ROČNÍK VII., ZÁŘÍ 2012, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA

IX/2012

Otevření ZUŠ
Kulturní a sportovní akce
Krajské volby
Školství
Kultura
Mikroregion Bystřicko (Býšovec, Dolní Rožínka, Prosetín, Rovečné, Sejřek )

VOLBY BÝVALY VYKOUPENY ŽIVOTY
S odcházejícím létem přichází
plískanice, slunečných dnů ubývá
a všichni se na Vysočině připravují
na příchod zimy. Ve dnech 12. a 13.
října tohoto roku nás ještě čekají volby. Tentokrát do vyšších samosprávných celků – tedy krajů. Mnozí si
říkají, tyto volby mě nezajímají, zde
nic neovlivním a nakonec kraje by
se měly zrušit. Nebudu polemizovat

o státoprávním uspořádání. Jsem
přesvědčen, že mělo zůstat okresní
uspořádání, ale sněmovna rozhodla
o zřízení krajů v roce 2000, a proto jsou. Pro obyčejného občana se
v podstatě nic nezměnilo. Ruku na
srdce – kdo kdy mimo úředníků jednal na kraji? Myslím, že minimum
lidí. Kraj je mezistupněm mezi obec-

OTEVŘENÍ NOVÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

(Pokračování na str. 6)

BYSTŘICKÝ
VELETRH
VZDĚLÁVÁNÍ
2. ročník

Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem

čtvrtek 18. 10. 2012
10.00 - 16.00 hodin

V odpoledních hodinách 10. září 2012 jsme slavnostně otevřeli novou základní uměleckou školu. Budova přístavby ZŠ Nádražní prošla kompletní rekonstrukcí, na jejímž konci nyní stojí nová moderní umělecká škola, která prostorově
i funkčností vyhovuje svému účelu – výchově a vzdělávání 405-ti dětí v hudebním a výtvarném oboru. Škola má 18 tříd, 2 velké sály a zkušebny s jevištěm,
velký výtvarný obor s kreslírnou a modelovnou a do budoucna otevřené předpoklady a podmínky k výuce dalších oborů – literárně dramatického a tanečního.
Velkou výhodou je těsné sousedství s gymnáziem, základní a mateřskou školou, odkud k nám mají děti velmi blízko. Větší vzdálenost k autobusovým spojům pro dojíždějící děti jsme se snažili kompenzovat úpravou rozvrhů, které jsme
zkušebně spustili o něco dříve a s jinými přestávkami.
Při otevření školy jsme přivítali vzácné hosty, z Krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Evu Chvátalovou, pana Mgr. Libora Buchtu z ČŠI kraje Zlínského,
pana Vladimíra Novotného, radního Kraje Vysočina, bývalou ředitelku LŠU
Růženu Čechovou, Kláru Kulikovou a Verku Popaďákovou ze ZUŠ Alexandra
Dubčeka ve Vranově nad Toplou. V projevech se k nim přidali i starosta ing.
Karel Pačiska a Mgr. Eva Bagarová, ředitelka ZUŠ.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci stavby školy i všem, kteří si ji
přišli v hojném počtu prohlédnout a nás všechny podpořit.
Dětem i učitelům přejeme, aby se jim ve škole dobře pracovalo, hrálo, zpívalo
a malovalo, aby si od nás do života mnoho odnesli.
Eva Bagarová, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

10.00 - Zahájení
10.05 - Přivítání starostou města,
ředitelem Wera Werk s.r.o.
a řediteli gymnázia a VOŠ a SOŠ
10.30 - Bystřický kutil - soutěž zručnosti a vědomostí
11.00 - Volná prohlídka vystavovaných stánků
12.00 - Koncert bystřické kapely Rabies
13.00 - Ukončení oficiální části
13.05 - Konzultace a nabídky firem vč. pracovních míst,
představení projektu Centrum zelených vědomostí
15.30 - Ukončení veletrhustarostou mČsta, Ĝeditelem Wera Werk s.r.o. a Ĝediteli

www.bystricenp.cz
Generální partner:

Téma měsíce:

strana 1
strana 4
strana 5
strana 8
strana 9 - 12
strana 14 - 15

OTEVŘENÍ NOVÉ ZUŠ V BYSTŘICI N.P.

INZERCE

SUZUKI Bystřice nad Pernštejnem
2. strana

Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pern., tel.: 566 552 985, fax: 566 552 985
info@suzuki-bystrice.cz, www.suzuki-bystrice.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

RŮZNÉ
Kulturní dům a Sbor dobrovolných hasičů v Bystřici nad Pernštejnem

Blahopřání k narozeninám

TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ HODY

Pan Jan Kurfürst oslavil v plném zdraví a veselé mysli krásné 90.
narozeniny. Narodil se 29. srpna 1922 v Bočkově ulici v Bystřici nad
Pernštejnem. Celý život pracoval jako zaměstnanec Městského národního výboru v Bystřici, od roku 1969 jako vedoucí správního odboru. Po
odchodu do důchodu ještě mnoho let pracoval jako vedoucí bystřického
kina. V roce 1968 uspořádal podpisovou akci proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy, v době normalizace byl za to potrestán, musel opustit místo
a přijmout podřadnou práci. Přesto ho stále potkáváme jako usměvavého, milého pána, který se stále zajímá o vše nové v Bystřici, má kolem
sebe své blízké a svou rodinu. Přejeme mu do příštích let pevné zdraví
a hodně dobrých lidí kolem sebe.
Eva Bagarová, členka Sboru pro občanské záležitosti

konané pod záštitou starosty města
Sobota 13. října 2012 – náměstí
16.00 hodin - Stavění máje za doprovodu Dechové hudby Pavla Slezáka
17.00 hodin - Koncert country skupiny STARÝ FÓRY + Tomáš Linka
19.00 hodin - Noční ohňová show – Novus Origo Polná
Neděle 14. října 2012 – náměstí
09.00 hodin
- Zahájení hodového jarmarku
09.15 hodin
- Povolení hodů a předání klíče od města
u staré radnice na náměstí
- Děti mateřských škol
- Dechová hudba Bystřická kapela
09.45 hodin
- Dechový orchestr ZUŠ
10.20 hodin
- Aerobik DDM
- Dance style Bystřice n.P.
- Roztleskávačky Domanín
- Aerobik J. Exlové
10.45 hodin
- Rytířské klání – Rytíři Země zubra
11.15 hodin
- Elvis Presley Revival Band
12.30 hodin
- Soutěž v pojídání bramborových šišek
sypaných mákem. Pokus o vytvoření rekordu
za účasti špičkových jedlíků a prezidenta Agentury
„Dobrý den“ z Pelhřimova Miroslava Marka
Zúčastní se mj. Kamil Hamerský - mistr světa
v pojídání švestkových, meruňkových
a houskových knedlíků
14.15 hodin
- Hodový průvod - pokud nám počasí bude přát
14.30 hodin
- TRADIČNÍ ORTEL se souzením berana
Po skončení ortelu hraje k poslechu a tanci
dechová hudba Bystřická kapela
Pro děti: kolotoče a jiné atrakce, projížďky na koních
Po celý den probíhá velký jarmark s bohatým občerstvením, tradiční
hodoví obři, kejklíři na chůdách, ﬂašinetář, žid s židovkou …

nabízí

výstavbu rodinných domù
Stavba dle požadavkù stavebníka “na klíè”, pøípadnì dle dohody
Postupné financování dle skuteènì provedených prací
Garantovanou cenu RD po celou dobu stavby
Možnost využití dvou RD:
- Ekonomik - cena od 1..000,- Kè vè. DPH
- Start - cena od 1.6.000,- Kè vè. DPH
Možnost zajištìní úvìru u ÈMSS

Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na přípravě Bystřických hodů

TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem, oddíl šermu, uspořádal 18. 8-25.
8.2012 mezinárodní letní soustředění
šermířů. Účastnilo se 101 dětí z oddílů a jednot Sokol Bystřice n. P., USK

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

Mezinárodní soustředění šermířů
Praha, SK Zlín, Slezan Opava, Sokol
Vršovice, Sokol Šternberk, Sokol
Brno, Orel Hradec Králové, šerm

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Ostrava, STU Brataislava a San Quirino z Itálie. Akce měla velký úspěch
a v roce 2013 bude zopakována.

Děkuji všem sponzorům, Wera
werk s.r.o., ZDT Nové Veselí s.r.o.,
HVP a.s. náš partner, a Alfa Scrap
s.r.o.
Vlastimil Kurfűrst, foto Ivo Borna
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2012
Datum

Název akce

Místo

26. 9.

Výchovný hudebnČ zábavný poĜad BezpeþnČ pĜed
cestou; 10.00 hod.

27. 9.

Divadelní pĜedstavení – Zamilovat se…; 19.30 hod.

28. 9.

Turnaj ve florbalu – muži“B“
Tradiþní „Svatováclavské hody“; prĤvod po
obcích od 8.30 hod.; u máje od 16.00 hod.
SK BystĜice - HFK TĜebíþ; 15.30 hod.
Beseda s Hynkem Jurmanem; 16.00 hod.

Velký sál KD
BystĜice
Velký sál KD
BystĜice
Sportovní hala

30. 9.
30. 9.
30. 9.
2. - 3. 10.
4. 10.
5. - 7. 10.
7. 10.
7. 10.
9. 10.
9. 10.
12. - 14. 10.
13.10.
13. - 14. 10.

VýchovnČ vzdČlávací koncert Jumping Drums
Zahájení taneþního kurzu pro dospČlé - zaþáteþníci
Víkend s aerobikem
Tradiþní „Svatováclavské hody“; prĤvod po obci
od 12.30 hod.; u máje od 16.00 hod.
Tradiþní hodová zábava; 17.00 hodin; hraje
BystĜická kapela
Kino – animované pásmo pohádek

14. 10.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 14.00 hod.
Víkend s aerobikem
Hodová zábava; 20.30 hod.; hraje ANNA ROCK
Tradiþní bystĜické hody
Oslava 230. výroþí postavení prosetínské
modlitebny; 9.30 hod.
Tradiþní hody ve ŠtČpánovČ

18. 10.

BystĜický veletrh vzdČlávání; 9.00 – 16.00 hod.

19. 10.

Když jde kĤzle otevĜít – dČtské divadlo; 10.00 hod.

19. 10.

Koncert 15 let pČveckého sboru Studánka

14. 10.

19. - 21. 10.
20. 10.
21. 10.
24. 10.
25. 10.
26. - 28. 10.
30. 10.
1.9. - 30.10.

Víkend s aerobikem
Mistrovský zápas 2. ligy mužĤ ve florbalu ASK
BystĜice-FBC Trutnov
Mistrovský zápas 2. ligy mužĤ ve florbalu ASK
BystĜice-Florbal Primátor Náchod
Divadlo dámská šatna; 19.30 hod.
Setkání se spisovatel. Martinou Bittnerovou; 17.00
Víkend s aerobikem
Violoncellový recitál (koncert KPH); 19.30 hod.

Zvole
Stadion SK
Roveþné, Na RĤžku
Velký sál KD
BystĜice
Velký sál KD
BystĜice
Sportovní hala

Organizátor
KD BystĜice n. P.
KD BystĜice n. P.
ASK BystĜice n. P.
Mládež ze Zvole a
Olešínek
SK BystĜice
Obec Roveþné
KD BystĜice
KD BystĜice
Zora MoudĜíková

Branišov

Mládež a SDH Branišov

KD Branišov

SDH Branišov

Velký sál KD
BystĜice
Orlovna
Sportovní hala
KD ŠtČpánov n.S.
Masarykovo námČstí
Prosetín
NámČstí ŠtČpánov
Velký sál KD
BystĜice
Velký sál KD
BystĜice
Velký sál KD
BystĜice
Sportovní hala

KD BystĜice
SKS Orel BystĜice n.P.
M. Jozová
FK Železárny ŠtČpánov
KD a SDH BystĜice
Staršovstvo FS ýCE
Prosetín
FK Železárny ŠtČpánov
MČsto BystĜice n. P.
KD BystĜice
ZUŠ a KD BystĜice
Zita Svobodová

Sportovní hala

ASK BystĜice n. P.

Sportovní hala

ASK BystĜice n. P.

Velký sál KD
BystĜice
MČstská knihovna
Sportovní hala
Velký sál KD
BystĜice

BystĜické národní
divadlo
MČstská knihovna
Zemanová

DČtská soutČž 2012 (výtvarná a literární)

BystĜicko

KD BystĜice
MČsto BystĜice n.P. a
Mikroregion BystĜicko

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

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
1.9. Jaroslava Jelínková
Martin Tomášek
1.9. Lenka Štěpánková
Bohumil Martinec
Narození
ČERVEN 2012
1.6. Jáchym Horák
7.6. Maxmilián Sklenář
23.6. Zuzana Trčková
ČERVENEC 2012
3.7. Karolína Koudelková
11.7. Gabriela Gregorová
12.7. Tadeáš Vaník
13.7. Eliška Žatečková
26.7. Dominika Víchová
30.7. Soﬁe Peštová
30.7. František Hanzlík
Jubilanti
ŘÍJEN 2012
Bohumil Vostrejž
89 let
MUDr.Arnošt Grund
88 let
Marie Pešinová
85 let
František Hanák
85 let
Marie Brázdová
85 let
Marie Kašparová
85 let
Miloš Vetešník
80 let
Václav Drla
70 let
Lubomír Straka
70 let
Josef Mazourek
70 let
Růžena Šikulová
70 let
Úmrtí
ČERVENEC 2012
13.7. Dana Pinkavová
46 let
27.7. Hana Navrátilová
53 let
30.7. Mária Benešová
83 let
31.7. Zdeňka Najtová
81 let
SRPEN 2012
5.8. Miloslav Mlynář
83 let
12.8. Vilém Blažek
82 let
15.8. Růžena Kolbábková 97 let
15.8. Josef Moncman
79 let
17.8. Vladimír Menšík
66 let
24.8. Milada Bardarovová 85 let

VZPOMÍNKA
Děkujeme vám všem, kteří jste
se přišli naposledy rozloučit s panem Vladimírem Menšíkem z
Bystřice n. P. Děkujeme za slova
útěchy a květinové dary.
Jarmila, Vladimír a Michal
Menšíkovi

NA RÁCOVÉ SE LOUČILO S PRÁZDNINAMI
Nezvykle mířily desítky bystřických občanů poslední prázdninový
den, v neděli 2. září 2012, do lokality Rácová k dřevěnému pavilonu.
Vystřídalo se jich tam toho dne
kolem stovky. Po uvítání starostou
města Ing. K. Pačiskou přiblížil problematiku revitalizace zdejší lokality
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Ing. Fr. Klimeš a vyzval přítomné na
vycházku k dvěma obnoveným rybníčkům. Rovná padesátka zájemců
skutečně vykročila a jen zhruba desítka zůstala v tu chvíli na místě, kde
začaly ladit kytaristky a zakrátko zahořel i oheň.
Po návratu ještě nastínil místosta-

rosta Mgr. J. Vojta další fázi revitalizace, a pak už se rozezněly struny
a veselí.
Uzeniny i hojnost pití zajistilo
Město Bystřice, řada vtipných historek zazněla především během hovorů, dvakrát i do mikrofonu. Hra i
zpěv Lenky Macháčkové a Ivety Ho-

rákové opravdu stály za to a opečené
špekáčky chutnaly!
Na úspěchu akce se podíleli kromě jmenovaných především zaměstnanci TIC Bystřice, vedení Lesního
společenství obcí připravilo zázemí.
-HJ-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA

NĚKOLIK SLOV KE KRAJSKÝM VOLBÁM
Ve dnech 12. října 2012 od 14,00 do 22,00 hodin a 13. října 2012 od 8,00 do 14,00 hodin se na území naší republiky uskuteční volby do
krajských zastupitelstev a do 1/3 Senátu. V našem volebním obvodu se volby do Senátu konaly v roce 2008 souběžně s volbami krajskými.
Vzhledem k tomu, že volební období senátorů je 6ti leté a každé 2 roky se obměňuje 1/3 Senátu, v letošním roce se v našem volebním obvodu
č. 51 volby do Senátu nekonají. V našem městě se volby do Senátu uskuteční až v roce 2014 souběžně s volbami komunálními.
Do krajského zastupitelstva podalo kandidátní listiny celkem 18 volebních stran.
Místem konání voleb :
ve volebním okrsku číslo 1
je volební místnost - Základní
škola, Nádražní 615, Bystřice nad
Pernštejnem
pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411,
418, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480,
491, 496, 511, 600, 612, 613, 614,
615, 624, 629, 639, 760, 765, 906 až
908, 992
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536,
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 902
v ulici Topolová pro č.p. 532, 533,
534, 552, 553, 554, 555
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866,
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905,
v ulici Nový dvůr pro č.p. 109, 318,
342, 449, 499, 541, 569, 570, 587,
588, 644,1498, 1499
v ulicích: Suchý kopec, Beranka,
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu,
Průmyslová, Strojírenská
ve volebním okrsku číslo 2
je volební místnost – Základní
škola, Nádražní 615, Bystřice nad
Pernštejnem
pro voliče bydlící
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872,
888 až 890
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878,
909 až 920
v ulici Lipová pro č.p. 879 až 887

ve volebním okrsku číslo 3
je volební místnost – Mateřská
škola „Korálky“, Zahradní 622,
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící
v ulicích: Bratrušínská, Pod Horou, Vírská, Pod Kaštany, Kostelní,
Bočkova, Farská, Na Kameníku,
Na Cihelně, Zahradní, Souběžná, Ant. Štourače, Voldán, Větrná,
K Valše,
v ulici Rácová čp.316
Jitřenka čp. 515

pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masarykovo
náměstí, Tyršova, Luční, Příční,
Dr.Veselého, Malá branka, Rud.
Vaška, Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, Cibulkova, Koželužská, Na Příkopech, Na Skřipci, Na
Vyhlídce, Lužánky
v ulici Novoměstská pro č.p. 32, 33,
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327,
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489,
501, 502, 585, 586, 589, 849, 853,
996, 997
v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341,
ve volebním okrsku číslo 4
je volební místnost - Kulturní 346
dům, Luční 764, Bystřice nad Pern- v ulici Rácová čp. 1501
štejnem
ve volebním okrsku číslo 7
pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, je volební místnost – Dům s pečovatelskou službou, Hornická 643,
965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630, 631, Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící
632, 962 až 964, 977 až 982
v ulici Hornická pro č.p. 643
v ulicích: Černý vršek, K Domave volebním okrsku číslo 5
je volební místnost - Střední ze- nínku, Zlatá, Stříbrná, Rovinky,
mědělská škola, Dr. Veselého 528, Forota, Starý dvůr, Za Rybníčkem,
U Jeřába, Na Samotě, Na Pile
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící v místní části Dopro voliče bydlící
v ulici Spojovací pro č.p. 921 až manínek v ulicích Lnářská, K Zámečku, K Hájům
929, 933 až 938
v ulici Novoměstská pro č p. 930 až
ve volebním okrsku číslo 8
932, 948, 949
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947, je volební místnost - Kulturní
dům Bratrušín čp. 1101
950 až 954.
pro voliče bydlící v místní části Bratrušín.
ve volebním okrsku číslo 6
je volební místnost – Městské muzeum, Masarykovo náměstí čp.1, ve volebním okrsku číslo 9
je volební místnost - bývalá škola
Bystřice nad Pernštejnem

Pivonice čp. 33
pro voliče bydlící v místní části Pivonice
ve volebním okrsku číslo 10
je volební místnost - bývalá škola
Lesoňovice čp. 13
pro voliče bydlící v místní části Lesoňovice a Kozlov
ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – Hasičská
zbrojnice Dvořiště
pro voliče bydlící v místní části
Dvořiště
ve volebním okrsku číslo 12
je volební místnost – bývalá škola
Karasín čp. 38
pro voliče bydlící v místní části Karasín
ve volebním okrsku číslo 13
je volební místnost - Kulturní
dům Vítochov čp. 10
pro voliče bydlící v místní části Vítochov.
ve volebním okrsku číslo 14
je volební místnost - Kulturní
dům Domanín čp.10
pro voliče bydlící v místní části Domanín.
ve volebním okrsku číslo 15
je volební místnost – Motorest
Rovné čp. 61
pro voliče bydlící v místní části Rovné a Divišov.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je přihlášek k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje.

údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. Rovněž tak je neplatný hlas, pokud bude vložen v nesprávné
úřední obálce.

Voliči musí ve volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči, kteří nebudou moci hlasovat ve svém volebním okrsku, mohou
požádat o vydání voličského průkazu. Tento voličský průkaz opravňuje
voliče volit v kterémkoliv volebním okrsku v Kraji Vysočina. Volič může
požádat o vydání voličského průkazu pouze na obecním úřadě v místě
svého trvalého bydliště. O vydání voličského průkazu může volič požádat
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 29. 6. 2012, a to osobně na obecním úřadu
nejpozději ve středu 10. října 2012 do 16,00 hodin nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tedy do pátku
5. října 2012.

Voliči obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
tj. 9. 10. 2012, sadu hlasovacích lístků. Jedna sada bude obsahovat 18 hlasovacích lístků všech volebních stran, které podaly kandidátní listinu pro
volby do zastupitelstva Kraje Vysočina.
Ve volební místnosti obdrží voliči šedou úřední obálku označenou úředním razítkem městského úřadu. Do obálky vloží volič hlasovací lístek
volební strany, které dává svůj hlas v krajských volbách. Obálku obdrží
každý volič ve volební místnosti poté, co prokáže okrskové volební komisi
svoji totožnost. Do obálky vloží volič pouze jeden hlasovací lístek s tím, že
na hlasovacím lístku pro volby do krajského zastupitelstva může zakroužkováním pořadového čísla maximálně u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Poškozené nebo
přeložené hlasovací lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Voliči mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o
to, aby mohli hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O
návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou
mohou požádat voliči městský úřad, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi.
O možnost volit v místě trvalého bydliště do přenosné volební schránky mohou voliči požádat telefonicky na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem
tajemnici MěÚ, tel. 566590332 a dále na oddělení správním odboru
správního a školství MěÚ, tel. 566590334 – paní Martínková, Holá, tel.
566590335 – paní Martincová, tel. 566590312 – paní Tvarůžková.
Tajemnice MěÚ :
Eva Špatková
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Volby bývaly ...

(Pokračování ze str.1)

ní samosprávou a parlamentem. Je zřizovatelem mnoha institucí na úrovni měst
a regionů. Financuje a koordinuje činnost zásadních potřeb občanů. Naše město
i region využívají kraj v široké škále. Máme tu krajská zařízení – hasiče, Policii
ČR, záchranku, střední školství, speciální školství nebo domov důchodců. Kraj
přispívá na dopravní obslužnost, spoluﬁnancuje některé projekty a zajišťuje chod
zdravotnických zařízení.
Mohl bych jmenovat ještě mnoho dalších funkcí, ale podstata mého sdělení
vám, spoluobčanům, je jiná. Je třeba přijít k volbám a podpořit kandidáty svého
regionu, protože to budou vaši zástupci, kteří do chodu kraje zasáhnou. Nemám
na mysli, že rozhodující je strana nebo hnutí, či účelové uskupení. Je důležité
jít k volbám a dát svůj hlas. Jenom takto můžete ovlivnit řízení věcí veřejných.
V minulosti se za svobodné volební právo i umíralo.
Karel Pačiska

BYSTŘICKÝ VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ
Město Bystřice nad Pernštejnem pořádá 2. ročník veletrhu vzdělávání. Proběhne ve velkém sále Kulturního domu v Bystřice n. P. dne 18. 10. 2012.
Své vzdělávací instituce budou pre- Program:
zentovat VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. a 10.00 - Zahájení (příchod žáků bystřicGymnázium Bystřice n.P. Generálním kých škol a příjezd žáků okolních škol)
partnerem akce je Wera Werk s.r.o. 10.05 - Přivítání starostou města, řediteVeletrh je otevřen jak všem podnikům lem Wera Werk s.r.o. a řediteli gymnáa ﬁrmám našeho regionu, které budou zia a VOŠ a SOŠ
ochotny stát se partnery veletrhu, tak 10.30 - Bystřický kutil – vědomostní
široké veřejnosti. Hlavními hosty však soutěž a soutěž zručnosti žákovských
budou žáci devátých tříd základních týmů jednotlivých škol
škol, kteří si budou vybírat z nabídek 11.00 - Volná prohlídka vystavovaných
budoucího uplatnění. Pozvánky byly stánků jednotlivých partnerů
zaslány ZŠ TGM Bystřice n.P., ZŠ 12.00 - Koncert bystřické kapely RaNádražní 615 Bystřice n.P., ZŠ a MŠ bies
Dolní Rožínka, ZŠ a MŠ Strážek, ZŠ 13.00 - Ukončení oﬁciální části
a MŠ Štěpánov n.S., ZŠ a MŠ Ned- 13.05 - Konzultace a nabídky ﬁrem vč.
vědice, ZŠ a MŠ Jimramov, ZŠ a MŠ pracovních míst, představení projektu
Křižanov, ZŠ Bystré. Svoz zajistí na Centrum zelených vědomostí veřejsvé náklady Město Bystřice nad Pern- nosti
štejnem.
15.30 - Ukončení veletrhu

Nová třídící linka na Technických službách
Dne 3. 9. 2012 byla na Technických službách zprovozněna
nová třídicí linka druhotných surovin.
Třídící linka se skládá ze tří částí – samostatných dopravníkových
pásů. Prvním pásem, jenž je vybaven
hřebly, je plastový odpad vynášen na
prostřední třídící pás, na němž dochází
k dotřídění podle druhů materiálů, ze
kterých jsou vyrobeny. Každý druh
má totiž odlišnou technologii zpracování a možnosti využití. Nečistoty a
jinak nevyužitelné odpady jsou potom
vynášeny 3. pásem do kontejneru a
končí na skládce. Vytříděné odpady,
ze kterých se na třídící lince stala druhotná surovina, se slisují do balíků a
míří do skladu a odtud ke zpracovateli.
A k čemu se potom dále vytříděné plasty využívají? Z PET lahví se

vyrábí vlákna, která se používají jako
výplň zimních bund a spacáků nebo
se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají
nové fólie a různé pytle. Polystyren
slouží k výrobě speciálních tepelně izolačních cihel. Z ostatních tzv.
směsných plastů vznikají například
odpadkové koše, kompostéry, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba
nebo protihlukové stěny u dálnic.
Na třídící lince bude zpracováván
odpad z celého svozového regionu
společnosti TS města a.s.. Linka byla
vybudována s nákladem cca 1 mil. Kč
a z vlastních zdrojů (bez využití dotací).
TS města a.s.

INFORMACE O ZATAJENÍ NÁLEZU VĚCÍ NEBO RADY JAK SI CHRÁNIT SVÉ FINANCE
Neoprávněné držení platebního prostředku
• Peněženka je věc, ve které většina z nás nosí hlavně ﬁnanční hotovost,
platební karty a další osobní doklady, jenž chceme mít vždy po ruce. Peněženku nosíme v kabelkách, taškách, v batozích. Někteří potencionální
poškození v některých případech pachatelům usnadňují jejich činnost. Když
se podíváte kolem sebe například v obchodech, uvidíte odložené tašky v nákupních vozících, někdy dokonce i otevřené. I pánové nosící peněženku
s doklady v zadních kapsách u kalhot, si při zvýšeném počtu nakupujících
u vybraného zboží či stojící ve frontách, nemusí ani všimnout, že o ni přišli.
• O své věci můžete také přijít v kancelářích, provozovnách, čekárnách, restauračních zařízeních a dalších objektech. Pokud kancelář, ve které máte
své osobní věci, musíte opustit, raději vstupní dveře zamykejte. I když si
myslíte, že odcházíte na malou chvilku a hned se vrátíte, pachatel může vaši
nepřítomnosti velmi rychle využít. Uzamknutím místnosti mu do ní ztížíte
vniknutí nebo krádeži přímo zabráníte. Při čekání na lékařské ošetření si
v čekárnách můžete přečíst, ať nenecháváte cenné věci bez dozoru. Raději
je vždy mějte při sobě a pod dohledem.
• Dalším rizikem skrývajícím se v peněžence je ztráta nebo odcizení platební
karty. Právě tyto platební prostředky jsou v současné době běžným doplňkem většiny jejich uživatelů. Platební karty mají z pohledu lidí své zastánce
i odpůrce, klady i zápory. Mezi výhody patří fakt, že nemusíte u sebe nosit
ﬁnanční hotovost a tím tak eliminujete její zcizení. Problémy nastávají v případě, kdy nenaleznete kartu u sebe či je vám zcizena. Pokud si navíc napíšete na kartu PIN nebo si ho uložíte na lístečku do peněženky, buďte si jisti,
že pohotový pachatel velmi rychle provede neoprávněný výběr a dokáže vás
připravit o větší sumu naspořených peněz. Informace, jak zamezit neoprávněnému výběru, dostane každý nový majitel od zástupce peněžního ústavu,
od kterého si platební kartu přebírá. Pokud tedy zjistíte, že jste o kartu přišli,
snažte se ji co nejrychleji zablokovat. PIN je klíč k vašim účtům, proto
se jej snažte zapamatovat a v žádném případě si ho nepište na kartu, ani na
lístečky, ani si ho neukládejte do mobilního telefonu.
• Počátkem měsíce února přijali policisté z Obvodního oddělení v Bystřici
nad Pernštejnem oznámení o odcizení pánské peněženky z odloženého batohu. Finanční hotovost, platební karta a doklady byly poškozenému odcizeny z bytu. Protože měl oznamovatel PIN kód ponechán v peněžence, mohl

• Mezi pachatele se sami zařadí ti lidé, kteří peněženku s obsahem naleznou,
ale původnímu majiteli ji nevrátí. Taková osoba, která nález zatají, se dopouští přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a vystavuje se tak trestu odnětí svobody až na dvě léta.
• O takovém jednání ví své čtyřiapadesátiletý muž. Ten svoji peněženku ztratil na parkovišti před obchodním domem na ulici Dvořákova ve Žďáře nad
Sázavou, když ukládal zakoupené zboží do svého vozu. Potencionální nálezce mohl nalezenou peněženku majiteli vrátit, neboť poškozený měl uvnitř
doklady i svoji vizitku s kontakty. Neučinil tak.
• Mnoho obchodů v současné době využívají pro ochranu prodávaného zboží
i zákazníků ve svých prostorech monitorovací zařízení, která snímají prostory nejen uvnitř objektu, ale i v prostoru před obchody. Takže se může stát,
že jednání nálezce je kamerovým systémem zaznamenáno.
Co s nalezenou peněženkou udělá poctivý nálezce?
• nalezenou věc je každý povinen vrátit majiteli, pokud jej zjistí
• odevzdat ji na policii
• odevzdat ji na příslušný městský nebo obecní úřad (ztráty a nálezy)
• informovat zaměstnance obchodu (kdyby se majitel vrátil)
Jana Martincová
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pachatel provést výběr hotovosti z bankomatu, což také učinil. Způsobená
škoda byla ve výši 7 400 korun. Tento případ policisté zanedlouho objasnili.
Pachatele krádeže zjistili a případ řešili ve zkráceném přípravném řízení.
• Když zadáváte PIN u bankomatu nebo v prodejnách, dobrým zakrytím
klávesnice ztížíte či znemožníte odpozorování tohoto důležitého kódu.
• Policisté řeší případy zneužití a neoprávněné držení platební karty poměrně
často. Neoprávněné držení platebního prostředku na teritoriu Žďárska za
prvních sedm měsíců tohoto roku bylo zadokumentováno v 35 případech.
Policistům se podařilo objasnit celkem 12 případů, což je 34 % z celkového počtu oznámených případů. Pachatelé objasněných případů využili nepozornosti majitelů, kteří o své věci přišli v provozovnách, v neuzamčených
kancelářích, restauračních zařízeních či na stavbách.
rok
2012
2011
2010

zjištěno
35
74
62

objasněno
12
19
15

procenta
34%
26%
24%

škoda
81 000
365 000
208 000

RŮZNÉ

Co zkoumá CzechGlobe v Domanínku?
Experiment po výzkum vlivu zvýšené koncentrace skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2) - Domanínek vstoupil do druhé fáze
V červenci 2012 dokončili pracov- kulace vzduchu, zajišťujícím mini- republiky. Tato vědecko-výzkumná zemské biosféře i lidské společnosti.
níci Centra výzkumu globální změny malizaci spotřeby dodávaného CO2, instituce vznikla v Brně v lednu 2011 Pracoviště budované infrastruktury
(CVGZ) Akademie věd ČR (Czech- a střešním systémem pro manipulaci a navázala na téměř dvacetiletou tra- jsou rozmístěna po celém území ČesGlobe) první fázi realizace polního množství dopadajících dešťových dici základního výzkumu v Ústavu ké republiky.
experimentu pro výzkum vlivu zvý- srážek. Cílem experimentu je vy- systémové biologie a ekologie.
Na řešení výzkumných programů
šené koncentrace CO2 na rostliny hodnotit interakce působení zvýšené
CzechGlobe je konkrétní reakcí se podílejí vědecké týmy spolupracuv lokalitě Domanínek (Bystřice nad koncentrace CO2, sucha a UV radia- na silnou společenskou objednávku jící se špičkovými odborníky z presPernštejnem). V rámci této fáze bylo ce na rostliny a objasnit mechanismy vybudovat výzkumnou infrastruktu- tižních vědeckých a vzdělávacích tuvybudováno oplocení experimentální aklimace a adaptace rostlin na půso- ru, která umožní komplexně studovat zemských i mezinárodních institucí.
problematiku globální změny a plnit S pomocí nejmodernějších postupů a
plochy, zřízena odstavná plocha pro bení těchto faktorů.
Zatímco dnes se blíží koncentrace mezinárodní závazky, které Česká re- přístrojového vybavení studují vývoj
přečerpávání kapalného CO2 do zásobníku a základní infrastruktura pro oxidu uhličitého ve vzduchu k hranici publika v této oblasti přijala.
klimatu, dopady globální změny na
instalaci a řízení 24 komor určených 400 ppm (perts par milion, čili milion
Výzkumná infrastruktura Czech- biologickou rozmanitost, ekosystémy
ke kultivaci rostlin při zvýšené atmo- molekul vzduchu obsahuje 400 mo- Globe je ﬁnancována ze strukturál- a společnost, projevující se zejména
lekul oxidu uhličitého), experiment ních fondů Evropské unie – konkrét- ve střední Evropě. Současně navrsférické koncentraci CO2.
V následující fázi (září) proběhne se bude zabývat koncentrací 550 až ně z Operačního programu Výzkum hují inovační technologické postupy
testování dvou komor s rozdílnou 700 ppm (průměrně pozorujeme ná- a vývoj pro inovace. Spočívá v bu- a opatření, jejichž cílem je umožnit
propustností pro UV radiaci a na jaře růst asi 2 ppm ročně).
dování a rozvoji evropského Centra orgánům státní správy České republi2013 by měl být zahájen plný provoz
CzechGlobe je stěžejním projek- excelence, tedy moderní výzkumné ky a Evropské unie se na tyto změny
všech 24 komor. Komory budou vy- tem Centra výzkumu globální změ- infrastruktury, která umožní zkoumat připravit a adaptovat.
baveny unikátním systémem recir- ny, ústavu Akademie věd České projevy a dopady globální změny v
J. Michálková

• HUMANITÁRNÍ SBÍRKA •
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov – Oblastní středisko sociální pomoci
Úpice humanitární sbírku na pomoc potřebným občanům. Sbírka se uskuteční ve dnech 17., 19., 24. a 26. října 2012. Sběr věcí pro potřebné občany
bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15,00 do 17,00 hodin v garáži ve dvoře
Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, ulice Příční čp. 405.
Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky záclony, látky, péřové a vatové přikrývky včetně stanů, spacích pytlů,
polštářů a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče, hygienické a toaletní
potřeby, školní potřeby a hračky.
Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů nebo
krabic. okud to bude ze strany občanů možné, je vítán i příspěvek na dopravu.
Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo nedodávali
matrace, papír, nábytek, dětské kočárky, pračky, lednice a další objemné předměty !!!

Vážení spoluobčané,
které zasáhla nehoda autobusu v Chorvatsku, ať už jako přímé účastníky,
pozůstalé, blízké, kolegy, sousedy, dovolujeme si Vám vyjádřit svoji lidskou
účast.
Jsme seskupení lidí a organizací s různým zaměřením. Spojuje nás (mnohdy osobní) zkušenost s neštěstími a přesvědčení, že každý z nás může něco
dělat pro sebe a druhé někdy i navzdory osudu.
Myslíme na Vás - na děti, které jely s rodinami na prázdniny, na zraněné, na
provinilé, na život, který se vrací do běžných kolejí, ale něco je přece jen jinak,
na ty, kteří odešli, a ty, kteří zůstali.
Pro začátek jsme založili facebookovou skupinu
Nehoda autobusu v Chorvatsku: Nejsme na to a v tom sami http://www.facebook.com/groups/343489665733454/
Rádi bychom ji společně s Vámi využívali pro navázání kontaktů a informování, pro sdílení zkušeností a vzájemné opření se. Máme naději, že kontakty, které předkládáme, anebo my a naše zkušenosti s tím, co pomáhá, Vám
budou ku prospěchu. Zdravíme vás a přejeme vše dobré!
Za České sdružení obětí dopravních nehod: Michaela Blatná, 773 618
420, csodn-poradna@centrum.cz, www.csodn.cz
Za Občanské sdružení Dlouhá cesta – pomoc pro všechny, kteří přežili
své děti: Martina Hráská, 602 186 732, martina@dlouhacesta.cz, www.dlouhacesta.cz
Za Občanské sdružení Comenius Studénka 2008: Naděžda Tomčíková,
tomcikov@seznam.cz
Za DCHB, Oblastní charitu Blansko, Tým mimořádných událostí: Anna
Baláková, 603 291 388, anna.balakova@charita.cz, non-stop Linka důvěry
Blansko 516 410 668 www.blansko.charita.cz
Za Psychosociální intervenční tým ČR: Karel Šimr, 739 244 774, koordinator@pit-cr.info, http://pit-cr.info
Za Krizový tým zřízený pro pomoc obětem autobusové nehody u Nažidel
r. 2003: Jindřiška Gallová, Magistrát města Karlovy Vary, e-mail: j.gallova@
mmkv.cz, tel: 607 525 068
15. srpna 2012
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Cantes o.s. Vysočina se představuje
Canisterapie v kraji Vysočina není
příliš známou a využívanou metodou
animoterapie. Při Canisterapii se využívá pozitivního působení psa na psychosomatiku klienta. Kdo má doma či
v blízkém okolí psa, jistě ví, jakou radost pes může svému majiteli přinést.
Canisterapeut, respektive canisasistent
je velmi zjednodušeně člověk, který
tuto radost předává dál, nenechává si
ji pouze pro sebe.
Canisterapeutický pes musí absolvovat speciální výcvik, který je potvrzen cansiterapuetickou zkouškou.
Dále musí mít dobrý zdravotní stav
a pravidelné kontroly u veterinárního
lékaře. Canisterapeut musí mít svého
psa řádně pojištěného. Nedá se přesně
určit, které plemeno je pro výkon canisterapie vhodnější. V Cantes Vysočina působí jak voříšek, tak německá
doga či labrador. Vždy se jedná především o charakterové rysy zvířete i jeho
majitele. Jde tedy o povahu psa, ne o
jeho původ a rasu. Samozřejmě jsou
oblasti využití canisterapeutického
psa, která mají svá speciﬁka. K dětem
se lépe hodí větší plemeno psa, které
dodává pocit důležitosti a ochrany.
Když dítě nechtěně šlápne pejskovi na
packu, je to snesitelnější pro dogu než
pro pražského krysaříka. K dospělým
klientům (domácnosti, nemocnice,
ústavy sociální péče, věznice a jiné)
se již větší nároky na vzrůst psa nekladou. Jedná se spíše o to, v jaké činnosti by měl pes pomoci. Existují různé
typy práce canisterapuetického psa.
Pes není zázračným lékem na všechny
nemoci, pomáhá jen přečkat zlé časy
nebo jen tak zpestří běžný stereotypní
den. I v canisteraipii musí být ale určitá pravidla a organizovanost. Canisterapeut uzavírá se zařízením dohodu,
kde jsou stanovena důležitá organizační pravidla. Canisterapeut nesmí
opomíjet stav svého zvířete. Jsou dny,
kdy se pes necítí dobře, proto je lepší
schůzku odložit a psa nepřetěžovat.

Jak na člověka, tak i na psa může číhat
„syndrom vyhoření“. Ne jednou se již
stalo, že z hodného mazlíčka se stal
mrzutý štěkoun.
Cantes Vysočina vznikla odloučením od „skupiny Polička“ na podzim
loňského roku. Začínali jsme se třemi
členy. Nyní po roce činnosti působí
pod skupinou Vysočina již 14 členů.
Všichni členové provádějí činnost
ve svém volném čase, bez nároku na
mzdu, jako dobrovolníci. Cantes o.s.
Vysočina přispívá svým členům na
pomůcky, pravidelné lékařské prohlídky a pohonné hmoty v závislosti
na sponzorských darech, grantových
programech a ﬁnančních příspěvcích.
Jsme vděčni za každý příspěvek, který
využijeme ve prospěch svých členů
a jejich hafanů. S radostí připravíme
přednášku ve všech typech zařízení.
Zároveň jsme rádi, pokud můžeme
rozšiřovat povědomí u širší veřejnosti
o canisterapii. Naši pejskové mohou
docházet i do domácností, kde jsou
handicapované děti či dospělí. Neméně uvítáme, pokud se některý z pejskařů pro canisterapii nadchne a pokusí
se složit zkoušky canisterapie a přidá
se tak do našeho týmu pomáhajících.
Pokud vás canisterapie zajímá blíže,
prosím neváhejte nás kontaktovat knig.f@seznam.cz, facebook - Cantes
o.s. Vysočina, web: www.cantesbynp.
webnode.cz/.
Petra Königová, vedoucí skupiny
Cantes o.s. Vysočina
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Zdánlivý prázdninový klid v ZŠ TGM
S posledním červnovým zvoněním prostory školy osiřely, děti
si začaly užívat prázdnin, pedagogové dovolených. Uvnitř budovy
však podobně jako každý rok život
neutichl. Děti a učitele vystřídali
řemeslníci, aby v průběhu necelých
dvou měsíců odstranili nejvážnější
nedostatky a také zkrášlili některé
prostory.
Poté, co v zimních měsících
zamrzlo ve dvoře školy vodovodní potrubí do přístavby, bylo nutné provést jeho nové uložení. Po
opakovaných havarijních stavech
s ucpanými odpady z části školy
byly také tyto nově opraveny. Další
nutnou opravou se stala rekonstrukce podlahy v jedné z počítačových
učeben v přízemí. Situace se bohužel zkomplikovala, a tak není dodnes
třída v provozu. Naopak se zvládla

výmalba a nátěry celé chodby v 2.
poschodí včetně zkulturnění několika tříd. Seznam dalších drobnějších
oprav a úprav je každoročně dlouhý,
ale jsme rádi, že se ho daří vždy o
něco zkrátit. Zásluhu na tom mají
nejen pracovníci ﬁrem, ale také pan
školník a paní uklízečky, které musí
dát vše zase do pořádku. Všichni si
zaslouží poděkování.
Udržet školu v provozu a zajistit
její rozvoj je také ﬁnančně náročné.
Vedle omezených vlastních zdrojů
nese největší tíži nákladů zřizovatel
– Město Bystřice. Jsme rádi, že nám
v tomto vychází vstříc a že i zde po
vzájemné dohodě postupně „umazáváme“ nejpalčivější problémy. Za
všechny pracovníky školy, žáky i rodiče se budeme těšit na další dobrou
spolupráci.
Jaroslav Sláma, ředitel školy

Na praxi ve slunečném Chorvatsku - animátorka

Již čtvrtým rokem studuji obor
Management cestovního ruchu na
bystřické Střední odborné škole. Součástí nabídky školy našim studentům
jsou i zahraniční praxe a různé stáže.
Před prázdninami jsem se na doporučení paní Bc. Šiborové rozhodla
absolvovat prázdninovou praxi jako
ANIMÁTORKA ve slunném Chorvatsku. S napětím a očekáváním jsem
odcestovala jako animátorka volného
času pro CK Victoria do chorvatského Živogošči. V krásném prostředí kempu Dole, který obklopuje
monumentální pohoří Biokovo a
krásná příroda, jsem strávila celý jeden prázdninový měsíc.
Spolupracovala jsem se dvěma
delegáty, kterým jsem pomáhala ve
„střídací“ dny, když odjížděli již uby8. strana

tovaní klienti a přijížděli noví. Hlavní náplní mé práce bylo vymýšlení
zábavného programu pro účastníky
dovolených a samozřejmě i jeho realizace. Programy byly určené především dětem, ale připravili jsme zábavu i pro dospělé. Za zmínku stojí například: miss účes, trampoliáda, cesta
za pokladem, malování na kamínky
a pěší výlet ke kapličce sv. Petra.
Po dobu mého pobytu jsem strávila mnoho pěkných chvil nejenom při
své práci, ale navštívila jsem historické město Mostar, vodopády Kravica,
střed Makarské riviéry město Makarská a perlu Dalmácie, Dubrovník.
Praxe se mi velmi líbila. Jsem
přesvědčena, že pro mě měla velký
přínos v komunikaci s klienty, vystupování na veřejnosti, prakticky jsem
si vyzkoušela ve škole získané teoretické znalosti s organizací zájezdů.
Naučila jsem se řešit problémy v oblasti cestovního ruchu a také jsem se
naučila vetší samostatnosti.
Ráda bych příští sezónu opět vykonávala práci animátorky. V budoucnu bych se ráda dostala až k pozici delegátky, protože mě tahle práce
opravdu zaujala. Prázdninovou praxi
s podobným zaměřením bych vřele
doporučila všem svým spolužákům.
Eva Fialová, studentka 4. ročníku
VOŠ a SOŠ Bystřice n.P.

Přivítání prvňáčků ZŠ T. G. Masaryka
V pondělí 3. září nastala pro naše
prvňáčky dlouho očekávaná významná událost, kdy byl v kulturním
domě za přítomnosti zástupců města a školy slavnostně zahájen první
školní den. Po krátkém kulturním
vystoupení pěveckého souboru Koťata byli školáčci přivítáni svou paní
učitelkou a obdrželi drobný dárek a
kytičku. Poté odešli do svých školních tříd a usedli se svými kamarády
do lavic, kde měli připravené kufříky a další pozornosti a pomůcky potřebné k výuce. Odcházeli s dobrou
náladou a úsměvem na tváři. Všichni
se těšíme na vzájemnou spolupráci.
učitelky 1. tříd ZŠ TGM

Vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na ZŠ TGM
Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří žáci, kterým
byla v pedagogicko-psychologické
poradně diagnostikována vývojová
porucha učení (dyslexie, dysortograﬁe, dysgraﬁe…) nebo vývojová porucha chování. I v naší škole máme
desítky žáků, kteří potřebují při
vzdělávání podpůrná opatření. Těmto žákům věnují učitelé v hodinách
individuálnější přístup. Po vyučování
se mohou zúčastnit práce v dyslektických cvičeních. Ti, jejichž míra postižení to vyžaduje, pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Rodičům nabízíme poradenskou službu,
kterou poskytují výchovní poradci.
Při vzdělávání žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami je spolupráce školy a rodiny velmi důležitá, stejně tak aktivní přístup samotného žáka.
Jen za společného úsilí lze u žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
dosáhnout osobního maxima při jejich vzdělávání. Zvláštní péče je ze
strany vyučujících věnována i žákům
s mimořádným nadáním. Podle individuálního vzdělávacího plánu pro
žáky s nadprůměrnými rozumovými
schopnostmi v současnosti pracují ve
škole tři žáci. V plánu jsou zahrnuty
doplňkové činnosti, úkoly a projekty,
které rozvíjí žáka v oblastech, do kterých se mimořádné nadání promítá.
R. Klusáková
výchovná poradkyně

Nový školní rok na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Skončilo období prázdnin a pro
děti i učitele začíná čas práce. Naše
škola však přes prázdniny nezahálela. Došlo k opravě podlahových
ploch v učebně informatiky položením nového PVC a opravy podlah se dočkaly také třídy modrého
patra. Opravil se časem strávený
betonový podklad a zbrousily staré parkety. Staronové podlahy tak
voní novotou. Novou tvář dostal
také vchod do budovy, kde byla položena nová dlažba. Do jedné třídy
byla nainstalována nová skříňová
stěna. Samozřejmostí byly každo-

roční malířské a údržbářské práce.
Svou konečnou podobu dostala
dřívější budova přístavby, kde nalezla nový domov ZUŠ.
První školní den jsme přivítali
prvňáčky, kteří v doprovodu svých
rodičů poznali atmosféru naší školy.
Nezbývá nám než popřát žákům,
učitelům, ale i rodičům pevné nervy, mnoho úspěchů a šťastné vykročení do nového školního roku
2012/2013.
Vedení ZŠ Bystřice n.P.,
Nádražní 615
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Vedlejší povolání: JEDLÍK!
Kamila Hamerského uvidíte i na bystřických hodech

V posledních dvou letech mě osud
zavál opakovaně do Třeboně. Měl
jsem s sebou vždy kolo a často zajel
i do blízkého Domanína, kde se mají
opravdu čím chlubit. Ale i u nás je
přece Domanín a v něm také leccos
zajímavého… Čerstvou posilou našeho Domanína je Kamil Hamerský,
který si zde postavil domek. Zná ho
každý, kdo kdy slyšel něco o závodech jedlíků. Kamil své soupeře válcuje, vyhrál znovu i nedávné Trnkobraní ve Vizovicích. I proto jsem ho
vyzpovídal a rozhovor předkládáme
čtenářům Bystřicka.
Trnkobraní ve Vizovicích už 45 let
oslavuje trnky i slivovici a vrcholem
je soutěž v pojídání knedlíků. Pět kuchařek vařilo 1 800 třicetigramových
švestkových knedlíků, nakonec z
nich bylo snědeno 1 203. Povolenou
přílohou horkých knedlíků je omastek, cukr, mák nebo tvaroh. Český
rekord drží právě Kamil Hamerský z
roku 2003 - 191 knedlíků. Američan
Bertoletti jich snědl ve Vizovicích o
pět let později hned 233. Letos stačilo Kamilovi k vítězství 168 knedlíků, jeho otec Stanislav skončil 4. se
117 knedlíky.
Kamil Hamerský (1972) je ženatý, má 4 děti od 3 do 17 let. Bydlí
v Domaníně a pracuje jako soustružník ve ﬁrmě INEL-NC. Jedlíci bývají většinou zavalitých postav, Kamil
Hamerský má však postavu atletickou. Při zářijové návštěvě v jeho novostavbě jsem si uvědomil, že tento
štíhlý jedlík i dobře běhá.

Poprvé jsem běžel v roce 1991,
tedy v 19ti letech a čas byl 2:37:58.
V roce 1999 jsem běžel i s manželkou. To už jsem experimentoval se
stravou a výkon byl slabší, asi 3 hodiny a 8 minut. Manželka to uběhla
za 3 a ¾ hodiny.
Jak se člověk stane jedlíkem?
Před dvanácti lety jsem přešel na
zdravou stravu a začal jíst převážně
ovoce a zeleninu. Závodit jsem začal
o tři roky později, tedy v roce 2003.
Na prvním závodě v Třebíči jsem
vyhrál předkolo Vizovického trnkobraní. Byl jsem si jistý, že vyhraju…
A ve Vizovicích jsem pak hned udělal ten český rekord.
Jakou přílohu ke knedlíkům
volíte vy?
Vždycky nejdříve omastek. Po
půlce závodu už jsou knedlíky kyselé, pak dávám i cukr. Mák tam neměli a tvaroh nedávám.
Závodil byste i v pití slivovice?
Klidně bych do toho šel, ale jak
bych dopadl, nevím. Na oslavách
málo vydržím…
Novináři o Vás tvrdošíjně píší,
že jste z Víru, což už není pravda.
Jak jste se dostal do Domanína?
Chtěli jsme vlastní bydlení, tak
jsme zde v roce 2006 koupili parce-

lu. Domanín se nám zalíbil, lidi jsou
tu perfektní, všechno… Teď 26. září
tady budeme rovné dva roky.
Jak to děláte, že jste stále tak
štíhlý?
Přejím se tak desetkrát do roka, to
je těch pár závodních akcí. Jinak se
moc nepřejídám.
Chutná Vám během soutěže ta
příslušná komodita?
Ze začátku ano, pak to ale přestává chutnat, a tak to řeším přílohami. Na masa moc nejsem, dlouhou
soutěž v mase nesnáším a poslední
minuty už většinou nejím, nejde to!
A co na to trávení?
Nechávám tomu volný průběh,
mnozí soupeři se toho uměle zbaví…
…pošimrají se v krku jako
šlechticové?
Tak nějak… Mně bylo nevolno
jen asi dvakrát.
Povzbuzuje Vás rodina při závodech?
Ano, jezdí se mnou. Při delších
cestách necháváme menší děti
doma. Máme celkem čtyři. Děti fandí nejvíce, i manželka.
A kdypak začal závodit Váš
táta, známý více v kruzích fotbalových bafuňářů než jedlíků?

Vy jste přece ve Víru běhal i
Malý svratecký maratón, který
měří 32 kilometrů. S jakým výsledkem?

Začal tak dva tři roky po mně.
Před měsícem byl třetí v Miroslavi,
nyní 4. ve Vizovicích.
Co vše jste už při závodech pozřel?
Houskové knedlíky se svíčkovou
omáčkou, rekord mám 65 kusů za
hodinu. Dále knedlíky se švestkami,
meruňkami i borůvkami. Pak jelita,
jitrnice, uzená krkovice, toho sním
většinou přes dvě kila. Šišku Vysočiny, bylo toho 0,62 kilogramů, jsem
udělal za osm minut. Kousalo se to
vcelku… Tři kila krupicové kaše
jsem dal za dvě a půl minuty, tři kila
vařeného špenátu pak za dvě minuty.
Kde všude už jste závodil?
V Miroslavi, Varnsdorfu, Jindřichově Hradci, Havlíčkově Brodě,
v Plzni, Karlových Varech, ve Slušovicích a Vizovicích, v Olešnici, Bystřici, Svitavách, Moravské Třebové,
ve Žďáru i v Brně.
To je pěkný zeměpis. A čeho si
nejvíce ceníte?
Ve Vizovicích jsem z 10 účastí
vyhrál devětkrát. Už sedmkrát jsem
byl na mase v Prosenické Lhotě u
Sedlčan. A jak nemám maso rád,
tak jsem dvakrát vyhrál a pětkrát byl
druhý. To je slušné…
Co máte ještě v plánu?
Teď pojedu 15. září do Plzně, kde
bude velká pizza. Má vážit kilo a tři
čtvrtě, v průměru půl metru, možná
i 60 centimetrů. A pak přijedu do
Bystřice na hody, tam budou bramborové šišky s mákem.
Legendární Bříšťský Honza
snědl a naplnil leccos. Dokázal
byste také sníst na posezení 17tikilovou štiku?
To bych musel sedět dva dny! Na
krátké posezení určitě ne.
A na závěr kontrolní otázka: Co
jste dneska snídal?
Pohanku a pak jeden krajíc chleba
s máslem a medem.
Hm, to bych se sám nenajedl, tak
to klobouk dolů. A hodně úspěchů v
dalších závodech!
S nejlepším českým jedlíkem
rozmlouval Hynek Jurman
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Vraťme se až o čtyři století zpátky v čase a popojděme prostorem
od Bystřice k Sněžnému a Fryšavě.
Mikuláš Buchta z Německého (dnes
Sněžné) byl tehdy uvězněn pro krádeže, podvody a pytlačení. Utekl
však z vězení v Jihlavě i v Jimramově. V srpnu 1605 se dostal před soud

v Novém Městě, útěk se mu tentokrát nezdařil, bylo proti němu použito právo útrpné, při němž přiznal
spoustu deliktů a při třetím mučení
zemřel.
V únoru 1612 zemřel tamtéž při
druhém mučení Jan Jančurka z Těchotína. Ten zapálil ze msty stavení
fryšavského rychtáře a mistra sklářské huti Václava Pešla. Jančurka nejdříve obehrál v kostkách rychtářova
syna Kryštofa. Ten mu však peníze
vytrhl, vmetl mu je do tváře, nadával
mu a vyhrožoval katem. Už mrtvý
Jančurka byl odsouzen k upálení
a jeho tělo shořelo 20. 2. 1612 na
hranici za Novým Městem.
V roce 1784 se dostal do potíží
jeden trochu nesourodý pár. Josef Jí-

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

lek z č. 5 ve Fryšavě, ženatý katolík,
34 let, otec 7 dětí a Barbora, svobodná 19tiletá dcera zemřelého mlynáře
Jáchyma Jelínka z Podmedlovského
mlýna. Společně byli obviněni z cizoložství, krvesmilstva a zahubení
plodu.
Scházeli se každý týden a „obcovali… na poli, někdy v rychtě
a někdy také u něho“. Barbora často dlela u Jílka na půdě, ten ji tam
držel vždy několik dní. Strávila tam
i Vánoce 1783. Protože byla Barbora sestřenicí Jílkovy manželky, byl
tento vztah označován za incestní.
V červenci 1784 upadla prý
v 7. měsíci na břicho a porodila pak
mrtvé dítě. Oba byli předáni jihlavskému soudu. Večer 4. září však

rozbil Jílek staré a zrezivělé pouto
na noze, kterým byl přikován ke
kládě. Shodil pak petlici na dveřích,
utekl a ukryl se ve Skleném. Časem
začal chodit pracovat na své pole
i k jiným sedlákům. Byl však zatčen
24. září, vězněn v Novém Městě a 8.
října převezen do Jihlavy. Až 9. listopadu byl vyřčen ortel – kromě už
vytrpěného věznění dostal Jílek 30
a Barbora 25 ran karabáčem.
Barbora pak byla odeslána postrkem na novoměstské panství s doporučením, aby byla držena ve službě
co nejdále od Jílkova gruntu. Jílek
se vrátil na Fryšavu k plnění všech
svých povinností. Brzy zplodil dceru
a nazval ji jménem Barbora.
Hynek Jurman
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nových knih, zaevidovaných
v průběhu měsíce srpna.
Knihy pro dospělé:
Attwood Tony
Bauer Jan
Červený Antonín
Dostálová Monika
Fousek Josef
Gregora Martin
Lubbeck William
Molcarová Václava
Mužík Jaroslav
Rogan Charlotte
Seewald Peter
Šavlík Jiří
Knihy pro mládež:
Brycz Pavel
Horna Pavel
Steckelmann Petra
Wilson Jacqueline

Aspergerův syndrom
Klášter kostlivců
Indočínou na kole
Rakovina a já, aneb, Od nemoci k moci
To nejlepší z Fouska, aneb, Nemám čas lhát
Vývoj dítěte do jednoho roku
Před branami Leningradu
Bratři, sestry a jiná neštěstí
Profesní vzdělávání dospělých
Záchranný člun
Josef kardinál Ratzinger, Benedikt XVI.
Jak léčit nemoc šílené medicíny,
aneb, Hippokratova noční můra
Co si vyprávějí andělé?
Middlestone
Noc upírů
Vzdušné zámky

2. října 2012 se uskuteční 2 dopolední besedy s šéfredaktorem časopisu
ABC, spisovatelem a publicistou Zdeňkem Ležákem. Žáky bystřických
ZŠ autor seznámí například s historií časopisů pro děti a jak vlastně
vzniká dětský časopis.

KONEC VODOMILA SE BLÍŽÍ
Do konce října můžete ještě putovat a soutěžit s Vodomilem a celý
listopad budete mít čas na odevzdání legitimací. Ty se pak budou slosovávat při vánočním koledování v Bystřici n. P. Většině účastníků se také
otevřou brány městského muzea a též krytý bazén v našem městě. Že se
soutěž líbí, dokazují i některé písemné ohlasy, z nichž citujeme:
„Vážení, Vaše letošní turist. soutěž „S Vodomilem Zubří zemí 2012“
byla nóblesní! Zjistili jsme, co skrývá
krás - Vysočina, krásná Vysočina!
Co krásných míst jsme projeli, většinou na kolech, vláčkem, něco autem.
Byli jsme mile překvapení, jezdíme
po světě a naše blízké okolí neznáme! Ještě jsme poznali významné
osobnosti kraje,někde nás i pohostili. Dozvěděli se o akcích, které v
daném místě budou pořádány (např.
krásná Květinová šou v Nedvědici),
kam jsme si rádi zajeli znova, potkali
i známé tváře, viďte pane ing. Jurmane? Děkujeme a jen tak dál, rádi se
znovu zúčastníme!“
Rodina Špačkova (11 účastníků)
z Dobré Vody u Křižanova
„Chvála Vodomilovi! Moc děkujeme za vzorně připravenou
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soutěž. Projeli jsme se po okolí
v místech, která, ač jsou blízko,
ani neznáme. Nemusíme nikam
daleko. Teď už víme, že i u nás
je krásně. Dále musím pochválit,
že téměř na všech zastaveních je
možné se občerstvit a odskočit si
na WC, takže nemusíme pustošit
okolní lesy.“
Drápelovi
„Moc se nám to líbilo! Letos
to bylo obzvláště povedené, nepřestávejte s tím! Už se těšíme na
další ročník.“
Libuše Linhartová, Bystřice
A ještě zážitek soutěžícího z Krnova a soutěžící z Poličky:
„V Karasíně se ptáme: - Kde tady
má Pﬂeger tu desku?
Odpověď byla: - Tady ale Pﬂeger
nebydlí, tady bydlí Juračka!“

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

Sobotnímu podvečeru
v muzeu vládla Bílá paní
8. září proběhla v Městském
muzeu v Bystřici nad Pernštejnem vernisáž výstavy ke zpěvohře Bílá paní pernštejnská,
společné dílo pernštejnského
rodáka Antonína Emila Titla
(hudba) a bystřického rodáka Antonína Bočka (libreto).
Autorem výstavy je Mgr. Jan
Pulkrábek, který návštěvníky
zaujal svým poutavým vyprávěním o autorech, vzniku
jejich společného díla, jeho
obsahu i historickém a legendárním pozadí. Výstava potrvá
do konce října.
Na výstavu navazuje připravovaná akce 22. září v 15.00 a
20.00 hodin - slavnostní uvedení fragmentu zpěvohry Bílá
paní pernštejnská s doprovodným programem pro děti. V
historizujících kostýmech se
Vám v půdní galerii muzea
představí Orchestr N. Kyjovského a hosté a Komorní sbor
Alter ego. Všichni jsou srdečně
zváni.
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KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ŘÍJEN 2012
Úterý 2. října – velký sál KD – 8.30
a 10.00 hodin (I. st. ZŠ)
Středa 3. října – velký sál KD – 8.00,
9.30 a 11.00 hodin (II. st. ZŠ a SŠ)
VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ
KONCERT JUMPING DRUMS
Účinkuje špičkový bubenický orchestr Ivo Batouška JUMPING
DRUMS
Určeno žákům I. a II. st. ZŠ a SŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč
Čtvrtek 4. října – velký sál KD – 20.30
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU
PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČNÍCI
Lektoři taneční školy STARLET
Brno, Přihlášky v kanceláři KD
Úterý 9. října – velký sál KD – 10.00
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Sobota 13. října, neděle 14. října –
Masarykovo náměstí
Pořádá: KD a SDH
TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ HODY
Program sobota - od 16.00 hodin:
Stavění máje za doprovodu Dechové
hudby Pavla Slezáka, koncert country
skupiny STARÝ FÓRY z Brna s hos-

tem Tomášem Linkou, ohňová show
– Novus Origo Polná
Program neděle - od 9.00 hodin:
Velký jarmark, atrakce pro děti, tradiční obr, kejklíři na chůdách, ﬂašinetář,
projížďky na koních, povolení hodů
a předání klíče od města, děti mateřských škol, dechová hudba Bystřická
kapela, aerobik, roztleskávačky, Dance style, Dechový orchestr ZUŠ, Rytíři Země zubra, soutěž v pojídání bramborových šišek sypaných mákem,
Elvis Presley Revival Band, tradiční
ortel se souzením berana ...
Čtvrtek 18. října – v. sál KD – 9.00 - 16.00
Pořádá: Město Bystřice n.P.
BYSTŘICKÝ VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ
Pátek 19. Října – velký sál KD – 10.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Uvádí: Hravé divadlo Brno
Délka cca 50 minut
Určeno dětem od 3 do 9 let
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Pátek 19. října – velký sál KD – 18.00
Pořádá: ZUŠ a KD v Bystřici n.P.
KONCERT K 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU

STUDÁNKA
Koncert bude průřezem patnácti let
činnosti pěveckého sboru.
Účinkují: Pěvecké sbory STUDÁNKA, PRAMEN a PRAMÍNEK
Sbormistr: Inka Pospíšilová
Vstupné: dobrovolné
Středa 24. října – velký sál KD – 19.30
Pořádá: Bystřické národní divadlo
DIVADLO
DÁMSKÁ ŠATNA
Uvádí: BYSTŘICKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
Osoby a obsazení:
Truda – Eva Ostrá
Marie – Simona Valčevská
Klára – Tereza Ostrá
Líza – Markéta Lukášková
Vstupné: v předprodeji 60 Kč, před
představením 70 Kč
Předprodej: BoutiQue IN-SPIRACE
I. Šikulové
Úterý 30. října – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
S FILMOVOU VIZUALIZACÍ
JAN ŠKRDLÍK – violoncello
ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ – klavír
Program:
Leoš Janáček – Pohádka pro violoncello a klavír

Claude Debussy – Sonáta pro violoncello a klavír (s promítáním ﬁlmu podle předlohy Debussyho, který natočil
známý režisér Milan Růžička)
Sergej Prokofjev – Sonáta C dur pro
violoncello a klavír op.
Generální partner koncertů KPH –
Rathgeber, k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům
Připravujeme mimo jiné v listopadu:
6. 11. Ochutnávka vín
10. 11. Balady a romance
14. 11. Jan a František Nedvědovi
26. 11. Letem cimbálovým světem - KPH
Změna programu vyhrazena!
Možnost zakoupení vstupenek na divadla, zábavné pořady aj. k významným výročím rodinných příslušníků a
známých v dárkové úpravě.
Prodej vstupenek: Kulturní dům,
Luční 764, tel. i fax 566 552 626, e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo nám.12,
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

TŘI DNY STRÁVENÉ S FOTOAPARÁTEM, TO BYLA LETNÍ FOTOGRAFICKÁ ŠKOLA
O srpnovém víkendu 10. – 12. 8.
2012 proběhla v Bystřici nad Pernštejnem víkendová Letní fotograﬁcká škola, kterou vedli dva lektoři
– profesionální fotografové Viktor
Kopasz a Marek Malůšek. Zúčastnilo se dvanáct fotografů z různých
koutů České republiky.
Celý třídenní workshop měl dvě
hlavní oblasti zaměření, z nichž jedna
část byla směřována k tématu dokumentu, ale spíš než na tradiční dokument se snažila sahat na hranice dokumentární fotograﬁe, portrétu a dalších žánrů a druhá část – umělecky
zaměřená dílna pod vedením Viktora
Kopasze byla směřována k výtvarnému pojetí architektury v Bystřici nad
Pernštejnem.
Účastníci dílny dokumentu pod
vedením Marka Malůška pracovali
na dokumentaci dění kolem bystřické
Vavřinecké pouti. S využitím důrazu
na autorský a osobitý přístup účastníků vzniklo tvůrčí prostředí, ve kterém
si každý člen dokázal najít a ztvárnit
své vlastní téma a rozvinout ho ve
vlastní, autorský soubor fotograﬁí,
inspirovaný děním spojeným s poutí.
Dílna umělecké fotograﬁe vedená Viktorem Kopaszem se věnovala
zachycení architektury města v jeho
historickém centru náměstí. Cílem
víkendového fotografování bylo vytvoření „imaginární mapy města“
prostřednictvím nafoceného dílčího
materiálu a následné technice spojo-

vání fotograﬁí do panoramatického
pohledu na velké územní celky.
Po oba večery probíhaly přednášky a dílny zaměřené na současné
způsoby zpracování digitální fotograﬁe, pracovalo se s profesionálními
editory, především Adobe Photoshop
a různými přídavnými moduly. Hlavní náplní workshopu bylo fotografování v terénu, které probíhalo po celý
víkend. Mapovalo se dění na folkovém koncertu v rámci Bystřického
léta a na pouťové zábavě, účastníci
fotografovali až dlouho do ranních
hodin a využívali zvláštní techniky
kombinace umělého osvětlování se
světlem přirozeným, které je v noci
k dispozici. V sobotu 11. 8. proběhlo
focení srazu veteránů a historických
vozidel. Pracovalo se i s mobilním
ateliérem, který byl umístěný na
náměstí, využívalo se profesionální
zábleskové techniky. V neděli dopoledne fotodokumentaristům nastal asi nejvýznamnější bod v rámci
programu, focení samotné pouti s
jarmarkem. Náměstí bylo zaplněno
spoustou pouťových atrakcí, procházejících a přihlížejících lidí, probíhal
koncert dechové hudby Vlčnovjanka,
děti se bavily u kolotočů… jednoduše
řečeno, množství situací, při kterých
členové workshopu mohli kreativně
zpracovávat své umělecké záměry.
Vznikly zajímavé, konceptuálně zaměřené soubory „Lidé z Bystřice nad
Pernštejnem“, „Portréty“, „Výklady“,
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„Pohledy“ a mnoho nesmírně zajímavých snímků domů a architektury
náměstí, od panoramaticky mapujících celků až po detaily a fragmenty.
Výstupem workshopu a veřejnou
prezentací práce členů obou dílen
bylo večerní promítání fotograﬁí v
prostoru amﬁteátru na náměstí. Sešli
se návštěvníci Vavřinecké pouti, kteří zaznamenali fotograﬁcké aktivity
během víkendu, rodinní
příslušníci členů workshopu, ale i ti, kteří byli foceni a sami stáli modelem v
některém ze souborů. I pro
ně byla nemírně zajímavá
možnost vidět se s odstupem jen několika málo dní
přímo v projekci. Snímky
vyvolávaly u diváků ohlas,
reakcí byl leckde i potlesk.
Kvalita vzniklých fotograﬁí
je neoddiskutovatelná a jejich dokumentační hodnota
se bude časem zvyšovat.
Letní fotograﬁcká škola vznikla díky ﬁnanční
podpoře Města Bystřice
nad Pernštejnem, jemuž
patří hlavní poděkování.
Za propůjčení salonku
restaurace Club pro fotograﬁcký workshop děkujeme panu Chalupovi a
za ochotu a spolupráci při
focení patří dík i široké
veřejnosti města.

Se všemi, kterým se fotografování
v Bystřici nad Pernštejnem líbilo, i s
těmi, kteří jej letos nestihli, se těšíme
na viděnou v létě 2013. Ty nejzajímavější snímky si můžete prohlédnout
na webových stránkách www.fotosoutez-bystricko.cz/pages/letni-fotograﬁcka-skola
KUMŠT o. s.
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VÍKENDOVÝ POBYT
BLANSKO
Termín: 16.11.

- 18.11. 2012

Cena za osobu: 1.600,- Kï
V cenĢ zahrnuto:
- plná penze (zaēíná se sobotní snídaní a konēí
nedĢlním obĢdem)
- ubytování ve ētyƎlƽžkových a dvoulƽžkových
pokojích s vlastním soc. zaƎízením
- 6 lekcí cviēení (aerobik, step aerobik,
trampolínky, bosu, posilování na velkých míēích,
intervalový trénink, posilování vahou vlastního
tĢla + overball a gumiēky)
Možnost využiơ bazénu, solária, masáží,
víƎivé vany. Nutné nahlásit pƎedem a zaƎídím.

Pđihlášky a informace na email: bystricenp@seznam.cz,
tel.: 736 773 621 a záloha 1 000,- Kï do 1. 10. 2012

Pozvánka na přírodovědnou exkurzi:
Vysočinou za pozdními květy podzimu (13. října – sobota)

Vlakem z Bystřice 9.34 hod. do zastávky Věžná (sraz u zastávky Věžná v 9.50 hod.)
Trasa: Věžná – polesí Obora (smírčí kámen) – Bor – Sejřek – Doubravník; cca 10 km chůze tempem rozvláčným
Návrat z Doubravníka vlakem v 15.52 hod. (v Bystřici 16.26 hod.); v
případě špatného počasí zkrácená verze
Pořádá: Klub Přírodovědecký Brno. Vedoucí akce: Jaroslav Čáp

Po stopách Pernštejnů
Tři úžasné sakrální interiéry ve
Vítochově, Černvíře a Doubravníku,
malá vycházka k pochurné zřícenině Aueršperka, obdivování krytých
lávek a mostů ve Švařci, Černvíru a
na Pernštejně i pohybující se Vírský
mlýnek, to byla hlavní lákadla našeho zájezdu „Po stopách Pernštejnů“ dne 13. září 2012.
Dvakrát jsme zvyšovali kapacitu
autobusu, několik účastníků to sice
vzdalo kvůli chladnému počasí, ale
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zbývající nelitovali! Nezmokli a naopak mnohé viděli a také vyslechli
zajímavosti o památkách na trase,
ale i o rodu pánů z Pernštejna a rodu
Mitrovských.
Zajímavé bylo sledovat radost
účastníků našeho putování i z drobných uměleckých děl. Uvedu alespoň odlitky štěpánovských železáren (od křížku u fary, přes odlitek
anděla na hřbitově až po dílo Zd.
Macháčka u železáren) a mramorové výrobky v Nedvědici
(od obyčejných patníků ve
vjezdech do domů a propusti na vodu ze zahrádky
až po honosný kříž před
kostelem, pomník padlým
a nenápadný, ale překrásný
školní portál).
Bylo potěšením cestovat
s tak vnímavými milovníky našeho kraje...
Hynek Jurman
Foto: Fr. Zámečník

CENÍK ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM BYSTŘICE N.P.
KERAMIKA
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
KERAMIKA TOČENÍ NA KRUHU
VŠEUMĚL
VÝTVARNÝ
KORÁLKOVÁNÍ
FIMOVÁNÍ
KLAVÍR
FLÉTNA I.
KYTARA
RUŠTINA
RYBÁŘSKÝ
AEROBIK
1 x týdně - 500 Kč/rok 2 x týdně MINI AEROBIK
BODYBALANCE
FITBALL
KRUHOVÝ TRÉNINK
MAŽORETKY
JUDO žáci a studenti - 1200 Kč/rok
SEBEOBRANA
KICK BOX
PLAVÁNÍ
JÓGA PRO DOSPĚLÉ
JÓGA PRO DĚTI
STOLNÍ TENIS
STŘELECKÝ
BASKETBAL
ŠACHY
GEOCACHING
STEPMANIE
MODELÁŘSKÝ
HRY NA PC
UŽIVATELÉ PC
UŽIVATELÉ PC DOSPĚLÍ
3D GRAFIKA
ELEKRONIKA
VIDEOTVORBA
DESKOVÉ HRY

1000 Kč/rok
1300 Kč/rok
1200 Kč/rok
800 Kč/rok
800 Kč/rok
800 Kč/rok
800 Kč/rok
600 Kč/rok
600 Kč/rok
600 Kč/rok
500 Kč/rok
500 Kč/rok
600 Kč/rok

500 Kč/rok
30 Kč/lekce
30 Kč/lekce
30 Kč/lekce
500 Kč/rok
dospělí - 1500 Kč/rok
1000 Kč/rok
800 Kč/rok
650 Kč/10 lekcí
30 Kč/lekce
500 Kč/rok
400 Kč/rok
700 Kč/rok
600 Kč/rok
500 Kč/rok
500 Kč/rok
20 Kč/lekce
400 Kč/rok
700 Kč/rok
700 Kč/rok
650 Kč/10 lekcí
500 Kč/rok
700 Kč/rok
600 Kč/rok
400 Kč/rok

Informativní schůzky proběhnou v týdnu od 24. do 27.9.2012 a zájmové
útvary zahajují svoji činnost od 1.10.2012.
TĚŠÍ SE NA VÁS PRACOVNÍCI DOMEČKU !!

10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Mezinárodní festival outdoorových ﬁlmů letos opět zavítá do Bystřice
nad Pernštejnem. Pozoruhodné ﬁlmy budou promítány v kulturním domě
ve dnech 2. – 4. listopadu 2012. Více informací i s podrobným programem přineseme v příštím čísle.
-HJve spolupráci
a za finanční podpory Města Bystřice nad Pernštejnem

Zubní pohotovost ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2012
ZÁŘÍ
28.9. pátek MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
29.9. MUDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 901
30.9. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
ŘÍJEN
6.10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
7.10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 566 627 298
13.10. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n. S., 566 628 997
14.10. MUDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, V. Meziříčí, 566 522 442
20.10. MUDr. Kristýna Kubicová, Masarykovo nám. 6, V. Bíteš, 566 531 645
21.10. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 124
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

SPORT, RŮZNÉ

Pravda over 30 cup • Pravda over 30 cup • Pravda over 30 cup
První sobota v září patří již tradičně atletickému sedmiboji Pravda
over 30 cup na Atletickém stadionu
Tomáše Dvořáka. Už čtvrtý ročník
atletického sedmiboje se tentokrát
konal v sobotu 1.9.2012.
I přes špatnou předpověď počasí
dostalo odvahu celkem 25 „závodníků“ a všichni nastoupili s dobrou náladou a velkým odhodláním poprat
se s věkem a ne příliš trénovanou
kondicí. Velice jsme také uvítali, že
se na letošní startovní listině vedle
starých známých jmen objevila i
jména několika nováčků, kteří nám
ukázali nejen svoji chuť soutěžit,
ale dokázali se umístit i na předních
místech výsledkových listin.

Pořadí žen: 1. Alena Koktavá,
2. Veronika Martincová, 3. Kateřina Vejrostová, 4. Jana Žáková,
5. Andrea Dufková.
Pořadí mužů: 1. Martin Horák,
2. Lukáš Andrejs, 3. Petr Hašek,
4. Martin Unzeitig, 5. Jiří Mazourek, 6. Pavel Janík, 7. Ivo Šorf,
8. Vlasta Jaroš, 8. Jarda Chocholáč,
8. Jarda Dufek, 8. Martin Zbraněk,
12. Josef Vokurka, 13. Kamil Vařejka,
14. Zdeněk Slouka, 15. Roman Šnajdr,
16. Miloš Exl, 17. Břetislav Muselík,
18. Milan Bielka, 18. Lumír Ptáček,
20. Jiří Musil.
Úspěchem pro nás pro všechny
však bylo především to, že se nikdo
nezranil a opět jsme odcházeli s po-

citem, že na to stále ještě máme.
Každý z účastníků si navíc odnesl
nějakou tu zajímavou cenu, za což
vděčíme a zároveň děkujeme našim
sponzorům, kterými pro letošní rok
byli Město Bystřice nad Pernštejnem, Jan Dufek, David Večeřa, Martin Haluška, Student Agency, Stavebniny Marko, obchod Krondráf,
Fonorex a Stavebniny Zeman. Dále
děkujeme všem, kteří byli nápomocni při organizaci sedmiboje a přispěli
tak k bezproblémovému průběhu celého klání.
No a nakonec nezbývá než dodat:
„Za rok závodíme zas, tak přijďte i vy
mezi nás!“
Sportu zdar

Hlásí se skautské středisko KLEN…
Začal nám nový školní rok a my
všichni jsme ještě dnes plni dojmů
z tábora stráveného ve Vojtěchově.
Letošní celotáborová hra se nesla
v duchu čar a kouzel. Dostali jsme
se do Bradavic v době několika let
po slavném Harry Potterovi. Mladí
kouzelníci a kouzelnice obdrželi své
kouzelné hůlky a strávili krásných
čtrnáct dní výukou dějin čar a kouzel, kouzelných formulí a zaklínadel. Počasí nám nabídlo i několik
teplých dní, a tak jsme mohli kromě
studia pořádat také závody na člunu
a v plavání na nedalekém rybníčku.
Mladší členové střediska si na táboře splnili nováčkovské zkoušky a při
slavnostním táboráku pronesli svůj
slib, který jim přinesl slibový šátek
a odznáček na kroj. Večerní posezení u ohně nám zpříjemnili členové

kapely PUNC, kterým touto cestou
děkujeme za krásně strávený večer.
Doufáme, že i příští rok se sejdeme
na táboře ve skvělé náladě a zažijeme spoustu nového.
Se začátkem školního roku přichází také čas pravidelných schůzek
jednotlivých oddílů. Zveme zájemce
k účasti na programu těchto schůzek, které se konají:
Světlušky (dívky 7-11 let)
– čtvrtek 17-19h
Vlčata (chlapci 7-11 let)
– pátek 16-18h
Skauti (chlapci a dívky 11-15 let)
– pátek 17-19h
Dále bychom chtěli nejen všechny bývalé a současné skauty a skautky z bystřického střediska KLEN
pozvat na setkání skautů a skautek,
které se bude konat 6. října 2012

v klubovně na Lužánkách u příležitosti výročí 100 let českého skautingu. Přijďte si prohlédnout klubovnu,
zavzpomínat na staré časy, prohlédnout fotograﬁe a posedět k táboráku.
Nástin programu naleznete u tohoto
článku. Těšíme se na vás. Za celé
skautské středisko KLEN vás zve
Michaela Hovorková-Meda
Program setkání:
13.00-16.00 - Hry pro děti
16.30-17.30 - Přátelské roverské
utkání v baseballu
18.00 - Zpívání u ohně, grilování
Během celého programu bude
klubovna otevřena veřejnosti.Bude
zde probíhat výstava starých fotograﬁí a bude zde umístěn infostánek
pro rodiče případných zájemců o
skauting.
Michaela Hovorková

DOMOV
JE DOMA
V týdnu 26. 11. – 2. 12.
2012 bude v celé republice
probíhat informační kampaň
Týden rané péče. V tomto
období se můžete častěji než
jindy setkat s informacemi
o zajímavé sociální službě –
rané péči.
Co děláme?
Poskytujeme podporu a
pomoc rodinám, ve kterých
vyrůstá dítě raného věku (0 7 let) s vážnějším postižením
zraku, případně i s dalším postižením.
Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů
(i do vašeho města), vozíme
s sebou nápady a informace,
stejně jako speciální hračky
a pomůcky. Učíme dítě dívat
se na svět či využít ostatních
smyslů k poznávání svého
okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro
rozvoj dítěte. Nasloucháme
tomu, o čem potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme
s nimi jejich starosti i radosti.
Pokud se chcete dozvědět
ještě více, přijďte v úterý 27.
11. 2012 do Střediska rané
péče, Nerudova 7 v Brně,
kde vás čekají od 9.00. do
17.00. otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět
na vaše otázky. Pokud raději
hledáte informace na internetu, navštivte naše webové
stránky www.ranapece.cz.
Podpořit naši službu rané
péče můžete také prostřednictvím sbírkového konta:
243988498/0300.
Děkujeme.

PROSTORY
K PRONÁJMU
Autoškola Vetešník nabízí
k pronájmu ve víceúčelové
budově na ulici Kostelní 91
prostory kavárny
„Lucie“.
Možnost využití
i k jiným účelům.
Volné od 1. 10. 2012

inf. tel. 731 463 414
vetesnik.pavel@seznam.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Prosetínský dětský den

OLYMPIJSKÉ HRY Sejřek 2012
Bylo zataženo, poprchalo nebo
mrholilo. Přesně podle vzoru
londýnského počasí proběhly poslední sobotu o prázdninách letní
olympijské hry v Sejřku.
Děti se však nenechaly odradit
a sešly se v hojném počtu. Do připravených disciplín se vrhly s vervou olympioniků. Běh a cyklistika
se jela na čas, měřily se skoky do
dálky a hody míčkem. U dalších
sportů, jako např. u střelby, basketbalu nebo chůzi po kladině se děti
snažily získat co nejlepší známku.
A kdo se stal vítězem? Zlatou medaili si odnesli všichni sportovci.
Kromě nejcennějšího kovu dostali
také olympijská trička, diplomy

V sobotu dopoledne 25.8. 2012
všechny děti z Prosetína a okolí
přivolávaly na oblohu sluníčko. A
proč? Protože se konal odpoledne
Prosetínský dětský den. Sluníčko
se smilovalo, a tak si děti užily
soutěže, trampolínu, skákací hrad,
tancování, malování na obličej a
vystoupení klauna, který tvaroval
balonky. Každé dítě si také mohlo

a další dárečky. Po občerstvení dováděly na skákacím hradě a měly
možnost se svézt na koni, o kterého byl veliký zájem.
Velký dík patří všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací
této olympiády a Terapeutické komunitě Sejřek za výrobu upomínkových předmětů.
I přes nepřízeň počasí se tato
akce povedla a organizátoři už přemýšlí, na jaké téma udělat prázdninové rozloučení příští rok. Letos se
však ještě můžeme těšit na strašidelný lampiónový průvod a Mikulášskou nadílku. Partnerem všech
těchto akcí je Skupina ČEZ.
Petra Bučková

poslat do světa svůj heliový balonek se zprávičkou. A i pro dospělé
bylo připraveno příjemné posezení, prostě - užili si to všichni, velcí
i malí!
Chceme tímto poděkovat všem
dobrovolníkům za pomoc při pořádání, obci Prosetín a Kraji Vysočina za poskytnutí ﬁnančního
příspěvku.

Krásné místo Vysočiny
Býšovec je obec v blízkosti hradu Pernštejna a je položen v krásném
místě Vysočiny. Obec je vždy a v každém ročním období upravená, obyvatelé si hledí, aby vše bylo v pořádku a mají se čím pochlubit.
Na každém kroku je co obdivovat. Zvláště to platí pro náves, rybník
a jeho okolí, o kterou se stará paní Laděna Lukasová s manželem, který
je starostou obce. Hosté a turisté si rádi prohlédnou kytičky, staré, Lukasovými zrenovované, dnes již památky. Je tu dřevěný trakař, vyřezávané
necky, sáňky a dokonce harka na podmítání strniště, také ševcovský kozlík. Pohodu hlídá pan „Vodník s červenou čepičkou“.
Ozdobou obce je také stará, krásná kaplička postavená v horském stylu, kde se každý rok slouží mše svatá o Vavřinecké pouti.
Děkujeme manželům Lukasovým za pomoc při zvelebování naší chaloupky - sami bychom to nedokázali.
Pavelkovi - Býšovec

230 let prosetínské
modlitebny

Program oslavy 230. výročí
postavení prosetínské
modlitebny
14. října 2012
.

9.30 - bohoslužby
káže senior brněnského
seniorátu ČCE Jiří Gruber

10.45 - koncert Tomáše Najbrta
skladatele a hudebníka

12.30 - společný oběd
o přihlášky prosíme do 8. října
e-mailem: prosetin@evangnet.cz,
nebo telefonicky: 603 964 889

14.00 - přednáška
Evy Melmukové-Šašecí
evangelické historičky a teoložky

Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
v Prosetíně
zve k oslavě 230. výročí
postavení modlitebny
14. října 2012
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Typ toleranční modlitebny
v evropském kontextu
Připravena bude také výstavka
historických fotografií
Srdečně zve staršovstvo
FS ČCE Prosetín

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Čeští junioři přivezli z mistrovství světa v muškaření dvě zlaté
Český juniorský reprezentační tým zvítězil ve Francii na mistrovství světa v
muškaření po dvou letech v soutěži družstev ve složení: Martin Musil ml.,
Lukáš Starýchfojtů z Dolní Rožínky, Miloslav Trousil, David Suchánek,
Tereza Rutová, náhradník: Dominik Švub. Trenérem týmu byl Martin Grün,
vedoucím družstva Jiří Pejchar.

1. místo: český tým (Lukáš Starýchfojtů - 1. řada druhý zprava)

PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU
Obec Prosetín oznamuje záměr obce pronajmout obecní byt v RD, Prosetín č.70, o celkové výměře podlahové plochy bytu 35 m2.
Pronájem bytu bude uskutečněn formou aukce typu obálková metoda. Hodnotícím kritériem je nabídnutá výše nájmu. Zájemci o pronájem
mohou svou písemnou nabídku podat nejpozději do 1.10.2012 do 18.00
hodin na adresu Obecního úřadu Prosetín, Prosetín č.34. Bližší informace
jsou na úřední (i elektronické) desce obce, na www.prosetin.info či v kanceláři OÚ Prosetín, tel. 516463323.

Dětská soutěž „Tradice Bystřicka“

MÁ UZÁVĚRKU KONCEM ŘÍJNA
Město Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko vypsalo koncem prázdnin již šestou dětskou soutěž.
Úkolem soutěžících bude seznámit se nejrůznějšími
způsoby se zvyky, obyčeji, řemesly, činnostmi apod.,
které lze označit za tradiční pro oblast Bystřicka a
zpracovat je výtvarně nebo literárně. Může jít o tradice, které se dochovaly do současnosti, nebo i takové,
o kterých se již pouze vypráví. Při seznamování se s
takovýmito tradicemi sehraje svou roli, kromě školy,
zejména rodina, pamětníci v obcích apod.
Umělecká soutěž se vypisuje pro všechny školy Bystřicka a je rozdělena
do dvou částí: výtvarná a literární.

TERMÍN PRO PŘEDÁNÍ na kontaktní místo
je do 31. 10. 2012.
Bližší podmínky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách
www.bystricko.cz.
Ze soutěžních prací bude uspořádána výstava. O výsledcích soutěže Vás
budeme informovat na webu a v novinách Bystřicko č. 12/2012.
Zveme Vás co nejsrdečněji k účasti!
Kontaktní místo:
Kancelář Mikroregionu Bystřicko,
Příční 405 (za budovou MěÚ Bystřice nad Pernštejnem),
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
telefon: 566 590 399, 731 575 342
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
Jarmila Zemanová

Pozvánka na Den seniorů v Rovečném
Den seniorů v Rovečném obohatí beseda
s Hynkem Jurmanem nad jeho knihami, které lze i zakoupit.
Na harmoniku zahraje Tomáš Bartoň.
Začátek je v neděli 30. 9. 2012 v 16.00 hod.
v restauraci Na Růžku.
Srdečně zve SPOZ a Obec Rovečné
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

V soutěži jednotlivců byli čeští junioři také velmi úspěšní. Vítězem a juniorským mistrem světa pro rok 2012 se stal Martin Musil mladší a na druhém
místě se umístil Lukáš Starýchfojtů. Na třetím místě skončil závodník ze
Spojených států amerických Austen Randecker. Junioři navazují na úspěchy
seniorů, kteří letos bodovali na ME v Portugalsku a MS ve Slovinsku.
Na květnovém ME v Portugalsku se česká seniorská reprezentace „B“ umístila na 2. místě za Španělskem. Mistrem Evropy 2012 se stal Martin Drož.
Na červnovém světovém šampionátu ve Slovinsku pak tým „A“ zvítězil v
soutěži družstev a v soutěži jednotlivců se na 3. místě umístil Tomáš Adam.
Sportovní muškaření je v posledních letech mimořádně úspěšnou rybářskou
sportovní disciplínou a všechny muškařské reprezentační týmy se řadí mezi
absolutní světovou elitu v tomto rybářském odvětví.
Martin Musil st.

MS ve Francii 2012 očima letošního
vícemistra Lukáše Starýchfojtů
Ve středu 11. 7. nám konečně začal
závod. Já jsem v prvním kole byl na
horním Lotu, kde se mohlo chytat
pouze na jednu suchou mušku. V
tomto kole jsem chytil 7 ryb, a tím
jsem si vybojoval první místo v sektoru. Kluci a Terka zachytali taky
dobře, a tak jsme se dostali do vedení. Odpoledne už to bylo horší. Na
řece Allier jsem chytil jenom 2 ryby,
což stačilo jen na 8. umístění. Ale i
tak náš tým stále držel první pozici.
Ve čtvrtek jsme měli jen jedno kolo.
Já jsem šel na jezero do lodi s Kanaďanem. První hodinu a půl jsem
dělal kapitána já a chytil jsem 11
ryb. Druhou hodinu a půl, kdy dělal
kapitána Kanaďan, jsem přidal už
jenom jednu rybu. Volné odpoledne jsme potom strávili odpočinkem
a vázáním much. Náš tým byl stále
ve vedení. Přichází poslední den a s
ním i poslední dvě kola závodu. V
ranním kole jsem se vydal na řeku
Colagne. Naše naděje na nejlepší
řeku vymizely už po prvních kolech,
a tak jsem byl rád když se mi podařilo 10 minut před koncem přemluvit jednoho potočáka. Pouze s touto
jednou rybou jsem dělal umístění 3.
Ostatním se také dařilo, ale bohužel
Američanům se dařilo víc, takže nás
předběhli a my se dostali až na druhé místo v týmech. V jednotlivcích
to ale vypadalo hodně nadějně. Jak u
Martina Musila, tak i u mě to vypadalo, že bychom si mohli sáhnout na
medaili. Tak jsem s plným nasazením nastoupil do posledního kola na

spodní Lot. I když to bylo poslední
kolo, chytil jsem na tomto sektoru
nejvíce ryb ze všech řek, a to 11.
Těchto 11 ryb mě přineslo umístění
2. Je dobojováno. Dále následovalo
už jen dlouhé čekání na výsledky a
s ním i velká nervozita. Ale všechno to čekání nakonec nemohlo mít
lepšího konce. Američanům se v
posledním kole vůbec nedařilo, a tak
jsme se vyhoupli opět na 1. místo a
stali se mistry světa v týmech. A v
jednotlivcích, jak už každý ví, asi
nejlepší výsledek v dějinách všech
mistrovství. Martin Musil se stal mistrem a já jsem obsadil druhé místo.
Pořadí v soutěži družstev:
1. Česká republika, 2. USA, 3.
Francie, 4. Španělsko, 5. Irsko, 6.
Polsko, 7. JAR, 8. Anglie, 9. Itálie,
10. Slovensko, 11. Kanada.
Lukáš Starýchfojtů

Perutě o.s., Veverská Bítýška – poděkování
Děkujeme o.s. Perutě, které z výtěžku pouličního prodeje, který provozuje mimo jiné také v Bystřici n.P., poskytlo MěÚ v Bystřici n.P.,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, hygienické a kosmetické potřeby
pro osoby v nouzi.
Mottem o.s. Perutě je „Dělat něco navíc“, jejich aktivity jsou zaměřeny na materiální pomoc všem potřebným, kteří se ocitli v nouzi.
Více informací na WWW.PERUTE.CZ
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SOKOLOVÉ V INDIÁNSKÉM
Koncem srpna se v areálu skautského stanového tábora za Vojtěchovem uskutečnil první tábor rodičů
s dětmi navštěvujícími pravidelné
cvičení rodičů a dětí Sokola Bystřice
n.P. Pro děti to byl neuvěřitelný zážitek, protože si vyzkoušely spoustu
nových a dosud nepoznaných aktivit,
jedly z ešusů, spaly ve stanech, v teepee a některé i pod širákem. A protože to byl tábor indiánský, vše bylo o

A do Z i v tomto duchu – maminky
s dětmi vyrobily indiánské tuniky, tatínci pomohli s výrobou indiánských
zbraní a o zážitky bylo postaráno.
Děti se naučily mimo jiné ráno se pořádně venku rozcvičit, lovit bizony,
zubry, poznaly život indiánů, dozvěděly se něco o jejich historii, kultuře
a jak vypadali. Celé soustředění bylo
také ve znamení pohybu – plavání
v nedalekých rybnících, jízdy na kole

(cestu k Zuberáku zvládli bravurně
i ti nejmladší), horolezectví a na závěr děti absolvovaly i stezku odvahy.
Děkujeme Městu Bystřice n. P., bez
jehož podpory z grantu mládeže by se
tábor neuskutečnil a také všem rodičům, kteří přiložili ruku k dílu a pro
naše nejmilejší připravili nezapomenutelný týden.
za tým rodičů a dětí Sokola Bystřice n. P.
Markéta Čechová a Martin Bárta

www.kaspy.eu

email: kamil.kasparek@centrum.cz

tel: 774 990 701

Svatební a jiné
foto
ZA ZAVÁDÌCÍ
CENY
ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU
BURDOVÁ

▶ ušití prošívaných dek a polštářů
▶ velký výběr sypkovin

DEKA od 900,POLŠTÁŘ od 250,(čištění+ušití+sypka)
▶ čištění peří k zakázce ZDARMA!
SLUŽBY NAJDETE

Masarykovo nám. - ODĚVY V PASÁŽI
p. Tomášková - PO až PÁ od 9h-16h

721 277 347

www.luzkoviny-burdova.blog.cz

Výsledky jednotlivců v tenisu v letní sezoně 2012 (do 30. 8. 2012)
1. OP JEDNOTLIVCŮ
Mladší žáctvo: Žďár nad Sázavou
Ondřej Mifek
2. místo ve dvouhře

3. OSTATNÍ TURNAJE JEDNOTLIVCŮ
CT dorostu: Bystřice nad Pernštejnem
Zdenda Kolář
1. místo ve dvouhře
Kolář Z., Hartl J.
1. místo ve čtyřhře

Starší žáctvo: Bystřice nad Pernštejnem
Žáci:
Filip Maršálek a Ondřej Mifek 3. místo ve dvouhře
Maršálek F., Mifek O.
2. místo ve čtyřhře
Žákyně:
Tereza Mifková
2. místo ve dvouhře
Koktavá I., Mifková T.
2. místo ve čtyřhře

CT mužů: Nové Město na Moravě
Zdenda Kolář
1. místo ve dvouhře
Kolář Z. st., Kolář Z. ml.
1. místo ve čtyřhře

2. JIHOMORAVSKÝ OBLASTNÍ PŘEBOR
Dorost: Znojmo
Zdenda Kolář, Vrba
3. místo ve čtyřhře

CT mužů: Žďár nad Sázavou
Zdenda Kolář
1. místo ve dvouhře
Kolář Z. st., Kolář Z. ml.
2. místo ve čtyřhře
Turnaj mužů: Bystřice nad Pernštejnem
Zdenda Kolář
1. místo
Kolář Z. st., Kolář Z. ml.
1. místo
Balabán J., Kučera I.
2. místo

HLEDÁME
OBCHODNÍKY!
3URREODVW%\VWĜLFH
QDG3HUQãWHMQHP

Volejte ZDARMA

800 808 809

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
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INZERCE
BystĜice nad Pernštejnem
vedle Telecomu na ulici Bratrské - osobní servis
telefon: 566 550 951
.
v areálu ZDAR (staré ýSAD) – nákladní a osobní servis
telefon 566 551 317

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

.

165/70 R 13
165/70 R 14
175/65 R 14
195/65 R 15

79T
82T
82T
91T

Barum
Polaris 3

Firstop
Winter 2

900,1.030,1.050,1.230,-

940,1.060,1.040,1.170,-

Sava
S3

940,1.060,1.080,1.250,-

Firestone
Winterhawk

1.040.1.190.1.160,1.290,-

Ceny jsou vþetnČ DPH
a platí od 1. záĜí 2012.
Nízké ceny jsou i u dalších
rozmČrĤ pneu, které nejsou
v tabulce uvedeny.

Nabízíme vám novou službu. Provádíme rovnání naražených diskĤ kol za pĜijatelné ceny.

Rovnáme plechové i lité disky kol !!!
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
• VEŠKERÉ zednické práce, obklady, dlažby, koupelny, bytové jádra,
zámková dlažba, zděné ploty, atd. t: 605 455 919
• PRODÁM RD těsně před dokončením, BY – Za Rybníčkem. Tel.
732 885 318.
• PRODÁM starší, slunný, rohový, řadový RD 2+1+1, s garáží a dvougaráží v Bystřici n. P. „Pod Kostelem“. Rekonstrukce nutná, plyn zaveden. Tel. 732 265 785
• HLEDÁM nájemce na garáž v řadové zástavbě v Bystřici na Sídlišti
I. Tel. 602 505 655.
• PRONAJMEME výrobní nebo skladovací prostory v obci Sejřek
(230 m²). Cena dohodou. Tel.: 775 578 090.
• CA KAŇKOVÁ DITA nabízí podzimní poznávací zájezdy na Hitlerovo Orlí hnízdo,Vánoční Drážďany,nákupní zájezd do Polska. Bližší
informace: CA Kaňková Dita. Tel:+420 606 656 229, e-mail:kankova.
dita@seznam.cz
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výhodné
PODZIMNÍ SLEVY

Pro Vás pĜipravily jedineþnou akci.

Malotraktor VARI IV za cenu

39 990Kþ
s DPH, která tady ještČ nebyla!

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl
s izolační vložkou
ve dvou komorách.

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91
(vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin
tel.:
fax:
mobil:
e-mail:
e-ma
ail:

+420 566 520 855
+420
+4
420
0 566 522 368
+420
0 605 500 442
bystrice@vpo.cz

NO

INKA
20V1
2

Komfort

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

6

Uw až 0,76 W/(m2K)
5

3

4

OKNO
BUDOUCNOSTI
ZA PŘÍZNIVOU
CENU

2

1
7

český výrobek

www.vpo.cz
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Dále nabízíme veškeré pĜíslušenství k VARI.
Bližší informace naleznete v prodejnČ: ZZN HospodáĜské potĜeby

BystĜice nad Pernštejnem
tel./fax: 566 552 278

nabízí k pronájmu

kanceláře v administrativní budově
TS města a.s. nabízí k pronájmu několik kanceláří ve 2. patře administrativní budovy
na adrese K Ochozí 666, Bystřice n.P. (bývalý areál PKS). Kanceláře jsou vytápěné a
v udržovaném stavu. Pronájem včetně využívání sociálního zařízení, rozvod PC sítě a
telefonu dle dohody.
Bližší informace podá ing.Kekrt (tel. 566 551 500, případně v sídle firmy - K Ochozi
666, 593 01 Bystřice n. P).

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
Nové MČsto na MoravČ 592 31

• výstavba rodinných
domĤ
• rekonstrukce staveb
• pĤdní vestavby
• nákladní doprava
Kontakt:
kutra@staredo.cz
724 143 323, 566 522 954
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AKCE:
TEPELNÁ oERPADLA

STIEBEL ELTRON
Plně vybavené TČ země/voda
v provedení kompakt WPC
pro 100 % dodávku tepla
pro RD za akční cenu
(ceny bez DPH)

WPC 5 kW
WPC 7 kW
WPC 10 kW
WPC 13 kW

běžná cena

akční cena

182 200 Kč
194 800 Kč
203 600 Kč
210 250 Kč

149 600 Kč
149 600 Kč
149 600 Kč
149 600 Kč

Konzultace, technický návrh a odborná montáž:

Soškova 1550, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 659, e-mail: solar@solartop.cz
www.solartop.cz

VIKTOR ŠAFAŘÍK
Lhota u Olešnice č. 8
Tel.: 605 551 562, 516 463 131
www.stihl.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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pneuservis
autobaterie
nemrznoucí kapalina Antifreeze
ntifre
eeze
nabíječky autobaterií
Traktory Zetor UŘ I. II. III. IV.
náhradní díly
Ostatní sortiment

ložiska, pneumatiky pro osobní a nákladní automobily,
utomobily
bily,
zemědělské a stavební stroje
žací stroje a rozmetadla (Agrostroj Pelhřimov),
ov),
spojovací a svařovací materiál,
gufera, traktorové vleky, pluhy,
hadice, klínové řemeny, oleje,
maziva, autokosmetika, sedačky

autobaterie SZNAJDER
46 Ah Silver.........1 234 Kč
70 Ah Silver.........1 586 Kč
80 Ah Silver.........1 921 Kč

při vrácení staré baterie
sleva 10% na novou

nové zimní pneumatiky
od společnosti Michelin

1185/65 R 14.......999 Kč
195/65 R 15......1 090 Kč
205/55 R 16..... 1 500 Kč
ceny včetně DPH
platí do vyprodání zásob

Prodejna Bystřice
Průmyslová 993 (areál Sagras, a. s.)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 523 616
mobil: 737 167 091
e-mail: bystrice@nekvinda.cz

Sídlo firmy
Nekvinda - Zemědělská technika, a. s.
Pražská 2133/36, 568 02 Svitavy
tel.: 461 534 404, fax: 461 530 335
e-mail: nekvinda@nekvinda.cz

www.nekvinda.cz
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