ÚNOR 2014 / ROČNÍK IX.

6900
0 VÝTISKŮ,
VÝTISK
VÝT
Ý ISKŮ
Ů ZDARM
ZDARMA

BYSTŘICK
ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKO

První občánek roku 2014 v Bystřici n. P.

Bystřický Denní stacionář byl slavnostně otevřen

I v novém roce přicházejí na
svět noví občané našeho města. Prvním občánkem roku 2014
v Bystřici nad Pernštejnem je holčička Lucinka Slabá. Narodila se
4. ledna 2014 v 8.45 hodin v porodnici v Novém Městě na Moravě. Miminko vážilo 2 520 gramů
a měřilo 46 centimetrů. Dne 31.
ledna 2014 přijal Lucinku s rodiči starosta Města Bystřice nad
Pernštejnem Ing. Karel Pačiska.
Během neformálního posezení
dostali rodiče od starosty města
dárek a podepsali se do pamětní
knihy.
-JS-

Ve středu 29. 1. 2014 se uskutečnilo slavnostní žehnání
a otevření nového stacionáře v Bystřici nad Pernštejnem.
Nové prostory požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle,
úvodní slovo pronesl Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Diecézní
charity Brno, Ing. Karel Pačiska,
starosta města Bystřice nad Pernštejnem a Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Otevření se dále zúčastnili

Dobrá ﬁnanční kondice našeho města

Bystřicko na veletrhu cestovního ruchu
VAKANTIE UTRECHT v Holandsku
Město Bystřice nad Pernštejnem
již potřetí představilo turistický region Bystřicko na největším veletrhu
cestovního ruchu v Holandsku. Prezentaci našeho regionu nám umožnila příspěvková organizace Vysočina
Tourism, která propaguje cestovní
ruch regionu Vysočina.
Veletrh se konal od 14. do 19. led-

zástupci města Bystřice nad Pernštejnem a další významní hosté.
Zároveň měla možnost navštívit
stacionář i široká veřejnost, která
si tak mohla prohlédnout nové prostory. Prohlídku budovy zajišťovali
pracovníci stacionáře, kteří prezentovali nabízené služby.
(Pokračování na str. 5)

na 2014. Na ploše 50.000 m² se tu
v celkem 6ti halách prezentovalo
přibližně 600 vystavovatelů z různých evropských zemí i ze zámoří.
Účast České republiky byla organizována Českou centrálou cestovního
ruchu Czech Tourism. Návštěvnost
veletrhu se rok od roku zvyšuje.
(Pokračování na str. 5)

V minulém roce 2013 byl rozpočet koncipován jako vyrovnaný
s výdaji bezmála 262 miliónů korun.
Tím, že v uplynulém roce nebyly
zahájeny některé investiční akce,
zejména Centrum zelených vědomostí EDEN nebo zimní stadion, se
rozpočtové výdaje úpravami značně
snížily. Celkově skončil rozpočet
roku 2013 jako přebytkový a nevyužité ﬁnance ve výši 57 miliónů korun
byly převedeny na běžné účty, a tak
rezervovány na investice roku 2014
a dalších let.
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Letošní rozpočet je rekordní vzhledem k předpokládaným výdajům ve
výši 308 miliónů korun. Největším
rozpočtový příjem bezmála 116 miliónů korun tvoří dotace na Centrum
zelených vědomostí EDEN.
Stav na městských účtech je víc
než povzbudivý, neboť disponujeme
více než 85 mil. korun a navíc očekáváme dalších 20 miliónů korun za
prodej pohledávky související s nuceným prodejem akcií E.ONu.
Josef Vojta
místostarosta

Konec plánovacího
období je tu!
Pane starosto, můžete prosím
zhodnotit, jak Vašemu městu pomohly k rozvoji evropské dotace
v letech 2007–2013? (mám na mysli dotace obecně ze všech operačních programů)
Naše město bylo velmi úspěšné
v čerpání peněz z jednotlivých fondů, protože jsme byli velmi dobře
připraveni. Měli jsme zpracované
projekty, věděli jsme, kde nás bota
tlačí, co potřebujeme a jaké máme
priority. Právě smysluplně využité
dotační prostředky nám pomohly
dostat se skokem na vyšší úroveň
v infrastruktuře. V minulých letech
jsme investovali více než půl miliardy ﬁnančních prostředků a z této
částky byla téměř polovina dotací.
Takovouto částku bychom bez dotací dávali dohromady několik dalších
roků.
(Pokračování na str. 2)

ZPRÁVY Z MĚSTA

Místní poplatky 2014
Poplatek za odpad

Konec plánovacího období je tu!
(Pokračování ze str. 1)

Na základě Obecně závazné vyhlášky Města Bystřice nad Pernštejnem č.5/2012 upozorňujeme občany, že poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 je 600,- Kč na osobu.
Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, Příční 405, II. patro
nebo na účet: 9005-0000723751/0100, VS: 315001340, SS: rodné číslo
poplatníka
Termíny jsou pro:
- Integrované obce do 31. 3. 2014
- ulice Lipová,Višňová, Jívová, Topolová, Nádražní do 30. 4. 2014
- ulice Hornická, Spojovací, Okružní, Novoměstská do 31. 5. 2014
- ostatní ulice do 30. 6. 2014

Poplatek za psa
Na základě OZV Města Bystřice nad Pernštejnem č.4/2011 dále upozorňujeme občany na poplatek za psa pro rok 2014 ve výši 500,- Kč
(rodinný dům v Bystřici n.P.), 1500,- Kč (bytový dům v Bystřici n.P.),
200,- Kč (integrované obce).
Poplatek je možné zaplatit na pokladně MěÚ, Příční 405, II. patro
nebo na účet: 9005-0000723751/0100, VS: 315001341, SS: číslo popisné
Termín: do 31. 3. 2014

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V poslední době se v našem městě opět množí případy podomního
prodeje.
Upozorňuji tímto, že podomní prodej je dle nařízení města zakázán.
Ustanovení o tomto zákazu najdete
v „Tržním řádu města Bystřice n. P.“
č. 2/2012 , článek 5, odst.1 a 2.
Citace uvedeného ustanovení:
„Zakázané druhy prodeje a poskytování služeb“
Na celém území města Bystřice
nad Pernštejnem je zakázán tzv. podomní prodej a nabídky služeb.
Podomním prodejem a nabídkou
služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka
služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu mimo stálé
a mimořádné tržní místo nabízeno
a prodáváno zboží či služby.
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Dle uvedeného ustanovení je patrné, že se tento zákaz netýká předem
objednaných služeb popřípadě výrobků přímo do domu. Předem učiněná objednávka je většinou provedena po telefonu, kde vám poskytovatel pod záminkou prohlídky například stávajících telefonních služeb,
zároveň nabídne nové kvalitnější
a levnější telefonní služby. Spotřebitel potom lehce podlehne levnější
nabídce a tím si objedná službu přímo do domu.
Pokud se s podomním prodejem
setkáte neváhejte a kontaktujte Policii ČR nebo Městský úřad tel. 566
590 311, popřípadě přímo Obecní
živnostenský úřad tel. 566 590 337,
566 590 338, 566 590 359.
Marie Hanáková, vedoucí
Obecního živnostenského úřadu

Město Bystřice nad Pernštejnem je v současné době na pátém
místě v žebříčku měst, kterým se
podařilo získat z ROP Jihovýchod
největší výši dotací. Čím si vysvětlujete takový úspěch?
Ještě před začátkem plánovacího
období jsme stanovili priority a zahájili projektové práce a schvalovací proces. Když byly vypsané první dotační
tituly, rychle jsme reagovali a předkládali připravené akce. Takto zhruba
s předstihem dvou roků vše připravujeme dosud. Jsou to projekty, které
bychom rádi realizovali s dotací nebo
bez ní. Nic se nedělá tzv. do šuplíku.
Jsem týmový hráč. Tiše obdivuji odvahu zastupitelů napříč politickým
spektrem, kteří vše schvalují nebo
o problémech vedou diskusi a potom
děkuji spolupracovníkům, kteří dnes
již profesionálně všechno připravují.
Pro nové programové období se
připravuje Integrovaný operační program. Chystáte už nějaký
projekt do dalšího období? Zatím
to vypadá, že navrhované aktivity
IROPu budou až na výjimky stejné jako v ROPu.
Samozřejmě sledujeme vyjednávání podmínek dalšího plánovacího
období. Myslím si, že by bylo dobré
zachovat stejný model, i když s nižším počtem programů. ROP jihový-

chod neměl žádné problémy a my
starostové jsme s úředníky ROPu již
našli společnou řeč. Připravujeme
projekty revitalizace území v okolí vlakového nádraží, cyklostezky,
odkanalizování dalšího území, chráněné bydlení pro postižené občany,
řešení dopravních uzlů a několik
dalších užitečných věcí.
Co je třeba v Bystřici nad Pernštejnem ještě vybudovat či vylepšit? S jakým problémem se u Vás
potýkáte?
Jsem přesvědčen, že každé město
i každá jiná obec je studnou potřeb,
která nemá dno. Stále přicházím
na věci, které by zpříjemnily život
našim občanům a návštěvníkům.
Potřebujeme dobudovat dopravní infrastrukturu, síť cyklostezek a cyklotras, revitalizovat bytové domy a dům
s pečovatelskou službou. Problémů je
mnoho, ale já si nepřipouštím, že by
nebyly řešitelné. U nás platí heslo „
Kde je vůle, tam je cesta.“
Můžete prosím čtenářům popsat projekt Centrum zelených
vědomostí, který má přislíbenou
dotaci ve výši 115 milionů korun? Na stránkách Eden Centra
se píše, že je to projekt ojedinělý
i v evropském měřítku.
Centrum zelených vědomostí se
již staví. Po mnoha letech práce
a problémů je to pro nás velice dobrá zpráva. Jedná se o historicko zábavní a naučný park, který nabídne
vyžití celé rodině. Každý si tam jistě
najde to své. Revitalizuje se panské
bydlení, budujeme historický skanzen horáckých staveb a samotnou
ukázku využití energií současnosti
a budoucnosti. Chceme pro návštěvníky připravit ojedinělou atrakci,
kam se budou rádi vracet. Celé dílo
bude otevřeno první jarní den v roce
2015. Marketing začne probíhat ve
druhé polovině tohoto roku, ale já
bych všechny pozval již dnes.
Děkuji za rozhovor

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ÚNOR BŘEZEN 2014
Datum

Název akce

Místo

Organizátor

únor - bĜezen

BystĜicko þte dČtem 2014 (BystĜice n. P., Dolní Rožínka, Nyklovice,
Prosetín, Píseþné, Roveþné, Rožná, Strážek, Sulkovec, ŠtČpánov n. S.,
Unþín, Velké Janovice, VČžná); aktuální programy na www.bystricko.cz

Obce mikroregionu BystĜicko

Jednotlivé obce, ZŠ, Mikroregion BystĜicko
KD BystĜice nad Pernštejnem

Výchovný koncert – Folkové návraty

Velký sál KD

26. 2. - 2. 3.

26. 2.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Ivanþice - muži

Sportovní hala

FC Ivanþice

27. 2. - 2. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ

Sportovní hala

Heide (Rakousko)

28. 2.

DČtské divadelní pĜedstavení: O dvanácti mČsíþkách; 8.30 a 10.00

Velký sál KD

KD BystĜice nad Pernštejnem

28. 2.

Divadelní pĜedstavení – SvČtáci;19.30 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice nad Pernštejnem

1. 3.

Masopust; 9.00 od OÚ

ŠtČpánov n. S.

ýSŽ ŠtČpánov n. S.

1. 3.

Karneval v BlažkovČ aneb S þerty nejsou žerty; 14.00 hod.

1. 3.

DČtský maškarní karneval s klaunem; 14.00 hod.

1. 3.

DČtský karneval; 14.00 hod.

1. 3.

ZubĜí karneval pro dČti; 14.00 hod.

1. 3.

Divadelní pĜedstavení: SvČtáci; 16.00 hod.

KD Blažkov

Obec Blažkov

Sokolovna Strážek

Sdružení rodiþĤ pĜi ZŠ a MŠ Strážek

KD Vír

ZŠ a MŠ Vír

Orlovna Rozsochy

Obec Rozsochy

KD Rožná

Ochotnický divadelní soubor
VíĜína z Víru

KD Daleþín

OÚ a ZŠ Daleþín

1. 3.

XVI. Spoleþenský ples; hraje ABC rock Boskovice; 20.00 hod.

1. 3.

Turnaj ve fotbalu

Sportovní hala

OFS

2. 3.

Veþer plný muzikálĤ; 19.00 hod.

Velký sál KD

Divadlo Beze Jména pĥi ZUŠ

KD ŠtČpánov n. S.

Divadelní soubor VOFUK ŠtČpánov

Sportovní hala

SK BystĜice n. P.

2. 3.

Divadelní pĜedstavení: KartáĜka; 17.00 hod.

2. 3.

Turnaj ve fotbalu
Výstava fotografií ze soutČže Zrcadlení 2013

Výstavní síĖ
mČstského muzea

KUMŠT o.s.

4. 3.

Masopustní ostatky; 20.00 hod.

Orlovna Rozsochy

TJ Rozsochy

5. 3. - 8. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ MS Brno

Sportovní hala

Dufek MS Brno

6. 3. - 8. 3.

SoustĜedČni ragbistĤ Rugby Spirit Brno

Sportovní hala

Rugby Spirit Brno

7. 3.

Setkání u sochy T.G. Masaryka; 10.00 hod.

Socha T.G.M.

7. 3.

Divadelní pĜedstavení: SvČtáci; 19.00 hod.

KD Daleþín

7. 3.

Poetický podveþer gymnázia - vystoupení školního sboru a dramatického
souboru; 18.00 hod.

3. 3. – 28. 3.

MČsto BystĜice n. P., KPV, ýSBS, PTP,
Sokol, Orel, Junák
Ochotnický divadelní soubor
VíĜína z Víru

PĤdní prostory
MČstského muzea BnP

Gymnázium BystĜice n. P.

8. 3.

VinaĜský ples; 20.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice nad Pernštejnem

8. 3.

Turnaj ve florbalu - dorost

Sportovní hala

ASK BystĜice n. P.

8. 3.

DČtský karneval; hraje DJ David;14.00 hod.

KD Nyklovice

SK Nyklovice

8. 3.

Divadelní pĜedstavení: Mrazík; 18.00 hod.

Orlovna Rozsochy

Rozsošský divadelní spolek

9. 3.

Divadelní pĜedstavení: Mrazík; 14.00 a 18.00 hod.

Orlovna Rozsochy

Rozsošský divadelní spolek

9. 3.

Turnaj ve volejbalu

Sportovní hala

M. Felcman

9. 3.

Turnaj jednotlivcĤ v kuželkách

Sportovní hala

Areál sportu a kultury s.r.o.

11. 3.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.

12. 3.

Beseda s Mgr. Sejrkovou – Vztahy mezi sourozenci; 16.00 hod.

Budova Jednoty Orel

Jednota Orel

Kopretina – centrum pro rodiþe
s dČtmi

Kopretina – centrum pro rodiþe s dČtmi

13. 3. - 16. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Kunštát

Sportovní hala

FC Kunštát

15. 3.

Turnaj ve stolním tenise; 8.30 hod.

KD Daleþín

Obec Daleþín

15. 3.

KD VČžná

Obec VČžná

Celostátní turnaj mužĤ v tenisu

Sportovní hala

Tenisový klub BystĜice n. P.

16. 3.

Loutkové divadlo Honza a drak; 10.30 hod.

Franqueza Cafe

Franqueza Cafe

18. 3.

Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice nad Pernštejnem

18. 3.

Zdenük Izer a Šárka Vaėková „Turné 4 mĵstkĵ“

Velký sál KD

KD BystĜice nad Pernštejnem

SoustĜedČní fotbalistĤ FC Ivanþice - žáci

Sportovní hala

FC Ivanþice

Orlovna Rozsochy

Rozsošský divadelní spolek

15. 3. - 16. 3.

19. 3. - 23. 3.

Košt ovocných pálenek; 16.00 hod.

21. 3.

Divadelní pĜedstavení: Mrazík; 19.00 hod.

22. 3.

Hudební podveþer k 10. výroþí založení smyþcového kvarteta Cappella
Allegra; 18.00 hod.

22. 3.

Divadelní pĜedstavení: Mrazík; 14.00 a 18.00 hod.

Výstavní síĖ MČstského muzea BnP

Cappella Allegra

Orlovna Rozsochy

Rozsošský divadelní spolek

22. 3.

Turnaj ve florbalu

Sportovní hala

ýuhel

23. 3.

Turnaj ve fotbalu

Sportovní hala

SK BystĜice n. P.

24. 3. - 23. 3.

SoustĜedČní fotbalistĤ Sparta Brno

Sportovní hala

Sparta Brno

25. 3.

Výchovný poĜad – dopravní výchova; 10.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice nad Pernštejnem

26. 3.

Beseda s Mgr. Sejrkovou – Vývojová stádia a výchova dítČte; 16.00 hod.

Kopretina – centrum pro rodiþe s
dČtmi

Kopretina – centrum pro rodiþe s dČtmi

26. 3.

Koncert KPH - Shadow kvartet

Velký sál KD

KD BystĜice nad Pernštejnem

SoustĜedČní futsalistĤ Sokola Jehnice

Sportovní hala

Sokol Jehnice

Koncert Dechový orchestr ZUŠ; 18.00 hod.

Velký sál KD

KD BystĜice nad Pernštejnem

Vernisáž výtvarné výstavy Protiklady - Libor Obršlík; 17.00 hod.

Výstavní síĖ MČstského muzea BnP

MČstské muzeum

Výtvarná prodejní výstava, Protiklady - Libor Obršlík

Výstavní síĖ MČstského muzea BnP

MČstské muzeum

Sportovní hala

ASK BystĜice n. P.

27. - 30. 3.
28. 3.
29. 3.
29. 3. – 1. 5.
29. 3.

Turnaj ve florbalu - muži „B“

29. 3.

Zápas v házené

Sportovní hala

Sokol BystĜice n. P.

30. 3.

Turnaj ve volejbalu

Sportovní hala

M. Felcman

31. 3.

Divadelní pĜedstavení – Úhlavní nepĜátelé; 19.30 hod.

Velký sál KD

Divadlo v RytíĜské, Praha
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Narození
PROSINEC 2013
20.12. Matyáš Fiala
27.12. Matylda Stehlíková
Jubilanti
ÚNOR 2014
Jiřina Pinkavová
BŘEZEN 2014
Bohumil Samek
Josefa Jelínková
Jaroslav Veselý
Josef Doležal
Jiřina Fučíková
Jaroslav Sáblík
Anežka Křenková
Marie Skoumalová
František Navrátil
Marie Zachovalová
Darina Havlíková
Libuše Pechová

80 let
93 let
93 let
86 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
PROSINEC 2013
6.12. Josefa Skalníková
14.12. Františka Kalinová
21.12. Bohuslav Paleček
23.12. Jozef Pindjak
LEDEN 2014
3.1. František Císař
18.1. Petr Prokop
24.1. Gerhard Vičar

78 let
87 let
79 let
62 let
52 let
64 let
72 let

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
V měsíci březnu 2014 připravuje společnost E.ON ve
vašem městě investiční akci,
která se bude týkat rekonstrukce kabelového vedení
VN. Tato investice povede
ke zvýšení spolehlivosti energetického zařízení, zvýšení
spolehlivosti dodávky a prodlouží jeho životnost. S touto
investiční akcí bude spojeno
přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně
nutnou dobu. Žádáme vás
tímto o pochopení tohoto nezbytného omezení, které bude
s investiční akcí spjato.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy
způsobem v místě obvyklým
v součinnosti s vaším městským úřadem např. vyvěšením na úřední desce.
E.ON Česká republika, s.r.o.

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

Borovinka s teplem
zapáleného krbu

KONKURS
MČsto BystĜice nad Pernštejnem v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona þ. 561/2004 Sb., o
pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), v platném znČní a
v souladu s § 3 vyhlášky þ. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního Ĝízení a konkursních komisích

vyhlašuje
konkursní Ĝízení na obsazení funkce Ĝeditele/Ĝeditelky pĜíspČvkové organizace

Základní umČlecké školy BystĜice nad Pernštejnem
Požadavky:
• pĜedpoklady pro výkon þinnosti Ĝeditele (Ĝeditelky) ZUŠ stanovené zákonem þ. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, v platném znČní, praxe dle § 5 odst. 1
písm. b) tohoto zákona, odborná kvalifikace dle § 10 tohoto zákona,
• znalost školské problematiky a pĜedpisĤ,
• organizaþní a Ĝídící schopnosti,
• obþanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav,
• dlouholetá praxe v organizaci a Ĝízení vzdČlávacích programĤ výhodou
Písemná pĜihláška musí obsahovat: jméno, pĜíjmení a titul uchazeþe, datum a místo narození uchazeþe,
státní pĜíslušnost uchazeþe, místo trvalého pobytu uchazeþe, þíslo obþanského prĤkazu (u cizince þíslo
dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis uchazeþe, telefonický kontakt na uchazeþe.
K pĜihlášce uchazeþ pĜiloží:
1) úĜednČ ovČĜené kopie dokladĤ o nejvyšším dosaženém vzdČlání (diplom vþetnČ vysvČdþení o státní
závČreþné zkoušce, pĜípadnČ doklady o dalším vzdČlání/ maturitní vysvČdþení),
2) doklad o prĤbČhu zamČstnání a délce pedagogické praxe vþetnČ pracovního zaĜazení (napĜ. pracovní
smlouvy, potvrzení zamČstnavatelĤ atd.),
3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemnou koncepci rozvoje pĜíslušné pĜíspČvkové organizace v rozsahu max. 3 stran strojopisu A4,
5) výpis z rejstĜíku trestĤ (ne starší 3 mČsícĤ) nebo doklad o jeho vyžádání,
6) þestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona þ. 451/1991 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (nedokládají
uchazeþi narození po 1. prosinci 1971),
7) originál, popĜ. ovČĜená kopie lékaĜského potvrzení o zpĤsobilosti k výkonu pracovního místa Ĝeditele
(ne starší 3 mČsícĤ),
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajĤ pro úþely tohoto konkursního Ĝízení ve smyslu zákona
þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ, v platném znČní.
Nástup do funkce: 1. 7. 2014
Ke konkursnímu Ĝízení zasílejte pouze pĜihlášky doložené kompletními doklady (pĜihlášku, životopis a
koncepci rozvoje pĜíslušné pĜíspČvkové organizace podepište).
PĜihlášky s požadovanými doklady (obálku oznaþte slovy „Konkurs ZUŠ – neotvírat“) podávejte na adresu:
MČstský úĜad, odbor správní a školství, PĜíþní 405, 593 15 BystĜice nad Pernštejnem.
Termín pro podání pĜihlášky: do 10.3. 2014
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazeþĤ a vyhlásit nový konkurs.
Ing. Karel Paþiska
starosta mČsta

CENTRUM EDEN

O PŮDĚ A LIDECH

V Centru EDEN vzniká nová
unikátní expozice „Tajemství půdy“
- staňte se jejími spolutvůrci! Potřebujeme vaši pomoc, abychom našli
a uchovali autentické příběhy spojené s půdou.
Kdykoliv hovořím s lidmi, vždy se
najde někdo, kdo mi řekne: „Zastaňte se, prosím, půdy!“ Tato situace se
opakuje již celé roky. Zejména starší
lidé, kteří pamatují jiné, řekl bych obvyklejší doby, těžce nesou, jak sklady
a rozlézajícími se suburbiemi zastavujeme půdu. Bolí je z toho srdce
a mě také. Navíc věřím tomu, že další
revoluce neproběhne v internetu, ale
na poli.
(Václav Cílek)

dě a zemědělství z kraje (ženci,
zvířata, stroje, polní práce apod.).
Nebo nám napište své vzpomínky a příběhy související se zemědělstvím a půdou ve vašem okolí
nebo obecně.
2. Co pro vás znamená půda? Je
pro vás důležitá? Vyjádřete to libovolným způsobem – například
obrázkem, básničkou, příběhem,
fotograﬁí.
3. Půda ve sklenici - Vezměte sklenici
a naplňte ji tou „vaší“ půdou - zeminou, ke které máte vztah. Opatřit jí můžete popisem s údaji o vás,
místě kde byla sebrána a důvodem,
proč je pro vás důležitá.

Pomůžete nám také „zastat se
půdy“? Zapojit se může každý…
Jak to udělat? Vyberte si jeden ze
způsobů, který Vás nejvíce oslovuje:
1. Hledáme dobové fotograﬁe o pů-

K čemu budou vaše příspěvky
využity?
Stanou se součástí expozice Tajemství půdy v nově vznikajícím Centru
Eden, dále mohou být publikovány
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online a případně využity v dalších
materiálech Centra, pokud s tím budete souhlasit. Sklenice s půdou budou
využity pro unikátní expozici vzpomínek na půdu.
Zapojit se může každý bez rozdílu bydliště či věku. Důležitý je
pro nás pohled každého – místních
pamětníků, dětí z mateřských škol,
odborníků i těch, kteří o půdě nikdy
nepřemýšleli.
Vaše pomoc je pro nás důležitá.
Zanechte i vy svůj otisk v nově vznikající expozici v unikátním Centru
Eden v Bystřici nad Pernštejnem –
staňte se jeho součástí…
Nejlepší příspěvky budou ohodnoceny celoroční volnou vstupenkou do Centra Eden. Své příspěvky
prosím doručte do konce měsíce
března.
Kontakt: Pavel Pichler, pavel@
edenfarma.cz, tel. 736 112 538

Ať už zima vypadá za okny jakkoliv, správně pohodové místo jako
Borovinka se umí proměnit vždy
v příjemný koutek. Třeba zapáleným
krbem, horkým čajem nebo domáckým přístupem ke všem svým návštěvníkům.
Borovinka se v letošním roce aktivně zapojuje do tvorby strategie cestovního ruchu na Bystřicku a v celém
regionu MAS Zubří země. Ve čtvrtek
13.2. tak hostila na pozvání města
Bystřice 6. pracovní a společenské
setkání podnikatelů v cestovním
ruchu s cílem představit Bystřicko na
Vysočině jako „ráj na zemi“ pod značkou EDEN. Tu si před 4 lety vysloužilo od evropské komise jako excelentní
evropská destinace cestovního ruchu, kde buduje region vedle nových
atrakcí i vnitřní síť kontaktů a míst,
kde bude opravdu co všem našim
návštěvníkům nabídnout. Za využití
zkušeností z jiných regionů můžeme
Bystřicko proměňovat z ráje krás pro
jeho obyvatele v EDEN i pro blízké či
vzdálené hosty.
Hned následující sobotu 15. února
2014 pak sál na Borovince roztančil
Valentýnský bál. Za doprovodu novoměstské hudební skupiny Petrkyt
si přišli užít pohodový společenský
večer zejména místní z okolních vesnic a Bystřice. Nechybělo předtančení
domanínských dětí, tombola, ze které
si mohl každý odnést cennou výhru,
i dobré jídlo a pití. Věříme, že se tak
Borovinka stává místem příjemně strávených chvil zejména pro domácí, kterým má co nejvíce být k užitku.
Gurmánský víkend se 21. - 23.
března 2014 zaměří na vyhledávané
a oblíbené rybí speciality ze sladkovodních ryb a bude Vám od začátku
března představen jako Víkend Podunajské kuchyně. Neváhejte se zastavit
ochutnat speciality z ryb, které si doma
rozhodně nepřipravíte!
A konečně jako oblíbené místo pro
svatby, oslavy či setkání avizuje Borovinka uvolnění několika lukrativních
termínů, které si můžete zarezervovat
právě pro svoji akci: soboty 12. 4.,
5. 7., 19. 7., 2. 8., 30. 8., 6. 9. a 27. 9.
vám dosud nabízejí volnou prostoru
na Borovince právě pro Vaši akci. Na
detailech se s Vámi rádi dohodneme
a umíme zařídit prakticky cokoliv :-).
Borovinka je Vám k službám s kapacitou ubytování, prostorami restaurace a sálu pro rodinné i ﬁremní akce,
a o každém víkendu během celého
roku otevřenou restaurací v sobotu
a neděli od 11 do 20 h.
S výhledem na další měsíce se pak
můžete těšit opět na květnovou Jarní
slavnost, tentokrát zcela v režii domácích, návštěvu horkovzdušných
balónů, letní kino pod hvězdnou oblohou v podání Kinematografu bratří
Čadíků, nebo podzimní pivní „Oktoberfest“ s domácími pivy malých
a mini pivovarů. Rádi Vás tu kdykoliv
uvidíme.
Všichni z Borovinky
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Bystřický Denní stacionář...
(Pokračování ze str. 1)
Služba bystřického Denního stacionáře je v provozu od ledna 2014
a je určena pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením od 6ti
do 55ti let. Zřizovatelem zařízení je
Oblastní charita Žďár n. S. Smyslem
služby je podporovat rozvoj člověka
s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodiny, ve které žije.
Denní stacionář sídlí v budově
bývalého Domova mládeže Střední zemědělské školy, která prošla
v roce 2013 kompletní rekonstrukcí za podpory Města Bystřice n. P.
Přípravné práce na spuštění provozu probíhaly od začátku ledna,
kdy noví pracovníci stacionáře připravovali prostory pro první uživatele, kteří nastoupili již 20. ledna.
Současná kapacita stacionáře je 10
uživatelů, v příštím roce je plánované navýšení na 16. Uživatelé budou do stacionáře přicházet postupně během měsíců ledna a února.
„Uživatelé budou moci využít široké nabídky aktivit, např. pracovní,
keramickou, výtvarnou a šicí dílnu,
kde budou moci procvičovat jemnou
a hrubou motoriku, rozvíjet pracovní
dovednosti, upevňovat komunikaci

a přátelství při skupinové tvorbě.
Dále bude ve stacionáři zařízená
cvičná kuchyně, kde si uživatelé připraví jednoduché pokrmy, svačinky,“ vysvětluje vedoucí denního stacionáře Bc. Petra Königová, DiS.
Novinkou je i tzv. snoezelen,
místnost s vodním lůžkem, která
bude sloužit pro celkové zklidnění
a uvolnění. Služby stacionáře doplňuje tělocvična vybavená míči,
rotopedem a rehabilitačním lůžkem.
„Ti, kterým se nepodařilo přijít na středeční slavnostní otevření
a rádi by nás navštívili, nemusí být
smutní. Další prohlídku zařízení
plánujeme na Den otevřených dveří
v druhé polovině roku 2014. Podrobný termín bude veřejnosti upřesněn,“
doplňuje Petra Königová.
Zájemci o informace týkající se této služby se mohou obrátit na Bc. Petru Königovou,
DiS., vedoucí stacionáře, mob.
733 592 268, petra.konigova@
charita.cz
pracovníci denního stacionáře
Foto: Michaela Kuchtová

Bystřicko na veletrhu cestovního ruchu VAKANTIE UTRECHT v Holandsku
(Pokračování ze str. 1)
Jako velmi důležitý fakt pro výběr
dovolené se nově jeví návrat od internetu k osobním doporučením, která
návštěvníci získají právě na podobných veletrzích. Zájem návštěvníků
u našeho stánku se soustřeďoval
především na možnosti aktivně trávené dovolené, pěší turistiky a cykloturistiky na Vysočině, na nabídku
alternativ k tradičně navštěvovaným
regionům ČR. . První den byl určen
pro odbornou veřejnost a novináře,
ostatní dny byly určeny pro širokou
veřejnost.
Jak probíhá veletrh z hlediska
vystavovatele? Stojíte za svým stánkem, zájemcům rozdáváte propagač-

ní letáky a diskutujete s nimi o tom,
co je v našem regionu turisticky zají-

mavé. Stánek České republiky je totiž
hojně navštěvovaný i těmi, kteří Čes-

ko již navštívili, mají jej rádi a hledají
inspiraci pro svoji další cestu.

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
V sobotu 8. února se v Domaníně konal tradiční dětský karneval. Tentokrát byl věnován tématu
olympijských her. Tomu odpovídala
výzdoba sálu kulturního domu i připravené
soutěže pro děti. Pořadatelé děkují všem,
kteří přispěli do bohaté
tomboly i těm, kteří se
na uspořádání karnevalu podíleli.

na v 18.00 se uskuteční v suterénní
místnosti kulturního domu veřejná
schůze se starostou a místostarostou.
Samospráva zve všechny občany.

V sobotu 1. března
se bude konat také již
tradiční masopust. Začátek ve 13 hodin.
V pondělí 17. březZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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GALERIE OCENĚNÝCH
I na letošním Plese Města Bystřice bylo oceněno několik osobností, které se zasloužily o šíření dobrého jména našeho města. Jako sportovci roku byli bez
rozlišení pořadí vyznamenáni šermíř Robert König a tenista Zdeněk Kolář. Trenérem roku byl určen Zdeněk Kolář st., osobností sportu je Marie Svačinová
a osobností roku Vladimír Houdek. Přinášíme jejich krátké medailonky.

ROBERT KÖNIG (2000)
Robert studuje na Gymnáziu
v Bystřici n. P. a v oddílu šermu TJ
Sokol Bystřice n. P. působí od roku
2008. Navázal na velmi dobré výsledky svých oddílových kamarádů
a jeho triumfem je vítězství a zisk
zlaté medaile na Mistrovství ČR
mladšího žactva v šermu ﬂeretem,
které se konalo v červnu v Areálu
sportu a kultury v Bystřici n. P.
Byl také lídrem družstva sokolů
na stejném mistrovství. To vybojovalo v sestavě König, Totušek, Holemý zlatou medaili.

ZDENĚK KOLÁŘ (1996)
Zdeněk Kolář je všestranně talentovaný sportovec, který patřil k nejlepším ve všech sportech, kterým se
věnoval. V 8 letech si vybral tenis,
připravoval se pod vedením svého
otce Zdeňka na místních kurtech

a dosáhl obdivuhodných výsledků.
V mladších žácích byl mistrem
ČR ve dvouhře i ve čtyřhře, navíc
je mnohonásobným mistrem ČR
v soutěžích družstev za TK Agrofert Prostějov.
V loňské sezoně, za kterou je
vyhlášen sportovcem Města Bystřice nad Pernštejnem, dosáhl několika vítězství v soutěžích jednotlivců v kategorii dorostu i dospělých.
Nejlepšího výsledku dosáhl na
MČR dorostu „Pardubické juniorce“, kde jako nenasazený postoupil do čtvrtﬁnále, ve čtyřhře
skončil třetí a třetí místo obsadil
také při hostování v družstvu TK
Precolor Přerov na MČR dorostu.
V celostátním žebříčku dorostu za
rok 2012/13 se umístil jako hráč TK
Bystřice n. P. na fantastickém třetím
místě, obklopen hráči všech nejlepších tenisových klubů z Prostějova,

Sparty Praha, ČLTK či Přerova.

ZDENĚK KOLÁŘ (1971)
Tenisové zkušenosti získal jako
dlouholetý hráč bystřického klubu
a trenér II. třídy.
Asi před 10 roky, ještě jako
závodní hráč, začal trénovat děti,
mezi nimiž byl i jeho syn Zdeněk.
S ním dosahuje mimořádných
úspěchů, které mohou závidět i ve
větších a významnějších klubech.
Herní projev a styl úderů Zdeňka chválí i profesionální trenéři
v Prostějově, kde nyní hráč hostuje. Zdeněk Kolář starší se navíc
podílí na výchově dalších dětí
a hráčů bystřického klubu.

MARIE SVAČINOVÁ (1930)
Marie Svačinová prožila dětství
ještě v první republice, léta dospívání pak v nelehké době světové
války. Členkou Sokola se stala krátce po jeho poválečném obnovení.
V roce 1947 se po odborném výcviku v Tišnově stala jednou z nejmladších cvičitelek. V této dvojroli
cvičenky a cvičitelky se zúčastnila
příprav i samotného vystoupení
na XI. všesokolském sletu v roce
1948. V době represí komunistického režimu v roce 1952 Sokol zanikl. Sňatkem s Janem Svačinou se
navíc dostala do rodiny silně perzekuované komunistickým režimem.
Své aktivity pak napřela Marie Svačinová do oblasti umění především

jako členka smíšeného pěveckého
sboru. Krátce po obnovení Sokola
vstoupila v roce 1992 do bystřické místní sokolské jednoty a v roce
1994 se stala cvičitelkou. Opět se zapojila do nácviku vystoupení na XII.
všesokolském sletu, kde si zacvičila
skladbu pro starší cvičence nazvanou
„Věrná garda“. Dodnes v roli cvičitelky III. stupně pro oblast všestrannosti
šíří základní sokolskou myšlenku:
„V zdravém těle zdravý duch“.
Svým aktivním životním stylem dokládá, že i v seniorském věku lze žít
plnohodnotný život, ve kterém mají
místo nejen vzpomínky na minulost a
tradice, ale i smělé plány do budoucna.

VLADIMÍR HOUDEK (1984)
Vladimír David Houdek se narodil v Novém Městě na Moravě, ale
vyrůstal v Bystřici nad Pernštejnem.
Malovat začal až v 19ti letech, od ﬁguralisty se propracoval k abstrakci.
Vystudoval aranžérství v Brně a od
roku 2007 studuje na AVU malbu
u prof. Vladimíra Skrepla. V roce
2010 získal Cenu kritiky za mladou
malbu (obraz Berlínská zeď). Koncem roku 2012 pak obdržel prestižní
Cenu Jindřicha Chalupeckého pro
umělce do 35 let. Tvořit začal grafﬁti
a poprvé vystavoval ještě jako autodidakt v bystřickém muzeu v únoru
a březnu 2006. Nejčastěji nyní vystavuje v Praze. Tiskem vydal verše
Bílé šaty (2011).
Zpracoval Hynek Jurman

Turistické informační centrum informuje
BYSTŘICKÝ VÁNEK
Jako novinka zavanul v Turistickém informačním centru v Bystřici
nápoj opatřený krásnou etiketou
a názvem „Bystřický Vánek“.
Vanul našimi stráněmi už Vírský
vánek, též Samotínský vánek i Kadovánek, divadelním Štěpánovem
cloumá Vofuk a nyní je tu Bystřický
Vánek. Tento bylinný likér slazený
fruktózou obsahuje puškvorcový
kořen, heřmánkový květ, třezalku,
zeměžluč, mátu i hřebíček, nechy6. strana

bí skořicovník ani hadí kořen a další
byliny. Specialitu o objemu 0,5 litru
zakoupíte v TIC za 200.- Kč.

VYPRODEJ KALENDÁŘŮ
V TIC v Bystřici n. P. máte poslední možnost zakoupit nástěnné
kalendáře na roky 2012 a 2013. Oba
obsahují krásné fotograﬁe ze soutěže
Bystřická zrcadlení a jsou k mání za
pouhých 30.- Kč. Stolní kalendář na
rok 2014 pak zakoupíte po slevě za
50.- Kč.
-HJ-
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Rozhovor s ředitelkou bystřických mateřských škol Vlastou Moncmanovou

JSEM CELÝM SRDCEM BYSTŘIČÁK
to vyznělo jako fráze, ale já to tak
opravdu cítím.

Jak dlouho jste ve funkci ředitelky a jakým zálibám se věnujete?
Ve funkci ředitelky jsem od ledna 2003. V této době skončily svou
činnost okresní úřady, které školky
„řídily“ a ze škol se staly právní subjekty. Trend slučování škol se dotkl
i mateřských škol, a proto byly poprvé v historii sloučeny všechny tři
bystřické školky. V souvislosti se
slučováním byl vyhlášen konkurz
a po jeho úspěšném absolvování
jsem byla jmenovaná do funkce ředitelky. Byla to pro všechny nová situace, která s sebou nesla mnoho úplně
neznámých problémů, ale myslím,
že jsme ji ve školkách zvládly dobře.
Co se týká mých zálib, tak největším koníčkem byla vždy rodina
a práce. Mám ráda aktivity, do kterých se může zapojit celá rodina. Je
to zejména cestování – v zimě s cílem
sjezdového lyžování a v létě rekreační sporty nejlépe u vody. Také se ráda
účastním veškerého dění ve městě,
jsem ráda tam, kde to v Bystřici žije.
Musím se přiznat, že jsem celým
svým srdcem „Bystřičák“. Rodné
město a lidi v něm mám natolik ráda,
že si nedokážu představit, že bych
žila někde jinde. Bystřice je pro mě
hned po rodině a práci tím nejdůležitějším fenoménem. Narodila jsem se
tady, absolvovala ZŠ, žiji tady, mám
tady svoji rodinu. Jsem tady prostě
doma a jsem přesvědčena, že Bystřice je nejkrásnější město. Nechci, aby
Po dlouhé době vyjednávání a hledání nejlepšího a nejefektivnějšího
řešení se konečně na sklonku loňského roku povedlo dokončit první fázi
rekonstrukce areálu VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem v ulici Kulturní. V souvislosti s optimalizací středního školství v Kraji Vysočina naše
škola v blízké budoucnosti opustí
své bývalé rozsáhlé a prakticky málo
využívané areály v ulici Nádražní
a v Domaníně. Nadále bude pro odborný výcvik učňů v technických
oborech Zámečník strojní výroby,
Automechanik, Mechanik opravář
– svářeč a Zámečnické práce ve stavebnictví využíván právě nově zrekonstruovaný areál v ulici Kulturní.
Slavnostního otevření přestavby
dílenských prostor se zúčastnila celá
řada hostí, ale také příznivců naší
školy. Příjemné sobotní ráno bylo
jako stvořené pro několik slov starosty města pana Pačisky, ředitele ﬁrmy
Wera Werk pana Broicha, vedoucího

Co by mě jako předškoláka
v Bystřici čekalo, kam bych mohl
chodit?
V současné době máme tři školky - Pohádku, Čtyřlístek a Korálky.
Do školek dochází 270 dětí, pracuje
v nich 22 učitelek a 12 provozních
zaměstnanců.
MŠ Pohádka (Nádražní 421)
je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí.
V roce 2005 byla v této školce z důvodu menšího počtu dětí uzavřena
jedna třída, která se pouze udržovala, aby se mohla naplnit dětmi, až to
bude třeba. Třídu nezrušit bylo velmi
rozumné rozhodnutí vedení města,
protože v roce 2011 jsme opět třídu
otevřeli a nemuseli jsme řešit problém nedostatku míst. V roce 2012
byla škola zrekonstruována, provedena výměna oken, zateplení a nová
fasáda.
MŠ Čtyřlístek (Okružní 753) je
také čtyřtřídní, s kapacitou 100 dětí.
V této školce je největší přetlak, co
se týká míst, proto některé děti, které by chtěly navštěvovat tuto školku,
musí docházet na ostatní bystřické
školky. I tato školka byla celkově
zrekonstruovaná v roce 2013.
MŠ Korálky (Zahradní 622) prošla
největšími, přímo bouřlivými změnami, protože z největší čtyřpavilonové školky pro 100 dětí se nejdříve
stala škola se třemi pavilony. Jeden
pavilon jsme z důvodu nízkého počtu dětí pronajímali ZUŠ a potom od
léta 2011 se školka musela z důvodu
nevyhovující statiky budovy „vystěhovat“ úplně. Nyní se MŠ Korálky
nachází ve zrekonstruované budově
bývalé ZUŠ a má tři třídy pro 75 dětí.
Velmi významným faktorem je,
že ani v době nedostatku míst jsou

v bystřických školkách umístěny
všechny děti ve věku od 3 do 6ti let.
Ve školkách pracujeme podle
Školních vzdělávacích programů,
každá školka má svůj, který si vytvořila a nejvíce vyhovuje dětem, učitelkám i rodičům.
Kdy jste se rozhodla stát se učitelkou ve školce?
Musím se vrátit do dětství. Možná to bude znít nevěrohodně, ale já
se rozhodla stát učitelkou MŠ již ve
čtvrté třídě ZŠ. Nejsem z učitelské
rodiny a rodiče si zpočátku přáli,
abych šla studovat gymnázium. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu ve Znojmě, nastoupila do
mateřské školy v Bystřici a dálkově
vystudovala Pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci.
Práce s malými dětmi je opravdu velmi pěkná, člověka naplňuje, ale zároveň mu odčerpává mnoho energie.
Je velmi náročná. Ale nikdy bych neměnila, i když se nyní více zabývám
„papírováním“. Když se v naší práci
něco podaří, dětem září očka štěstím
a radostí, rodiče jsou spokojení, pak
má člověk pocit, že tato práce má
smysl.
Jaké největší problémy řešíte
v roli ředitele?
Řešení problémů je součástí práce
každého ředitele a dalo by se rozdělit do několika rovin. Zmíním se
pouze o těch aktuálně nejbolestnějších. Přibývá dětí, které potřebují
z různých důvodů individuální péči
a dosáhnout na asistenta pedagoga je
díky striktním kritériím pro nás čím
dál těžší. Práce s těmito dětmi v kolektivu 25 dětí je pak opravdu velmi
těžká.
Vůbec nejtěžším problémem,
který jsem musela řešit jako ředitel

Technické učební obory SOŠ Bystřice n. P.
v novém prostředí
školského odboru Kraje Vysočina
pana Ubra a ředitele školy pana Nováka. Všichni čtyři následně přestřihli
pásku. Zrekonstruované dílny dnes
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disponují novým zázemím. Jedná se
o prostorné a dobře osvětlené dílny,
jejichž počet se rekonstrukcí rozrostl na osm. Postupně škola investuje

školy, bylo propuštění kolegyň při
uzavření jedné třídy na Pohádce. Ale
i nepopulární rozhodnutí musí ředitel
udělat.
Co vás nejvíce těší na vaší práci
a co vás rmoutí?
Když k nám do školky přichází
dítě ve třech letech, je to človíček,
který se poprvé odloučí na delší dobu
od rodičů. Je často vystrašený, plačtivý. Neumí se pořádně najíst, s hygienickými návyky a sebeobsluhou je
na začátku cesty. Jeho „duše“ je jako
čistá, nepopsaná tabule. Když od nás
děti odchází v šesti letech do základní školy, jsou to již osobnosti, které
jsou samostatné, citově vyzrálé, mají
mnoho poznatků a jsou „nastartované“, aby se z nich během roku staly
gramotné děti. Často se k nám vracejí, aby nám prezentovaly svoje úspěchy ve škole a to je pro mě i kolegyně
velká odměna a moc nás to těší.
Naopak rmoutí mě názory některých lidí, kteří stále ještě na předškolní vzdělávání a práci učitelek pohlíží
pouze jako na „hlídání dětí“. Avšak
současný trend předškolního vzdělávání vyžaduje od pedagogů velkou
profesionalitu.
Kam až to dotáhli někteří Vaši
žáčci? Stal se někdo známým
a slavným?
Téměř všechny významné bystřické osobnosti, které se někde prosadily, prošly rukama učitelkám našich
školek. Byla by jich celá řada. Je to
přirozené, protože jako děti navštěvovaly některou bystřickou mateřskou školku. Proto nebudu nikoho
jmenovat, určitě bych na někoho
zapomněla.
S ředitelkou bystřických mateřských škol rozmlouval Hynek Jurman
svoje provozní prostředky do nového,
moderního vybavení a zařízení, tolik
potřebného pro praktický výcvik
učňů.
V dalším období je ze strany zřizovatele přislíbeno provedení dalších
etap rekonstrukcí tohoto areálu. Budovy by měly dostat novou fasádu,
zrekonstruuje se střecha nad starou
částí a vymění se všechna zbylá stará
okna.
Důstojné prostory jsou v tuto chvíli připraveny pro všechny naše nové
studenty – učně, kteří v nejbližší
době budou podávat svoje přihlášky
na střední školy. Jsme školou s budoucností, a to nejenom díky podpoře
a spolupráci s ﬁrmou Wera Werk, ale
hlavně díky dobré přípravě našich
absolventů do profesního života.
Poděkování za kvalitně odvedenou
práci při přípravách nových dílen
patří především našim mistrům odborného výcviku.
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POETICKÝ PODVEČER
GYMNÁZIA

DģM DċTÍ A MLÁDEŽE V BYSTěICI NAD PERNŠTEJNEM
POěÁDÁ

7. BŘEZNA 2014 OD 18:00 HOD.
V MUZEU BYSTŘICE N.P.

/(717%25

Program:

-('29

VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍHO PĚVECKÉHO SBORU
A DVĚ PŘEDSTAVENÍ STUDENTSKÉHO
DRAMATICKÉHO SOUBORU
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE

X1iPďåWďQDG2VODYRX 
1.TURNUS : 9.-16.8.2014 ( KAREL A ZDENċK )
2.TURNUS : 16.-23.8.2014 ( HANKA A PAVLA )

ǣʹͲͲ«

Vstupné: dobrovolné

¾ Ubytování je v šestilĤžkových pokojích ve zdČné budovČ
¾ Stravování probíhá 5x dennČ a je zajištČn pitný režim
¾ PĜímo v areálu je zastĜešená terasa, ohništČ, trampolína, zahradní
bazén, venkovní posezení a novČ vybudované hĜištČ
¾ DČti þeká bohatý program:
- táborová hra, soutČže, výlety, koupání a hlavnČ dobrá zábava.
O vaše dČti se postarají pedagogové z Domeþku.
PojištČní je v cenČ. Doprava vlastní.

Maximální naplnČnost tábora je 24 dČtí. Závazné pĜihlášky pĜijímáme do 31.5.2014
spolu s nevratnou zálohou 1000 Kþ. Zbytek je nutno doplatit do 20.7.2014.
Bližší informace obdržíte v kanceláĜi DDM (tel. 566 552 700) a na webových
stránkách: www.ddmbystrice.webnode.cz

Spolupráce VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem s MENDELU
a Výzkumným ústavem pro chov skotu Rapotín
V rámci projektu „Partnerská síť
Agronomické fakulty MENDELU
s komerční sférou“, do kterého je
kromě naší školy zapojen ještě Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, se již třetím rokem uskutečňuje
řada zajímavých aktivit pro naše
studenty. Cílem projektu je seznámit studenty VOŠ s problematikou
výzkumu a praxe v oblasti různých
oborů agronomie.
Na naší škole díky tomuto projektu proběhlo a bude probíhat
plno zajímavých a poučných akcí.
V minulém roce se uskutečnily
přednášky odborníků z Mendelovy
univerzity. Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. přednesla svoji přednášku
Biologická aktivita látek a léčivých
rostlin a jejich využití v průmyslu.
Od Doc. Ing. Marie Borkovcové,
Ph.D. jsme se dozvěděli o alternativním využití potravinových
zdrojů. Tato přednáška studenty
velmi zaujala, neb se připravovali
a ochutnávali cvrčci na másle, buchta s příchutí potemníka, nebo koláče s příměsí moučných červů. Na
tuto zajímavou a kupodivu i chutnou aktivitu navázala Doc. Ing.
Květoslava Šustová, Ph.D. s voňavou a všem přítomným velmi chutnající přednáškou o senzorickém
hodnocení sýrů. Trio přednášek zakončil Dr. Ing. Petr Marada, který
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naše studenty seznámil s problematikou zvyšování přírodních hodnot
agroekosystémů. Všechny přednášky byly velmi zajímavé a studenti
si odnášeli plno nových poznatků
a ojedinělých zážitků.
Další aktivitou vyplývající z projektu je zadávání závěrečných prací
přímo na půdě Mendelovy univerzity, studenti ve svých absolventských pracích naváží na poznatky
a zkušenosti získané na odborných
praxích. Naši studenti si mohou
odborné praxe plnit na různých
pracovištích přímo na univerzitě
MENDELU, na výzkumných pracovištích, v zemědělských a potravinářských podnicích. Studenti
využili dané nabídky a svoje praxe
si vybrali v Hřebčíně Napajedla,
Národním hřebčíně Kladruby nad
Labem, v sýrárně Orrero a v PRIBINĚ v Přibyslavi.
Součástí projektu je i stáž, která bude probíhat ve Wyndmooru
v Pennsylvanii (USA) na zdejší
univerzitě, v laboratořích a ve výzkumném ústavu zabývajícím se
chovem skotu. Na tuto akci odletí 3
naši studenti spolu s několika dalšími studenty z jiných VOŠ zapojených do projektu pod vedením naší
paní učitelky Ing. Mileny Linhartové 26. dubna až 4. května 2014.
Tento projekt bude trvat do kon-

ce srpna 2014, v letošním školním roce
ještě chceme navázat
na poutavé přednášky
odborníků
z MENDELU, v jednání je ještě jedna
zahraniční stáž, které
se zúčastní další naši
studenti a pedagogové.
Kateřina Makovská
– koordinátorka
projektu
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Prvňáčci ZŠ TGM už jsou čtenáři

Dne 10. ledna 2014 proběhla pro
naše prvňáčky ve spolupráci s pracovnicemi dětského oddělení měst-

ské knihovny slavnostní akce Pasování na čtenáře.
Po příchodu do knihovny začaly
děti plnit úkoly, které si pro ně nachystala písmenková víla. Vymýšlely slova na vylosovaná písmenka,
poznávaly pohádkové postavy z večerníčků a některé děti přečetly úryvek z knížky.
Po splnění všech úkolů přišlo na
řadu pasování. A jak jinak než ob-

Žáci ZŠ TGM na zeměpisné „exkurzi“
do Střední Ameriky
20. ledna 2014 se naši sedmáci „vydali“ na cestu do Střední Ameriky –
přijel k nám na besedu fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš. S jeho
články a snímky se můžeme setkat
v mnoha časopisech – např. Koktejl,
Lidé a Země. Z pestré nabídky témat
jsme si vybrali povídání o Střední
Americe. Tomáš Kubeš se s námi podělil o úžasné zážitky z cestování po
třech zemích Střední Ameriky - cesta vedla z Nikaraguy do Hondurasu
a Guatemaly. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z běžného života lidí

této oblasti. Viděli jsme, jak se zde lidé
oblékají, jak bydlí, jaká jídla vaří, jaká
je zde doprava, jak se zde nakupuje
a mnoho dalšího. Na stovkách fotograﬁí a krátkých videozáznamech
jsme mohli také obdivovat krásy místní přírody a starověkých památek.
Věřím, že tato beseda byla vhodným
doplněním zeměpisné výuky našich
sedmáků a možná i některé zaujala
natolik, že se v dospělosti do tohoto
vzdáleného kouta světa vydají.

V úterý 14. ledna 2014 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili programu „Chci
být cool?“, pořádaného nízkoprahovým klubem Nadosah. Klub Nadosah je
součástí oblastní Charity, věnuje se mladým do 20 let, kteří jsou nebo mohou být ohroženi krizovými životními situacemi. Během celého dopoledne si
žáci spolu s koordinátory povídali o vlastnostech, chování, vzhledu člověka,
kvůli kterému se mohou děti druhým posmívat, díky kterým se oni sami mohou dostat do nepříjemných situací. Pomáhali jim k tomu zvířecí kamarádi.
Vyzkoušeli si, jaké to je být vyřazen z party kamarádů, jak je jednoduché
ublížit slovem druhému a naopak někdy těžké druhého pochválit. Jedním
z jejich úkolů bylo pomocí kouzelné zlaté rybky změnit jednu věc ve třídním
kolektivu a zároveň také vyjádřit, jak tomu mohu já sám pomoci. Závěrem
psali na jablíčka či obkreslené ruce pozitivní vyjádření ke svým spolužákům.
Děti strávily příjemné dopoledne plné netradičních aktivit a těší se na další
pokračování poznávání sebe i svých spolužáků.
Eva Poláchová, Jitka Humpolíčková, ZŠ TGM

Kdo nevaří s námi, vaří proti nám

I. Čuhelová, P. Uhlířová,
J. Zítková, ZŠ TGM

Školní družina
pĜi Základní škole T.G.Masaryka
zve své novČ zapsané prvĖáþky
a
mladší školáky na

MASOPUSTNÍ
KARNEVAL
úterý 4. bĜezna 2014
ve 14.00 hodin
velká tČlocviþna ZŠ TGM

Romana Klusáková, ZŠ TGM

Čtvrťáci na ZŠ TGM chtějí býti COOL

Počátek roku 2014 byl pro vybrané žáky 9. ročníků ve znamení aktivit virtuálního svařování. Jedenáct
chlapců naší školy využilo pozvání
spřátelené VOŠ a SOŠ v Bystřici
nad Pernštejnem. Cílem bylo přiblížit jim různé metody spojování
materiálů a také představit možnosti
a skvělé vybavení školy. Zdaleka
nezůstalo jen u teorie. V přátelském
prostředí jim tamní mistři odborného výcviku ochotně představili
dostupné metody svařování od historie po současnost. Žáci si prakticky vyzkoušeli práci s autogenem,
svařování elektrodou i svařování
v ochranné atmosféře. Základní
zkušenosti měli možnost získat na
svařovacím trenažéru, který VOŠ
a SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem
získala v rámci dotace z EU. Součástí tohoto kurzu byla i výroba kovového svícnu. Důmyslně připravené polotovary a přípravky umožnily

rovskou záložkou do knihy! Prvňáčci byli šťastni, že jsou z nich již malí
čtenáři.
Spolu s krásnými dojmy z vydařené akce si děti domů odnesly
malou sladkost a hlavně - průkazku do městské knihovny. K tomuto
slavnostnímu dni jim přejeme, aby
se knihy staly jejich velkými kamarády a děti při čtení prožívaly hodně
krásných zážitků a příběhů.

Láska je láska
Na dané téma proběhl na ZŠ TGM
program určený pro osmé ročníky.
Žáci si pod vedením zkušených lektorů z Centra prevence ze Žďáru nad
Sázavou měli uvědomit rozdíl mezi
kamarádským a partnerským vztahem
a zamyslet se nad vlastnostmi svého
budoucího partnera.
Během programu žáci přemýšleli
o nejrůznějších partnerských problémech. Bylo zajímavé sledovat, jak si
žáci představují svůj vysněný ideál,
které povahové vlastnosti považují za
důležité a které by naopak u svého
protějšku nehodlali tolerovat. Uvědomili si, že vzhled není pro život
v manželství to nejdůležitější, větší
důraz kladli na věrnost, pracovitost,
tolerantnost a milou povahu.

Na závěr žáci pracovali s vymyšleným příběhem dvou zamilovaných
mladých lidí, kterým do jejich vztahu zasáhne nevěra a nepřízeň osudu.
Úkol byl stanoven jasně. Kdo z partnerů a dalších postav příběhu se provinil více a proč. Třída se postupně
rozdělila podle toho, jak své „hrdiny
obodovala“a logicky ne všichni došli
ke stejnému závěru. I to, že si mezi sebou žáci vyměňovali názory na daný
problém, bylo pro všechny podnětné.
Celý program probíhal v obou třídách velmi dobře, žáci se zaujetím
diskutovali a měli možnost se o sobě
a svých spolužácích dozvědět něco
nového.
Marie Nebolová,
Marie Horáková, ZŠ TGM

rychlou a přesnou kompletaci. Kluci
si zopakovali některé technologické
operace známé z osmého ročníku
ZŠ, jako je např. řezání a pilování,
ale vyzkoušeli si zpracování materiálu za tepla i práci na ohýbačce,
viděli strojní zpracování kovů a samozřejmě svařování a pájení. Celý
výrobek byl zakončen povrchovou
úpravou. Od mistrů sklidili pochvalu
za výsledky a snahu. Chlapci poporostli a neskrývali nadšení z toho, že
získali vědomosti a dovednosti využitelné při aktivitách v jejich volném
čase a možná jednou i v zaměstnání.
Za sebe mohu říct, že mnozí hoši při
tvorbě něčeho, v čem sami spatřují
smysl, působí úplně jiným dojmem,
než jak je známe z přestávek a školních lavic. Dobrý pocit mám z toho,
že manuální zručnost ještě žije.
Děkujeme tímto všem, kteří se na
celé akci podíleli.
Michal Neterda, ZŠ TGM

V pátek 7. února jsme v naší škole přivítali na výtvarné dílně Úsměváčky a společně jsme se pustili do vyrábění voňavých mýdel. Výtvarná dílnička navázala na školní předvánoční adventní sbírku, kdy se podařilo pro
Úsměváčky vybrat 2 300,- Kč. Penízky jsme jim zaslali, ale stále ještě něco
chybělo - setkání, úsměvy a radost ze společně strávených chvil.A tak jsme
Úsměváčky pozvali k nám do školy. Zde pro ně paní učitelka Koscielniaková
s několika žáky připravila výtvarnou dílničku.
A tak se stříhalo, kreslilo, lepilo.... a hlavně
si každý vyrobil voňavé
mýdlo. Hotová mýdla
byla nejen voňavá, ale
i nádherná. Myslím, že
za všechny děti i rodiče
mohu říct, že to bylo příjemně strávené odpoledne plné úsměvů.
R. Klusáková, ZŠ TGM

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Úsměváčci na ZŠ TGM

ŠKOLSTVÍ

Hodina protkaná básničkami
Toužíte se zaposlouchat do básní Vrchlického, Žáčka, Sládka a mnoha
dalších autorů? Nechte své děti, aby vám je přednesly. Zvládají to skvěle!
Přesvědčily o tom porotu dne 4. 2. 2014, kdy se konalo školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd. Účastnilo se ho 20 žáků, kteří byli pečlivě vybráni
v třídním kole. Rozhodnout o dvou nejlepších,
kteří budou reprezentovat
naši školu dále, nebylo vůbec jednoduché. Z 2. tříd se
to nejvíce zdařilo Karolíně
Cackové a z 3. tříd Monice
Navrátilové. Všem zúčastněným moc děkujeme a vítězům přejeme klidný a výrazný hlas v dalším klání.
Dita Kabelková
ZŠ Nádražní 615

Připomínka dětských obětí holocaustu
nejen v Irsku
Také v tomto školním roce se naše
škola podílí na Projektu Krokus,
který organizuje Židovské muzeum
v Praze společně s irskou organizací
Holocaust Education Trust Ireland.
Letos si žáci devátých tříd v rámci
společenskovědního semináře připravili pro své spolužáky následující
aktivity. Navštívili jednotlivé třídy
s krátkou přednáškou o projektu a významu Mezinárodního dne památky
obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Realizovali k danému tématu rozhlasovou relaci, vytvořili informační nástěnku u vchodu

školy a každé třídě předali do péče
symbolicky několik krokusů. Jejich
žlutá barva má připomenout Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni
během nacistické hrůzovlády nosit.
Projekt nabízí konkrétní možnost, jak
přiblížit tematiku šoa mladým lidem
a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu v jakékoliv podobě. Společně
s námi se projektu účastní již 45 000
žáků a studentů Evropy.
Věra Slámová
koordinátor projektu
na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Soutěž SUPERFARMÁŘ ve ŠD Nádražní
Školní družina se v letošním roce
2013/2014 zapojila ve spolupráci s ﬁrmou Press-Pygmalion, s. r. o. do školního kola soutěže Superfarmář. Od ﬁrmy
jsme obdrželi zdarma 1 stolní hru, diplomy a věcné ceny pro 1. – 4. místo.
Školní kolo probíhalo
9. 1. – 10. 1. 2014 a zúčastnilo se ho 32 dětí. Do
semiﬁnále postoupilo 16
hráčů a do ﬁnále 4 nejlepší. Na 1. místě se umístil
Lukáš Prokop z 5. A, na
2. Matouš Honeš z 4. A,
na 3. Eva Hammerová
z 2. A a na 4. místě Kristýna Navrátilová z 3. B.
Nejlepší hráč bude reprezentovat naši školní dru-

žinu v krajském kole, které proběhne
v období měsíců březen – duben 2014.
Tato hra učí děti strategickému myšlení
i samostatnému rozhodování.
Vychovatelky ŠD Jitka Vičarová
Jana Pivková

Hodnocení ŠD Nádražní 615 za 1. pololetí 2013/2014
Na začátku školního roku 2013
jsme se rozhodly motivovat děti
v chování a uklízení hraček soutěží o tučňáka. Děti byly v průběhu
1. pololetí odměňovány srdíčky a za
nevhodné čarodějnicí. Své hodnocení mohly sledovat na nástěnce. Po

obdržení 10 srdíček byly odměněny
tučňákem. Tato soutěž byla i zpětnou vazbou pro rodiče a přispěla
k uvědomělejšímu chování všech
dětí.
Vychovatelky ŠD Jana Pivková
Jitka Vičarová

Malé ohlédnutí
První pololetí letošního školního
roku se už deﬁnitivně stalo minulostí, radost nebo trocha rozčarování se
rozplynuly a všeobecné bilancování
se uzavírá. Tak tedy ještě jedno malé
ohlédnutí.
Do běhu školního života se, stejně
jako každý rok, zapojili i naši mladí historici. Poprvé, když se 15. 11.
2013 sešlo 16 žáků 8. a 9. tříd, aby
se popasovali s nástrahami 43. ročníku dějepisné olympiády, tentokrát
na téma "Město v proměnách času".
Nejúspěšnější byli: Pavlína Kabrdová z 8.A, František Vavříček z 9.B,
Martin Straka z 9.A a Filip Novák z
8.A. První tři jmenovaní byli pozváni do okresního kola, které proběhlo

28. 1. 2014 ve Žďáře nad Sázavou.
Ani zde nezklamali, zejména pak
Pavlína Kabrdová na 6. - 8.místě a
František Vavříček na 13. místě z 50
zúčastněných.
V mezičase jsme rozjeli i letošní
sérii dějepisných exkurzí, a to 18. 12.,
kdy žáci 6. a 7. ročníku vyrazili na už
tradiční exkurzi do Městského muzea v Poličce, kde si mohli doslova
sáhnout na pravěké dějiny, leccos si
vyzkoušet a uvědomit si, že tehdejší
život nebyl právě jednoduchý.
Teď je ale na čase přestat se ohlížet,začít se opět dívat dopředu a třeba zase něco společně podniknout.
Jindřiška Rybnikářová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Reprezentujeme školu
Dne 30. 1. 2014 jsem měla to štěstí, že jsem jela s vítězkami školního
kola soutěže „Young Demosthenes“
do Jihlavy. Mladý Demosthenes je
soutěž v řečnickém umění. Čekalo
nás postupové kolo a naše očekávání bylo veliké. Náš příjezd byl brzký, a tak mohla děvčata pohledově
testovat svou budoucí konkurenci.
Již při představování naše Hanička zaujala svou bezprostředností
a byla pochválena moderátorkou
Janou Adámkovou. Všechny děti
byly skvělé. Jak už bylo naznačeno,
naše želízko v ohni opravdu zazáři10. strana

lo, zvítězilo a postupuje do dalšího
kola. I druhá dívka mluvila skvěle,
ale měla velikou konkurenci. Mohu
tedy pogratulovat Haně Juračkové
za 1.místo v její věkové kategorii.
Soňa Hintenausová skončila na
4. místě ve starších žácích. Velice se
mi líbila věta po ukončení soutěže.
Soňa prohlásila „Příští rok mě tady
mají zase a už budu vědět, jak na
to.“ Držme pěsti všem našim dětem,
které chtějí něčeho dosáhnout.
Alena Vavříčková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Výuka v praxi
V rámci projektu “Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
na SŠT Žďár n. S. se žáci 6. ročníků zúčastnili výuky práce se dřevem.
V první části si mohli prohlédnout prostory pro praktickou výuku a v druhé části si sami zhotovit 2 obracečky ze dřeva.
Při zhotovování výrobku uplatnili svou zručnost, ale i trpělivost, a to
v případě, když je mistr odborného výcviku neustále posílal zpět se slovy:
“Znovu přebrousit“. Výuka předmětu Člověk a svět práce nemusí probíhat
vždy jen teoreticky, ale touto
formou získávají žáci nové
praktické zkušenosti. A na
závěr: myslím,
že byli všichni
spokojeni a žáci
svými výtvory
mohli obdarovat a ohromit
své nejbližší.
Hana Kopecká
ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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OCHOTNÍCI NA BYSTŘICKU SE ČINÍ
Dříve nebyla televize ani další
reprodukovaná zábava, a tak se lidé
činili sami. I v malých dědinách bylo
plno muzikantů a ochotnických herců, kteří předvedli i několik her ročně. Dnes vám přinášíme nahlédnutí
do aktuální nabídky asi nejznámějších souborů na Bystřicku. Třeba se
brzy přidají i další. Dělat po práci
a po splnění dalších povinností ještě
po večerech divadlo, jehož úspěch
není vůbec jistý, to je docela zápřah
a řehole. Ale pro mnohé především
radost a zábava. Cílem pak je zábavu a radost předat divákům. Složme
tedy hold našim ochotníkům aspoň
malým článkem.
Vírský soubor Vířina o. s. je
dnes asi v regionu nejznámější. Pro
letošek nacvičil komedii Vratislava Blažka Světáci. V režii Radky
Skoumalové proběhla premiéra
24. ledna 2014 a od té doby následuje série představení po celém regionu. Soubor drží divadelní štafetu
od března 1971 tak pevně, že jen tu
a tam se nějaký rok nehrálo. Nejdelší
přestávka byla v letech 1997 – 2000,
kdy se nehrálo 4 roky. Za celou
dobu vírský soubor prokázal, že má
opravdu široký a dobrý herecký i režisérský kádr. Soubor má 24 členů a
podrobnosti o letošní hře nám prozradila předsedkyně Veronika Kolářová:
„Tento rok jsme naši divadelní
šňůru zahájili premiérou ve Víru již
24. ledna. Komedie Světáci je přepisem známého ﬁlmového díla. Ústředním motivem příběhu tří vesnických
fasádníků je jejich touha strávit noc
ve víru velkoměsta. Tyto tři hlavní postavy skvěle doplňuje trojice lehkých
slečen a samozřejmě další neméně
důležité a neméně vtipné role.
Jak se nám hru povedlo nastudovat? Máme za sebou už 6 představení, ale přesto si ještě nedovolíme
hodnotit. Proto se na nás přijďte podívat a udělejte si vlastní názor. Obsazení, termíny a místa představení
jsou uveřejněny na našich webových
stránkách (www.virstiochotnici.cz)
i na facebookovém proﬁlu. Doufáme,
že ani letos naše příznivce nezklameme! Podle ohlasů diváků, kteří
představení již viděli, je to opět, jako
každý rok, sranda!“
Divadelní ochotnický soubor
při obci Rozsochy má bohaté tradice. Prvním dochovaným dokladem
o rozsošských ochotnících je plakát
z 25. ledna 1920, kdy zdejší Omladina hrála „Tetu mistra Štycha“. Infor-

mace nám poskytl Augustin Holý,
starosta Rozsoch a jedna z ústředních postav souboru. Divadelním
ochotníkem a režisérem byl už jeho
děda i maminka.
„Od prosince nacvičujeme divadelní pohádku Mrazík, cvičíme dvakrát týdně a je tak trochu paradox, že
se ochotničení věnují lidé, o kterých
bys řekl, že nemůžou mít volný čas.
Prostě si ho najdou,“ říká pan Holý.
Rozsošští si i přes úctu k autorovi scénáře každou hru vždy okoření
vlastními přídavky a humorem, který
mívá vztah k nějakému místnímu dění
či lokalitě, což bývá divácky vděčné.
Vedoucí souboru je Zdeňka Burešová, režisérem Jaroslav Padrtka, ale
„v rámci demokracie do toho kecá
každej,“ říká A. Holý. Ostatně stejná
demokracie vládne i ve Štěpánově...
Premiéra Mrazíka je naplánována hned po masopustu na 8. března
2014, reprízy prozatím na 9., 21.
a 22. března. Dále se uvažuje s vystoupením na Bystřickém létě a také
s jedním beneﬁčním představením
v Novém Městě na Moravě.
„Je pro nás velkým přínosem zkoušení v orlovně, za což náleží poděkování místní jednotě Orla,“ uzavírá
Augustin Holý.
Bystřické národní divadlo vzniklo 3. března 2012. Soubor má zatím
10 členů, z toho 2 muže a 8 žen. Režisérkou je Markéta Lukášková, která
současně šéfuje celému sdružení. Eva
Ostrá, která poskytla informace pro
tento článek, funguje jako produkční
a místopředsedkyně.
Prvotní inscenací byla Dámská
šatna od Arnošta Goldﬂama, s níž
se soubor v loňském roce účastnil
přehlídky Třešťské divadelní jaro,
odkud si dvě členky přivezly ocenění za herecký výkon. Pak následovalo vánoční melodrama Bystřická
vánoční koleda, inspirované texty
lidových vánočních her a koled.
V roce 2013 vyprodukovalo Bystřické národní divadlo dvě nové
inscenace. První z nich, Žákovy
patálie aneb První májová láska,
byla určena dětem prvního stupně
základní školy. Scénář byl kolektivní
autorskou tvorbou inspirovanou literaturou pro děti. V létě pak soubor
započal s nastudováním hry Romana Sikory Pohřbívání, která měla
premiéru 15. října.
„V současné době se soubor opět
zaměřuje na dětského diváka a pracuje na nastudování hry Kocourova

Bystřické národní divadlo: Pohřbívání
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dobrodružství, která bude mít premiéru 10. 5. 2014 v bystřickém amﬁteátru. Inscenace vzniká ve spolupráci
s klubem Usměváčci. Kromě domácí
scény KD Bystřice nad Pernštejnem
hostoval soubor v kulturních domech v blízkém i vzdálenějším okolí,
dále v mnoha domovech pro seniory.
Rovněž jsme účinkovali na festivalu
Lathife v lanškrounském zámku nebo
Oplatkový jedlík v lázeňském areálu
v Hodoníně,“ sdělila Eva Ostrá.
V letošním roce bude soubor k vidění např. v Jemnici, Brně, Černošicích u Prahy, v Havlíčkově Brodě.
V únoru se opět zúčastní postupové
divadelní přehlídky, tentokrát v Červeném Kostelci. Na přání zájemců je
soubor schopen zahrát prakticky každou hru, kterou zatím nastudoval.
Štěpánovský soubor VOFUK
navazuje na bohaté tradice. Ve Štěpánově hráli ochotníci poprvé už
v roce 1882, slavné éry proběhly
v letech 1904 – 1934 (s výjimkou
válečného období), dále v letech
1950 – 1959 a nakonec 1975 – 1985.
Po dlouhých létech (za posledních
52 let byla nacvičena dospělými jen
3 představení) se podařilo ve Štěpánově obnovit ochotnický soubor
20. května 2011. Soubor nejdříve
nacvičil dvě pohádky Šárky Horáčkové v režii Lenky
Cackové (Černobílé štěstí a Strašidelné putování) a
loni se v rychlosti
připravil na Štěpánovské kulturní
léto. O tom i letošní hře nám více
prozradila členka
souboru
Petra
Kincová:
„V roce 2013
během dvou měsíců jsme nacvi-

čili pověst Čert na Sýkoři. Pověst
napsal a z části i sám režíroval a
dokonce hrál pana faráře autor nespočtu knih Hynek Jurman, ostatně
účinkoval i v předešlých pohádkách. Hra měla úspěch navzdory
krátké době nácviku. Odměnou byl
bouřlivý potlesk. Proto se ochotníci
rozhodli secvičit hořkou komedii
od Hynka Jurmana a opět pod jeho
režií, hru Kartářka. Komedii, kde
se šestice spokojených lidí schází
v hospodě. Jednoho dne se rozhodnou jít ke kartářce, i když někteří neradi. A jak to dopadne, se přijďte podívat dne 2. 3. 2014 na premiéru do
kulturního domu ve Štěpánově nad
Svratkou, nebo některý další víkend
v okolních městech či vesnicích…“
Dnes má VOFUK asi 15 činných
členů, z toho 6 mužů. K občasnému
hostování jsou připraveni zpěvačka
Inka Pospíšilová a známý brněnský
herec a zpěvák Robert Jícha. Co odhalí
Kartářka a jak se promění dosavadní
spokojenost, to můžete vidět o reprízách 28. 3. v Nedvědici, 11. 4. v Rozsochách, 25. 4. v Bystřici n. P., další je
zatím v jednání. Zájem mají až v Bystrém, V. Meziříčí a ve Zhoři u Jihlavy.
Ovšem světová premiéra bude jenom
jedna!
Hynek Jurman

A JIŽ ,,NA TO“ MÁME!
V dubnu 2009 mi byl uveřejněn
příspěvek ,,Co Čech, to amatérský herec“, ve kterém jsem vystavila uznání
rozsošským a vírským ochotníkům.
Končila jsem touto myšlenkou: My
v Bystřici ,,na to“ nemáme-ZATÍM??
Uběhl nějaký čas a již ,,na to“ také
máme. Bystřické národní divadlo se
zaměřilo na vážnější a hlubší témata.
Nutí vás přemýšlet a dávat věci do
souvislostí. To dělá problém i mně,
proto jsem si obstarala od poslední hry
,,POHŘBÍVÁNÍ“ text a hru si ,,prostudovala“. Nepřipravujete si pro příště
něco ,,srozumitelnějšího“? Díky Vám!
A nyní se zmíním o kouzelné pohádce ,,Zlatovláska“ v provedení Divadla Beze Jména při ZUŠ v Bystřici
nad Pernštejnem. Herecké výkony,
výprava i hudba byly pro mě potěšením pro oči, uši i srdíčko! O to víc, že
sleduji RŮST mých bývalých cvičenců v setkávání se v sokolském cvičení
Rodičů a dětí. Např. Vikinky Königové, Janičky Hroncové, Milánka Vodá-

ka, Jitušky Černé… Obdivuji i výkon
Ondřeje Kunovského, Daniela Hrůzy z Rovečného v roli hodného krále
a všech ostatních. Samozřejmě i dík
p.uč. Martině Olivové i panu Koudelkovi za světelné efekty. Bystřičáci,
máme se v budoucnosti na co těšit!
Ještě bych se chtěla zmínit
o tom, že často navštěvuji školní koncerty žáků ZUŠ. Nemáme tam nikoho nejbližšího, ale dětem fandím a
vybavuji si pocity ze svého školního
mládí. Pocházím se skromných poměrů a o tom více děkuji své ,,DOBRODINKYNI“ Lojzince Novákové
(pracovala v Krasu), u které jsem
mohla tři roky přehrávat na klavír…
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří se snaží povznést vašeho
ducha u nás v Bystřici.
Přeji jim i nám Boží požehnání, ochranu a stálou vnímavost pro
všechno dobré a krásné kolem nás.
Libuše PECHOVÁ
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění zimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce ledna.
Knihy pro dospělé:
Abrahams Peter H.
Bauer Jan
Boudník Jiří
Janáčková Laura
Lederer Jiří
Liessmann Konrad
Plamínek Jiří
Profous Jiří
Ruiz Miguel
Sailerová Veronika
Sak Robert
Uhde Milan
Wagnerová Alena

Respektovat a být respektován
Jak pracuje lidské tělo
Skrytá tvář českých dějin
České ženy bez hranic
Muži chtějí potvory
Jan Palach
Chvála hranic
Vzdělávání dospělých
Průvodce alkoholovou závislostí
Čtyři dohody
Josef Koutecký
Miroslav Tyrš
Rozpomínky
Sidonie Nádherná a konec střední Evropy

Knihy pro mládež:
Bradley C.Alan
Hejná Olga
Kratochvíl Miloš
Mikulka Alois
Říčanová Tereza
Šrut Pavel
Tetourová Marie

Koláč s kapkou jedu
111 příběhů s hádankou
Poťouši a zloděják
O smutném tygrovi
Velikonoční knížka
Lichožrouti se vracejí
Malované čtení

V úterý 4. února 2014 proběhla v městské knihovně beseda pro členy Klubu
důchodců – učitelů. Poutavým vyprávěním doplněným velkým množstvím fotograﬁí nám paní Alexandra Gabrielová přiblížila svoji nedávnou cestu po Austrálii.

Městská knihovna i v letošním roce pokračuje v projektu s názvem
„Knihovna otevřená všem“.
„Bystřicko čte dětem 2014“
V letošním roce se městská knihovna zapojí do tohoto projektu Mikroregionu Bystřicko autorským čtením knihy Jana Opatřila „Dobrodružství
kapříka Metlíka“. Dopolední akce pro žáky 1. a 2. tříd bystřických ZŠ
proběhne v úterý 4. března 2014 za ﬁnanční podpory Kraje Vysočina
a společnosti E.ON.

„Březen – měsíc čtenářů 2014“- celorepubliková akce na podporu
čtenářství
Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře i veřejnost:
V týdnu od 3. do 7. března 2014
Bude registrace nových čtenářů zdarma, proběhne „čtenářská amnestie“ – prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto
týdnu vrátí knihy zpět do knihovny a ½ hodiny internetu denně zdarma
pro všechny uživatele.

„Malování pro děti“ s Adolfem Dudkem
Ve středu 26.března 2014 pořádá městská knihovna dopolední zábavnou interaktivní show pro žáky 3. tříd bystřických ZŠ s názvem „Malování pro děti“. Děti se vtipnou formou seznámí se skutečným ilustrátorem
Adolfem Dudkem a jeho prací. Od počáteční inspirace až po vznik celé
knihy. Součástí vystoupení jsou soutěže a akce je zakončená autogramiádou.
Kontakty na naši kihovnu
Tel. 566 552 376 Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz www.knihovna.bystricenp.cz

VEČER PLNÝ
MUZIKÁLŮ
Divadlo Beze Jména – tentokrát v podání
především jeho orchestru, vás srdečně zve
na Večer plný muzikálů. Uslyšíte nejznámější hity českých i světových muzikálů
jako jsou například Bídníci, Drákula, My
fair lady, Polská krev, Fantom opery, West
side story, Noc na Karlštejně a mnoho dalších). Hraje Orchestr Divadla Beze Jména,
zpěv Ondřej Kunovský, Jiří Pavlačka, Alena
Vorlová, Daniel Hrůza…. Těšíme se na vás
2. března 2014 v 19.00, velký sál KD Bystřice nad Pernštejnem, vstupné dobrovolné
MOL
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KULTURA
Základní škola TGM BystĜice n. P.
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Cappella Allegra slaví 10 let
Někteří nás znáte z různých kulturních akcí v Bystřici a okolí, někomu z vás jsme možná hrály na
svatbě nebo na křtinách, případně
jste nás mohli vidět na koncertech
Orchestru N. Kyjovského, a tak
myslím, že není třeba nás dlouze
představovat. Pro ty, kteří o nás nikdy neslyšeli, uvádím, že Cappella
Allegra je smyčcové kvarteto, které vzniklo v roce 2003. A vzniklo
vlastně náhodou, na základě žádosti
o malé hudební vystoupení. Ze začátku nemělo kvarteto stálé členy,
ale po krátkém čase se jeho podoba
ustálila a hrajeme ve složení Lenka
Macháčková – umělecká vedoucí,
housle, Jana Vandírková - housle,
Věra Kubíková – viola, Martina Víchová – violoncello. V posledních
letech s námi na violoncello hraje
Irena Elčknerová, protože Martina
je na mateřské dovolené.
Jak se rozrůstal počet akcí, na
kterých jsme účinkovaly, rozšiřoval
se i náš repertoár. A tak v něm dnes
kromě klasických skladeb najdete
i moderní nebo lidové písně upravené pro kvarteto. Pro větší barevnost
housle občas vyměníme za kytaru
nebo ﬂétnu. Díky tomu je náš repertoár poměrně pestrý a my se stále
snažíme průběžně zařazovat další
nové skladby. Naším přáním je, aby
si každý z našeho vystoupení odnesl

příjemný zážitek a dobrou náladu.
Hudba je pro nás radostí a celoživotním koníčkem, a když jsme si na
sklonku loňského roku uvědomily,
že naše kvarteto funguje už desátý
rok, řekly jsme si, že to nemůžeme
nechat jen tak. To se přece musí
oslavit a zapít!
Kolik legračních, vážných i napínavých situací jsme za těch deset
let zažily! Není nic mimořádného
na tom, když si doma po vydatném
obědě trochu zdřímnete, ale když
se vám to stane uprostřed skladby,
věřte, že spoluhráče takové nevinné
zdřímnutí na dvě doby dokáže dost
vyděsit. A co teprve, když s dostatečným předstihem dorazíte ke kostelíku, kde se má za hodinu konat
svatební obřad, avšak před kostelem
už teď stojí spousta ozdobených aut!
To je divné, řekly jsme si, že by tu
dnes byly dvě svatby hned po sobě?
U jednoho auta stál slavnostně oděný pán, tak jsme se zeptaly: “Prosím
vás, to je svatba pana Nováka?” Pán
odvětil: “Jo, ale klidně běžte, to ještě
stihnete, teprve začali.” Musím říct,
že jsme skutečně běžely, a to velmi
rychle! V běhu jsme rozbalovaly
nástroje, odhazovaly obaly a skládaly stojany. V okamžiku jsme se
rozmístily pod kůrem a začaly hrát.
Správné načasování, nevěsta právě
přichází. Inu, rychlost, ﬂexibilita,
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improvizace, to jsou vlastnosti pro
život nezbytné. Obzlášť, když si někdo špatně zapíše čas obřadu.
Některé situace mohou být velmi
komické – tedy pro diváka. Zkuste
hrát v přírodě, když po prudkém lijáku je podloží značně podmáčené.
Židle pod vámi se pozvolna zanořuje do hlubin podobně jako pohádkový král Já První do bažiny. Ke konci
vystoupení hrajete s koleny pod bradou a z pozice baseballového hráče
bohužel nevidíte na noty…

Život muzikantský je život veselý.
A proto jsme se rozhodly na oslavu
našeho výročí uspořádat hudební
večer spojený s ochutnávkou kvalitních Sedleckých vín, na který vás
srdečně zveme v sobotu, dne 22.
března 2014 v 18h do výstavní síně
muzea v Bystřici nad Pernštejnem.
Přijďte si zpříjemnit večer hudbou
a vínem a oslavit naše výročí s námi.
Těšíme se na vás!
Za soubor Cappella Allegra
Jana Vandírková
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RŮZNÉ
Možná titulek trochu přehání, ale
na mistra republiky pan Miroslav
Kocián certiﬁkát má. Jako další
Bystřičák (z ostatních připomeňme
minimálně Radima Linharta) je zařazen v knize rekordů, kterou sestavuje Agentura Dobrý den z Muzea
rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Miroslav Kocián se narodil 12.
5. 1949 ve Svitavách, vyučil se

MUZEUM

Poslední možnost zhlédnout
orchestrion z Věcova a pustit si
originální písně lze v Městském
muzeu Bystřice nad Pernštejnem
už jen do 31. července 2014!
Jsme rádi, že jsme v muzeu Dalibora, jak se tento automatofon
nazývá, mohli mít. Nyní se vrací
ke své majitelce Elišce Gabrielové
do Věcova. Prošel zde velkou proměnou, byl zrestaurovaný a připravený ukázat se návštěvníkům opět
v plné kráse. O opravu se postarala
Martina Půlkrábková, restaurátorka a konzervátorka a Radek Janoušek z Liberce, který má v České
republice jako jediný licenci na
restaurování pianol a orchestrionů. 12. ledna 2013 za atmosféry
starého mocnářství proběhlo zno-

MISTR SVĚTA V CITÁTECH
Žárlivec mu zničil první sbírku

v Ostravě horníkem, ale pracoval
v České Třebové na dráze. Časem
se stal průvodčím a jednou narazil
na kamaráda, který ho přesvědčil,
že s lokomotivou může jezdit i na
dole Jasan na Bystřicku. A tak se
pan Kocián nasměroval na urano-

vé doly, kde jezdil s lokomotivou,
dělal operátora, štajgra a nakonec i v těžbě. Když si odsloužil
17,5 roku, pracoval jako skladník
a strážný u jiných ﬁrem a pracuje
vlastně dodnes. Ale především se
věnoval svým koníčkům.
V mládí hodně sportoval, a tak
hrál od roku 1982 závodně stolní
tenis za Bystřici. Na šachtě pak
organizoval další sportovní akce.
Sport však zdaleka nebyl vším, co
jej zajímalo. Už jako voják psal často svému děvčeti a dopisy vylepšoval citáty z nejrůznějších časopisů.
Tyto citáty si zapisoval do notýsku,
a tak vznikala první sbírka. Jenže
co se nestalo! Notýsek půjčil své
kamarádce, ale její žárlivý přítel po
něm skočil a sbírečku zničil!
A tak začal Mirek sbírat a zapisovat znovu! Ale jak! Sesbíral a sepsal citáty slavných lidí do 13 knih
a od roku 1969 k datu 27. 11. 2013
jich sesbíral 23 816. A tak toho
uvedeného dne dostal certiﬁkát
„Největší soubor vlastnoručně sepsaných citátů“ (podepsaný 2. 12.
2013) a jeho údaj byl zanesen do

České databanky rekordů Agentury
Dobrý den.
Pan Miroslav Kocián nesbírá
přísloví a anonymy, jenom autorizované citáty. Dnes už jich má zase
aspoň o padesátku více. Ke své objemné sbírce si vede další knihu,
seznam autorů! Tedy jakýsi obsah,
aby se v databázi sám vyznal a nezapsal si něco dvakrát.
Asi nejčastěji se v jeho sbírce
objevují Seneca, Cicero a Göthe,
mezi jeho oblíbence patří i Hugo
a Balzak. Čerpá z knih a časopisů,
ale občas najde zajímavé myšlenky
i v obyčejných rozhovorech třeba
s herci, takže je i objevitelem citátů.
V Bystřici bydlí od listopadu
1973, moc se mu tu líbí a moc hezky se u nás svým koníčkem baví.
Rekordman Miroslav Kocián pro
naše čtenáře vybral tento oblíbený
citát od Eberhardta Roberta:
„Neboj se nepřátel,
v nejhorším případě tě mohou zabít,
neboj se přátel,
v nejhorším případě tě mohou zradit.
Boj se však lhostejných, protože
s jejich mlčenlivým souhlasem
existuje na světě zrada a vražda.“
Hynek Jurman

Loučení s orchestrionem
vuspuštění orchestrionu, tančilo se
a podávalo tradiční občerstvení.
Původně se nacházel v Jimramově v dnes zaniklém hostinci
U Dvou sluncí. V roce 1911 byl
odkoupen Františkem Dostálem,
který měl ve Věcově obchod a hospodu. Po jeho smrti přešel do vlastnictví synovi Rostislavu Dostálovi,
otci dnešní majitelky.
Více než 100 let starý orchestrion byl vyroben ﬁrmou Františka
Jebavého z Trutnova a distribuován ﬁrmou Hynka Klepetáře z Prahy. Obsahuje dva hrací válce po 7
písničkách, jsou to převážně polky,
valčíky, pochody, ale nalezneme
zde i výjimečnou skladbu - českou
hymnu. Zajímavostí je „šuplík”,
na kterém je zaznamenáno dobové
účetnictví.

Využijte
jedinečnou
příležitost a přijďte se podívat.
-mu-

Městské muzeum
je otevřeno:
říjen-duben
od pondělí do pátku
v čase 8.00-11.30, 12.3016.00 hodin
květen-září nepřetržitě
v čase 8.00-11.30, 12.3016.00 hodin
Vstup do stálé expozice
40 Kč/ 20 Kč, vstup na
výstavu 20 Kč.
Tel.: 566 590 365
muzeum.bystricko@tiscali.cz
www.muzeumbystricko.cz

JAN KLETEČKA ODEŠEL
Dobrý, slušný člověk a poctivý výtvarník Ing. Jan Kletečka opustil nás i Bystřici, kterou měl desítky let za svůj pravý
domov.
Už jako jedenáctiletý získal v Alšově
síni v Praze druhou cenu mladých talentů
republiky. V plenéru pak pozorně sledoval Oldřicha Blažíčka, jenž zajížděl do
nedaleké Rožné.
Absolvoval obchodní akademii a vysokou vojenskou školu. V roce 1964
opustil armádu, přestěhoval se z jižních
Čech do Bystřice a pracoval v uranových
dolech a později ve slévárně ve Štěpánově. A především se bavil kresbou a malováním.
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Byl členem různých výtvarných skupin z Vysočiny, s nimiž nejčastěji vystavoval. Kletečkovy kresby a obrazy
nakonec pronikly až do Ameriky, Afriky,
Japonska či Austrálie. Nejčastěji tvořil
kolorované kresby a také kombinovanou
techniku. V roce 1985 nezištně ilustroval
první knihu o Štěpánově a ještě v létě
2013 vystavoval obrazy během Štěpánovského kulturního léta. Jan Kletečka,
rodák ze Strážku (7. 2. 1925), nás opustil
těsně před svými 89. narozeninami, jeho
obrazy nás však budou těšit nadále...
Hynek Jurman
Jan Kletečka: Pernštejn
(kombinovaná technika)

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

KULTURA

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU BŘEZEN 2014
Neděle 2. března – velký sál KD –
19.00 hodin
Pořádá: Divadlo Beze Jména při ZUŠ
VEČER PLNÝ MUZIKÁLŮ
Orchestr Divadla Beze Jména uvádí
večer plný muzikálů. V programu
jsou nejznámější hity českých i světových muzikálů – Bídníci, Drákula,
My Fair Lady, Polská krev, Fantom
opery, West Side Story, Noc na Karlštejně a mnoho dalších.
Zpívají: Ondřej Kunovský, Jiří Pavlačka, Alena Vorlová a Daniel
Hrůza.
Vstupné: dobrovolné
Sobota 8. března – velký sál KD –
20.00 hodin
X. VINAŘSKÝ PLES
Hraje: ZUBERSKÁ ŠESTKA
a CIMBÁLOVÁ MUZIKA
JOŽKY ŠMUKAŘE
Zpívají: Jožka Šmukař a Žaneta Kiliánová
Uvítací přípitek, předtančení – TK
Orel Telnice, tombola
Prezentace vín: Vinařství Maděřič
a Vinařství Jožky Šmukaře
Generální partner plesu: MEGA–
TEC s.r.o.
Partneři plesu: KOVOLIT, a.s., Mr.
MAGIC, s.r.o., Petrast, a.s., ZLATNÍK-KLENOTNÍK LUKÁŠ BALCAR
Vstupné: 160 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům
Úterý 18. března - 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
Úterý 18. března - velký sál KD –
19.30 hodin
ZÁBAVNÝ POŘAD
TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Účinkují: ZDENĚK IZER a ŠÁRKA VAŇKOVÁ
Humor Zdeňka Izera je jedinečný
a nezaměnitelný. Jako vždy přijdou

na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie nejrůznějších televizních
pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je
obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou
Zdeňka Izera v novém pořadu je
zpěvačka a ﬁnalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková.
Vstupné: 220 Kč
Předprodej: kulturní dům
Úterý 25. března – velký sál KD –
10.00 hodin
VÝCHOVNÝ POŘAD
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Uvádí: Divadlo eMILLIon
V dopravním provozu jsou stanovena pravidla hry – dopravní značky,
které nám radí a pomáhají. Říkají
nám, co smíme a co musíme. Proto je
dobré jim rozumět. A aby to pro děti
bylo zábavné, může k tomu pomoci
i toto představení, ve kterém se děti
dozvědí, jak se správně chovat na silnici i na chodníku, proč jsou na silnici dopravní značky a co znamenají.
Určeno pro děti MŠ, 1. - 3. tř. ZŠ
Délka cca 45 min.
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Středa 26. března – malý sál KD 19.30 hodin
KONCERT KPH
SHADOW QUARTET
ŠTĚPÁN ŠVESTKA – violoncello
MAREK ŠVESTKA – akordeon
MICHAL FRANTA – kontrabas
ONDŘEJ PLHAL – housle
Tato jedinečná formace hudebníků
vznikla koncem 90. let jako reakce
na stávající tvář klasické hudby. Záměrem tohoto seskupení je interpretace klasické hudby v netradičních
úpravách. V širokém repertoáru
kapely nechybí hudba ﬁlmová, muzikálová a populární. Vystoupení je
doprovázeno vtipnými glosami, kterými si čtveřice získává publikum
všech generací. Za posledních pět
let působení Shadow Quartetu na
hudební scéně jsou nepřehlédnutel-

ná vystoupení s umělci, jakými jsou
např. Z. Norisová, J. Korn, J. Ledecký, L. Filipová a další. Zajímavostí
je zápis do Guinessovy knihy rekordů za nejrychlejší interpretaci virtuózní skladby Let čmeláka skladatele
N. Rimského-Korsakova.
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
Pátek 28. března – velký sál KD –
18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Dirigent: Štěpán Husák
Vstupné: dobrovolné
Pondělí 31. března – velký sál KD –
19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Uvádí: DIVADLO V RYTÍŘSKÉ,
Praha
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Radek Holub
Česká premiéra byla 15. 2. 2014
Svěží francouzská komedie Carole
Greepa o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství … aneb Co
způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu
nejlepších přátel.
Pierre a Marie jedou za svými dlouholetými přáteli Charlesem a Carole, kteří žijí v půvabném venkovském domě. Cesta je dlouhá a Pierre
s Marií si krátí čas svou oblíbenou
zábavou – pomlouváním. Není těžké

uhodnout, kdo je v centru jejich pozornosti a na kom nenechají nit suchou. Bohužel víc než drobným nedostatkem se ukáže nepatrný detail.
Pierre nezamkl klávesnici na svém
jinak úžasném mobilu a omylem
vytočil číslo svých hostitelů. Charles a Carole díky tomu v přímém
přenosu poslouchají vše to, co si
o nich jejich nejlepší přátelé myslí.
Ačkoli by bylo jednodušší návštěvu
zrušit, rozhodnou se, že si se svými
„nejlepšími přáteli“ trochu pohrají. Komedie, která měla ve Francii
premiéru v roce 2003, se stále hraje
a herci i diváky je velmi oblíbená.
Jenom v Paříži ji doposud vidělo
přes milion diváků.
Vstupné: 280 Kč
Předprodej: kulturní dům
PŘIPRAVUJEME:

9. dubna Akademie MŠ
12. dubna „Bystřický Kostitřas“
IV. ročník
25. dubna „Kartářka“ - divadelní
představení, hraje divadelní soubor VOFUK Štěpánov nad Svr.
30. dubna Čarodějnice
Prodej vstupenek
/pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764,
Bystřice nad Pernštejnem
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!

Zubní pohotovost BŘEZEN 2014
Březen
1. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
2. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
8. 3. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
9. 3. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
15. 3. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
16. 3. MUDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
22. 3. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
23. 3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
29. 3. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
30. 3. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
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)
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Hry a klamy pro každého

Ve středu 29. ledna jsme byli
s naší školou na výstavě se jménem Hry a klamy ve Žďáru nad
Sázavou. Ráno jsme jeli objednaným autobusem do Bystřice a následně běžným spojem do Žďáru.
Vystoupili jsme na autobusovém
nádraží a šli jsme tam, kam nám
paní učitelka řekla. Došli jsme do
starší budovy. Vyšli jsme do prvního patra, kde nás uvítal příjemný pán.
Byly tam dvě místnosti, nejprve
jsme šli do menší místnosti. Tam
jsme skládali různé hlavolamy,
zaujal mě přístroj, na který se
mačkalo a počítadlo ukazovalo,
kolikrát zmáčkneme na tlačítko
za dvacet sekund.
V druhé místnosti jsem si to užil

Vírská univerzita třetího věku zahajuje
A je to tady. Kraj
Vysočina schválil žádost obce Vír
na projekt „Vírská
univerzita třetího
věku s bonusem“
a poskytl nám dotaci ve výši 42.000,- Kč. A tak v
naší obci můžeme uspořádat soubor
sedmnácti přednášek na mnohá zajímavá témata, která budou většinou
zaměřena především na příslušníky
starší generace. Přivítáme zde cestovatele, lékaře, policisty či známé
osobnosti. Vyzkoušíme si práci
s počítačem, naučíme se správně
stravovat, ale také ochutnáme dobré
víno. Stačí jen sledovat zpravodaje a
udělat si jednou za čtrnáct dní navečer čas. Pro ty, kteří mají problém s
pohybem, rádi přijedeme. Vstup na
přednášky je zdarma a vítaní jsou
zájemci každého věku. A nemusí být
z Víru. Zkrátka, kdo má chuť strávit
chvíli v příjemné společnosti zajímavých hostů a také svých sousedů, je
vítán. Na nejpilnější účastníky (týká
se občanů Víru) čeká na závěr zájezd
do Luhačovic.
První přednáška se koná 20. února a je na téma „Úspory energií v

naší domácnosti“. Mnohým dobře
známý energetický poradce pan Jaroslav Miklík nám poradí, jak ušetřit
za energie, seznámí nás s programem
„Nová zelená úsporám“ a zodpoví
nám i naše dotazy. Zástupce společnosti RWE bude také připraven odpovídat na otázky z publika a přiveze
i nějaký dárek pro účastníky. Akce
proběhne v kulturním domě a zvoní
v 17.00 hodin.
6. března budeme pokračovat přednáškou paní PhDr. Andrey Pokorné,
Ph.D. z lékařské fakulty Masarykovy
univerzity na téma „Medicína pro starší a pokročilé“. Přednášející se bude
věnovat především změnám ve stáří
a jejich odlišení (fyziologie, patologie,
předcházení nemocem, a to zejména respiračním chorobám a úrazům)
a prevenci ageismu – neboli diskriminaci z důvodu stáří. Do lavic v kulturním domě zasedneme nejpozději
v 16.30 hodin.
Na 20. březen připravujeme vystoupení tiskové mluvčí policie Kraje
Vysočina paní kpt. JUDr. Dany Čírtkové a na 3. dubna je naplánováno
povídání a čtení pana RNDr. Václava
Větvičky.
Ladislav Stalmach, starosta obce

OBEC Velké Janovice
a místní obecní knihovna
10. 3. 2014 Pohádkový večer – 17:00
Marie Zítková – J. Karaﬁát - Broučci
11. 3. 2014 Pohádkový večer – 17:30
Dřevěné divadlo – Honza a drak
14. 3. 2014 Večer plný cestování – 17:00
MUDr. Marie Kulková – Putování po Svaté zemi
Přichystáno je občerstvení, doprovodný program,
dárečky pro děti a pohodová atmosféra. Všichni jste srdečně zváni.
16. strana

trošku víc. Nejvíce mě bavilo hrát
si se spolužákem s kuličkou, která
se musela dostat dřevěným labyrintem na určité místo. Vyzkoušel
jsem si všechno. Jednu věc dosud
nechápu, je to něco jako telefon, vypadá to jako satelit. Bylo
to umístěno na jedné a na druhé
straně místnosti. Slyšel jsem hlas
kamaráda, který byl na druhé straně místnosti a šeptal. Svačili jsme
a potom jsme si ještě chvíli užívali. Paní učitelka nám po chvíli
oznámila, že už půjdeme. Bylo mi
to líto, ale co se dá dělat. Šli jsme
na autobus a jeli přes Bystřici do
Prosetína. Výlet jsem si užil a výstavu doporučuji všem.
Štěpán Fučík, 5. ročník
ZŠ a MŠ Prosetín
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OBEC Věžná
14. 3. 2014 Noc s kocourem Mikešem
KD Věžná od 18.00 hodin
S sebou: karimatky a spacáky!!

Všichni jste srdečně zváni.
Přichystáno je občerstvení
a pohodová atmosféra.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Seznam podpořených žádostí v rámci tréninkové výzvy
"Živý venkov ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s."
ýíslo žádosti

Žadatel

ZŠ a MŠ Vír, p.o. okres Žćár nad
Sázavou
2013/TV/01/015 MateĜská škola DaĖkovice

Název akce

Schválený
pĜíspČvek

2013/TV/01/008

Karneval ve Víru

6 400,00
6 720,00

2013/TV/01/003 Sdružení pĜi škole Strážek

DČtský karneval DaĖkovice
DČtský maškarní karneval s
klaunem
BystĜický talent 2014

2013/TV/01/002 Dance Style BystĜice n. P.
Sdružení rodiþĤ a pĜátel školy 1.
2013/TV/01/014
Masopustní radovánky
základní školy v Novém MČstČ n. M.
ZubĜí karneval pro dČti v
2013/TV/01/007 Obec Rozsochy
Rozsochách
2013/TV/01/012 MČstys NedvČdice
NedvČdice dČtem
2013/TV/01/017 TJ Sokol Prosetín
Prosetínský dČtský karneval
2013/TV/01/009 Zámecký statek o.s.
Parawestern - den s koĖmi
2013/TV/01/013 Obec VČžná
Turnaj v badmintonu

CELKEM ROZDċLENO

9 600,00
12 800,00
20 000,00
6 364,00
14 560,00
9 200,00
8 000,00
6 356,00
100 000,00
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MAS Zubří země, o.p.s.
vyhlásila v listopadu 2013
tréninkovou výzvu k podání žádostí o příspěvek na
realizaci propagační akce.
Do 9. 12. 2013 bylo přijato
17 žádostí a dne 7. 1. 2014
na zasedání výběrové komise
bylo doporučeno 10 akcí ke
spoluﬁnancování, které členové programového výboru
následně schválili. Celkem
bylo rozděleno 100.000,- Kč.
Příspěvek na spoluﬁnancování propagačních akcí
v rámci této výzvy byl rozdělován na základě realizace projektu „Osvojení
schopností MAS Zubří země
o.p.s.“ (registrační číslo:
13/018/34100/563/000004)
podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR – opatření
III.4.1 Získávání dovedností,
animace a provádění.
Jarmila Zemanová
MAS Zubří země, o.p.s.

KOUSÍČEK BYSTŘICKA V JIHLAVĚ

Radost, nadšení, dojetí, spokojenost a vlny emocí doprovázely hojně navštívenou vernisáž výstavy „Návrat k tradicím se soubory Rožínka
a Groš“, která byla na druhou polovinu ledna letošního roku přenesena
z Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem do kongresové budovy
Kraje Vysočina v Jihlavě.
I když výstava, připravená pořadateli v prvé řadě jako oslava horáckých tradic a připomínka úspěšné třicetileté práce národopisných
souborů z Dolní Rožínky, je zajímavá, pestrá a úspěšná, vystoupení
členů souborů v průběhu vernisáže
ji překonalo. Stalo se skutečnou
oslavou pohybu, zpěvu, oslavou
dětské kolektivní práce a radosti,
kterou přináší. Oslavou kantorů
(v našem případě kantorek) a horáckých škol a úspěšnou vizitkou
Bystřicka a jeho péče o tradice
svého kraje, o své kořeny.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Spokojenost návštěvníků vernisáže, mezi kterými bylo i několik
funkcionářů Kraje Vysočina a nestor národopisných tradic Horácka
Míla Brtník, z vydařené akce současně pořadatele zavazuje, aby jejich práce měla pokračování. A tak
připomínáme, že soubory Rožínka
a Groš jsou Nositeli tradic Bystřicka
z roku 2013 a my čekáme na Vaše
náměty na živé tradice Bystřicka
a jejich nositele pro rok 2014, abychom mohli vítěze představit nejen
u nás na Bystřicku, ale opět i v Jihlavě.
Eva Zamazalová
17. strana

RŮZNÉ
DROGY A BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM?

Nejjednoduší by bylo, kdyby drogy
nebyly. Ale ony jsou. Proto i v Bystřici nad Pernštejnem působí Kontaktní
a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum. Sérií tří
krátkých rozhovorů s vedoucím centra
přiblížíme čtenáři jejich činnost v našem městě. Není vůbec od věci vědět
o jejich činnosti. Může se to hodit.
S kým Spektrum vlastně pracuje? Můžete blíže popsat Vaši činnost?
Pracujeme se dvěma skupinami lidí.

I. část

MARIHUANA, PERVITIN A SPOUSTA NEJISTOTY

Na jedné straně samozřejmě s těmi, co
aktivně užívají nelegální návykové
látky. Také jsme tu ale pro všechny
další občany, kteří se nějakým způsobem dostanou do kontaktu s drogou
a potřebují se na něco zeptat, ujistit či
poradit. Třeba se jejich dítě najednou
začalo divně chovat, nebo u něj našli
nějaký prášek či prostě jen potřebují
probrat nějakou těžkou situaci.

dá. Méně rizikový způsob je šňupání
nosem, ale to také není nic příjemného. V poslední době se rozšiřuje užívání kapslemi, které se polykají. My
klienty motivujeme k co nejméně rizikovému užívání (např. čisté stříkačky,
kapsle, šňupátka). Z ekonomického
hlediska platí: Čím méně si uživatel
poškodí zdraví, tím méně pak stojí jeho
léčba a návrat do „běžného“ života.

S jakými drogami je možné se
nejčastěji na bystřicku potkat?
A kdo jsou jejich uživatelé?
V okrese Žďár n. S. se z více rizikových drog nejvíce užívá pervitin.
Jde o drogu, která se často vyrábí podomáckým způsobem, z látek, které
jsou víceméně běžně dostupné. Z drog
s menším rizikem je samozřejmě
velmi rozšířená marihuana a extáze.
A kdo jsou uživatelé? To je velmi široká škála lidí od studentů základních
a středních škol až po šedesátníky.
S jakým užíváním pervitinu se
nejčastěji setkáváte?
Nejčastěji se pervitin užívá nitrožilně, tedy injekční stříkačkou do žíly.
Toto je nejvíce rizikový způsob, protože člověk nikdy nemá jistotu, co si
vlastně do žíly (srdce, mozku, oběhu)

Představuji si, že bych užíval drogy. Asi bych měl problém s někým
o tom mluvit.
Souhlasím s tím, že užívání drog je
velmi stigmatizující a lidé to tají. Proto
striktně trváme na našich principech
práce. Základem důvěry k nám je mlčenlivosti. O našem klientovi se prostě
s nikým jiným (mimo výjimečných
situací daných zákonem) nebavíme.
I kdyby to byl partner. Dále může
klient naše služby využívat anonymně, tedy že nám o sobě nesdělí žádné
identiﬁkující údaje.
Co uživatelům drog vlastně nabízíte za služby?
Vše stojí a padá na vytvoření vztahu vzájemné důvěry mezi pracovníkem a klientem, který budujeme
tzv. kontaktní prací – snažíme se být

Divadelní soubor VOFUK Štěpánov

Hynek Jurman: Kartářka

(hořká komedie)

Osoby a obsazení:
Eva, sportovkyně ............................. Iveta Hošková
Řehtal, vtipálek ................................ Pavel Lukášek
Hanka, rodinný typ ......................... Petra Kincová, Lída Markytánová
Casanova, milovník ......................... Hynek Jurman
Emil, podnikatel ............................... Michal Kinc, Ludmila Lukášková
Alena, jeho žena ............................... Míla Chalupníková
Hostinský ........................................... Petr Pešek
Kartářka ............................................ Radka Pytlíková
Policista ............................................. Jan Lukášek
Barmanka ......................................... Zdena Remeňová

Hudba: Jaroslav Ježek
Režie: Hynek Jurman

s klientem v kontaktu. A to tak, aby
měl důvěru se na nás obrátit s problémy v jakékoliv oblasti. My mu je
pomůžeme řešit, nebo ho odkážeme
na jiné vhodnější pracoviště. Klienti
nejčastěji řeší bydlení, práci, komunikaci s úřady, problémy spojené s braním drog. Dále zajišťujeme testování
klientů na závažně infekční choroby.
Dále je možné ho někam doprovodit,
pomoci mu v krizi, předat potřebné informace. A pomoci s léčbou,
abstinencí. Prostě v situaci, kdy již
nechce brát a svůj život chce změnit.
Kde vás lze v Bystřici nad Pernštejnem potkat?
V rámci terénního programu jsme
v Bystřici nad Pernštejnem každé úterý
v sudém týdnu mezi 12 a 16 hodinou.
V případě potřeby však můžeme přijet
i jindy. Terénní program funguje tak,
že se pohybujeme v parcích, ulicích,
hospodách, nádražích. Tam se s klienty potkáváme, hovoříme s nimi, poskytujeme jim služby. (podrobnosti na
www.spektrum.kolping.cz). Poradenství pro rodiče a blízké poskytujeme
ve Žďáře n. S., ul. Žižkova 16. Nebo
je možné sejít se i přímo v Bystřici.
Josef Soukal

Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
úvodní motto mluví o dobrých skutcích a o radosti z nich, kterou věřím,
že v tuto chvíli zakouší každý z Vás. Dovolte mi, abych Vám alespoň tímto
způsobem poděkovala nejen za Vaše nadšení a ochotu, ale i dary, které jste
věnovali v letošní již čtrnácté Tříkrálové sbírce.
Obsahy všech 397 tříkrálových pokladniček jsou v této chvíli sečteny.
Uvnitř se skrývalo opět velké překvapení, a to v podobě vyššího výtěžku než
tomu bylo v roce loňském.
Částka, kterou zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na své pouti napříč
celým okresem a kterou dárci věnovali do tříkrálových pokladniček, činí
2 522 626, 60 Kč, t.j. o 147 294, 60 Kč více než v roce minulém.
V letošním roce došlo také k několika změnám. Do sbírky se zapojily další
obce, jsou to Křižánky a Odranec. Nováčkem sbírky byla i nově nastupující
koordinátorka Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná, která přebrala funkci
po devítiletém působení Mgr. Michaely Kuchtové, která odchází plnit svoje
milé mateřské povinnosti.
Finanční prostředky z letošní sbírky použije Oblastní charita především na
podporu stávajících služeb.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár nad
Sázavou poděkovala za Vaši přízeň a štědrost, díky které můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují a popřála Vám krásný a požehnaný rok 2014.
Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
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Přijme technika elektro
požadavky:

Uvidíte, co ještě svět neviděl!

SVĚTOVÁ PREMIÉRA!!!
Vhodné pro děti od 12 do 112 let!

SÁL KULTURNÍHO DOMU VE ŠTĚPÁNOVĚ NAD SVRATKOU

Neděle 2. března 2014 v 17.00
18. strana

▶ SŠ,VŠ elektro silnoproud i absolvent
▶ ŘP sk.B, PC word, excel, Vyhl.50/1978 a autocad výhodou
(úpravy elektro PD)
▶ Zkušenos s nabídkovými rozpočty elektro výhodou
▶ Smysl pro odpovědnost, časová flexibilita, pečlivost,
orientace na zákazníka
▶ Předpoklady k týmové práci, komunika vní samostatná
osobnost
▶ Životopisy zasílejte na juzova@jicom.cz www.jicom.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPORT

HO LEZCI Z VYSOČINY - zhodnocení lezecké sezóny

Další rok naplněný lezením, adrenalinem a přátelstvím, i tak by se dal
popsat rok 2013 v podání našeho oddílu. V plánu bylo mnoho lezeckých
a společenských akcí, i když ne každá
se povedla nebo proběhla. Rok nám
začal pokračováním kurzu lezení na
umělé stěně, kam jsme pravidelně
docházeli až do konce dubna. Pro některé naše členy, ale začala ta opravdová lezecká sezóna již v únoru, a to
výletem do Vysokých Tater. S cepíny
a mačkami jsme nalezli první horské
metry na Javorový štít a na Kupolu.
Následovaly skialpové výlety do Rakouska a lyžařský výlet do italských
Dolomit.
S příchodem jara jsme na Drátníku

ve Žďárských vrších ukončili kurz
lezení a tím započala outdoorová lezecká sezóna pro všechny naše členy.
V průběhu jarních měsíců jsme několikrát navštívili nejenom skály na
Vysočině, ale také naše oblíbené pískovce v Adršpachu, ve Škrovádu nebo
na Prachově. Větší akcí byl již třetí
autobusový zájezd na Zelené pleso ve
Vysokých Tatrách. Stejně jako v předcházejících letech nejeli jenom lezci,
ale i tentokrát byl autobus z větší části
zaplněn účastníky, kteří do Tater jeli
za vysokohorskou turistikou. Červnové počasí v Dolině Zeleného plesa
nám sice nepřálo tak jako v minulých
letech, přesto bylo našlapáno hodně
kilometrů a nalezeno mnoho metrů
ve stěnách Žeruchových veží, Malého Kežmarského štítu nebo Jastrabej
veže.
Červenec sice patřil k nejsušším

Šermíři z TJ Sokol Bystřice n. P.
vybojovali nejcennější kovy
 4. 1. 2014 Jesenského memoriál USK Praha
Senioři: 1. Jan Kurfürst, 2. Jiří Kurfürst, 3. Michal Kurfürst . 3.
Vilém Mádr USK Praha, 13. Robert König
Junioři: 4. Robert König
 5. 1. 2014 Memoriál Arpáda Nemétha Šamorín
Starší žáci: 8. Robert König, 9. Marek Totušek, 16. Radek Šibor
Starší žačky: 6. Eliška Malíčková
 11. 1. 2014 ECC(Evropský kadetský okruh) Bratislava
Kadeti: první křest našich šermířů ve vrcholné prestižní soutěži účast 180
šermířů. Naši dva šermíři skončili 151. Robert König a 157. Radek
Šibor
 14. 1. 2014 Mladý mušketýr USK Praha
mnž. děvčata 1. Isabela Sedláková, 2. Eliška Mirovská USK Praha, 3.
Barbora Mišková Sokol Praha Vršovice, 6. Daniela Prokešová
mnž. chlapci: 3. Vojtěch Holemý, 7. Štěpán Lahner.
 19. 1. 2014 Cadet Cup Brno
Kadeti:, 9. Robert König, 10. Radek Šibor, 21. Marek Totušek, 31.
Ivo Mička
Kadetky: 14. Eliška Malíčková, 18. Daniela Prokešová
 17. 1. 2014 SP(světový pohár) Paříž
Účast 205 šermířů z celého světa, Jiří Kurfűrst skončil na 147. místě
po těsné prohře s polským šermířem Lezskem Rajským 15:14.
Gratuluji V. Kurfűrst

měsícům, ale zbytek letních dnů bylo
spíš mokro. Přesto se i letos, byť ve
velmi malém počtu, podařilo odjet na
tradiční týdenní pobyt do Adršpachu.
S příchodem podzimu se vydařil také
výlet do Chamonix pod Mont Blancem. Zde byla vylezena například jižní stěna na Aiguille du Midi, byl zdolán Trident du Tacul a přešel se hřeben
spojující Tour Ronde a Mont Maudit.
Závěr roku byl opět podřízen přípravám na Mezinárodní festival outdoorových ﬁlmů, na kterém se kromě
našeho oddílu prezentoval také horolezecký oddíl z Víru a několik ﬁrem
působících v oblasti outdoorových
aktivit. Ukončení naší sezóny, tzv. Poslední slanění, bylo letos rozděleno na
část sportovní, která proběhla tradičně
na Vysoké skále u Štěpánova a část
kulturní, která proběhla v restauraci u

Musilů. Ve vzpomínkách jsme si prošli celý rok, opět vylezli na pískovcové
věže, opět zesekávali cepíny a mačky
do tatranských ledů a pozvaným hostům jsme tak mohli přiblížit činnost
našeho oddílu.
Tím jsme ukončili další lezecký rok
a teď se již plně připravujeme na ten
další. Abychom ovšem mohli uskutečňovat naše plány a mohli pořádat další
akce nejenom pro sebe, ale také pro
bystřické občany, potřebujeme také
partnery, kteří nám pomáhají. Proto
bychom tímto rádi poděkovali Městu
Bystřice n. P., Areálu sportu a kultury
s.r.o., společnostem Wera Werk, ElektrovýrobaCZ s.r.o., Fonorex s.r.o., CykloKalina, AlpinePro a ZDAR a.s. za
podporu a pomoc v loňském roce.
Miloš „Havran“ Vrána
Předseda HO LEZCI Z VYSOČINY

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

Foto zleva:
Štěpán Lahner, Daniela Prokešová, Vojtěch Holemý a Isabela Sedláková
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

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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INZERCE

výhodné

ZIMNÍ
SLEVY

ROZVÍJÍME SE
A HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Jsme společnost s dlouholetou tradicí s vlastním slévárenským provozem ve Štěpánově nad Svratkou. Vyrábíme odlitky ze šedé a tvárné
litiny a nově také hliníku. V současné době zaměstnáváme 150 pracovníků. Pro nově budovanou divizi Obrobna a rozvíjející se kamionovou
dopravu hledáme nové zaměstnance na tyto pozice:
OBSLUHA CNC / PROGRAMÁTOR

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE

Náplň práce

1

Stavební hloubka 82 mm.

Požadujeme

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

Nabízíme

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

www.vpo.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
● STĚHOVÁNÍ a VYKLÍZENÍ, tel: 777926216.
● KOUPÍM starší vydání READERS DIGEST výběr. Tel.: 725 438 127
● HLEDÁME brigádníky, brigádnice na rozvoz knih s vlastním autem.
Vhodné i pro důchodce. Možno i dlouhodobě. Tel. 739 067 695
● 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.
● PŘIJMU účetní na HPP nebo ŽL. Pracoviště Rožná, zašlete jednoduchý životopis na mvalecik@seznam.cz nebo tel.: 737 828 691.

vyvrtávačka,
řídící systém HEIDENHAIN

nadstandardní finanční ohodnocení

příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování

práci v čistém a moderním prostředí nové výrobní haly

zázemí stabilní, prosperující firmy
ŘIDIČ KAMIONOVÉ DOPRAVY

Náplň práce
Požadujeme

český výrobek

Kostelní 91 (vedle knihovny)

Nabízíme


obsluha CNC obráběcího stroje

seřízení CNC stroje, příprava nástrojů

praxi na zařízení typu CNC horizontální


řidič

převážně v mezinárodní kamionové přepravě
flexibilitu a odpovědnost
k požadovaným úkolům

práci v perspektivní firmě se zaměřením nejen
na autodopravu

platové podmínky odpovídající dané profesi

nástup možný i vhodný ihned

bezúhonnost,

Zájemci kontaktujte personální oddělení:

p. Lenka Havlíková
tel. č. 566 591 129
e-mail: lenka.havlikova@zelezarny.cz
www.zelezarny.cz

POZVÁNKA
Město Bystřice nad Pernštejnem,
KPV, ČSBS, PTP,
Sokol, Orel, Junák

zvou všechny občany
na setkání

v pátek

7. března 2014
v 10 hodin

u sochy T. G. Masaryka
u příležitosti 164. výročí
jeho narozenin

]
Myšlenky našeho prvního
prezidenta stále žijí.
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