelectronics.czƫƫ
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MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342

Zapojte se do akce „Najdi studánku“
MAS Zubří země ve spolupráci s MAS Rokytná získaly
z Programu rozvoje venkova
ČR – opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce dotaci
na projekt „Znám křišťálovou
studánku....“, jehož realizace
se rozběhne od března 2014.
Smyslem a cílem projektu je
pasportizace všech studánek na
území a obnova 38 vybraných.
Na území MAS Zubří země se
bude obnovovat celkem 21 stu-

dánek, z toho 11 studánek je již
vybraných. Zbývajících 10 studánek bychom rádi našli a vybrali
v rámci akce „Najdi studánku“,
do které se můžete zapojit i vy,
čtenáři. Pokud víte o nějaké studánce, zašlete svůj tip na emailovou adresu znam.studanku@
gmail.com. Do zprávy napište
název studánky, její přesnou polohu doplněnou o fotograﬁi.
Zaslané náměty posoudíme podle předem stanovených kritérií
a po poradě s našimi partnery
nejvhodnější studánky zařadíme
do studánek, které budou obnoveny. Hlavním kritériem výběru

Vyhlašujeme novou dětskou soutěž
„ZNÁM KŘIŠŤÁLOVOU STUDÁNKU....“
Již po
sedmé
vypisuje Město
Bystřice
nad Pernštejnem
ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko
dětskou uměleckou soutěž. Letošní ročník vychází opět tematicky
z dění na Bystřicku, kde je voda
v rozličných podobách a péče o ni
zůstává již trvale jedním z prioritních témat.
Soutěž bude rovněž doprovodným programem k projektu
„Znám křišťálovou studánku....“,
jehož cíle jsou pasportizace
a obnova studánek. Více o projektu na www.zubrizeme.cz. Realizátory projektu, který proběhne
v roce 2014, jsou místní akční
skupiny (MAS) Zubří země, o.p.s.
a MAS Rokytná, o.p.s., a proto
jsou v tomto ročníku dětské soutěže obeslány k účasti nejen školy
Bystřicka, ale i školy Nedvědicka,
Novoměstska a Moravskobudějovicka. Řada z těchto škol je již
nyní partnerem „studánkového“
projektu spolupráce.
Soutěž „Znám křišťálovou studánku....“ je tentokráte dále rozdělena na tři věcné okruhy.
Výtvarná soutěž pro jednotlivce v nižší věkové kategorii (A.1)
bude zaměřena na návrh malovaného hrníčku ke studánce. V rám18. strana

ci soutěže to bude návrh kreslený
na papír a vybrané úspěšné návrhy budou děti následně malovat
přímo na porcelán či keramiku.
Jednotlivci dalších věkových
kategorií (A.2 a A.3) budou při
své výtvarné práci hledat inspiraci v básni Josefa Václava Sládka
„Lesní studánka“ a v přírodě kraje, ve kterém žijí.
Literární soutěž, která má ukázat, že tradice vysočinských písmáků je stále živá, bude vycházet
z tématu „Bez vody není života“.
Toto široké téma umožní soutěžícím všech věkových kategorií nalézt pro svou písemnou práci svůj
osobitý styl i obsahové zaměření.
Termín pro předání na kontaktní
místo je do 31. 3. 2014.
Bližší podmínky soutěže budou zveřejněny na internetových
stránkách www.bystricko.cz.
Ze soutěžních prací bude uspořádána výstava. O výsledcích
soutěže Vás budeme informovat
na webu a v novinách Bystřicko
č. 5/2014.
Zveme Vás co nejsrdečněji
k účasti!
Kontaktní místo:
Kancelář Mikroregionu Bystřicko,
Příční 405 (za budovou MěÚ Bystřice n. P.), 593 01 Bystřice n. P.
telefon: 566 590 399, 731 575 342
e-mail: mikroregionbystricko@
centrum.cz
Jarmila Zemanová

je poloha studánky. Vaše studánka se musí nacházet v jedné z 69
obcí, které jsou součástí MAS
Zubří země. Seznam obcí najdete
na internetových stránkách www.
zubrizeme.cz. Všechny nalezené
studánky budou zpracovány do
přehledné databáze na novém
společném webu a zároveň budou mít také zpracován odborný
rozbor vody, který pro nás zdar-

ma zajistí Vodárenská akciová
společnost, a.s. Na realizaci
projektu se budou dále podílet partnerské základní školy,
obce, Lesy ČR, s. p. a Správa
CHKO Žďárské vrchy.
Další informace získáte na
tel.: 728 479 342 nebo 566 590
399, 731 575 342.
Jarmila Zemanová,
MAS Zubří země, o.p.s.

Nositel tradic Bystřicka
v roce 2014 již potřetí!
Pište, volejte, posílejte emaily s návrhy na ocenění jednotlivců či
kolektivů, které se přičiňují o zachování či obnovení tradic našeho mikroregionu. Termín na návrhy je do konce února 2014. Bližší podmínky
budou uvedeny v lednovém čísle Bystřicka.
Další informace v kanceláři Mikroregionu Bystřicko na tel:
731 575 342, 566 590 399, email: mikroregionbystricko@centrum.cz
Eva Zamazalová

Nositel tradic Bystřicka 2013 - Národopisné soubory Rožínka a Groš

Příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku hodně osobních i pracovních úspěchů přejí pracovnice Kopretiny – centra pro rodiče s dětmi
Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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V Rožné už Vánoce dvakrát zaťukaly na dveře
Na konci listopadu jsme vždy
všichni mírně nedočkaví. Čekáme na
první sněhové vločky, které ať chceme či ne, patří k jedinečné atmostéře
blížících se Vánoc.
Obecní úřad, Český svaz žen a ZŠ
a MŠ v Rožné nám tuto atmosféru zajistily. Sníh sice nenapadl, ale v pátek
29. listopadu se z kulturního domu už
od rána ozývaly koledy. Konaly se tu
již tradiční vánoční trhy. V příjemně vyzdobeném sále KD bylo tolik
prodejců, že si jistě nakoupil každý.
Od slavnostních dekorací, proutěného zboží, bižutérie, knih, keramiky,
oblečení, marcipánů, perníčků až po
různé jiné sladkosti, šály, dětské výrobky, to vše tu bylo k dostání. Trhy
zpestřilo i vystoupení žáků základní
školy, kteří zazpívali vánoční koledy.
O vysoké návštěvnosti svědčilo i stále zaplněné parkoviště.
Zásluhou této akce asi většina
domácností v sobotu zahájila vánoční výzdobu, aby pak v neděli 1.
12. mohli všichni na půl pátou přijít
k obecnímu úřadu. Kdo nepřišel,

zaváhal podruhé. Před úřadem stály
stoly plné štrůdlů, perníků, tvarohových šátečků, lineckých koleček aj.
Nechyběl punč pro dospělé i děti.
Vše bylo zdarma k dispozici pro ty,

kteří se chtěli zúčastnit slavnostního
rozsvěcování vánočního stromku.
Krásný podvečer zahájil pan starosta Libor Pokorný, který všem popřál
poklidné a spokojené vánoční svátky

a za pomoci odpočítávání dětí, tři, dva,
jedna, TEĎ, byl stromeček rozsvícen.
Již předem ho děti ze školy ozdobily svými přáníčky a andílky. A pak
nám ještě zazpívaly koledy, ke kterým se mohli všichni přítomní přidat.
Bylo příjemné vidět občany Rožné
a okolí, jak si vychutnávají krásnou
atmosféru, punč, cukroví a usmívají
se při závěrečné skladbě Tichá noc,
jejíž krásu podtrhovaly zapálené prskavky v rukou všech dětí ze školy
i školky.
Velké poděkování patří všem organizátorům, ženám, které nachystaly
tolik dobrot, i dětem, které ve škole
napekly perníčky a linecké cukroví.
Zvláštní poděkování patři zaměstnankyním obecního úřadu paní Evě
Čížkové a předsedkyni ČSŽ v Rožné
paní Ivě Čížkové za vynikající punč
a organizaci celého občerstvení.
Teď už jenom počkáme na ten sníh
a Vánoce mohou zaťukat na dveře
i potřetí.
Za organizátory celé akce
starosta obce Libor Pokorný

UKÁZKA DOVEDNOSTÍ V SEJŘKU

KRÁSNÉ TŘETÍ MÍSTO
Dne 5. 11. 2013 byl zakončen závod mistrovství republiky Crossracingcup, závody čtyřkolek, MX a side.
Mávnutí šachovnicového praporku v posledním závodě v Jihomoravském
Karlíně u Čejče, uťalo napínavé boje o cenné body do celkového hodnocení
seriálu v sezoně 2013, ve všech třídách.Vyhlášení nejlepších jezdců všech
kategorií proběhlo ve slavnostní atmosféře v zámku v Boskovicích.V tomto
podniku v kategorii Junior II. (do 14 let) vybojoval náš domácí jezdec Ondřej Kulka (Bukov) pěkné třetí místo, druhé místo Matěj Jendrišák (Bruntál),na prvním místě se umístil Kacper Mieskovskij (Jelenia Gora-Polsko).Tímto
Ondřejovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v sezoně 2014 a
v nadcházejících bojích o cenné umístění v tomto velice náročném sportu.

Říká se „zlaté české ručičky“, a že to stále platí, o tom se přesvědčili všichni,
kteří přišli v sobotu 23. listopadu 2013 na „Přátelské setkání s ukázkou Vašich
dovedností“.
Na úvod akce jsme zhlédli zají- ky z papíru nebo keramiky. Nesmím
mavou ukázku potahových prací zapomenout ani na krásně zdobené
s koňmi a poté si prohlédli výsta- vánoční perníčky, po kterých se na
vu uvnitř Hospůdky pod lípou. závěr akce jen zaprášilo :o).
O hudbu a zpěv se postarali
K vidění byly krásné vyšívané předměty, pletené oblečení, háčkované mladí hudebníci ze Sejřku, kterým
ozdoby, kraslice zdobené slámou, tímto velice děkujeme! Stejně tak
vyřezávané předměty, fotograﬁe i ostatním vystavovatelům. Těšíme
a mnohé další. Na výstavu přispěli i se na další setkání!
ti nejmenší svými výkresy a výrobPetra Bučková

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků,
v roce 2014 pevné zdraví,
mnoho osobních
i pracovních úspěchů
a spoustu krásných dnů
všem přeje
Mikroregion Bystřicko
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Super výsledek šermířů TJ Sokol Bystřice n. P.
16. - 17. 11. 2013 Ještědský kalíšek v Liberci
mlž. chlapci: 1. Marek Totušek TJ
Sokol Bystřice n. P. 2. Filip Tedenac
Sokol Brno I. 3. Šimon Chren Bohemians Praha a Piotr Sowa (POL)
mlž. děvčata: 1. Isabela Sedláková,
2. Eliška Malíčková obě TJ Sokol
Bystřice n. P., 3. Sára Hasíková
Slezan Opava a Adéla Kocourová TJ
Sokol BrnoI.
ž. chlapci: 1 Robert König TJ Sokol Bystřice n. P. 2. Šimon Chren

Bohemians Praha, 3 Radek Šibor TJ
Sokol Bystřice n. P. a Matěj Chaloupka Lokomotiva Liberec 8. Marek
Totušek TJ Sokol Bystřice n. P.
ž. děvčata: 1. Štěpánka Němcová
Lokomotiva Liberec, 2. Michalela
Macko TJ Sokol Brno I., 3. Eliška
Malíčková TJ Sokol Bystřice n. P.
a Anna Havlíčková Lokomotiva Liberec, 6. Isabela Sedláková, 10. Aneta
Prokešová obě TJ Sokol Bystřice n. P.
V. Kurfürst

Foto V. Kurfürst

Druhé místo ﬂorbalistů z gymnázia na okrese
Náš turnaj ve spolupráci s Fotbalovou
akademií Petra Kouby
Pořádá v Bystřici nad Pernštejnem zimní halové turnaje pro mládež.
Ročníky 2003 a 2004 - 12. 1. 2014
Ročníky 2005 a 2006 - 16. 2. 2014
Mužstva na prvních třech místech obdrží poháry + medaile, všechna mužstva obdrží diplomy. Všechny týmy obdrží tašku, kde bude
trocha sladkostí, poukazy pro brankáře do Brankářské školy Petra
Kouby a slevové karty do fotbalového obchodu Sportfotbal.cz.
Budou vyhlášeni: nejlepší hráč, střelec, brankář, kteří obdrží vouchery do muzea Lega, vouchery na vybraný zájezd od CK Sportevents, diplomy a ﬁgurky.
Počet přihlášených mužstev je omezen, proto neváhejte s přihlášením.
Kontakty:
Pavel Trávníček, tel. 777 181 047 nebo pavel1travnicek@seznam.cz
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Dne 21. 11. 2013 se uskutečnilo
okresní kolo ve florbalu starších žáků
základních škol ve Sportovní hale Bystřice n. P. Bystřici reprezentovalo i naše
gymnázium, které zvítězilo v okrskovém kole. Okresního kola se zúčastnilo
celkem šest škol, které byly rozlosovány
do dvou skupin. První zápas ve skupině
B jsme se ZŠ Radostín vyhráli těsně 1:0.
Ve druhém utkání nás favorit turnaje,
4. ZŠ Žďár n. S., přehrála v poměru 1:5.
Postup z druhého místa ve skupině nám
přiřadil vítěze skupiny A - ZŠ Bory.
V semiﬁnálovém zápase jsme se
rychle vypořádali s výškovou převahou soupeře. Pomocí důsledné obrany
a rychlého přechodu do protiútoku
jsme brzy získali dvoubrankový náskok. V poslední minutě jsme inkasovali branku, ale na postupu do ﬁnále se
už nic nezměnilo.
O první místo v turnaji jsme se opět
střetli s dosud neporaženým týmem
4. ZŠ Žďár n. S. Počátečnímu tlaku

jsme dlouho odolávali a brankář nás
hodně podržel, avšak týmu postupně
docházely síly. V závěru jsme zápas
zdramatizovali snížením na 1:2, ale
soupeř si své vítězství a postup do
krajského kola takticky pohlídal.
Naši kluci si šáhli na dno svých sil
a skvělé druhé místo je pro ně krásnou odměnou. Hoši děkujeme!
Reprezentanti školy: Kunovský
Lukáš, Sláma Matěj, Synek Jakub,
Synek Filip, Kubát Otto, Urban Matěj,
Čermák David, Vojta Jakub, Nykoliv
Jiří, Jindra Vojtěch, Jokl Lukáš
Konečné pořadí:
1. 4. ZŠ Žďár n. S.
2. Gymnázium Bystřice n. P.
3. ZŠ Bory
4. ZŠ Palachova Žďár n. S.
5. ZŠ Radostín
6. ZŠ T.G.M. Bystřice n. P.
Více na www.gybnp.cz
Za PK TV Jan Illek

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Basketbalovými koši v Bystřici nad Pernštejnem po dlouhé době opět propadávají míče
Bystřický basketbal prožívá velký
restart.
Minulou
sezonu se pod bezednými koši po
mnoha letech proháněli kadeti, nyní
se vydali v jejich stopách muži, které čeká comeback po pěti letech.
Tenkrát se musel basket v Bystřici
odhlásit z dospělé kategorie kvůli
nenaplněné kapacitě hráčů a ekonomické situaci v klubu.
V současné době je situace v klubu
zásadně lepší. V roce 2012 jsme přihlásili do krajských soutěží ČBFJM
(České basketbalové federace jižní
Morava) družstvo kadetů U 17 - hráčů
ve věku 17 a méně let. Nebylo jednoduché tuto kategorii přihlásit. Soutěže
v basketbalu jsou rozdělovány téměř
po rocích narození, tudíž sjednotit herní jednotku v jeden možný celek stálo úsilí. Za obrovské podpory Města
Bystřice nad Pernštejnem, které nám
vybudovalo perfektní herní zázemí
v prostorách ZŠ a dále potom podpory
TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem,
jsme byli schopni odehrát první sezonu v soutěžích ČBF. ,,Nebýt této podpory, ale i podpory ostatních sponzorů
z řad bystřických podnikatelů a ﬁrem,
nedokážu si představit funkčnost basketbalového oddílu v Bystřici n. P.,
analyzuje vedoucí basketbalového oddílu Michal Kučera.
I přesto zpětně a velice pravidelně
po dobu několika minulých let obsazuje basketbal v Bystřici zadní příčky
oblíbenosti tohoto sportu. Doplácíme

na obecně známější sporty, fotbal, ﬂorbal, které, dovoluji si tvrdit, nejsou tak
složité jako basketbal, který je považován za nejobtížnější brankový sport.
Výchova mládeže je nulová, basketbal se vyučuje s příchodem na druhý
stupeň ZŠ, kdy už je spousta mladých
dávno registrována v jiných sportech.
Sami dorostenci se hned v první sezoně mohli přesvědčit, že hrát basket
na závodní úrovni vyžaduje vysoké
nároky.
Družstvo kadetů tuto sezonu doplnilo i družstvo mužů, kteří, rovněž
po pětileté odmlce, přihlásili krajskou
soutěž pod ČBFJM. Po téměř odehrané polovině sezony se tým z Bystřicka usadil ve středu tabulky. ,,Máme
skvělou partu v čele se zkušenými
veterány”, raduje se lodivod týmu
a zkušený hráč z vyšších soutěží Martin Homolka.
Touto cestou bych rád poděkoval
především Městu Bystřice n. P, bystřickému Sokolu, sponzorům - Vojta-střechy, stavby, Vetešník-Autoškola,
Stavebniny Zeman, Soudek Jiří, Wera
Werk, Pizzerie di Pietro, Padrtka Klimeš, Metalplast a spousta dalších z řad
podporovatelů, díky kterým je opět
možné hrát tuto skvělou hru v našem
městě.

Rádi uvítáme do svých řad nové
posily s chutí hrát košíkovou a podí-

let se na reprezentaci našeho města!!! Přijďte za námi!!!

Vedoucí oddílu: Michal Kučera
Trenér mužů: Martin Homolka
Trenéři mládeže: Michal Kučera,
Pavel Vázler
Tréninky Bystřice - ZŠ Nádražní prostory velké tělocvičny
Úterý 16.30 - 18.30
Čtvrtek 18.00 - 20.00

MEDIACE
Občanská poradna Nové Město
na Moravě, kontaktní místo Bystřice
nad Pernštejnem sděluje široké veřejnosti, že od 1. 1. 2014 nabízí mediaci.
CO TO JE MEDIACE?
Mediace je mimosoudní řešení sporu. Pokud tedy máte se svou
protistranou nějaký spor a uvažujete
o řešení soudní cestou, je zde právě
pro vás vhodná mediace.
Při soudním sporu je rozhodnutí
v rukou soudu. Při mediaci se na řešení podílíte v plné míře.
Obě strany se mediace účastní
dobrovolně, mají kontrolu nad procesem sporu a nad jeho řešením. Dále
si také ujasní potřeby, očekávání
a zájmy nejen svoje, ale i protistrany.
Mediace probíhá za podpory

mediátora, který je k tomuto účelu
vyškolen a vede strany procesem
mediace tak, aby byla zachována
nejdůležitější pravidla mediace:
dobrovolnost, účast, důvěra, snížení
napětí, zlepšení vzájemných vztahů
a dosažení mediační dohody. Mediace je tedy alternativou soudních sporů
a její další velkou výhodou je to, že je
levnější než náklady soudního řešení.
Mediaci nabízíme v Občanské
poradně Nové Město na Moravě
a v kontaktním místě Bystřice nad
Pernštejnem každé 2. pondělí v měsíci od 9 - 12 hod.
Pokud vás tato nabídka zaujala,
podrobnější informace získáte na
webu www.portimo.cz v sekci Občanská poradna.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zubní pohotovost PROSINEC 2013 - LEDEN 2014
PROSINEC
21.12. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 542 615
22.12. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
24.12. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
25.12. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 127
26.12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
28.12. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
29.12. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
LEDEN
1.1. MUDr. Věra Šírová, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
4.1. MUDr. Beáte Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
5.1. MUDr. Beáte Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
11.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
12.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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INZERCE
Jsme dceĜinou spoleþností nČmecké skupiny Wera a ve strojírenském oboru patĜíme ke svČtové špiþce. V ýeské
republice pĤsobíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího náĜadí pro profesionální
použití. Jsme certi¿kováni dle norem Ĝady ISO 9000. V souþasné dobČ zamČstnáváme 500 pracovníkĤ.
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo pracovnice na tyto pozice:

SENIOR KONSTRUKTÉR

JUNIOR KONSTRUKTÉR

NáplĖ práce:
9zpracování konstrukþní dokumentace pro výrobu
9zodpovČdnost za návrh konstrukþních Ĝešení
9vývoj nových výrobkĤ – konstrukce nového výrobku nebo pĜípravku
dle zadání
9podpora výroby pĜi uvádČní do provozu nových pĜípravkĤ, výrobkĤ, strojĤ
a zaĜízení
9optimalizace stávajících Ĝešení
9provádČní konstrukþního dozoru pĜi montáži pĜípravkĤ, strojĤ a zaĜízení
9Ĝešení technických problémĤ pĜípravkĤ, strojĤ a zaĜízení ve výrobČ
nebo u dodavatelĤ
9komunikace s ostatními výrobními úseky a technology
9koordinace prací v konstrukci
9tvorba technologických postupĤ ve výrobním systému

NáplĖ práce:
9zpracování konstrukþní dokumentace pro výrobu
9spolupráce pĜi vývoji nových výrobkĤ – konstrukce nového výrobku
nebo pĜípravku dle zadání
9podpora výroby pĜi uvádČní do provozu nových pĜípravkĤ, výrobkĤ,
strojĤ a zaĜízení
9spolupráce pĜi optimalizace stávajících Ĝešení
9spolupráce pĜi Ĝešení technických problémĤ pĜípravkĤ, strojĤ a zaĜízení
ve výrobČ nebo u dodavatelĤ
9komunikace s ostatními výrobními úseky a technology
9tvorba technologických postupĤ ve výrobním systému

Požadujeme:
9SŠ/VŠ vzdČlání technického smČru (strojní zamČĜení)
9znalost tvorby výrobní dokumentace
9zkušenosti z konstrukce strojních souþástí
9dobrá znalost práce na PC
9znalost práce s 3D software (AUTOCAD, Solid Edge)
9komunikativní schopnosti
9schopnost týmové spolupráce
9samostatnost, odpovČdný pĜístup k práci
Uvítáme:
9základní znalost nČmeckého jazyka výhodou (þtení technické dokumentace)
9zkušenosti z konstrukce nástrojĤ a forem
9zkušenosti s tvorbou technologických postupĤ

TECHNOLOG / PROJEKTOVÝ INŽENÝR
PRO OBLAST VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
NáplĖ práce:
9Ĝešení samostatných úkolĤ v oblasti optimalizace postupĤ
9Ĝešení technických a technologických problémĤ v dané oblasti
9komunikace s nČmeckou mateĜskou spoleþností
9projektová þinnost (napĜ. ve spolupráci s výrobci vstĜikovacích forem)
9výpoþty strojních þasĤ, vytváĜení norem práce
Požadujeme:
9SŠ/VŠ vzdČlání technického smČru (zamČĜení na zpracování plastĤ výhodou)
9aktivní znalost nČmeckého jazyka
9zkušenosti s technologií zpracování plastĤ (vstĜikování plastĤ, montáž plastových dílĤ)
9zkušenosti s uspoĜádáním pracovištČ v oblasti montáže plastových dílĤ
9zkušenosti z oblasti projektování vstĜikovacích forem a konstrukce vstĜikovacích dílĤ
9zkušenosti se vstĜikováním dílĤ na zakázku
9komunikativní a organizaþní schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce
Uvítáme:
9znalost CAD
9minimálnČ tĜíletou praxi v oboru

Požadujeme:
9SŠ/VŠ vzdČlání technického smČru (strojní zamČĜení výhodou)
9znalost tvorby výrobní dokumentace
9znalosti a dovednosti z oblasti konstrukce
9dobrá znalost práce na PC
9znalost práce s 3D software (AUTOCAD, Solid Edge)
9komunikativní schopnosti
9schopnost týmové spolupráce
9samostatnost, odpovČdný pĜístup k práci
Uvítáme:
9alespoĖ základní znalost nČmeckého/anglického jazyka (þtení technické
dokumentace)
9rovnČž absolventy technických škol odpovídajícího zamČĜení

MISTR ELEKTROÚDRŽBY
NáplĖ práce:
9Ĝízení výroby a vedení skupiny zamČstnancĤ elektroúdržby (organizaþní, personální i technické kompetence)
9optimalizace práce a pracovních postupĤ ve svČĜené oblasti
9Ĝešení technických problémĤ v dané oblasti
9spolupráce pĜi zavádČní nových technologií z pohledu elektro
9implementace legislativních požadavkĤ z oblasti elektro do vnitropodnikových smČrnic a praxe
9koordinace preventivní údržby a revizí elektro
9odpovČdnost za opravy elektrorozvodĤ, rozvadČþĤ, strojĤ a zaĜízení
9odpovČdnost za dodržování BOZP na pracovišti
Požadujeme:
9min. SŠ elektrotechnického smČru
9osvČdþení podle vyhl. þ. 50/1978 Sb. (ust. § 7 a § 8)
9znalost norem ýSN a legislativních požadavkĤ týkající se oblasti elektro
9Ĝídící, organizaþní a komunikativní schopnosti
9schopnost týmové spolupráce
9samostatnost, zodpovČdnost, Àexibilitu
Uvítáme:
9praxi ve vedení menšího kolektivu osob (cca. 6 osob)
9zkušenosti ze strojírenské výroby (obrábČní, tváĜení a tepelné zpracování)
9zkušenosti se zavádČním technických zaĜízení do provozu
9základní znalost nČmeckého jazyka (þtení technické dokumentace)

EKONOM
NáplĖ práce
9¿nanþní plánování, ¿nanþní controlling, reporting
9provádČní souvisejících úþetních operací
9vedení evidence investiþního majetku
9práce s úþetním programem
Požadujeme:
9VŠ vzdČlání ekonomického smČru
9aktivní znalost nČmeckého jazyka slovem i písmem
9znalost podvojného úþetnictví a související daĖové problematiky
9schopnost samostatné i týmové práce
9þasovou Àexibilitu, spolehlivost
Uvítáme:
9podnikovou praxi

PRO TYTO POZICE NABÍZÍME:
9 po zapracování dlouhodobČ perspektivní
zamČstnání (s výjimkou ekonomické pozice – zde
jde o zástup za rodiþovskou dovolenou)
9 zázemí mezinárodní spoleþnosti
9 zajímavou práci, možnost osobního rĤstu,
bene¿ty (týden dovolené navíc, školení,
pĜíspČvek na životní nebo penzijní pĜipojištČní,
na stravování)
9 mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

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

www.werawerk.cz
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výhodné

LahƽdkyGurmán…………míƎíkVám!

ZIMNÍ
SLEVY

RozvozpoBystƎicin.P.ZDARMA!
Minimálníobjednávka200,ͲKē.
tel:602706526
email:gurmanby@seznam.cz
www.lahudkygurman.webnode.cz
Nabízíme *obloženéchlebíēky
*chuƛovky
*zeleninovésaláty
*tĢstovinovýabramborovýsalát
*ruskávejce
*obloženébagety
*zákusky
*obloženémísyͲzuzenin,sýrƽ,ovoce,zeleniny
*aspikyaaspikovédorty
*smaženéƎízeēky,guláš
ZajištĢnícateringovýchslužeb

*pƎípravarautƽ,vēetnĢnápojƽ
*grilování,vēetnĢzapƽjēenívýēepu

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

Kostelní 91 (vedle knihovny)

5

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

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

3
2
4

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

Kompletnínabídkunaleznetenawwwstránkách,pƎípadnĢnáskontaktujtearádiVámjizašleme.

www.vpo.cz
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Pro naši provozovnu
na Dolní Rožínce

HLEDÁME
BRIGÁDNÍKY
na pozici střihače
na hydraulických nůžkách
Bližší info na pokladně provozovny.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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POZVÁNKA

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
Velký sál:
Hudba:
19.30 - 20.00
20.00
20.30 - 20.35
21.30 - 21.40
21.40 - 21.50
22.30 - 21.45
22.45 - 23.15
24.00 - 00.15
00.15 - 02.00

Helan Band Pavla Helana – f¡nalista soutěže
Československo má talent
Uvítací přípitek (sekt)
za přítomnosti cimbálové muziky Sylván ve foyer
Zahájeni plesu – moderátor večera
PETR SALAVA
Aerobic Jitky Exlové
Vyhlášení sportovců 2013
Vyhlášení osobnosti města roku 2013
JITKA BENOVÁ – recitál vítěze pěvecké soutěže
Zlatý Gaštan (SK)
Bursas Charalambos alias Karel Fokos
– show žonglování s míčem
JANEK LEDECKÝ s kapelou
Tombola
Helan Band

Malý sál:
20.30 – 02.00 Oldies party - DJ David Hamerský
Salonek restaurace Club:
20.30 – 02.00 cimbálová kapela Sylván
s nabídkou kvalitních Sedleckých vín
s ochutnávkou a výkladem

Prodej vstupenek: TIC
Tel. 566 590 388

Generální partneři plesu

Vstupné: 180,- Kč

Náhled na rezervace vstupenek na www.bystricenp.cz
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