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Vážení spoluobčané!

Blíží se opět čas Vánoc a my
máme možnost zamyslet se nad již
téměř uplynulým rokem 2009. Zdá se
nám, a možná nejenom nám, že Vánoce spolu s koncem roku přicházejí
s každým rokem rychleji a rychleji.
V období Vánoc a jejich sváteční
atmosféře jsme vždy o trochu smířlivější a pokornější. Snažíme se pochopit druhého a podat pomocnou ruku
člověku potřebnému. Během našeho
bilancování však také již pomalu plánujeme rok nastávající.
V letošním roce se stalo mnoho
událostí, které zaslouží naši pozornost. Byl to rok velmi hektický, který přinesl do našeho města několik
zásadních investic. S těmito pracemi
byla spojena problematika udržení
celého chodu města. Centrum bylo
po celý rok z velké části neprůchodné
a doprava omezená. Přes tato omezení, kdy naše město navštívilo méně
návštěvníků než v letech minulých,
jsme nezaznamenali uzavření podnikatelských provozoven. Přežití v
této době bylo opravdu snad až hrdinským činem, neboť pokles tržeb
ještě v souvislostí s ekonomickou kri-

Téma měsíce:

zí, byl enormní. Doufejme, že jsme
z nejhoršího venku a další roky nám
všechno vynahradí. Všem patří velký
dík za trpělivost a toleranci. Musíme
v této chvíli také poděkovat provádějící ﬁrmě, která opravdu citlivě reagovala na postupný vývoj celé stavby
a byť v omezeném režimu, bylo celé
náměstí neustále udržováno při životě.
Touto rekonstrukcí jsme byli omezeni
konec konců všichni. Podle evidence
byly zaznamenány pouze dva lehčí
úrazy, které byly provádějící ﬁrmou
bezodkladně řešeny. Dílo bude veřejnosti předáno dne 29. května 2010
a sám věřím, že kvalita prací bude
perfektní. Po celý rok bylo pracováno
i na dalších investicích, o kterých jsme
již mnohokrát informovali. Spousta
práce je však stále před námi a já pevně věřím, že se s ní odpovědně vyrovnáme. Za zmínku nepochybně stojí
mnohé, dnes již tradiční akce, které
si již vydobyly svoje místo v bystřickém kulturním programu a doufám,
že v našem městě dokonale zakotvily
a dodaly novou dimenzi vnímání.
Vedení města chce postupovat
dále a využít všech možností a grantů
k rychlejšímu řešení problémů, ke
zlepšení bytového fondu a infrastruktury. Chceme dále připravovat nové
lokality pro výstavbu rodinných domů
a to nejen přímo v Bystřici, ale také
v obcích, které k našemu městu neodmyslitelně patří. Budeme pokračovat
v opravách bytů a jejich zateplování.
Nekončícím problémem je zajišťování
investorů do naší průmyslové zóny.
V této oblasti máme rezervy a trápí
nás zvýšená nezaměstnanost.
Každý, kdo zavítá do našeho města,
musí konstatovat, že se mění k nepoznání. Není to pouze vlivem vedení
radnice, rady a zastupitelstva. Na radnici pracuje kvalitní tým úředníků, kteří jsou problémům otevření a osobní

Novoroční slovo

profesionalitou pomáhaji ke zkvalitňování života Vás, občanů. Samozřejmě
není růže bez trní, a proto nám dovolte
omluvit se za některé přehmaty, které
vedly k malým nedorozuměním.
Naše město je již svátečně vyzdobeno, cukroví začíná pomalu vonět
na našich plotnách a mně již zbývá
jen pár slov na závěr. Doufáme, že
jsme Vás o našem zájmu přesvědčili
a můžeme se v novém roce opět pustit do řešení Vašich i našich všedních
starostí a strastí. Jsme velmi rádi, že
všechny plánované akce jsou i díky
příznivému počasí dokončovány dle
plánu a že mizí výkopy a uzavírky.
Naše město je opět trochu krásnější.
Máme mnoho plánů a záměrů,
které Vám, našim občanům, budeme postupně představovat. Chceme
o nich diskutovat, protože Vaše spokojenost je našim společným cílem,
a proto si přejeme, aby se nám všem
v našem městě dobře žilo.

Vážení Bystřičáci, přejeme Vám
klidné prožití vánočních svátků plných štěstí a rodinnou pohodu a pevné zdraví v roce 2010. Myslíme si, že
na naše město můžeme být právem
pyšni.
Karel Pačiska, starosta
Josef Vojta, místostarosta

Vánoční koledování a zvonění

V pátek 11. prosince obklopili naše muzeum opět koledníci. V půdní galerii
hráli a zpívali, v řemeslné dílně tvořili vánoční ozdoby, venku předávali prostřednictvím anděla Ježíškovi poštu a k tomu zvonili na nový zvon Vilém, který
má splnit všechna jejich přání. Akce se těšila velkému zájmu veřejnosti. -HJ-
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spolupráci v novém roce.

Do nového roku 2010 Vám
přejeme hodně úspěchů jak
v soukromém, tak i v pracovním
životě.
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ZPRÁVY Z RADNICE, ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Datum
19. 12. 2009
19. 12. 2009

LEDEN 2009
Název akce

19. 12. 2009

Turnaj v tenisu
Pravidelná schĤzka þlenĤ Asociace náhradních rodin,
klubu BystĜice n. P. (od 14.00 hodin)
Dechová hudba Koroužanka (od 18.00 hodin)

20. 12. 2009

Adventní koncert (ve 14.00 hodin)

20. 12. 2009
21. 12. 2009
25. 12. 2009
25. 12. 2009
26. 12. 2009

Lezení pro veĜejnost
Vánoþní ochutnávka vín (od 19.30 hodin)
Vánoþní taneþní zábava se skupinou ARZENAL
Vánoþní taneþní veþer pĜi svíþkách

26. 12. 2009

Odpoledne s historickým šermem a soutČže pro dČti
Vánoþní koncert ZUŠ (od 18.00 hodin)

26. 12. 2009
27. 12. 2009
29. 12. 2009
29. 12. 2009
30. 12. 2009
30. 12. 2009
31. 12. 2009
2. 1. 2010

Vánoþní turnaj trojic – NOHEJBAL (8.30 hodin)

Silvestrovská fitstyl aerobicmania tour 2009 – s Lenkou
Velinskou a Romanem Ondráškem
Turnaj ve fotbalu
PĜedsilvestrovská odpolední diskotéka
(od 15.00 – 19.00 hodin)
Turnaj ve fotbalu
PĜedsilvestrovský taneþní veþer pĜi svíþkách
TRADIýNÍ OHĕOSTROJ
OtevĜený turnaj ve stolním tenise kategorie muži/ženy

7. 1. 2010

Animované pásmo pohádek (10.00 hodin)

9. 1. 2010
9. 1. 2010
10. 1. 2010

Turnaj ve fotbalu
Chris Barickman
Turnaj ve volejbalu - ženy

11. 1. - 15. 1. 2010 Unþín þte dČtem
12. 1. 2010
16. 1. 2010
16. 1. 2010

Místo
Sportovní hala
Orlovna
velký sál KD
Kostel sv.
Michaela
Sportovní hala
velký sál KD
Strachujov
malý sál KD

Sportovní hala

Pravidelná schĤzka þlenĤ Sdružení kĜesĢanských seniorĤ
regionu BystĜicko (od 14.00 hodin)
Turnaj ve volejbalu - mixy
Ples kulturního domu (20.00 hodin)

SKS+Orel

Sportovní hala
velký sál KD

Miroslav Felcman
Kulturní dĤm
MR BystĜicko,
obec Daleþín
MR BystĜicko,
obec Píseþné
Kulturní dĤm
Kulturní dĤm
Kulturní dĤm
Kulturní dĤm
OFS Žćár n.S.
OFS Žćár n.S.

Píseþné

30. 1. 2010
31. 1. 2010
20. 10. – 30. 4.
2010

Petra Nováková

Orlovna

18. 1. - 22. 1. 2010 Píseþné þte dČtem

30. 1. 2010

Vítochov

Sportovní hala
OFS Žćár n. S
velký sál
Kulturní dĤm
Kulturní dĤm
Sportovní hala
OFS Žćár n. S
malý sál KD
Kulturní dĤm
Masarykovo nám.
Kulturní dĤm
Orlovna
Orel
velký sál
Kulturní dĤm
Kulturní dĤm
Sportovní hala
OFS Žćár n. S.
Millénium klub
Millénium klub
Sportovní hala Miroslav Felcman
MR BystĜicko,
Unþín
obec Unþín

Daleþín

27. 1. 2010

Organizátor
KB BystĜice n. P.
ANR ýR, klub
BystĜice n. P.
Kulturní dĤm

Lezci z Vysoþiny
Kulturní dĤm
SDH Strachujov
Kulturní dĤm
Sokol
Sportovní hala
BystĜice n. P.
Orlovna
Orel
kostel sv. VavĜince ZUŠ ěímskokat.
V BystĜici n. P.
farnost

18. 1. - 22. 1. 2010 Daleþín þte dČtem

20. 1. 2010
21. 1. 2010
21. 1. 2010
23. 1. 2010
23. 1. 2010
24. 1. 2010

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Hrajeme si s pohádkou (8.30 a 10.00 hodin)
Koncert: Spirituál kvintet (19.30 hodin)
Muzikály jak je znáte i neznáte (8.30 a 10.00 hodin)
Maturitní ples gymnázia (20.00 hodin)
Turnaj ve fotbalu
Turnaj ve fotbalu
Koncert KPH: TRIO HARMONIA MOZARTIANA
PRAGENSIS
Pravidelná schĤzka þlenĤ Asociace náhradních rodin klub
BystĜice n. P. (od 14.00 hodin)
Turnaj ve florbalu
Turnaj ve florbalu - muži
BYSTěICKÝ KUTIL – soutČž v manuální zruþnosti pro
žáky ZŠ

velký sál KD
velký sál KD
velký sál KD
Kulturní dĤm
Sportovní hala
Sportovní hala
malý sál
Kulturní dĤm
Orlovna
Sportovní hala
Sportovní hala
Mikroregion
BystĜicko

Kulturní dĤm
ANR ýR klub
BystĜice n. P.
Sokol BystĜice n. P.
FBC ZŠ Horní Brno
MČsto BystĜice n. P.,
Wera Werk s.r.o.

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

Kniha leteckých
fotograﬁí

Nový jízdní řád MHD
v Bystřici n. P.

Kniha manželů Trojanových
„Na křídlech za poznáním
měst Vysočiny“ obsahuje
unikátní letecké pohledy na
Bystřici nad Pernštejnem
i její části. Kromě toho mapuje i města Žďár nad Sázavou
a Nové Město na Moravě. Za
350,- Kč ji i se záznamem na
DVD můžete zakoupit v TIC
v Bystřici n. P.
-HJ-

Dnem 13. prosince 2009
vchází v platnost nový jízdní řád MHD v Bystřici nad
Pernštejnem.
Podrobný rozpis naleznete na internetových stránkách
města v sekci podniky a služby
/doprava a jízdní řády. V případě Vašeho zájmu Vám jízdní
řád pracovníci TIC za poplatek
vytisknou.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Narození
ŘÍJEN 2009
13.10. Barbora Schneiderová
18.10. Vojtěch Ingr
24.10. Petr Batelka
26.10. Kryštof Unzeitig
Jubilanti
LEDEN 2010
Anežka Procházková
Stefan Ďuroška
Božena Škrdlíková
Františka Pavlíková
Jaroslav Zmrzlý
Milada Hesová
Vilém Blažek
Josef Jinek
Eduard Popelka
Svatava Májková
Ing. František Vavrinec
Jitka Brázdová
Jaroslav Novák
Milada Součková

94 let
89 let
86 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Úmrtí
13.11. Antonín Lahodný
30.11. Marta Petříková

Z jednání místní
samosprávy v Domaníně
Na Silvestra se do kulturního domu
připravuje večer s reprodukovanou
hudbou. Začátek ve 20 hodin.
Samospráva děkuje vedení města
i občanům Domanína za účast na
veřejné schůzi konané v kulturním
domě dne 3. prosince.
Členové samosprávy přejí jménem
svým i jménem obce panu Vladimíru
Čechovi st. k jeho životnímu jubileu
hodně zdraví a co nejvíce síly a pohody
do dalších let. Současně mu děkují za
jeho dosavadní mnohaletou práci pro
obec a těší se na její další pokračování.
Samospráva Domanína přeje všem
obyvatelům pevné zdraví a mnoho
úspěchů v roce 2010.
Zdeněk Skula
předseda místní samosprávy

UPOZORNĚNÍ
Městský uřad Bystřice nad
Pernštejnem upozorňuje občany,
že městský uřad bude ve čtvrtek
31. prosince 2009 uzavřen. Občané
si mohou svoje záležitosti na úřadě vyřídit naposledy v tomto roce ve středu
30. prosince 2009.
Eva Špatková, tajemnice MěÚ
Turistické informační centrum
Bystřice nad Pernštejnem upozorňuje občany, že TIC bude od
24. 12. 2009 do 3. 1. 2010 uzavřeno.
Pracovníci TIC
3. strana

ZPRÁVY Z RADNICE
KONTAKTNÍ INFORMAČNÍ MÍSTO
PRO DATOVÉ SCHRÁNKY
Hospodářská komora v souvislosti se startem datových schránek zahájila
provoz regionálních kontaktních míst, kde zájemci mohou získat informace o všem, co s touto revoluční změnou v komunikaci souvisí. Síť pokrývá
všechny kraje. Specializovaní poradci jsou klientům k dispozici každý den
v pracovním týdnu osobně nebo prostřednictvím telefonu či e-mailu.
Užívání datových schránek je od 1. listopadu povinné jak pro všechny
orgány státní správy, tak i pro všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. Fyzické osoby podnikající i nepodnikající si mohou elektronické datové úložiště zřídit dobrovolně. Pro zájemce již od července letošního roku funguje informační linka Ministerstva vnitra ČR a on-line poradna
na www.datoveschranky.info.
Je však důležité vyjít vstříc i klientům, kteří si přejí získat informace
osobně a přímo v místě svého bydliště či sídla podnikání. Tomu má právě
napomoci nově vzniklá síť 50 regionálních informačních míst, jejichž provoz
zajišťuje Hospodářská komora České republiky.
Kontaktujte nás!
tel.: 566 628 680 nebo 566 627 907
e-mail: info@komorazdar.cz
Osobně nás můžete navštívit na adrese
Náměstí Republiky 75/2, Žďár n. S.

Vyhlášení grantových programů
Města Bystřice nad Pernštejnem
Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje pro rok 2010
tyto granty:
1. Počin přispívající k rozvoji sportovního života ve městě
- termín pro podání žádosti – 15.1.2010
- informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355
2. Podpora aktivit zaměřených na mládež
- termín pro podání žádosti – 15.1.2010
- informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355
3. Počin přispívající k rozvoji kulturního a společenského
života ve městě
- termíny pro podání žádosti – 15.1. a 11.6.2010
- informace paní Jitka Cisárová, telefon 566 552 376
4. Údržba majetku
- termín pro podání žádosti – 31.3.2010
- informace Ing. Ivan Buchta, telefon 566 590 333

Na konec roku ještě srovnání nájmů a dalších plateb
Stále se setkávám s polemikou nad úpravou regulovaného nájemného
od ledna 2010. Chtěl bych touto cestou ještě objasnit výši úpravy ve
vztahu k jiným městům a v kontextu s dalšími stálými platbami občanů.
O potřebnosti dorovnání regulovaného nájemného s tržním
jsem psal v srpnovém čísle vydání
Bystřicka. Rada města i zastupitelstvo je přesvědčeno, že se jedná
systémově o správný krok. Nájmy
budou dorovnány do spravedlivé výše a ve srovnání s okolními
městy jsou stále na nejnižší hladině. Pro zajímavost uvádím : Praha 10 – 87 Kč/m2, Jihlava - 51,72
Kč/m2, Třebíč – 49,46Kč/m2, Žďár
nad Sázavou – 49,46 Kč/m2, Velké
Meziříčí – 48,-Kč/m2, Nové Město
na Moravě – 45,- Kč/m2. V Bystřici je toto nájemné stanoveno ve
výši 36,58 Kč/m2.
V souvislosti s touto změnou
musím připomenout výši tepla,
kterou zajišťujeme pro cca 2/3
obyvatel Bystřice nad Pernštejnem

v daleko nejnižší ceně 405,70
Kč/GJ včetně DPH. Pro srovnání
uvádím – Nové město na Moravě 468,70 Kč/GJ, Velké Meziříčí
550,50 Kč/GJ, Žďár nad Sázavou
420,- Kč/GJ a Tišnov 566,26 Kč/
GJ. Tato cena je garantována proto, že přímo ovládáme tepelné
hospodářství a cenu tepla pečlivě
hlídáme.
Možná ve srovnání více platíme
za odvoz odpadu. Konkrétně 500,Kč/osobu a rok. Za tuto cenu máme
zajištěn komfort, který spočívá nejen odvozu kontejnerů, separování
odpadu ale i možnost bezplatného
využití sběrného dvora, úklid a čištění města. Domnívám se, že naše
město je čisté a nemá žádné skryté
ekologické zátěže. Na tuto službu
z rozpočtu doplácíme stejnou část-

ku. Pro srovnání uvádím platby
občanů okolních měst Velké Meziříčí 500,- Kč/osobu a rok, Žďár
nad Sázavou 500,- Kč/ osobu a rok
a Nové Město na Moravě 480,Kč/ osobu a rok.
Ještě pro úplnost uvádím cenu
vody pro rok 2010. Cena se stanovuje společně pro celý okres Žďár
nad Sázavou a obce, které jsou
členy Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko. Tato cena bude ve
výši 68,- Kč/ m3. Z toho tedy vodné 38,40 a stočné 29,60 Kč/ m3.
Cena je kalkulována o 6% vyšší
než v loňském roce. (Např. Blansko 73,43 Kč/m3, Třebíč 67,50
Kč/m3.)
Cena elektrické energie je plně
režii elektrárenských společností, které před koncem roku určují
hladinu pro další rok. Záleží na
každém vlastníkovi nemovitosti,
kterého dodavatele zvolí. V minulosti i v této oblasti měly vliv

města a obce. Pouze krátkozrakost
a vidina momentálního zisku vedla
radnice k prodeji akcií, a tím vyřazení z vlivu na součastné ceny.
Naše město dnes pouze doufá ve
spravedlnost soudů, které řeší naši
žalobu na výši ﬁnančního plnění
se společností E.ON.
Co dodat závěrem. Jsem si vědom, že rok 2010 bude pro všechny
občany našeho města i celého státu
velmi těžký a doufejme, že pouze tento rok. Republika se zmítá
v problémech politických a hlavně
ﬁnančních. Nikdo nedokáže odhadnout další vývoj a bude záležet jenom na každém z nás, jak se
s životem bude prát. My jako město můžeme přispět, ale není možné
žít na dluh příštích generací tak,
jak nám to předvádí tento stát.
Do nového roku přeji pevné
zdraví a kus pořádného štěstí
Karel Pačiska - starosta

Nestátní neziskové organizace Bystřicka
Vyjádření jednoho z účastníků: “Setkáni NNO, které včera proběhlo, pro nás nebylo až tak nezajímavé, jak jsme
si mysleli. To, že jsme se dozvěděli, že jsou možnosti, jak získat peníze pro naši činnost, že je někdo, kdo by nás
chtěl alespoň morálně ocenit a případně nám pomohl řešit naše problémy, nás dost překvapilo.“
V pondělí 9. 11. 2009 se v zasedací místnosti Městského úřadu
Bystřice nad Pernštejnem sešlo
22 zástupců nestátních neziskových organizací /NNO/ z Bystřicka, úředníků místní samosprávy
a krajského úřadu. Tématem setkání bylo představení projektu Vysočina 21 a diskuse nad spoluprací
mezi NNO a veřejnou správou.
Setkání zahájil místostarosta
Josef Vojta, který má zkušenosti
jak z veřejné správy, tak i z oblasti
NNO, ve kterých je aktivně zapojen. Město má grantový systém,
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který podporuje NNO v Bystřici
ve čtyřech programech. Sociální
oblast je hrazena přímo z rozpočtu
města.
Z diskuse vyplynulo, že mezi
největší pozitiva NNO patří ochota
pracovat ve volném čase bez nároku na odměnu. Bylo zmíněno, že
je velký nepoměr mezi objemem
dotací, které skončí na úrovni větších měst a těmi, které se dostanou
až mezi organizace na venkov.
Neziskovým organizacím nejvíce
chybí lepší předávání informací
a mohlo by být také zajištěno po-

radenství a právní pomoc. Slabou
stránkou je také medializace činností neziskového sektoru jako
celku. S regionálním tiskem mají
někteří špatné zkušenosti. Ve spolupráci s městem zástupci NNO
kladně hodnotili propagaci jejich
aktivit prostřednictvím TICu.
Jako velkou hrozbu vnímají NNO
povinnost zavedení podvojného
účetnictví. Především pro menší NNO by to znamenalo velkou
zátěž.
Mezi jinými vystoupil také Zdeněk Navrátil a představil činnost

KOUS Vysočina, o.s./Koordinační
uskupení NNO Vysočiny/, která
zastřešuje NNO na úrovni kraje.
V současné době také nabízí poradenství a pořádá vzdělávací akce.
Některé požadavky NNO by mohly být řešeny zákonodárnou iniciativou kraje nebo prostřednictvím
zástupce NNO v Radě vlády pro
NNO. Také pracovníci KrÚ Vysočina a MěÚ Bystřice n. P. jsou
připraveni poskytnout pomoc a informace aktivním organizacím,
jejichž činnost je pro společnost
nezastupitelná.
Setkání se také krátce zúčastnil
starosta města Ing. Karel Pačiska.
Alena Prudká, Regionální rozvoj
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SILVESTROVSKÉ VYDÁNÍ

LIDÉ NA RADNICI

„Kdo je tvůrcem všech nápadů při rozvoji našeho malebného města?“, to je častá
otázka našich pisatelů.
Pokusili jsme se proto
nahlédnout pod pomyslnou
pokličku zdejšího úřadu.
A je jasné, že počátky je
nutné hledat na samém vrcholu.
Poté, co si místodržící
Fojt, kromě desítek jiných
nápadů, vymyslel řeku přímo uprostřed náměstí, starosta Čistka si plní jeden
z mnoha dětských snů a snaží se prorazit v umění. Stal se
spoluautorem několika soch
(poslední jeho dílo můžete
spatřit na zdejším atletickém stadionu). Alarmující
je zjištění, že kreativita vrcholného vedení rychle proniká i do podvedení města.
Zářným příkladem je dnes
již legendární kousek vedoucího dopravky J. Dunhiella
s dovozem několika Tater
lomového kamene jako zábran proti parkování. Tento
muž, dnes všem známý pod
přezdívkou „Rolling Stone“
(překl.-„valící se kámen“pozn. aut.), povzbuzen prvotním úspěchem nelenil
a domluvil s vedoucím odpolední směny kamenolomu Hlubina panem Skálou
množstevní slevy a zavalil
město dalším a dalším přídělem. Po dvou letech je
zřejmé, že jej tato mimooborová činnost již nenaplňuje, a proto se jal malovat
okružní křižovatky. Pravda,
jeho prvotina u Penny není
úplně ideální, Rolling Stone
má však v šuplíku rozmalovaných několik dalších
trumfů vykroužených zvlášť
pečlivě nabroušeným kružítkem, takže je na co se
těšit.
Po eskapádě s kameny,
kdy bylo zachráněno několik desítek metrů zeleně, se
stal Dunhillovým nejbližším

pracovním přítelem životního prostředí ochránce a vedoucí F.K.Limš. Ten, vida
úspěchy kolegy, vnuknul si
myšlenku vyčistit všechna
vodstva v kraji. Na zkoušku vyčistil jedno mokřadlo
uprostřed dědiny a vida, že
to jde, vrhnul se do Argentiny. A protože se mu zdálo, že naštval opravdu málo
rybářů, jal se s chutí usilovnou vypustit i Domaňák.
A úspěch se brzy dostavil.
Rybáři se začali skládat na
jeho hlavu. Dnes už si však
jen největší optimisti mohou
myslet, že ho někdo zastaví.
Před několika měsíci byl
zahlédnut za Rácovou, jak
krokuje nové rybníky. Dnes
už se zde utápějí bagry.
Pokud je Limš s Dunhillem opravdu kamarád, výrazná nevraživost panuje
naopak s pravou rukou šéfové Špátové - vedoucím všeho ostatního Vojtíškem. Ne,
že by mu fušoval do rybníků, to ne, ale tento podivín,
mezi znalými věci přezdívaný Richelieu, si umanul, že
celý úřad sestěhuje do jedné
budovy, čímž klesla jeho
oblíbenost u ostatních úředníků z pěkných 15 na pouhé
2%. Ani to však nezabránilo jeho posedlosti. Dobrý
pokus měl správce všeho
majetku A. Smítař, když mu
předal stavbu ruiny Zubštejna věříc, že tak jeho pozornost upře na jinou stavbu.
Všichni se modlí, aby zase
nepřekvapil, nejvíce však
vrchní účetní J.J. Uroušová, která vzhledem k tomu,
že obecní kasa je téměř vyčerpaná, je sama také velmi
vyčerpaná. Již není schopna
zabránit dalším úletů naspeadovaných spolupracovníků, kdy oprava Zubštejna
není zdaleka jejich nejlepším číslem. Když začalo
být zřejmé, že peněz je stále
méně, ze zoufalství se i ona
chopila příležitosti a jmenovala se hlavní odpadářkou,
neboť si rychle spočítala,
že odpadků je naopak stále
více. Pokud se i ona nakazí a bude si chtít plnit své
dětské sny, můžeme se těšit
např. na odpadkové koše
v barvách aktuálních módních trendů.
Z rozjetého vlaku není
úniku, což pochopil i správ-
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ce majetku Šmitař, o kterém
už byla řeč. Problémy s rekonstrukce náměstí, která
se zprvu zdála procházkou
růžovým sadem, dosahují
obludných rozměrů. Tu neteče kadeřnici voda právě ve
chvíli, kdy by měla spláchnout trvalou zákaznici, které
tak hrozí vypadání vlasů, tu
se staví strom před vjezd do
baráku. Šmitař se snaží všemi úskalími prošmiknout.
A protože rekonstrukce náměstí je sama o sobě dost
bláznivý nápad, zdálo by se,
že už nebude nic vymýšlet.
Opak je pravdou. S místodržícím Fojtem, známým
hecířem, vymýšlejí v rámci
podpory cestovního ruchu
stavbu nové staré vesnice
v místě, kde projede sotva
sem tam nějaký vlak.
Výstavbou nové vesnice
na Nových dvorech není
nadšena ani Dr. Dr. Lůšová, ochránkyně slabých
a usurpovaných. Tato bystřická Matka Tereza se již
totiž několik let snaží vybudovat nové sanatorium
pro psychicky a fyzicky
nemocné, na což peníze dle
slov budoucího fořta Fojty nejsou. Zatímco většina
vedení byla pro sanatorium,
neboť si byli vědomi, že až
je to semele, budou ho potřebovat jako první, starosta
s místodržícím se Lůšové
pouze ušklíbali a mysleli si,
že je to asi nikdy nesemele.
Lůšová se však nevzdala
a jako správná šelma vyčkávala...a dočkala se. Nedávno
to starostu trochu semlelo
a on pochopil. Lůšová dostala povolení začít projektovat a zdá se, že i ona dostala svoji hračku.
Toho se hrozí vedoucí
stavebního úřadu Vrána.
Přestává se orientovat, co
se kde děje. Přeci jenom
každá obec neshání stavební povolení během jednoho
roku na rekonstrukce hradu
s novou středověkou vesnicí
na Zubštejně, staročeskou
vesnici s větrným a vodním
mlýnem, návsí a kapličkou
na Nových dvorech či na sanatorium a zimní stadion...
A do toho krize nekrize staví i normální lidé. Nestačí
se podepisovat pod rozhodnutí a hoří mu tužka. A do
toho všeho otravuje Vojtíšek

s malůvkou rekonstrukce
úřadu a cpe ho i s jeho ansámblem do podkroví bez
vikýřů, s čímž zásadně nesouhlasí. Před kolapsem ho
může zachránit jenom soustředění na zplození dalšího
potomka.

Zpráva o sestěhování
úřadu tak trochu semlela
i takřka na všechno zvyklou
hlavní bytnou všech bytů
města Ing. Bančovou. Ta na
rozdíl od Vrány naopak byla
nevkusně a necitelně umístěna do sklepení. Ona, která
rozhoduje o bytí a nebytí
v bytech všech bydlících,
teď končí na samém dně
úřadu. Avšak i ona, stará
harcovnice se brzy otřepala
z nezdaru a o to intenzivněji
se ujala záchranářských prací na bytech, které, jak i ona
sama ví, zachránit nelze.
Jako každý rok počkala na
první tuhé mrazy a hned jak
začaly i ona začala měnit
okna. Jejím majstrštykem je
však výměna oken za mrazu
následovaná oblevou a čtyřmetrovým výkopem před
vchodem s půlmetrovým
blátem.
Šéfová všech šéfů Špátová jen nevěřícně hledí na
to hemžení podřízených kolem. Naštěstí i ona má své
libůstky. Již několik takřka
desetiletí rozdává měsíc
co měsíc několik pokut za
přestupky našim spoluobčanům. Je až s podivem, že
po tom všem má stále dobrou náladu a najdou se ještě
lidé, kteří ji i zdraví.
dopisovatel Silvestr Šťastný
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ZPRÁVY Z RADNICE
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JAK S DIGITÁLNÍM VYSÍLÁNÍM
V BYSTŘICI
Televize je fenomén, který dnes
všichni považují za součást společnosti, domácnosti a životního
stylu. Bez televize se neobejde
snad ani jediný den v roce. Proto
si myslím, že je třeba informovat
Vás, občany, o pohybech v poskytování signálu. Nechceme přece,
aby v této hektické době zůstala
obrazovka tmavá.
Digitalizace je zaklínadlo, které často slyšíme, ale mnoho z nás
neví, co dělat, jak se zachovat. Zde
je každá rada dobrá.
Někteří z Vás v Bystřici a okolí zaznamenali změnu ve vysílání
televize, a to tak, že se jim od 1.
12. 2009 ztratil na dolním okraji
obrazovky piktogram, který značil,
že bude nějaká změna. Změna proběhla. Pokud jste nic významného
nezaznamenali, je to dobré. Pokud
se Vám však nějaký program ztratil, je nutno přeladit televizi. ČT 2
vysílá analogové vysílání na jiné
frekvenci. Myslím, že každý zná
nějakého počítačového fandu nebo
televizního odborníka. Je třeba se
co nejdříve poradit.
Majitelé rodinných domů, kde
není zavedena kabelová televize, obraťte se na prodejce satelitní techniky a zakupte si satelit či
nové antény pro digitální příjem.

Můžete tak již dnes sledovat digitální vysílání.
A jak dál s kabelovou televizí?
V bytech, kde je kabelová televize, je současný stav takový, že za
cenu 150,- Kč je vysílána omezená nabídka 15 programů. Když si
zakoupíte set-top-box , budete mít
omezenou nabídku 24 programů
v digitální kvalitě. Pokud si připlatíte ještě 270,- Kč měsíčně, budete mít základní digitální nabídku
s 58 programy. V případě, že jste
opravdu nároční diváci, je možné
přikoupit i speciální nabídku dle
Vaší nátury a chuti. Existují také
společné balíčky, které za zvýhodněnou cenu nabízejí televizi
a internet. Na všechny tyto možnosti se lze informovat v kanceláři
společnosti SATT a.s., na ulici Hornické 643 ( DPS )v Bystřici n. P.
Zde také můžete zakoupit set-topbox a získáte potřebné informace.
K disposici je i telefonní číslo na
informační centrum společnosti
SATT 566 654844.
Doufám, že s nadcházejícími
Vánocemi bude TV signál kvalitní.
Znásobí klidnou pohodu a pomůže
dotvořit atmosféru nejkrásnějších
svátků.
Věra Vančová
Karel Pačiska

Masarykovo nám. 57, 593 15 BystĜice nad Pernštejnem

VYHLAŠUJE

VÝBċROVÉ ěÍZENÍ
pro vznik pracovního pomČru na dobu neurþitou zamČstnance MČsta BystĜice nad Pernštejnem

zaĜazeného do organizaþní složky MČstské muzeum BystĜice nad Pernštejnem
Požadavky:
•

SŠ nebo VŠ vzdČlání pĜíslušného zamČĜení

•

praxe v oboru a znalost cizích jazykĤ výhodou

•

komunikativní schopnosti

•

dobrá znalost a dovednost práce na PC

•

morální bezúhonnost

•

ěP skup. B

•

nástup do pracovního pomČru 1. bĜezna 2010

Platové podmínky se Ĝídí zák. þís. 262/2006 Sb., práce ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, naĜízením vlády
þ.564/2006 Sb., o platových pomČrech zamČstnancĤ ve veĜejných službách a správČ, platové zaĜazení –
7. – 8. platová tĜída dle dosaženého vzdČlání

ZÁJEMCI SE MOHOU PěIHLÁSIT DO : 30. prosince 2009
-

-

písemnČ na adresu: MČÚ v BystĜici nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 57, 593 15 BystĜice nad
Pernštejnem, k rukám tajemnice
e-mail: spatkova.tajemnik@mu.bystricenp.cz
v pĜihlášce musí být uvedeno : jméno, pĜíjmení, titul, datum a místo narození, státní pĜíslušnost,
místo trvalého pobytu, þíslo obþanského prĤkazu, nebo þíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního pĜíslušníka, datum, podpis zájemce a telefonní spojení
k pĜihlášce pĜipojte životopis, výpis z evidence RejstĜíku trestĤ ne starší než 3 mČsíce, ovČĜenou kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdČlání

Bez splnČní výše uvedených náležitostí není možné pĜihlášku zaĜadit do výbČrového Ĝízení.
Vyhlašovatel výbČrového Ĝízení si vyhrazuje právo zrušit výbČrové Ĝízení !!!

Provozní doba sběrného dvora
během vánočních svátků 2009
þtvrtek
pátek
sobota
nedČle
pondČlí
úterý
stĜeda
þtvrtek
pátek
sobota
nedČle

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.2009
2.1.
3.1.

sbČrný dvĤr
zavĜeno
zavĜeno
zavĜeno
zavĜeno
9 - 17
7 - 14
9 - 17
zavĜeno
zavĜeno
8 - 12
zavĜeno

Změna svozu SKO
během vánočních svátků
TS města a.s. oznamují změnu svozu SKO
během vánočních svátků takto:
pravidelný svoz

náhradní svoz

24.12.2009 ìtvrtek

26.12.2009 sobota

25.12.2009 pátek

27.12.2009 nedüle

31.12.2009 ìtvrtek

30.12.2009 stĥeda

1.1.2010 pátek

30.12.2009 stĥeda

Ostatní termíny svozů zůstávají beze změny.
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ŠKOLSTVÍ

Festival vzdělávání 2009

11. listopadu proběhl již 14. ročník Festivalu vzdělávání – přehlídky
vzdělávacích a pracovních příležitostí. Své nabídky pro žáky 8. a 9.tříd
základních škol, jejich rodiče ale
například i pro výchovné poradce zde
prezentovalo přibližně 80 škol z kraje
Vysočina, ale i z dalších měst jako
např. z Brna, Pardubic, Hradce Králové nebo Boskovic. Rovněž i několik
Dne 6. 11. 2009 žáci 9. ročníků
navštívili největší mineralogickou
expozici v republice, které se účastní
naši přední i zahraniční mineralo
gové a sběratelé. Výstava se konala
v Tišnově. Měli jsme možnost vidět

Žádný jiný čas není pro děti tak
dlouhý, jako čas, kdy čekají na
příchod Ježíška a Vánoc. Abychom
jim toto čekání trochu zpříjemnili
a zkrátili, připravili jsme pro ně a jejich rodiče v mateřských školách adventní program.
Děti z MŠ Pohádka se připravovaly
na přivítání adventu už několik dní
před jeho začátkem – vytvářely
s pí uč. na třídách papírové řetězy.
Na pátek 27. listopadu pozvaly své
rodiče a známé do MŠ ke společnému
večernímu zpívání a slavnostnímu
rozsvícení vánočního stromečku. I
přes nevlídné, mlhavé počasí se jich
sešlo opravdu mnoho. Rodiče nejdříve
pomohli dětem ozdobit stromek řetězy
a potom jim děti předvedly pásmo
básní a písniček. Píseň ,,Vánoce,
Vánoce přicházejí…,, si s chutí zazpívali všichni. Domů se děti rozcházely nerady. Sladkosti a andílek ze svíčky
jim ale připomněly, že ta kouzelná

ﬁrem představilo žákům své výrobní
programy a možnosti zaměstnání
po vystudování příslušného oboru.
Současně v každém ﬁremním stánku
probíhala soutěž tématicky zaměřená k výrobnímu proﬁlu jednotlivých
ﬁrem, např. odemykání zámků, stavění kostek, šroubování, apod.
Zájem škol účastnit se tohoto veletrhu již převyšuje kapacitu kulturního
domu, kde se festival každoročně
koná a který jej také ve spolupráci
s Okresní hospodářskou komorou
Žďár nad Sázavou organizuje. Hospodářská komora si klade za cíl účastí ﬁrem na festivalu podpořit hlavně
technické obory v regionu. Kromě
těchto technických oborů bylo možné na festivalu zhlédnout ukázky prací studentů například z oborů kuchař
– číšník, cukrář, kadeřnice, kosmetička, aranžér, byly zde zastoupeny
zdravotní a veterinární školy, zemědělská a lesnická škola, obory zabývající se telekomunikacemi a poštami
nebo graﬁcky zaměřené obory.

Exkurze 5. ročníků ZŠ TGM - Planetárium Brno
Žáci 5. tříd navštívili v úterý 24.11.2009 Hvězdárnu a planetárium
Mikuláše Koperníka v Brně. Pořad s názvem Vesmírné divadlo o čtyřech dějstvích, která se odehrávají na denní i noční obloze, přenesl
žáky pod umělou oblohu velkého planetária.
První dějství bylo věnováno naší denní hvězdě - Slunci. Je Slunce hvězdou
malou nebo velkou? Bude nám ještě dlouho svítit? Na tyto a jiné otázky
našly děti odpověď. Druhé dějství se zaměřilo na tajemný svět hvězd. Žáci se
prošli noční oblohou plnou souhvězdí a vyslechli si báje o obávaném Orionovi a Plejádách. Ve třetím dějství se páťáci podívali na pozoruhodné planety
a svět planet očima kosmických sond. V posledním dějství se vypravili po
stopách prvních kosmonautů na Měsíc, kde na ně čekala nehostinná měsíční
krajina. Všichni zvídaví páťáci si zde našli odpovědi na otázky týkající se
nejdůležitějších vesmírných těles. A co vy? Budeme na Měsíci potřebovat
nové hvězdné mapy?
A zde jsou hodnocení akce z úst žáků 5.
ročníku: „Moc se mi tam líbilo, nejvíce
však vysunovací planetárium.“
„Velice se mi tam líbilo, nemám žádné
námitky.“
„Líbilo se mi pod noční oblohou,
doporučovala bych.“
„Mohli jsme si koupit suvenýry.“
„V Planetáriu se nám všem líbilo.“
Těmito pochvalnými slovy byla ukončena exkurze žáků v doprovodu jejich
třídních učitelek.
I. Čuhelová, M. Černá, M. Kuncová, ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice n. P.

Mineralogická exkurze v Tišnově
velké množství krásných, barevných
a zajímavě zpracovaných minerálů
například do šperků, které jsme si

také mohli zakoupit. Určitě nikdo
z nás neodolal a minerál či šperk
si koupil pro sebe nebo pro radost
svých blízkých. Navštívili jsme také
Podhorácké muzeum v Předklášteří,
kde jsme měli možnost zhlédnout
stálou výstavu minerálů, které pochází
z Českomoravské vrchoviny nebo
Brněnské vrchoviny. Po celou dobu
exkurze, žáci sbírali indicie které jim
na závěr pomohly vyplnit test, co se na
exkurzi dověděli a také co si zapamatovali. Otázky se týkaly nejenom geologické stavby území, výskytu hornin,
ale i zeměpisné polohy Tišnova,
významných turistických zastavení,
jako je například rozhledna na kopci
Klucanina 410 m n. m. nebo přírodní
památka Tišnova- Květnice 470m n.

Advent v bystřických mateřských školách
předvánoční doba teprve začíná.
Také děti z MŠ Čtyřlístek přivítaly
spolu se svými rodiči advent. Sešli
se v pátek 27. listopadu na ,,Adventním zvonění,,.Ve třídách si všichni
vytvořili vánoční svícínky z jablíček,
koření a přírodnin. Děti si z papíru
vyrobily zvonečky, do kterých nakreslily svá nejtajnější přání určená
pouze Ježíškovi. Zvonečky zavěsily
na ,,strom přání,, u vchodu do MŠ
s doufáním, že se jejich přání vyplní. A potom už se všichni sešli
venku u vánočního stromu, který děti
zvoněním zvonečků rozsvítily. Koledy
se rozezněly do večerního ticha, začal
vánoční čas, čas rozjímání a radostného očekávání.
Ani na MŠ Korálky nezůstali pozadu. Ve čtvrtek 26. listopadu se sešli
ve školce rodiče s dětmi a společně
s učitelkami zahájili čas adventní.
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Hlavy se skláněly a prsty kmitaly…
Děti pomáhaly, co jim síly stačily
a výsledkem byly věnečky podle
vkusu každého hosta. Mrzí nás, že
nemůžeme ukázat všechny výrobky,
určitě by si to zasloužily. Tak alespoň
obrázek pro inspiraci.

m., kde hnízdí kolonie netopýrů ve
vápencových jeskyních. Za zmínku
stojí i úkoly, které museli žáci plnit
na náměstí. Zjistit názvy místních
barokních domů, z jakého materiálu
byl zhotoven Mariánský sloup Panny Marie na dolním náměstí a jaké
4 sochy jsou umístěny na podstavci
nebo jaký nápis je vyryt na východní
straně budovy radnice Tišnova. Každý
si poradil po svém, někteří oslovili
místní občany nebo informace získali
v informačním centru Tišnova. Poslední úkol, který zpracovávali žáci,
byl referát minerál mého znamení.
Exkurzi budeme opakovat i v dalším
školním roce, doufám, že nám bude
více přát počasí, navštívíme rozhlednu
a prohlédneme si Tišnov a jeho okolí
z ptačí perspektivy.
Hana Kopecká, učitelka Př
ZŠ Bystřice n. P. Nádražní 615
Vánoce jsou již skoro za dveřmi,
zbývá už jen několik dní, kdy se
všichni sejdeme u vánočního stolu se
svými blízkými. A my vám přejeme,
abyste je oslavili v klidu a pohodě
a s dobrou náladou vykročili do
nového roku 2010.
děti a zaměstnanci bystřických
mateřských škol
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ŠKOLSTVÍ

Exkurze do WERY
Dne 3. prosince 2009 žáci osmého ročníku ZŠ
T. G. Masaryka navštívili v rámci výuky technických praktik největší bystřický průmyslový
podnik – Weru.
Hned po příchodu se nás ujala personální
ředitelka paní Peňázová. V zasedací místnosti nás seznámila s historií ﬁrmy a pustila
nám zajímavé video o činnosti podniku. Velice jsme ocenili možnost zhlédnout veškeré
výrobní procesy na vlastní oči. Postupně jsme
prošli jednotlivé výrobní haly a viděli výrobu
šroubováků a jiného utahovacího nářadí.
Všechny nás zaujal pracující robot.

Aktivně se zapojujeme
V rámci školního projektu Recyklohraní plnili žáci 9. a 8. ročníku
pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Slámové zeměpisně - detektivní úkol - vytvořit jednoduchou orientační mapu našeho města,
týkající se odpadové problematiky.

Fotografovali nová kontejnerová místa v okruhu naší školy na uložení odpadu, dále zjišťovali důležité informace, kde se odpady platí, umístění MěÚ
a TS města Bystřice n. P., Sběrného dvora a na kterých místech ve městě se mohou odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče. Mapa by mohla sloužit například
jako informační leták pro nově přistěhovaného občana našeho města.
Za včasné odevzdání úkolu jsme získali 200 bodů a dalších 500 bonusových
bodů za výbornou práci, společně se 46 školami ze 705 zúčastněných. Za získané body pak můžeme nakupovat pomůcky a potřeby do školy.
Rodiče, nezapomeňte přispět i Vy a dejte svým dětem vysloužilé drobné
elektrospotřebiče a vybité baterie, aby je odnesly do školy a měly možnost
získat další body. Pomáháte tak vracet odpad k recyklaci a šetříte naší přírodu.
Hana Kopecká, Koordinátor Recyklohraní
ZŠ Bystřice n. P. Nádražní 615

MŠ Olešínky

Děti z MŠ Olešínky spolu s rodiči prožily krásné odpoledne na
čertovské besídce plné písniček a čertovských her.
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Během exkurze jsme se také dozvěděli, že
ﬁrma podporuje „své“ studenty, kteří hodlají
po absolvování odborných učilišť v Bystřici n.
P. nebo Žďáře n. S. nastoupit do Wery jako její
zaměstnanci.
V závěru prohlídky jsme od ﬁrmy dostali
i malé pohoštění a drobnou pozornost ve
formě šroubováku nebo klíčenky.
Do školních lavic jsme se vraceli obohaceni o nové informace a někteří z nás si také
rozšířili možnosti dalšího studia po základní
škole.
Žáci 8. ročníku ZŠ T. G. Masaryka

Prezentace expedice „Po stopách Nikoly Šuhaje
loupežníka“ v městské knihovně

V příjemném prostředí zavzpomínali žáci ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615 a studenti Gymnázia
Bystřice n. P. na krajinu, v níž je člověk
spjat s přírodou a kde příroda si zachovává svůj nezničený ráz. Ze vzpo
mínek žáků: „Tato výprava byla pro
mne výpravou do neznáma. Do míst,
kde civilizace jde úplně jiným směrem
než u nás. Domnívám se, že i ostatní
spolužáci by měli navštívit tuto zemi,
aby si srovnali životní podmínky u nás
a na Ukrajině“.

„Po příjezdu domů jsem si
uvědomila, v jakém bohatém světě
žiji. Splachovací záchod se mi zdá
jako normální věc, ale teď jsem na
vlastní kůži zažila, že to tak není. Vidět
a zažít je mnohem lepší, než se o tom
jenom učit“.
Za skvělou atmosféru bychom chtěli
poděkovat občanům města Bystřice
a městské knihovně, kteří projevili
zájem o naše zážitky z Ukrajiny.
Dagmar Pivková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Výtvarná soutěž O nejlepší strom roku 2009
Letos proběhl již sedmý ročník
výtvarné soutěže O nejlepší strom
roku, kterou pořádala ZŠ Zvole.
Naše Základní škola Masarykovo
náměstí 60 se jí zúčastnila poprvé.
V nemalé konkurenci škol z blízkého
i vzdálenějšího okolí dosáhli naši žáci
velmi pěkných výsledků.
Dne 19. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. V přízemí
pořádající školy byly všechny soutěžní
práce vystaveny a jen
umocňovaly přátelskou atmosféru plnou očekávání.
Naši
školu
úspěšně
reprezentovala
Adéla
Hrubešová, která vyhrála
ve 2. kategorii žáků. Za
svůj Strom s broučky byla
odměněna dortem, diplomem a uznáním poroty.
Druhé místo téže kategorie obsadily Nikola Baxová a Katka Mihalíková.
I třetí místo připadlo našim
žákům – Sandře Urbánkové a Martinu Urbánkovi.

V kategorii kolektivních prací byla
oceněna 2. místem pomocná škola.
Blahopřejeme za dosažené výsledky a věříme, že se stanou motivací
k další práci. Největší odměnou dětem
byla podpora osobitého výtvarného
projevu a pocit sebeuspokojení, který
vlastní tvořivost přináší…
Za ZŠ Masarykovo náměstí
Markéta Jílková, Iveta Ostrýžová
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ŠKOLSTVÍ , KULTURA
Základní škola BystĜice n. P., Nádražní 615

Gymnázium BystĜice nad Pernštejnem
Nádražní 760, 593 01
Studijní program : 79 41 K 801, 81 osmileté studium
79 41 K 401, 41 þtyĜleté studium
Nabídka: VýbČr studia z pČti jazykĤ – A, N, F, R, La
Moderní jazykové laboratoĜe
DvČ uþebny vybavené poþítaþi, rychlé pĜipojení na internet
Možnost profilace pomocí volitelných a nepovinných pĜedmČtĤ
Zájmové kroužky
Výuka tČlesné výchovy v moderní mČstské sportovní hale
a v pĜilehlém sportovním areálu
Tel.:566 552 920(21), fax: 566 552 310
e-mail: reditel@gybnp.cz, www.gybnp.cz
DNY OTEVěENÝCH DVEěÍ : 14.1.2010 a 11.11.2010

Inkognito opět bodovalo
Dne 21. listopadu 2009 se bystřická
děvčata zúčastnila závodů Super Dance
2009 v Táboře. Soutěž byla určena pro
aerobic a taneční styly (street dance,
hip-hop, show dance,…).
Naše město reprezentovala 4 družstva děvčat z DDM Bystřice n. P. a aerobiková skupina Inkognito. Nejmladší
děvčata (10-11 let) ze skupiny Dancing Kittens v tvrdém souboji vybojovala krásné 5. místo v kategorii
Street dance junioři. Medaile jim
unikla o pouhé 2 body. Ve stejné
kategorii závodila i děvčata z Young Dancers (12-14 let), která skončila na
7. místě. V kategorii Street Dance dospělí závodila děvčata ze skupiny B3C
(15-17 let). Přestože naše děvčata soupeřila s tanečními školami, jejich výsledky byly velice vyrovnané, vybojovala 5. místo. V kategorii Aerobic-dospělí
závodila děvčata ze skupiny Žabšmeni a umístila se na velmi pěkném 4. místě.
S děvčaty z DDM byly v Táboře i ženy ze skupiny Inkognito (průměrný
věk 28let). Inkognito dosáhlo na vítězství i přesto, že v této kategorii závodila
skupina z Českých Budějovic, která se pyšní titulem vícemistryň ČR.
Inkognito si dovezlo zlato s absolutně nejvyšším počtem bodů jak ve své
kategorii, tak v celkovém hodnocení celé soutěže. Tímto chci všem děvčatům
poděkovat a popřát mnoho dalších úspěchů.
PS: pro Inkognito: „Holky moje, děkuji Vám za to, že jste přivezly zlato.“
Petra Nováková

Pracovníci DDM v Bystřici n. P.
přejí všem dětem, rodičům, vedoucím a sponzorům
v roce 2010 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti,
úspěchů v práci i osobním životě.

zve
budoucí prvĖáþky a jejich rodiþe k zápisu do prvních tĜíd.

Zápis se koná dne 28. ledna 2010 od 13 do 17 hodin v budovČ školy. Rodiþe si
pĜinesou obþanský prĤkaz a rodný list dítČte.
Rádi pĜivítáme u zápisu všechny dČti z BystĜice n.P. a okolních obcí,
které se chtČjí v pĜíštím školním roce uþit tvoĜivČ a s uplatnČním nových moderních
metod. Již dva roky probíhá výuka s využitím interaktivních tabulí také v 1. tĜídách.

ěeditelství Základní školy T.G.Masaryka
v BystĜici n. P., Tyršova 409
oznamuje rodiþĤm budoucích prvĖáþkĤ, že

ZÁPIS DċTÍ DO 1. TěÍD
pro školní rok 2010 / 2011
se koná v pátek 29. ledna 2010 od 9.00 do 16.00 hodin
v budovČ školy.
Všechny pĜedškoláþky srdeþnČ zveme a jejich rodiþe prosíme, aby s sebou k zápisu pĜinesli
rodný list dítČte a svĤj obþanský prĤkaz.

„Pojďte s námi za památkou, ....“
(Cahův statek ve Vojetíně - 11.12.2009)

Foto Tomáš Vostrejž
Už druhým putováním (první proběhlo se seniory koncem listopadu) se
završil projekt DUNY TRI, který přiblížil studentům bystřických škol
problematiku ochrany památek v okolí města (statek Vojetín, kostel
v Rozsochách, kaplička v Pivonicích, obnova Zubštejna, sýpka na hradě
Pernštejně).

Nadosah – Poznej sám sebe
Dne 16. 10. 2009 se žáci 2. stupně naší školy byli podívat ve
středisku nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Nadosah.
Seznámili se s prostředím, s pracovníky, s činnostmi, které se
zde mohou provádět. Vyzkoušeli
např. stolní fotbal, boxovací pytel,
ping-pong, cvičení na žebřinách,
prohlédli si zhotovené výrobky.
Toto centrum je pro děti a mládež od
12 do 20 let. Je to bezpečné místo, kde
mohou mladí lidé nejen najít podporu
a odbornou pomoc, ale také zábavu
a prostor pro vlastní zájmy.

Pracovníci centra Nadosah navštívili naši školu dne 23. 11. 2009
a 26. 11. 2009 a pro žáky 2. stupně
uspořádali program na téma „Poznej
sám sebe“. Formou různých her
zapojili do práce celý třídní kolektiv.
Žáci výborně spolupracovali.
Závěrem:
Příjemně
byly
překvapeny i třídní učitelky těchto
ročníků. Klub Nadosah pracuje na
kvalitní úrovni, své programy aktivně
a ﬂexibilně podřizuje potřebám žáků.
Zvláště v dnešní uspěchané době plné
stresu jsme rády, že takové zařízení
v Bystřici n. P. funguje a že děti mají
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kde trávit volný čas nebo řešit své problémy. Toto zařízení maximálně podporujeme, fandíme jeho pracovníkům

a oceňujeme jejich výbornou činnost.
ZŠ, Masarykovo nám. 60,
Tř. uč. Hašková J., Jindrová O.
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KULTURA, SPORT
Ohlédneme-li se v krátkosti nyní,
na konci roku, zpět, musíme konstatovat, že ani letošní rok v bystřickém
Orlu nebyl na nejrůznější aktivity
nikterak chudý. Činnost místní jednoty lze rozdělit do několika kategorií. Kromě převažujících sportovních
aktivit byly pořádány také aktivity
duchovního rázu a nezapomnělo se
ani na kulturní činnost, spočívající
především v prezentaci orelské jednoty a našeho města mimo náš region. Všechny akce byly otevřené
a nabídnuty i veřejnosti.
Ze sportovních akcí jmenujeme
např. závody ve sjezdovém lyžování
na Karasíně, turnaj ve vybíjené,
tři turnaje ve stolním tenise, turnaj
v badmintonu, a to vše pro kategorii mládeže. Pro dospělé hráče byl
uspořádán jeden turnaj ve stolním tenise a v badmintonu. Turistický oddíl
vyšel do přírody celkem sedmkrát.
Oddíl historického šermu uspořádal
dvě prezentace své činnosti, kdy po
krátkém vystoupení následovaly hry

Činnost Orla v roce 2009
a soutěže pro děti. Oslavy 100 let
od založení celostátní organizace
Orla byly ve znamení sportovního
dne pro děti a mládež na orelském
hřišti a žehnání zrekonstruované
Orlovny. Za vzornou a úspěšnou
prezentaci orelské jednoty a našeho
města se zasloužila vedoucí orelského oddílu Martina Olivová, která
připravila s několika děvčaty hudební
vystoupení na celostátní přehlídku
duchovních písní v Luhačovicích
a také na celostátní slavnosti k výročí
Orla v Kroměříži. Na tyto dvě akce
významně ﬁnančně přispěl také MěÚ
z kulturního grantu města. Během
roku byly po delší době uspořádány
tři poutní zájezdy s duchovním programem. S velkým zájmem se také
setkalo první veřejné cvičení jógy. Po
celý rok poctivě pracuje devět sportovních oddílů a sedm cvičebních
skupin. V maximální míře je jimi

Dalečínská
helma
v muzeu
Bystřické
muzejní
expozice byly obohaceny o vzácný exponát.
O kbelcovou přilbu z počátku 14. století, která se
v červnu 2008 našla na
zřícenině hradu Dalečín
a v minulých měsících
prošla restaurací. Jako ostatně mnozí z nás...
-HJ-

Záhady starých fotograﬁí VI.

využíváno vlastní sportovní zařízení
– Orlovna. Ze cvičebních skupin je
třeba vyzdvihnout také cvičení rodičů
s malými dětmi předškolního věku,
které si našlo mezi rodiči oblibu.
Další akce byly jednotou organizovány jako župní, proto přísluší již
do hodnocení župní činnosti. Orelská
jednota několik let úzce spolupracuje s Klubem křesťanských seniorů
a nově v letošním roce začala spolupráce s Asociací náhradních rodin
ČR, s klubem, který byl v Bystřici
n.P. nově založen.
Tato a další činnost Orla by
samozřejmě nebyla možná bez
příslušných dotací poskytnutých
MěÚ, krajem Vysočina a Ústředím
Orla z dotací přidělených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Jim všem patří naše poděkování
za podporu rozvoje naší sportovní
činnosti. Činnost by nebyla možná

ani bez vlastních ﬁnančních zdrojů
a podpory sponzorů. I těm všem
patří naše poděkování. Nemalý dík
patří všem dobrovolným vedoucím
a cvičitelům, kteří nelitují obětovat
něco ze svého osobního volného času
pro druhé.
V roce 2010 chceme v naší bohaté činnosti i nadále pokračovat,
záleží jen na dostatečném množství
ﬁnančních zdrojů, ochotě dobrovolných vedoucích a cvičitelů a zájmu
ze strany veřejnosti se akcí účastnit.
Pozvánka na nejbližší akci v r.
2010: otevřený turnaj ve stolním tenisu
kategorie muži/ženy – sobota 2. ledna
2010, Orlovna. Prezence od 8,30 hod,
začátek turnaje je v 9,00 hod.
U příležitosti blížících se vánočních
svátků přeje předsednictvo orelské
jednoty všem svým členům, ale
i všem našim příznivcům, radostné
a spokojené prožití svátků vánočních
a do nového roku pevné zdraví a Boží
požehnání.
Kučerová M.
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U Zeleného křížku

Když někdy v září 1776 opouštěl z donucení vrchnosti světské i církevní tehdejší farář František Dominik Pomesián
Bystřici, zastavil nad městem na rozcestí, kde jedna cesta směřovala na Zámeckou Rožínku a druhá k Pernštejnu. Více než
osmdesátiletý kněz prý vystoupil, obrátil se k městu, se svých střevíců symbolicky setřásl prach (sv. Lukáš 9, 1-6) a nad
městem vyslovil kletbu, aby žádný z jeho obyvatel, ani potomků, nedošel štěstí, jak je nenašel v Bystřici on sám. Pověst
jsem v dětství slýchal z různých úst i já, tak jako většina z těch, kteří svoje dětství prožili před více než půl stoletím v tehdy
malém a neperspektivním městečku.
Toto místo na jižním okraji města, těsně nad strání do údolí říčky, bylo zřejmě od pradávna tajuplné, tak jako všechny
křižovatky a rozcestí důležitých cest. Už v té době tam stál podle I.vojenského mapování prostý kamenný kříž a ještě
začátkem 20.století zde pálila bystřická mládež o ﬁlipojakubské (Valpuržině) noci „čarodějnice“. Zřejmě již značně sešlý
kříž nahradili 5.května 1862 manželé Karolina a František Schwarzerovi křížem novým, kamenným, barokních tvarů,
s kovovým korpusem Krista. Už tehdy musely být dvě lípy, mezi kterými kříž stál, letité. Lípám totiž byla přisuzována
ochranná síla zabraňující působení démonů. Z tohoto důvodu se proto sázely na rozcestích, kde „strašilo“, nebo které bylo
jinak tajuplné.
Když v první polovině 70.let minulého století při velké noční bouři došlo k totální destrukci obou lip, zbyly po nich jen
mohutné mrtvé kmeny prozrazující stáří několika set let. Bohužel byl při tom i zcela zničen i kříž a vzhledem k tehdejšímu
nenávistnému poměru k církevním památkám jeho zbytky zmizely a o obnově se nedalo uvažovat. A to i proto, že kříž stál
v těsné blízkosti nové základní školy. Více než tři metry vysoké kmeny, které byly milostivě ponechány, nakonec vyhořely
založeným ohněm a dnes po tomto památném místě nezbylo vůbec nic. Díky rozšíření komunikací se z místa, kam se vešlo
i tamější mládeží používané volejbalové hříště, stal úzký trojúhelník.
Je zajímavé, že tento kříž nebyl téměř vůbec zachycen na fotograﬁích. Dosud jediná známá fotka je zveřejněna na
straně 13 v publikaci „Cestičky, cesty a mosty mezi lidmi“ (historie bystřické pošty), kterou jsem vydal v roce 2005. Až
letos v nově objeveném souboru více než 100 fotograﬁí Bystřice od Hynka Jeřábka (kolem 80 z nich je dosud neznámých
a unikátních) se našla další, zhotovená na přelomu roků 1932 – 1933, kdy místo sněhu spadla na Vysočině velká jinovatka,
která způsobila obrovské škody nejen v lesích (Kronika města). Nezná někdo ze spoluobčanů osudy zničeného kříže?
Bystřice nad Pernštejnem, 3. prosince 2009
Petr Dvořáček
OPRAVA
V článku Řezničtí psi (Bystřicko 11/2009, s. 13), píše mylně Petr Dvořáček, že zakladatelem bystřického skautu byl Jaroslav Suchý. Ve skutečnosti
pan Suchý převzal skautskou organizaci v roce 1939 po skutečném zakladateli Josefu Tulisovi z Malé Branky.
Pavel Filip
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KULTURA, KNIHOVNA
KNIHOVNA,
ZPRÁVY
KULTURA,
Z RADNICE
RŮZNÉ

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme pro dlouhé zimní večery malý
výběr nových knih, z celkem 138 titulů zaevidovaných
v průběhu měsíce listopadu.
Knihy pro dospělé:
Ahern Cecelia
Aston Elizabeth
Austen Jane
Březinová Anna
Caha Arnošt
Canﬁeld Jack
Cartland Barbara
David Petr
Duborgel Veronique
Dübell Richard
Fripp Robert
Gregory Philippa
Charitanovskij A.A.
Jaspers Karl
Jurman Hynek
Kessler Leo
Kmenta Jaroslav
Kohout Pavel
Korber Tessa
Kroupa Vladimír
Lorentz Iny
Ludlum Robert
Lustig Arnošt
McClure Ken
Monteﬁore Sebag
Procházková Lenka
Rulíková Klára
Silva Daniel
Sofoklés
Studénková Zdena
Štoll Martin
Vondruška Vlastimil
Watt Peter
Knihy pro mládež:
Awdry Wilbert Vere
Berger Margot
Francková Zuzana
Kirschová Dominika
Kuhn Krystyna
Palička Jan

Dárek
Dcery pana Darcyho
Láska a přátelství a jiné prózy
Zapuzená královna
Jánošík
Slepičí polévka pro matku a syna
Láska na útěku
Velká turistická encyklopedie. Vysočina
Útěk z pekla Opus Dei
Florenťanova nevěsta
Královna dvou králů
Královská hrdost
Muž se železným sobem
Otázka viny
Čítanka Vysočiny
Hlídka smrti
Kmotr Mrázek
Cizinec a krásná paní
Služka a královna
Tanec s bílou smrtí
Obchodnice se zlatem
Bourneova zrada
Miláček
Bezedná propast
Sašenka
Smolná kniha
Co nevíte o dvojčatech
Přeběhlík
Antigoné
Jsem herečka
Český ﬁlm
Pečeť smrti
Kamenná pěst
O mašince Tomáškovi
Poslední šance pro Janu
Ztráty a nálezy
Láska z kapek deště
Pohádkový zločin
Fotbalové hvězdy 2010+20
nejlepších Čechů a Slováků

Příjemný podvečer v městské knihovně
V úterý 24. listopadu 2009 jsme měli možnost shlédnout další prezentaci žáků a studentů dvou bystřických škol (ZŠ Nádražní a Gymnázia). Poutavé vyprávění členů expedice doplněné množstvím
fotograﬁí a ﬁlmem nás tentokrát zavedlo na Podkarpatskou Rus
– Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka. Myslím, že všichni diváci,
kteří společně s námi zhlédli originální prezentaci, byli spokojeni
a těší se na další příjemná setkání s bystřickými ekology.

Pracovnice Městské knihovny v Bystřici nad Pernštejnem by rády
touto cestou poděkovaly paní Libuši Buchtové, majitelce bystřického módního salónu „Ateliér LIBA“ za její dlouholetou přízeň.
Paní Buchtová je nejen naší vášnivou čtenářkou, ale v knihovně uvidíte
i její originální polštářky, které nám v průběhu let věnovala do oddělení
pro děti a mládež. V posledních letech také ﬁnancuje dvě knihovnou odebíraná periodika. Je to časopis o psech a lidech „Psí kusy“ a časopis plný
nápadů s názvem „Dekor“.
Věříme, že nám paní Buchtová zůstane nakloněna i v dalších letech
a díky této spolupráci budete moci nejen obdivovat výrobky z její autorské dílny, ale i potěšit svoji čtenářskou duši u
výše zmíněných časopisů.

UPOZORNĚNÍ
pro čtenáře, kteří využívají
meziknihovní výpůjční službu.
Od 1. 1. 2010 bude poplatek
na poštovné za došlou knihu
zvýšen na 50,- Kč.
Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376
Mobil: 723 521 892
Fax: 566 551 590
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

GYMNÁZIUM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
POZVÁNKA

Vážení rodiče, přátelé školy!
Dovolujeme si Vás pozvat na XXX. PLES GYMNÁZIA Bystřice nad
Pernštejnem, který se uskuteční v sobotu 23. ledna 2010 od 20. 00 hodin
v bystřickém kulturním domě.
Hraje: Bystřická kapela, malý sál: diskotéka + Parantampareil.
Předprodej vstupenek s místenkami v ceně 150,- Kč bude zahájen od 7. 1.
2010 na sekretariátu gymnázia.
Program: 9Gaudeamus (studentská hymna)
9předtančení studentů
9šerpování maturantů
9tombola
Rada rodičů a ředitelství školy

Zubní pohotovost v prosinci 2009 a v lednu 2010
PROSINEC 2009
5.12.2009 MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n.M.
6.12.2009 MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
12.12.2009 MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265
13.12.2009 MUDr. Aleš Janoušek, U hřiště 552, Měřín
19.12.2009 MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n.P.
20.12.2009 MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n.P.
24.12.2009 MUDr. Milan Macek, Poříčí 11, Velké Meziříčí
25.12.2009 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S.
26.12.2009 MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S.
27.12.2009 MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n.M.
LEDEN 2010
1.1.2010 MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2
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 ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁM. 11, STOMATOLOG. CENTRUM K-11,
TEL.: 548 424 242 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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Maškarní bál – setkání náhradních rodin
V pátek 27. listopadu 2009 se v Bystřici nad Pernštejnem otevřely dveře tělocvičny, kterou nám zapůjčila tělovýchovná jednota Orel.
Na setkání náhradních rodin se pilně připravovalo občerstvení, stoly,
židle, hudba, psaly se pozvánky, ve všech přihlášených rodinách se
chystaly masky malé, velké, ale i ty nejmenší a největší.
Přihlášeno bylo původně 24 rodin,
ale díky chřipkové nákaze nakonec
dorazilo rodin jen 21. I to však bylo
požehnaně lidí. Dospěláků nás bylo
celkem 49 a dětiček jsme s sebou přivezli z blízka i z daleka 61.
Maškarní bál zajišťoval Krajský
úřad kraje Vysočina ve spolupráci s
o.s. Pěstounské rodiny kraje Vysočina
a Místní Klub ANRČR Bystřice nad
Pernštejnem. Přivítali jsme mezi sebou
starostu Bystřice nad Pernštejnem
pana Ing. Karla Pačisku, radního kraje Vysočina pro sociální oblast pana
Mgr. et Bc. Petra Krčála a vedoucího
oddělení sociálních služeb KÚ kraje Vysočina, pana Mgr. Jiřího Bínu
spolu s jeho manželkou. Nechyběla
dobrá duše tohoto setkání náhradních
rodin, která toto všechno měla organizačně tak říkajíc „na triku„ paní
Milada Bárková. Z představitelů o.s.

Pěstounů Vysočina byli přítomni oba
Dietrichovi, Aleš s Monikou.
Obrovský dík si zaslouží všechny
rodiny z Bystřického klubu náhradních rodin, jež se bezúplatně, ochotně
a s nesmírným nasazením ujaly technického zajištění celého maškarního
bálu, jmenovitě pak rodina Dědových a rodina Jeřábkových. Rodině
Konečných patří dík za dobře připravené soutěže pro naše děti.
Děti i mnozí dospělí byli překvapeni úvodním slovem dvou šašků,
kteří překvapili i samotnou paní
Bárkovou ... a možná i sami sebe.
Rej masek s následným vyhlášením
vítězů byl tou stěžejní osou celého
dění. Nebylo poražených, spíše naopak, protože zvítězili všichni a nikdo
neodešel domů s prázdnou.
Překvapily i masky dospěláků.
Škoda, že dospěláci si už neumí

MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA

tolik hrát jako ty naše malé děti,
byla by to větší sranda..... tak snad
příště. Nesmím zapomenout na pěkné vystoupení sedmičlenné taneční
skupiny Barbecrew ze Žďáru nad
Sázavou, kde se nám představili i
dva chlapci z jedné naší náhradní
rodiny. A poděkování patří i našemu
Láďovi za ozvučení celého pátečního podvečera.
Za dobrůtky a malé pozornosti, které si naše děti odnesly v podobě dárkového balíčku, chceme poděkovat hned
několika ﬁrmám najednou:
Pekařství pana Jaroslava Koudelky
z Bystřice nad Pernštejnem, jež daroval upečené čertíky z brioškového těsta a jeho pečivu se svátečními koláčky,
které opravdu všem chutnaly. Dále
ﬁrmě Kamila CHOCHOLATES,
s.r.o., jež vyrábí na území našeho kraje čokoládové speciality a konečně
také ﬁrmě CATUS, s.r.o., jež darovala
müsli tyčinky a čokoládový a vitamínový nápoj pro naše děti.
Omlouváme se, že nakonec nedošlo na předvádění toho, co se naše děti
za ten rok, co jsme se neviděli, naučily,
ale opravdu už se nám to do programu
nevešlo, tak snad zase příště.
Která část Vysočiny zorganizuje
příští setkání?? Víme, pro mnohé byla
Bystřice nad Pernštejnem hodně da-

leko, ale uvědomte si, jak je náš kraj
veliký a že všude žijí náhradní rodiny.
Není možné jezdit vždy jen a jen do
Jihlavy nebo do Třeště, tam to zase
mají daleko právě ty rodiny z Bystřicka, proto budeme preferovat to, aby se
oblasti každý rok střídaly. Pak hodně
záleží i na tom, jak jsou kde rodiny aktivní a jak dokáží krajskému úřadu pomoci při zajištění technického zázemí
pro konání jedné z největších akcí pořádané pro náhradní rodiny jako rodina Dědová, Jeřábková a Konečných.
Náhradní rodiny rády mezi sebou
uvítají i ostatní rodiny, jak nové členy,
tak i sympatizanty, které mají zájem se
s náhradními rodiči setkávat a popovídat si o běžných problémech našich
dětí jakéhokoliv věku, od miminka až
po dnešního... jak se jim nyní říká?
Teenagera – puberťáka? ať adoptovaných, pěstounských či vlastních???
,,No posuďte sami, není to jedno?
Děti jsou děti a každé dítě potřebuje
rodinu a hlavně MÁMU A TÁTU.“
VESELÉ VÁNOCE , hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce
2010 přejí náhradní rodiny ANRČR.
Místní Klub ANRČR Bystřice n. P.
Předseda Marcela Dědová
dedova.anrcr@seznam.cz

Zajímavou módní přehlídku připravil Ateliér Liba na
sobotu 21. listopadu 2009.
V půdní galerii Městského
muzea v Bystřici se prezentovaly modelky všech věkových kategorií od malých
děvčat přes ztepilé dívky až
po zralé ženy. Každý si mohl
vybrat podle vlastního vkusu
a ocenit dobrý výběr netradičního materiálu, kreativní
zpracování, pohodlné nošení
a další přednosti. Úspěšná
akce přivábila i mnohé muže
a těšila se samozřejmě velkému zájmu dam.
JŠ

PERLY A PERLIČKY - 12 y PERLY A PERLIČKY - 12 y PERLY A PERLIČKY - 12 y PERLY A PERLIČKY - 12
MICHAL JURMAN
(1982)
Absolvent Divadelní fakulty JAMU, básník, dramatik. Člen Klubu sportovních
novinářů ČR.
Vyrůstal ve Štěpánově nad Svratkou
a ve Sněžném. Absolvoval Gymnázium
Vincence Makovského v Novém Městě
na Moravě (1997-2001) a pak vystudoval
ateliér Antonína Přidala obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na
Divadelní fakultě JAMU v Brně (2001-2007). Dnes žije v Polabí. Působil jako učitel,
od jara 2008 pracuje jako sportovní redaktor a moderátor v televizi Z1, od ledna nastupuje jako editor v ČRo 2 Praha.
Od středoškolských studií publikuje časopisecky (i Host či Literární noviny). V roce
2000 vyhrál celostátní soutěž v poezii „Soutěž s Parkerem“. Autor celé řady rozhlasových pořadů, např. i hry „A kdo jsi ty?“ aneb Definice Vítězslava Gardavského.
V létě 2007 vydal prvotinu veršů „Nocivír“, která celá zazněla v rozhlase stejně jako
2. sbírka „(V)stupnice do novoduru“. Autor knihy „Zvukové umělecké experimenty
v českém rozhlasovém vysílání“ (2008), která se používá jako skripta na JAMU.
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Texty z Vysočiny a o Vysočině
HODINA V DEŠTI
Křehké skleněné tajemství
na břehu Svratky
matné obrázky dětství
není důvod tajit
a zdůvodňovat,
už není čas lhaní a ubrečených nosů,
v klínu hlubokých údolí
na hladině temné řeky
temné a tiché mé matky
všechno je hebké
vlhké
a tiché,

můj čas
jen má,
pro mě se trápící hodina,
hodina v dešti,
kterou miluji,
které nevěřím,
hodina co mě chce celého
jako já ji,
přesto ještě
hloupě a nevědomky
do sucha pospíchám.
připravil -hj-
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KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA LEDEN 2010
Čtvrtek 7. ledna - velký sál KD
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15,- Kč, veřejnost
20,- Kč
Sobota 16. ledna – prostory KD
– 20.00 hodin
XX. PLES KULTURNÍHO DOMU
Generální partner plesu – NÁBYTEK POHODA
Malý sál – hudba BALANC
Vstupné: 160,- Kč s místenkou
Předprodej: KD od 28. 12. 2009
Středa 20. ledna – velký sál KD
– 8.30 a 10.00 hodin
HUDEBNÍ POŘAD PRO DĚTI
HRAJEME SI S POHÁDKOU
V hudebním představení si připomeneme nejen naše nejkrásnější
a nejznámější pohádky, jako je třeba: Šíleně smutná princezna, Pyšná
princezna, Tři veteráni, ale také zazní
melodie z pohádky Mrazík či z ﬁlmu
Nekonečný příběh.
Hraje divadelní soubor SLUNEČNICE z Brna. Kristýna Šebková
– Evelína Ušlechtilá, Vladimír Řezáč
– Rampepurďák Dlouhohřívý.
Doba trvání cca 50 minut. Určeno
dětem 3 – 10 let.
Vstupné: MŠ, ZŠ 30,- Kč, veřejnost
35,- Kč
Čtvrtek 21. ledna – velký sál KD
– 8.30 a 10.00 hodin
HUDEBNÍ POŘAD PRO MLÁDEŽ
MUZIKÁLY JAK JE ZNÁTE I
NEZNÁTE
V hudebním pořadu zazní nejzná-

mější melodie z pražských muzikálů
jako např. Dracula, Krysař, Hamlet,
Bídníci, Johanka z Arku nebo Vlasy
a rovněž skladby ze světových muzikálů Tanec vampírů, Mama mia aj.
Hraje divadelní soubor SLUNEČNICE z Brna. Účinkují: Kristýna Šebková a Vladimír Řezáč.
Doba trvání cca 50 minut. Určeno II.
st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 30,- Kč, veřejnost 35,- Kč
Čtvrtek 21. ledna – velký sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert nejznámější české folkové
skupiny, která v roce 2010 zahajuje
jubilejní 50 sezónu. Spirituál kvintet
byl založen na podzim roku 1960. Za
50 let v něm působila celá řada výborných zpěváků a muzikantů jakými
byli např. Jan a František Nedvědovi,
Karel Zich, Oldřich Ortinský, Jarka
Hadrabová, Věra Nerušilová, Eva
Lifková a další. Vynikající sólové
výkony, výrazná muzikálnost a kvalitní texty, to vše zaručuje souboru
trvalou oblibu u všech generací.
Účinkují: Irena Budweiserová – zpěv,
perkuse, Zdenka Tichotová – zpěv,
perkuse, Dušan Vančura – zpěv, kontrabas, Jiří Holoubek – zpěv, dvanáctistrunná kytara, Jiří Tichota – zpěv,
kytara, Jiří Cerha – zpěv, perkuse
Vstupné: 190,- Kč
Předprodej: knihkupectví od 28. 12.
2009
Sobota 23. ledna – prostory KD
– 20.00 hodin
XXX.MATURITNÍPLESGYMNÁZIA
Hraje Bystřická kapela
Malý sál – diskotéka

Vstupné: 150,- Kč s místenkou, 100,- Kč
bez místenky
Předprodej: kancelář gymnázia

Vstupné:100,- a 50,- Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: KD od 18. 1. 2010

Středa 27. ledna – malý sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
TRIO HARMONIA MOZARTIANA PRAGENSIS
BEDŘICH HEJSEK – hoboj, anglický roh
MICHAL STUDNIČNÝ – klarinet,
alt saxofon
LUBOŠ FAIT – fagot, kontrafagot
Netradiční koncert pražských umělců ze zajímavým zcela originálním
obsazením. Toto obsazení zároveň
napomáhá odstranit mnohdy stejný
zvukový dojem menších nástrojových uskupení. Z tohoto důvodu je
i různorodost hudebních žánrů.
Vystoupení se uskuteční v rámci cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH
– Rathgeber k.s.

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU:
3. 2. 2010 – divadelní představení
„Blázinec v 1. poschodí“
6. 2. 2010 – Zemědělský ples
20. 2. 2010 – Společenský ples
MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
27. 2. 2010 – Ples sportovců
Změna programu vyhrazena !
Prodej vstupenek: Kulturní dům,
Luční 764, tel. i fax 566 552 626, email: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/,
16.00 – 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo náměstí 12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

V neděli 6. prosince se uskutečnila v KD v Bystřici n.P. nadílka s Mikulášem, andělem a samozřejmě také s čertem.

ORCHESTR N. KYJOVSKÉHO - Až se zima zeptá...
...co jsme s orchestrem dělali
během téměř uplynulého roku, myslím, že můžeme být celkem spokojeni.
Uskutečnilo se několik zajímavých
projektů. Jedním z nich byl koncert
spojený s tancem, který jsme nazvali „Letem valčíkovým světem“.
Hudba orchestru podmalovala tanec
v dobových kostýmech a horáckých
krojích v choreograﬁi Evy Bačovské.
Koncert měl úspěch, a proto jsme ho
zopakovali ještě jako sérii výchovných
programů pro školy s průvodním
slovem mladých moderátorů Viktorie Königové a Jiřího Pavlačky.
Poděkování patří mojí kolegyni
Miladě Krásenské, protože podle hesla „V nouzi poznáš přítele“, se místo
mě ujala krocení divé zvěře, pardon,
orchestru a tanečníků.
Letními „Ohnivými baladami a
romancemi“ se orchestr rozloučil
se školním rokem. Koncert se konal
v rámci Bystřického kulturního léta.
Opět jsme si zahráli s rockovou kapelou
ARZENAL.A i když se místo ohnivých

mohly balady jmenovat spíše blátivé,
krásnou podívanou s ohni a tancem na
živou hudbu předvedlo Společenství
ohně a šermu AD INFINITUM.
Poděkování patří všem pořadatelům za
výborné zázemí, které dokázali vytvořit
i v tak těžkých podmínkách.
Podzim přinesl účinkování na
beneﬁčním koncertu v kostele v Rozsochách. Moc nás těší, že výtěžek bude
věnován na dobrou věc a že i náš or-
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chestr přispěl ke štěstí jednoho dítěte.
Velké výročí 250. let úmrtí
barokního skladatele G. F. Händela
jsme důstojně uctili koncertem s názvem „Vivat Händel – Halleluja“, který
se uskutečnil v kostele sv. Vavřince
v Bystřici. Spolu s námi účinkoval
i chrámový pěvecký sbor FONS ze
Žďáru n. S. Celý koncert by se ovšem
nemohl konat bez laskavé podpory
pana faráře Karla Rozehnala.

Vánoční čas jsme přivítali koncertem „Putování za vánoční vůní“,
který přinesl koledy a vánoční písně
z celého světa, abychom se nakonec
vrátili k nám domů, ke klasickým
koledám, u kterých si všichni mohli
zazpívat s námi.
Poslední příležitostí, kde můžete
orchestr a další účinkující v letošním
roce slyšet, bude již tradiční „Vánoční
koncert“ naší ZUŠ, na který vás
zveme 26. prosince 2009 v 18:00
opět do krásných prostor kostela
sv. Vavřince.
A co napsat na závěr tohoto malého
ohlédnutí? Že si moc vážíme přízně
vás, milých posluchačů, kteří chodíte
na naše koncerty. Vy jste pro nás
hnacím motorem a hlavně pro vás
již chystáme další koncerty i na příští
rok. Doufám, že se budeme společně
potkávat dále a vzájemně si předávat
radost z hudby. Přeji vám všem klidné
prožití vánočních svátků a jen to dobré
v roce 2010.
Lenka Macháčková
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Bystřicko čte dětem 2009-2010

Po uskutečnění dvou ročníků akce
„Bystřicko čte dětem“ a jejich velkém
ohlasu v jednotlivých obcích Mikroregion Bystřicko připravil opětovně
pro konec letošního a začátek příštího
roku třetí ročník. Do tohoto projektu
se dle předběžného harmonogramu
zapojilo šestnáct členských obcí, které tím chtějí zpříjemnit svým dětem
dlouhé zimní večery a čekání na jaro.
Ne každý rodič si totiž v uspěcha-

né době najde čas posadit se večer na
okraj dětské postele a otevřít pohádkovou knihu. Projekt „Bystřicko čte
dětem“ je cesta, jak to trochu napravit
a ukázat dětem i rodičům, že stačí
20 minut večerního čtení a usínání
může být krásnější. Od prosince do
začátku dubna se proto po večerech
budou scházet děti a jejich rodiče
v družinách, školách i v knihovnách,
aby se zaposlouchali do pohádek,
pověstí, povídek i fantazií. Pohodlně uvelebení v křeslech nebo na
polštářích budou vdechovat tajemné
kouzlo setmělých míst, která větši-

nou navštěvují jen za dne. Když se
pak světla rozsvítí, bude prostor pro
hry, hádanky, tvořivé dílny a další aktivity, které si pozvaní hosté pro děti
připraví.
Projekt „Bystřicko čte dětem
2009-2010“ začíná 7. prosince 2009
v Prosetíně a končí začátkem dubna
2010 pro změnu ve Víru, ve kterém
vždy tato čtení začínala. Mezitím se
bude číst např. ve Zvoli, Dolní Rožínce, Unčíně, Rožné, Štěpánově n. Svr.,
Dalečíně, Strážku, Bystřici n. Pern.,
Písečném a v dalších obcích.
V Prosetíně například bude číst

známá herečka a zpěvačka paní Eva
Hrušková, dalším zajímavým hostem
bude cestovatel a dobrodruh Jan Vlasák a v neposlední řadě budou také
jeden večer číst dědečkové a paní
Chalupníková z Koroužného.
Tento projekt ﬁnančně podpořil
Fond Vysočiny, společnost ČEZ
a samozřejmě jednotlivé obce, neboť
bez jejich podpory by se tato akce nemohla uskutečnit.
Blanka Slaná,
Mikroregion Bystřicko

V y h o d n o c e n í a k c e S Vo d o m i l e m Z u b ř í z e m í 2 0 0 9
V letošním
roce byl po
dvou úspěšných ročnících
zorganizován
Městem Bystřice nad Pern.
společně s Mikroregionem Bystřicko další, již třetí
ročník, letní turistické poznávací akce
S Vodomilem Zubří zemí, do které
bylo zařazeno opětovně 13 památek,
pamětihodností, zajímavostí či turistických cílů.
Do aktivní spolupráce se zapojilo
mnoho subjektů podnikajících v cestovním ruchu, které jednak turistům
distribuovaly legitimace akce s podmínkami a vydávaly razítka (Vodomily), jednak poskytly hodnotné výhry
pro tuto akci. O putování s Vodomilem
byly rovněž informovány i veškeré
školy mikroregionu.
Výherní poznávací akce byla vypsána na období od 31.5. do 4.10.2009
a vyplněné legitimace bylo možné

odevzdávat až do posledního října.
Do tohoto data se v kanceláři mikroregionu shromáždilo celkem 107 ks
vyplněných legitimací a v porovnání
s loňským rokem je to opětovný nárůst, a to cca o 12 %.
Veškeré legitimace byly zkontrolovány, zda jsou splněny jednotlivé rubriky – razítka či vyplněné údaje (č. 4,
7, 12) a provedena korekce správných
údajů. K naší velké radosti korekce
těchto údajů nevedla k velkému rozdílu mezi odevzdanými a podmínky
losování splňujícími legitimacemi.
Podmínku do hlavního losování (9
správných rubrik) nakonec nesplnila
pouze jedna legitimace. Závěrem se
mohou všichni, kteří odevzdali Vodomilovu legitimaci, těšit na obě odměny – tj. volnou vstupenku a vstup do
bazénu.
Zde jsou tedy správné údaje, které
měly být doplněny do legitimací:
a) pro lokalitu č. 4 bylo třeba doplnit váhu posledního zastřeleného vlka
v kg – správná odpověď byla 45,21 kg,

b) pro lokalitu č. 7 mohlo být doplněno razítko nebo počet dřevěných
vyhlídek vedoucích z komunikace
Přehradní na vodní hladinu – správný
údaj byl 3,
c) pro lokalitu č. 12 bylo potřeba
doplnit počet borovic, které rostou do
vzdálenosti 20 m vně od zděného oplocení kostelíka se hřbitovem – správný
počet byl 9 (jedna je totiž rozdvojená
v koruně, ale kořen je jeden).
Každý účastník, který předal dle
základních podmínek (4 rubriky) takto
orazítkovanou a vyplněnou část legitimace, obdrží poštou do konce března
2010 volnou vstupenku (červenec,
srpen 2010) do Westernového městečka Šiklův Mlýn. Dále pak účastník,
který vyplnil správně alespoň 7 rubrik,
má nárok na jednorázový bezplatný
hodinový vstup do krytého bazénu
v Areálu sportu v Bystřici n.P. od
1.12.2009 do 31.5.2010 (v provozní
době pro veřejnost), nejlépe po předchozí osobní či telefonické domluvě
(566 551 098).

Do hlavního losování o hodnotné
ceny dle platných podmínek (vyplněno min.9 razítek a rubrik) bude
zařazeno 106 legitimací. Losování
proběhlov pátek 11. prosince 2009
v rámci Vánočního koledování v Městském muzeu v Bystřici n.P. Výherce
hlavního losování Vám představíme
v příštím vydání měsíčníku Bystřicko,
neboť v době uzávěrky ještě nebyli známi. Všichni výherci z losování
budou kontaktováni k převzetí výhry
nejpozději do konce ledna 2010.
Závěrem děkujeme všem sponzorům za hodnotné ceny do losování a
také dalším, kteří se aktivně podíleli
na přípravě a realizaci akce a těšíme na
setkání s Vámi na turistických cílech i
trasách příštího ročníku v roce 2010!
Blanka Slaná
Mikroregion Bystřicko

Advent v Rovečném zahájily děti

Na první adventní neděli se
v obci Rovečné konalo rozsvícení
vánočního stromu.
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Na návsi se sešla skupinka
místních školních a předškolních
dětí, aby přivítaly adventní čas

a zástupy místních občanů i hostů
z okolních vesnic pásmem koled,
říkanek a básniček. Kulturní pásmo
doprovázely děti hrou na kytaru
a na ﬂétnu.
Po hlavním programu byl vánoční strom zkrášlen výrobky
a ozdobami, které vznikly v kroužku Hrajeme si s knížkami a v klubu
Rosnička. I další děti přispěly svými domácími vánočními výtvory.
Příjemnou atmosféru nedělního
odpoledne doladilo občerstvení
v podobě punče či svařeného vína.
Všichni mohli ochutnat vánoční
perníčky, které upekly a ozdobily
děti s maminkami.

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků,
v roce 2010 pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních
úspěchů a spoustu krásných dnů
všem přeje
Mikroregion Bystřicko
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INZERCE

POZVÁNKA, SPORT

AKCE MILLENIUM KLUB
Chris Barickman, písničkář
z New Yorku. Posledních pár let
žije v Brně, ale jezdí koncertovat
po celém světě. Svoje první album
„Mind is a terrible thing“ Chris
vydal v New Yorku v r. 1997 a od
té doby vznikla další čtyři alba,
která jsou k sehnání na itunes.

V jeho hudbě se prolíná punk,
folk, pop a rock. Novinkou je nové
CD „Wayward Moon“, které je zatím pouze v demo verzi. Chris hrál
ve spoustě skupin, v Bystřici nad
Pernštejnem vystoupí 9. ledna
2010 sólo.
-red-

VÁNOČNÍ TURNAJ TROJIC

V NOHEJBALU
Nohejbalový klub
Sokol Bystřice nad Pernštejnem

pořádá dne

26. prosince 2009
Vánoční turnaj
registrovaných
i neregistrovaných hráčů
v nohejbalu mužů.

Turnaj se uskuteční
ve Sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem.
Prezentace : 8,30 hodin
Zahájení
: 9,00 hodin
Startovné : 450,- Kč za trojici
Ceny
: poháry, diplomy a věcné ceny
Pravidla
: hraje se dle Pravidel ČNS
Systém
: bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených trojic
Občerstvení : zajištěno v místě konání
Přihlášky zasílejte na adresu :
Ing. František Špatka
K Pernštejnu 626
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel. : 566550286
mobil : 602756276

Bratrušín – Ohlédnutí za rokem 2009
Rok 2009 byl v obci Bratrušín spojen neoddělitelně s pojmem „hřiště“. Nebylo však pouze jedno. První bylo dětské, které bylo doplněno o další hrací
prvky, díky kterým je bohatě využíváno. Tím druhým je tenisový kurt. Tenisový kurt na Bratrušíně – řeknete si stejně jako my v roce 2007 – nesmysl
a utopie. A přesto se neuvěřitelné stalo skutečností. Vše začalo nevinným žertem: „Obec máme opravenou, teď už nám chybí jen tenisový kurt!“
Netušili jsme, do čeho se vrháme, kolik práce a úsilí nás to všechno bude stát.
Velké poděkování za dokončení krásného tenisového antukového kurtu patří
brigádníkům za stovky odpracovaných hodin, městu Bystřice nad Pernštejnem
za ﬁnanční podporu, a to včetně grantu města Bystřice ve výši 40.000,-Kč.
Pro příští rok si přejme, ať nám vydrží elán ke zvelebování naší obce,
k udržování dobrých sousedských vztahů a hlavně – SPORTU ZDAR!

Horolezci z Bystřice
Horolezecký
oddíl
LEZCI
Z VYSOČINY působí v Bystřici nad
Pernštejnem již 5. rokem. Sdružujeme
občany, kteří mají zájem o lezení,
horolezectví a pohyb ve skalních
terénech. V současné době má oddíl
10 aktivních členů a doufám, že se
budeme dál rozrůstat. Po celou dobu
své existence spolupracujeme se sportovní halou v Bystřici, kde se snažíme
starat o umělou horolezeckou stěnu.
Vytváříme a přestavujeme lezecké
cesty, pomáháme při zajišťování
horolezeckých závodů, které se zde
konají, a pořádáme dny otevřených
dveří pro nelezeckou veřejnost.
Kromě lezení na umělé stěně se
naši členové věnují hlavně lezení
v přírodě. Oblíbenými lokalitami jsou
samozřejmě Žďárské vrchy, některé
lokality v ČR nebo rakouský Höllentall.
Pravidelně navštěvujeme např. pískovcovou oblast Adršpach, kde trávíme
několik víkendů a celý jeden srpnový
týden. Každou lezeckou sezónu zahajujeme akcí „Hore zdar“ a stejně tak uzavíráme lezeckou sezónu na „Posledním
slanění“. Obě akce se zpravidla konají
na Vysoké skále u Štěpánova nedaleko
Bystřice a kromě členů oddílu se jich
účastní i pozvaní hosté a naši přátelé.
Od počátku své existence také

pracujeme s dětmi a mládeží. Každý
rok pořádáme kroužek lezení pro děti
od 6 let. Tento kroužek každoročně
navštěvuje 12 až 15 malých lezců.
Schůzky probíhají každý čtvrtek
ve sportovní hale, kde se snažíme
přivést děti k tomuto zajímavému
sportu. Kromě lezeckých technik se
naučí také pohybu v přírodě nebo
poskytování první pomoci. Na závěr
školního roku vyrážíme i s rodiči za
lezením do přírody.
Od příštího kalendářního roku bude
náš oddíl registrovaným partnerem
s Českým horolezeckým svazem, což
je nejvyšší lezecká organizace v ČR.
Doufám, že tímto se náš oddíl opět
malinko kvalitativně posune.
Podrobné informace, přihlášky
do oddílu či kroužku nebo kontakty
na většinu našich členů lze nalézt na
webových stránkách www.lezcizvysociny.net. Zde jsou také k prohlédnutí
fotograﬁe z některých našich akcí.
Závěrem bych chtěl jménem oddílu poděkovat všem našim sponzorům
a přátelům za spolupráci v roce 2009
a do nadcházejícího roku popřát
všem čtenářům hodně úspěchů a spokojenosti.
Miloslav „Havran“ Vrána,
předseda oddílu

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI NA ZS NEDVĚDICE
O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

2009 - 2010
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.

14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
hokejový turnaj
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
14,00 – 16,00
provozovatel ZS – HC Nedvědice

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Z kynologického klubu
Kynologický klub funguje ve svém novém areálu mezi Bystřicí
a Lesoňovicemi. Každou neděli probíhá od 9 hodin výcvik pro širokou
veřejnost. V ostatní dny je areál využíván pro nácvik sportovní kynologie
a přípravu psů na zkoušky. Zkoušky probíhají zpravidla 4x ročně, 2x na
jaře a 2x na podzim. Více informací můžete získat na tel. 724 314 457. tm
15. strana

INZERCE, POZVÁNKY
VoŠ a SoŠ zemědělsko technická škola Bystřice n. P.

Svářečská škola 11 - 760
Nabízí:
Periodické doškolení a přezkoušení svářečů
se základním kurzem nebo proškolením,
které je nutné pro platnost svářečského dokladu každé 2 roky.
Cena: 450,- Kč / svářeč; 400,- Kč / 10 a více svářečů.
Zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem - ZP 311 - 2 W01
Periodické (úřední) zkoušky dle ČSN EN 287 - 1 - pro metody 111, 135, 311
Základní kurzy - ZK 111 W01, ZK 135 W01, ZK 311 W01.

Dodávky betonových smìsí z vlastní betonárny v Bystøici nad Pernštejnem
pro velké i drobné odbìratele (vlastní doprava autodomíchávaèi, èerpadla betonu)
Injektáže betonových konstrukcí a nádrží
Zemní práce všeho rozsahu
Autojeøáby, traktorbagry vèetnì bouracího kladiva, kolová a pásová rypadla
Prodej a doprava pískù, drtí
Projektování staveb/rodinné domy, prùmyslové a obèanské stavby/
Kompletní dodávka staveb

Kontakt:
Ing. Pavel Janík, tel.: 603 178 009, e-mail: Pbjanik@seznam.cz

ZUŠ a Římskokatolická farnost v Bystřici n. P.
vás srdečně zvou na tradiční
SKOU,
s LENKOU VELÍN

Vánoční koncert ZUŠ

ROMANEM ONDR

ÁŠKEM hoste
NOU ŠVÍKOVOU
j ch s m ZUZA
a jeji

hod.
.09 od ní15
27.12
Hala,
l Sportu - Sportov

Areá
lého 754
štejnem, Dr. Vese
Bystřice nad Pern
PROGRAM:

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

účinkují: žáci, pedagogové ZUŠ a hosté

Dance with me :-)
Dance Aerobics
Aerobicmania
ning
Nike Dynamic trai
Portdebras

Lenka
Zuzana
Roman
Zuzana
Lenka a Roman

INFORMACE
A PŘIHLÁŠKY:
.cz
www.aerobicmania .cz
info@aerobicmania
nebo :

Sobota 26. prosince 2009 v 18.00 hod.,
kostel sv. Vavřince v Bystřici n. P.

CENA :
ej do 20.12.09
200 Kč,- předprod
a na místě
300 kč,- po 20.12.09
v ceně dárek pro

každého účastníka,

pitný

ntační stánk
režim zajištěn, preze

Petra Nováková
40
tel.: + 420 604 6513

y partnerů

Vstupné dobrovolné

8+/Ì
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STAVOFLOS s.r.o.

KOMPLETNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB

Dále nabízíme:
- zateplování fasád
(možnost získání dotací “zelená úsporám”)
- sádrokartonové konstrukce
- rekonstrukce bytových jader
- kompletní střešní systémy
- anhydritové lité potěry
- poradenství v oblasti stavebnictví

e-mail: flospavel@seznam.cz
mobil: 605 227 937, 724 845 555
www.stavoflos.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

INZERCE

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Hledáme brigádníky na rozvoz knih s vlastním autem. Tel.: 739 067 695.
Vhodné i pro důchodce.
• Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086
• „Práce doma. www.jobdoma.cz“
• Půjčím od 5.000,- Kč zaměstnaným, důchodcům, ženám na MD
do 48 hodin. Tel.: 736 152 451.
• Dveře vchodové plastové a okna z neodebraných zakázek. Nové s dokladem.
Levně, doprava zdarma. Tel: 608169364, www.e-dve reokna.cz
• Povedu daňovou evidenci tel.č.: 724 111 026.
• Půjčky bez poplatku, ﬁnanční poradenství, tel.: 737 450 676
• SMS - půjčka od 10 do 150 000,-Kč - pro důchodce, zaměstnance.
V případě zájmu pište 737 715 441.

ovat?
u
r
s
n
e reko ení fasády?
t
e
c
h
C
atepl

ÁM!
N
E
T
LEJ
ZAVO
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

ez
Chcet

REKONSTRUKCE KOUPELEN
REALIZACE NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCE BUDOV
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
ZATEPLENÍ FASÁD, TEPELNÁ Č
ČERPADLA
ERPADLA
A SOLÁRNÍ PANELY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM vč. projektu
Využijete našich služeb v programu dotací
ZELENÁ ÚSPORÁM
(naše firma je registrována
v seznamu odborných dodavatelů)

H O K A N - ci
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
grafické a kresličské práce,
odhady nemovitostí

Ing. Eduard Holý
Jan Holý

soudní znalec - odhady nemovitostí
projektování - pozemní stavitelství
provádění staveb
Bočkova 26
Bočkova 260
593 01 Bystřice n. P.
593 01 Bystřice n. P.
Tel.: 566 553 400
Mobil: 604 167 453
Mobil: 605 988 441
e-mail: HOKAN.ci@seznam.cz

Restaurace HARENDA
v Bystřici nad Pernštejnem
přijme do pracovního poměru
- VRCHNÍHO ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU-

IWA, spol. s r.o.
Zahradní 13, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel./fax: +420 566 550 610
e-mail: jaroslav.hes@iwa.cz
Pondělí - Pátek 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 11.00
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Nabízíme:
- zajímavé mzdové ohodnocení
- jistotu dlouhodobého zaměstnání
u firmy s 18-ti letou tradicí
- firemní výhody

Požadujeme:
- vzdělání a praxi v oboru
- plné pracovní nasazení
- časovou flexibilitu
- spolehlivost

Informace na tel.: 736 682 566; 566 550 082
nebo info@ala-gastro.cz
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
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INZERCE

Jaroslav Podsedník

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

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

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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INZERCE
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