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Ve volbách jste rozhodli
Knihovna informuje
Perličky končí
Program kulturního domu
Mikroregion Bystřicko (Lísek, Rožná, Štěpánov, Zvole)
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Ve volbách jste rozhodli, že směřování našeho města je správné
Čas Vánoc a přelom roku nás
nutí zapřemýšlet, hodnotit uplynulé období a připravovat plány
do následujících let. Naše město
prošlo v posledním období bouřlivým vývojem jak po stránce
materiální, tak i v oblasti kulturního a sportovního vyžití. Jsem
moc rád, že nám volby naznačily
správnost nastoupeného vývoje.
Velká většina občanů vnímá rozvoj
města jako záležitost, která se jich
dotýká, která má pozitivní vliv na
klima ve společnosti a významně
se dotýká života rodin i jedinců.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat
za projevenou důvěru a obrovskou
podporu, které si nesmírně vážím
a věřím, že budu pokračovat v práci pro město bez hlavy v oblacích.

Ve svém okolí mám velice kvalitní tým zkušených pracovníků, bez kterých by naše práce
nebyla možná. Ještě koncem
roku doznívají některé projekty
a my již dlouhou dobu pracujeme na budoucím směřování
našeho města. Můžeme začít
rozvíjet věci, které nás limitovaly v minulosti a na které jsme si
netroufali ani pomyslet, protože
bylo vždy něco důležitějšího. Bez
zbavení se ekologických zátěží
nemůžete přemýšlet o rozvoji
a možnostech zpracování odpadu. Bez opraveného náměstí,
kanalizační sítě nebo vybudovaného zázemí pro vyžití mladé
generace a udržitelného života
(Pokračování na str. 3)

PF od Jiřího Štourače
Vánoční a novoroční přání pro naši
radnici už tradičně zhotovil výtvarník
spojený s Bystřickem. Předloni to byl
Eduard Valdhans, loni Boženka Rossí a letos Jiří Štourač, jeden z našich
nejlepších současných malířů. Absolvent bystřického gymnázia vyrůstal

ve Švařci, po absolvování AVU bydlel
v Praze a především v Novém Městě.
Od letošního roku žije v Bystrém.
Jirka netvoří komerčně a miluje
Vysočinu! Je ctěn kritiky i zasvěcenými příznivci, mnozí ho označují za
pokračovatele Jana Zrzavého.

V létě 1991 došel pěšky až do
Španělska! Na jaře 1999 vyšla kniha
„Cesta do Compostely“, kterou napsal s Ivanem Kolmanem společně.
Jiří Štourač ilustroval skvělým způsobem Erbenovu Kytici, dále zpěvník
duchovních písní „METANOIA“,
román Hynka Jurmana Ve znamení
zubří hlavy, básnickou sbírku Miloše
Doležala Čas dýmu
či knihu H. Ch.
Andersena Šťastný
Per. Na své kořeny
na Bystřicku nezapomíná, naopak!
I Jiří Štourač Vám,
tak jako vedení města i naše redakce,
přeje hezké vánoční
svátky.
		
-HJ-

Téma měsíce: KŘEST knihY o bystřici

Kniha o Bystřici
Po rovných 30 letech jsme se
dočkali nové knihy o Bystřici. Pod
názvem „NA BYSTRÉ VODĚ –
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM“ ji napsal Hynek Jurman.
Kniha byla slavnostně pokřtěna
15. prosince 2010 za účasti vedení našeho města, autora a kmotra knihy, akademického malíře
Jiřího Štourače. Knihu zakoupíte
v Turistickém informačním centru
v Bystřici.

INZERCE

NOVINKY V NABÍDCE SLUŽEB
ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY KABELOVÉ TELEVIZE

V průběhu měsíce listopadu došlo k rozšíření nabídky programů kabelové
televize. Základní nabídka byla rozšířena o dalších 5 programů, do rozšířené nabídky přibyly 3 programy z produkce Discover y Networks.
Základní nabídka
National Geographic Wild
Discover y Science
Retro music
Viasat Nature
LeoTV

Rozšířená nabídka
Discover y World
Discover y Travel Living
Discover y Investigation

Od září letošního roku došlo ke zvýšení r ychlostí u služeb sattNET.
Rychlost (download/upload)

CaTV BASIC
CaTV PREMIUM

10 / 1 Mbps
20 / 2 Mbps

FT Tx BASIC
FT Tx PREMIUM

10 / 10 Mbps
20 / 20 Mbps

WiFi BASIC 5GHz
WiFi PREMIUM 5GHz

5 / 1 Mbps
10 / 2 Mbps

Rychlosti u služby sattNET
T WiFi 2,4 GHz se nemění.

SATT a.s.

Okružní 11
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 654 844

www.satt.cz

Všem našim zákazníkům přejeme
p
příjemné prožití svátků Vánočních,
m
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v roce 2011
Tým zaměstnanců SATT a.s.
satt_inzerce_95x135_noviny_radnice_17112010.indd 1

kardio-fitness zóna

(veslovací stroje, běžecké pásy, steppery,
orbitreck ...)

ZVÝŠENÍ RYCHLOSTÍ INTERNETU
Tarif

sportovní klub
Příční 406, Bystřice nad Pernštejnem

spinning

(jízda na kolech s lektorem při hudbě)
po domluvě možnost individuálního
přístupu s odborným trenérem

Kontakt a rezervace:
Tel.: 777 000 956

Provozní doba:

Po - Pá 17.00 - 20.30 hodin
Ne 17.00 - 20.30 hodin

23.11.2010 23:11:27

v Rožné
Vás zve na akce:
14.1.
22.1.
29.1.
12.2.
18.-20.2.
26.2.

Oldies párty
Tranvesti show
Soutěž o nejlepší pálenku
Oldies párty
Zvěřinové hody
Otevřené mistrovství
v páce

rdečně zváni . T
Jste s
ěšíme se na Vás!

www.slovackachalupa.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Datum

od 23. 8. 2010

konec prosince 2010 a začátek ledna 2011
Název akce
Místo

Prodejní výstava obrazů Aloise Lukáška

městské muzeum

25. 12. 2010

Vánoční koncert „Radujme se, veselme se“; 18.00 hod.

kostel sv. Vavřince

25. 12. 2010
25. 12. 2010
25. 12. 2010
26. 12. 2010

Vánoční taneční večer při svíčkách; 20.00 hod.
Vánoční taneční zábava se skupinou ARZENAL
Štěpánská taneční zábava se skupinou METAXA
Vánoční koncert v kostele sv. Michaela; 14.00hod.

26. 12. 2010
27. 12. 2010
29. 12. 2010
29. 12. 2010
30. 12. 2010
31. 12. 2010

Turnaj v nohejbalu
Dětská diskotéka; od 14.30 hod.
Silvestrovský aerobik
Předsilvestrovská odpolední diskotéka; 15.00 hod.
Předsilvestrovský taneční večer při svíčkách; 20.00 hod.
Silvestr YETY, ohňostroj

31. 12. 2010
31. 12. 2010
2. - 6. 1. 2011
8. 1. 2011
8. 1. 2011
9. 1. 2011
11. 1. 2011
11. 1. 2011

Turnaj dobrovolných hasičů ve fotbalu
Tradiční ohňostroj
Soustředění volejbalistů Sokol Vídeň
Country bál se skupinou PUNC; 19.30 hod.
Turnaj ve volejbalu - muži
Turnaj ve florbalu – starší žáci
Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.
Setkání křesťanských seniorů; 14.00 hod.
Oldies párty

malý sál KD
KD Strachujov
Bystřice n.P.
kostel sv.
Michaela
sportovní hala
KD Lísek
sportovní hala
velký sál KD
velký sál KD
nádvoří fy.
YETY s.r.o.
sportovní hala
Masaryk. nám.
sportovní hala
KD Bratrušín
Sportovní hala
Sportovní hala
velký sál KD
Orlovna
Slovácká
chalupa v Rožné
velký sál KD
Sportovní hala
Sportovní hala

14. 1. 2011
15. 1. 2011
15. 1. 2011
15. - 16. 1. 2011
20. 1. 2011

Ples Kulturního domu; 20.00 hod.
Okresní přebory dorostu v tenisu
Brankářská škola Petra Kouby
Soustředění fotbalistů FC Zbrojovka Brno U16,
U17
Koncert KPH: Linhart Zwingere; 19.30 hod.

22. 1. 2011

Tranvesti show

22. 1. 2011
22. 1. 2011
22. 1. 2011

XXXI. Ples Gymnázia Bystřice n. P.; 20.00 hod.
Turnaj KB v tenisu
Adrex Ice Run 2011

22. 1. 2011

Myslivecký ples

23. 1. 2011
26. 1. 2011
28. 1. 2011
29. 1. 2011
29. 1. 2011
29. 1. 2011
30. 1. 2011

Turnaj ve fotbalu
Divadlo: Jak se krotí princezna; 8.30 a 10.00 hod.
II. stavební ples; 20.00 hod.
Ples Města Bystřice nad Pernštejnem
Turnaj ve florbalu - dorost
Pyžamový turnaj ve volejbalu smíšených družstev
Turnaj ve florbalu

17. - 21. 1. 2011

Organizátor

Město Bystřice n.P.
Orchestr NK a DPS
Studánka
KD Bystřice n.P.
Strachujov
SK Bystřice n.P.
Samospráva obce
Vítochov
Sokol Bystřice n.P.
Lísek
Petra Nováková
KD Bystřice n.P.
KD Bystřice n.P.
YETY s.r.o.
HZS kraje Vysočina
Město Bystřice n P.
Sokol Vídeň
SK Bratrušín
Sokol Bystřice n.P.
ASK Bystřice n.P.
KD Bystřice n.P.
SKS
Rožná
KD Bystřice n.P.
TK Bystřice n.P.
Pavel Trávníček

Sportovní hala

FC Zbrojovka Brno

velký sál KD
Slovácká
chalupa v Rožné
KD Bystřice n.P.
Sportovní hala
Ledová stěna Vír
KD Štěpánov n.
Svr.
Sportovní hala
velký sál KD
KD Věchnov
velký sál KD
Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala

KD Bystřice n.P.
Rožná
gymnázium
KB Bystřice n.P.
Adrex
Honební společenstvo
vlastníků
Josef Mach + OFS
KD Bystřice n.P.
STAVOFLOS s.r.o.
Město Bystřice n.P.
ASK Bystřice n.P.
Sokol Bystřice n.P.
Orel Nové Město n.M.

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

Poslední leč v Domaníně
V sobotu 20. listopadu 2010 uspořádalo Místní myslivecké sdružení „Poslední leč“.
K poslechu i k tanci zahrála skupina
Zuberská šestka. Domanínská děvčata si
pro zpestření připravila předtančení na
písně ze známého filmu Rebelové. Bohatá tombola a výborné
zvěřinové jídlo přispělo k dobré náladě
a příjemně prožitému
večeru.
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

OZNÁMENÍ
Městský úřad Bystřice nad
Pernštejnem oznamuje občanům,
že bude dne 31. 12. 2010 po celý
den uzavřen. Občané si mohou
svoje úřední záležitosti vyřídit na
městském úřadu naposledy v tomto
roce ve čtvrtek 30. 12. 2010.
tajemnice městského úřadu
Eva Špatková
TS města a.s. oznamují změnu svozu komunálního odpadu
v době vánočních svátku. Místo
pátku 24. 12. proběhne svoz již ve
čtvrtek 23. 12. 2010 a místo pátku
31. 12. se svoz uskuteční ve čtvrtek
30. 12. 2010.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození
ŘÍJEN 2010
30.10. Tereza Vokurková
Jubilanti
LEDEN 2011
Anežka Procházková
Štefan Ďuroška
Božena Škrdlíková
Františka Pavlíková
Milada Hesová
Eftichia Rentzela
Josef Čejka
Jaromír Špaček Ing
Emilie Skalníková
Josef Koval

95 let
90 let
87 let
87 let
86 let
85 let
80 let
75 let
70 let
70 let

Ve volbách jste rozhodli, ...
(Pokračování ze str. 1)
seniorů nemůžete připravovat nákladnou rekonstrukci Nového dvora. Právě teď se nacházíme na startovní čáře velkých projektů, které
nás opět posunou dále. Věřím, že
vy občané budete naše počínání
sledovat a upozorňovat na případné chyby. Kromě velkých projektů dále budou probíhat drobnější
úpravy města a bytového fondu.
Máme stanoveny priority vzhledem
k omezenému množství finančních
prostředků. Rozpočet města stále
držíme jako vyrovnaný. Nejsme
nijak významně zatíženi úvěry,
a proto si myslím, že dalšímu rozvoji města nic nebrání. Město musí
postupovat dále nejen v oblasti
materiální, ale také duchovní. Spokojenost občanů, možnosti jejich
vyžití, zabezpečení člověka ve stáří
a nemoci jsou naší velkou prioritou.
Pojďme každý svým dílem přispět
k dalšímu posunu celého regionu.
Vážení spoluobčané!
Přeji vám s příchodem Vánoc
a nového roku klid na práci, pohodu
všedního dne, klidné rodinné prostředí, štěstí a samozřejmě pevné
zdraví. Společně musíme doufat, že
rok 2011 bude zlomový v celé společnosti a jazýček vah se začne překlápět do lepších poloh.
Za vedení Města Bystřice nad
Pernštejnem
Karel Pačiska
starosta
Turistické informační centrum v Bystřici nad Pernštejnem oznamuje, že bude
uzavřeno v době od 24. 12.
2010 do 2. 1. 2011 z důvodu
inventury a čerpání dovolené.
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EDEN přinesl i finanční prostředky na
propagaci Bystřicka

Cena vody na rok 2011

Začátkem letošního roku přihlásilo Město Bystřice nad Pernštejnem
turistický region Bystřicko do evropské soutěže EDEN. V průběhu roku
jsme informovali o různých prezentačních aktivitách našeho města. Vítězstvím v soutěži jsme získali prestižní marketingovou značku EDEN a také
finanční částku ve výši 400.000,- Kč, která byla vázána na marketingové
aktivity destinace.
Protože nás po slavném vítězství čekala celá škála prezentací nejen
v České republice, potřebovali jsme vhodný propagační materiál. Z toho
důvodu jsme dotiskli oblíbené publikace: „Sedm divů Bystřicka“
(2. vydání nákladem 11 000 ks), „Výlety autem, na kole i pěšky“ (3. vydání
nákladem 11 000 ks), leták „Svratecká vodohospodářská naučná stezka“
(2. vydání nákladem 11 000 ks) a leták „Zubří zemí na kole i pěšky“
(2. vydání opět nákladem 11 000 ks). Všechny zmíněné brožurky vyšly
i v německé a anglické mutaci. Celkové náklady na dotisk letáků a brožur činily
297.162,- Kč.
V rámci výhry jsme vydali též novou trhací mapu Mikroregionu Bystřicko v měřítku 1 : 55 000 v nákladu 11 000 ks za 12.456,- Kč. Pro propagaci na veletrhy, výstavy a jiné aktivity jsme vyrobili informační bannery
s tématikou Bystřicka za 34.188,- Kč. V současné době se za zbylé finance
připravuje instalace anglických a německých překladů informačních tabulí na Svratecké vodohospodářské naučné stezce. Přípravu všech materiálů
zajistili pracovníci Turistického informačního centra v Bystřici nad Pernštejnem na konci léta a začátkem podzimu letošního roku.
OK

Vyhlášení grantových programů
Města Bystřice nad Pernštejnem
Komise sportu a mládeže Města Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje anketu
Komise
sportu
a amládeže
města
Bystřice
nad
Pernštejnem
vyhlašuje
anketu
Komise
Komise
sportu
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a mládeže
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města
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nad
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anketu
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2010.
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2010. roku 2010
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budou
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města
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n.P.
, ,který
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Výsledky
Výsledky
ankety
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budou
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předány
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města
města
Bystřice
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n.P.
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, který
který
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sebude
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konat
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budou
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předány
na Plese
Města
Bysdne
29.1.2011
domě
dne
dne
29.1.2011
29.1.2011
v vKulturním
vKulturním
Kulturním
domě
domě
v vBystřici
vBystřici
Bystřici
n.n.P.
n.P.P.

třice nad Pernštejnem, který se bude konat dne 29. 1. 2011 v Kulturním
doměPokud
vPokud
Bystřici
n.zapojit
P.zapojit
chcete
zapojit
vyhodnocení
naší
ankety
prosíme
Vás
tohoto
vystřiženého
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Označte křížkem před jménem navrženého sportovce, trenéra či kolektivu. V každé kategorii můžete označit pouze jednoho kandidáta, v opačném
-------------------------------------------------------zde
odstřihněte
-----------------------------------------------------------případě
nebude Váš hlas započten
do
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------zde
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Bystřice
n.P.
n.P.
reprezentující
oddíl
městě
reprezentující
reprezentující
oddíl
oddíl
v vjiném
vjiném
jiném
městě
městě
Zdeněk
Kolář;
tenis
Agrofert
Prostějov
Zdeněk
Zdeněk
Kolář;
Kolář;
tenis
tenis
Agrofert
Agrofert
Prostějov
Prostějov

Kategorie:
Sportovní
kolektiv
z zBystřice
n.P.
Kategorie:
Kategorie:
Sportovní
Sportovní
kolektiv
kolektiv
z Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.

Kategorie:
Trenér,
cvičitel
z zBystřice
n.P.
Kategorie:
Kategorie:
Trenér,
Trenér,
cvičitel
cvičitel
z Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.

David
Čech,
fotbal
David
David
Čech,
Čech,
SKSK
SK
fotbal
fotbal
Marcel
Fiala,
SSK
střelectví
Marcel
Marcel
Fiala,
Fiala,
SSK
SSK
střelectví
střelectví
Jan
Ilek,
SK
fotbal
JanJan
Ilek,
Ilek,
SKSK
fotbal
fotbal
Jan
Kurfürst;
Sokol
šerm
Jan
Jan
Kurfürst;
Kurfürst;
Sokol
Sokol
šerm
šerm
Jaroslav
Paseka,
Sokol
kulturistika
Jaroslav
Jaroslav
Paseka,
Paseka,
Sokol
Sokol
kulturistika
kulturistika
Tomáš
Smejkal;
SSK
střelectví
Tomáš
Tomáš
Smejkal;
Smejkal;SSK
SSK
střelectví
střelectví
Luboš
Zbytovský;
fotbal
Luboš
Luboš
Zbytovský;
Zbytovský;fotbal
fotbal
SKSK
SK

Gymnázium
Bystřice
n.P.
- -atletika
dívky
Gymnázium
Gymnázium
Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.
- atletika
atletika
dívky
dívky
SK
Bystřice
n.P.
- -„A“
muži
SK
SK
Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.
- „A“
„A“
muži
muži
Sokol
Bystřice
n.P.
- -šerm
žačky
Sokol
Sokol
Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.
- šerm
šerm
žačky
žačky
Sokol
Bystřice
n.P.
- -nohejbal
muži
Sokol
Sokol
Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.- nohejbal
nohejbal
muži
muži
TK
Bystřice
n.P.
- -družstvo
„A“
dospělí
TK
TK
Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.
- družstvo
družstvo
„A“
„A“
dospělí
dospělí

4. strana

Luděk
Procházka;
fotbal
Jihlava
Luděk
Luděk
Procházka;
Procházka;
fotbal
fotbal
FCFC
FC
Jihlava
Jihlava
Radka
Vášová;
AK
Nové
Město
n.M.
Radka
Radka
Vášová;
Vášová;
AK
AK
Nové
Nové
Město
Město
n.M.
n.M.

Martin
Bárta;
Sokol
Bystřice
n.P.
Martin
Martin
Bárta;
Bárta;
Sokol
Sokol
Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.
Magdalena
Mifková;
Magdalena
Magdalena
Mifková;
Mifková;

cvičení
s sdětmi,
zdrav.TV,
aerobic
cvičení
cvičení
s dětmi,
dětmi,
zdrav.TV,
zdrav.TV,
aerobic
aerobic
Antonín
Ráčil;
Střelecký
klub
Bystřice
Antonín
Antonín
Ráčil;
Ráčil;
Střelecký
Střelecký
klub
klub
Bystřice
Bystřice
Vlastimil
Svoboda
; ;SK
Bystřice
n.P.
Vlastimil
Vlastimil
Svoboda
Svoboda
; SK
SK
Bystřice
Bystřice
n.P.
n.P.

Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje pro rok 2011 tyto granty:
1. Počin přispívající k rozvoji sportovního života ve městě
- termín pro podání žádosti – 20. 1. 2011
- informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355
2. Podpora aktivit zaměřených na mládež
- termín pro podání žádosti – 20. 1. 2011
- informace Ing. Blanka Svobodová, telefon 566 590 355
3. 	Počin přispívající k rozvoji kulturního
a společenského života ve městě
- termíny pro podání žádosti – 20. 1. a 10. 6. 2011
- informace paní Jitka Cisárová, telefon 566 552 376
4. Údržba majetku
- termín pro podání žádosti – 31. 3. 2011
- informace Ing. Ivan Buchta, telefon 566 590 333

Zubní pohotovost prosinec 2010 - leden 2011
PROSINEC
24.12. pá MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 552 444
25.12. so MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
26.12. ne MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
LEDEN
1.1. sobota MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Vel. Mez., 603 206 336
2.1. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
8.1. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
9.1. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislavovo nám. 12, N. Město, 566 616 901
15.1. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
16.1. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
22.1. MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
23.1. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, N. Město n. M., 566 616 900
29.1. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, N. Město n. M., 533 618 060
30.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – Úrazová nemocnice – Ponávka 6, budova Koliště 4,
tel.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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Nové metody interaktivní výuky
Bystřické gymnázium je zapojeno
do projektu „Nové
metody interaktivní
výuky na gymnáziích kraje Vysočina“. Cílem tohoto
projektu, do kterého
se přihlásilo celkem
jedenáct středních
škol z celého kraje,
je zvýšit kvalitu výuky. Jedná se o využití
interaktivních tabulí,
které umožňují vést
hodinu zajímavější formou a hlavně
aktivně zapojovat
žáky do výuky.
V rámci tohoto projektu naše škola dostala dvě interaktivní tabule, dataprojektor, hlasovací zařízení a sadu interaktivních učebnic. Úkolem škol v tomto projektu je vytvoření
výukových programů, které budou sloužit i jiným školám. Další z aktivit je
zapojení studentů. Například na jaře Gymnázium dr. A. Hrdličky, které celý
Dne 9. 11.2010 v šest ráno vyráží
autobus naší školy vstříc 21. vojenskému praporu letectva Čáslavi.
Hned po příjezdu nás přivítal
nadporučík Kůrka, který celou exkurzi vedl. Oznámil svůj plán, my se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili. Nejdřív čekal naší třídu komplex budov s
leteckými simulátory pro cvičné lety
pilotů. Pan Kůrka zavedl skupinu do
místnosti s plátnem jako v kině. Před
plátnem byl zachycený kokpit reálné
kopie českého leteckého bitevníku
L-159. Podél stěn vyčnívala železná
konstrukce s projektory. Zhaslo světlo a na plátně se promítala virtuální
kopie čáslavského letiště. Do kokpitu
nasedl instruktor pilotů české armády

GYMNÁZIUM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
POZVÁNKA
Vážení rodiče, přátelé školy!
Dovolujeme si Vás pozvat na XXXI. PLES GYMNÁZIA Bystřice
nad Pernštejnem, který se uskuteční v sobotu 22. ledna 2011 od 20.00
hodin v bystřickém kulturním domě.
Hraje: Bystřická kapela, malý sál: diskotéka + Disco Balls.
Předprodej vstupenek s místenkami v ceně 150,- Kč bude zahájen od
7. 1. 2011 na sekretariátu gymnázia.
Program :
– Gaudeamus (studentská hymna)
– předtančení studentů
– šerpování maturantů
– tombola
Rada rodičů a ředitelství školy
projekt organizačně zajišťuje, vyhlásilo soutěž o nejlepší studentskou prezentaci. Z naší školy získal 1. místo Patrik Mrázek v kategorii „Za interaktivní
přístup“. Diplom a cenu přivezli na naši školu zástupci organizačního týmu
z Humpolce osobně a následně byla předána překvapenému vítězi.

Cesta za gripeny
a bývalý elitní pilot českého letectva, který nám ukázal, co simulace
dovede. Následně si mohl virtuálně
vyzkoušet létání kdokoli z nás. Já
nečekal a zasedl dovnitř jako první.
Instruktor mě obeznámil s potřebnými ovládacími a informativními prvky a já se ,,odlepil“ od země. Byl to
zajímavý zážitek, ale realita je určitě
o mnoho lepší.
Pak jsme nasedli do autobusu
a přesunuli se k startovací dráze. Tady
byl nachystaný proudový bojový
letoun JAS-39, neboli Gripen, který
přímo před námi po chvíli čekání
vzlétl. Zvuk motoru byl neuvěřitelný

a rychlost, kterou vzlétl, také. Pilot se
vznesl nad letiště, udělal nad námi
výkrut a zmizel z dohledu.
Převzal si nás hlavní letecký technik a směr další cesty vedl do garáží,
kde se provádějí opravy, údržba
a diagnostika letadel. Měli jsme možnost vidět rozebranou L-159 a také
Gripen, který byl na údržbě. Technik
nás seznámil s parametry letounu
a nechal nás ptát se na vše, co nás
zajímalo a prováděl s námi ukázku
jednotlivých částí stroje. Bylo to jedním slovem fascinující.
Naší už poslední zastávkou byli
sokolníci, kteří jsou nepostradatelnou

součástí provozu letiště. Za pomoci
speciálně vycvičených ptáků jako
jsou orel skalní, sokoli aj. chytají
nebo plaší ptáky, kteří by mohli způsobit pád letadla. Jen pro zajímavost:
dvoukilogramová husa, která se střetne s L-159 letící rychlostí 900 km/h
,,váží“ v momentu nárazu asi 25 tun.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří nás touto exkurzí provázeli, a také třídnímu učiteli Ing. Františku
Cackovi a paní učitelce PhDr. Jarmile
Michálkové, kteří tuto exkurzi naplánovali a zorganizovali.
Myslím, že za všechny mohu říci:
„Byl to nezapomenutelný zážitek.“
Jan Legát, učeň 3. ročníku oboru
Automechanik VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.

1. Studentský bál - SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. informuje
Školní rok 2010/2011 je v plném
proudu, a stejně tak i aktivity, do kterých se zapojuje naše škola. V minulých číslech Bystřicka jsme Vás
informovali o průběhu tradičního
Mezinárodního sportovního utkání
v Bystřici nad Pernštejnem (říjnové
číslo Bystřicka) a představili jsme
našim budoucím studentům kompletní nabídku studijních a učebních
oborů VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.
Od prosince 2009 ve škole funguje
studentská organizace, která za první
rok svého fungování stačila uspořádat
již několik úspěšných akcí a zároveň
se stala plnohodnotným partnerem
dění na bystřické střední škole.
Posledním počinem SK VOŠ a
SOŠ Bystřice n. P. (Studentský klub)
byl 1. Studentský bál. Sobotní večer
13.11.2010 patřil nejenom bálu, ale
hlavně našim studentům závěrečných
ročníků, kteří v tento večer prožili
první dekorování šerpami, stužkami a tričky, které jim budou tento
den připomínat. Podařenou zábavu
jsme zahájili krátce po 19:00 hodině

prvními sériemi výborných Pikardů.
O úvodní slovo a moderování večera se postarali Jitka Benová společně s Tomášem Trentinem. Hlavním
momentem večera bylo slavnostní
předtančení budoucích maturantů
4. A a 4.B za doprovodu Vangelisova Conquest of Paradise a poté jejich
šerpování. To provedl pan ředitel Mgr.
Miroslav Novák společně s paní Ing.
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Evou Bačovskou - třídní učitelkou.
Také studenti 3. ročníků oborů Kuchařské práce, Zámečnické
práce ve stavebnictví, Automechanik, Opravář zemědělských strojů
a 2. ročníku nástavbového studia
převzali z rukou ředitele školy a třídních učitelů – Ing. Marcely Šiborové,
Ing. Františka Cacka a Ing. Josefa
Jurnečky - své stužky. Večer pokra-

čoval výbornou taneční zábavou,
kterou přerušilo famózní vystoupení
skupiny Incognito. O půlnoci byla
losována tombola - hlavní cenu LCD
televizor si odnesla naše budoucí
maturantka a i ostatní ceny nalezly
své šťastné majitele.
Věříme, že všem, kteří se s námi
v sobotu 13. listopadu bavili, se Studentský bál líbil a již dnes Vás všechny zveme na 2. Studentský bál, který
proběhne 16.11.2011. Předvečer studentského svátku se stane tradičním
termínem pro konání Studentských
bálů v následujících letech.
Nezbývá, než touto cestou ještě
jednou poděkovat našim sponzorům - firmám Wera Werk, Fonorex,
Hotel Medlov, VOŠ a SOŠ Bystřice
nad Pernštejnem, restaurace Club,
zaměstnancům školy. Za ochotný
a vstřícný přístup děkujeme i vedení
KD Bystřice nad Pernštejnem a panu
Koudelkovi. Poděkování organizátorů patří i týmu studentů 3. ročníku za
přípravu a organizaci bálu.
Na shledanou u další akce Studentského klubu!
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Jak žáci ZŠ TGM opět vyhráli ...
Že se nás štěstí drží, je známá věc. Neznámo ale je, že jsme zase
vyhráli! Tentokrát to bylo v soutěži Dream Catcher, o které už jste
možná slyšeli.
My (z 8.A a 8.B ZŠ TGM) jsme se utkali celkem o tři sny. První
byl výlet do České televize na Kavčí hory. Ten už máme schválený
i odpracovaný. Teď už stačí jen čekat, než nám Dream Team sdělí termín návštěvy. Druhým snem je elektrická pec pro smaltování. Ten už
máme jakbysmet schválený i odpracovaný. Třetím snem jsou knížky
pro děti psané v anglickém jazyce. Na ty taky už jen čekáme.
Jen tak pro zajímavost, výlet stojí 12 000 Kč, pec 65 000 Kč a knížky
30 000 Kč. Celkem jsme tedy získali více než 100 000 Kč! Odpracování jsme si pořádně užili. Nejdřív hraní vtipných scének pro bystřické
seniory, potom zase čtení vtipů a pohádek pro děti z MŠ a nakonec
vymalování učebny AJ v naší škole, ZŠ TGM. Musíme jen doufat, aby
se nás po tolika úspěších štěstí drželo i nadále...
Vendula Navrátilová, žákyně 8.A, ZŠ TGM
Přijali jsme pozvání ředitelství
školy, abychom v besedě se žáky
vydali svědectví o čtyřicetiletém teroru komunistického režimu od února
1948, kdy komunisté uchvátili moc ve
státě až do roku 1989.
Před touto školou stojí skvostný
pomník prvního – dosud největšího
prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, na který jsou
bystřičtí občané právem hrdi. Humanistické ideály prezidenta Masaryka,
které zaséval v první republice do
srdce národa, daly sílu a odvahu v boji
proti nacistické okupaci naší vlasti.
Byly to opět tyto ideály, které posilovaly statečné syny národa při obraně
svobody, pravdy a Boha proti násilnostem komunistického režimu, kterému odolávali za obrovských obětí
po dobu čtyřiceti roků. Cítili jsme při
pohledu na majestát pomníku, jako

Beseda politických vězňů se žáky
19. listopadu 2010 se uskutečnila na ZŠ TGM beseda politických
vězňů se žáky o období nesvobody.
by duch těchto ztvárněných mrav- Byly jim důrazně vysvětleny nejtěžší
ních hodnot prostupoval stále živě komunistické zločiny vůči národu:
prostranství před budovou. Provázel
rok 1947 – odmítnutí Marshalova
nás při vstupu do školy, na chodbách, plánu – nenávratná americká půjčka – fiv učebnách, při setkávání s učiteli. nanční pomoc válkou zničené Evropě;
Bylo to nečekaně příjemné přivítání.
rok 1949 – odmítnutí MezinárodníNa besedě byli žáci 9. ročníku ho dětského fondu – vydatná potraviběhem dvou hodin seznámeni s od- nová pomoc UNRRA;
bojovou činností politických vězpadesátá léta – vyrabování národňů Jana Svačiny z Bystřice ního bohatství – odvoz 295 000 tun
a Josefa Brázdy z Doubravní- aktivního uranového materiálu do
ku – následně o násilných metodách SSSR; po celou dobu 40-ti roků –
při výsleších – o bolestném životě 60 % zahraničního obchodu šlo do
v kom. žalářích a koncentračních SSSR – prodej hluboko pod výrobtáborech při otrocké práci v urano- ní cenou – okrádání občanů.
vých dolech i o pronásledování jejich
Nakonec byli žáci seznámeni s učirodin. V přehledu byli seznámeni telským odbojem na Vysočině. Každý
se 3. protikomunistickým odbojem. čtvrtek vychází v týdeníku „Vysočina“

Cvičení v přírodě na ZŠ TGM netradičně
Letos jsme podzimní cvičení pojali trošku
netradičně a hlavní náplní se staly sportovní
aktivity zaměřené na rozvoj odvahy, vytrvalosti a síly. Zdolávali jsme uměle vytvořené
překážky ve výškách lanové dráhy. Vedoucí
lanového centra pro nás připravila překážkovou dráhu přiměřenou věku, které nejdříve předcházela přípravná část, tj. pohyb
v bezpečnostních sedácích a zdolávání méně
náročných překážek. Pohyb ve větších výškách vyžadoval velkou odvahu a někteří žáci
předváděli akrobatické prvky. Každý měl
dostatek prostoru, aby si vyzkoušel všechny
nabídnuté disciplíny. Děti odcházely nadšeny, plny krásných zážitků, že překonaly
samy sebe. Už se těšíme na příští rok, až si
budeme moci zkusit své síly znovu.
Jana Bártová,
třídní učitelka II. A – ZŠ TGM
V pátek 5. 11. se na škole již
podruhé konalo slavení amerického
svátku – Halloween.
Pod patronátem žákovského parlamentu a za přispění některých učitelů
proběhla v pátek sportovní, dovednostní a vědomostní akce pro děti ve škole.
Od 14 hodin se u patnácti „stánků“
hromadily děti, aby si vyzkoušely házení šipek na terč, skákání „vajíček“ přes
švihadlo, chození v krabicích, navlékání korálků, točení obručí apod. Muse6. strana

Kdo si na ZŠ TGM hraje, nezlobí
Nechceš jít reprezentovat svou třídu v chemické olympiádě? Ne? A co třeba
v dějepisné olympiádě? Také ne?
Mnoho našich žáků se z různých důvodů neúčastní různých vědomostních
soutěží. Je to škoda, neboť každý umí něco, na co může být pyšný. Rozhodli jsme
se, že na škole uspořádáme také nějakou „olympiádu.“ Jak ale zapojit ty děti,
které na škole potkáváme, ale „splývají“ s okolím a snaží se tvářit nenápadně?
Naše olympiáda není o velkých vědomostech. Nemusí se na ni nikdo měsíce
připravovat a přesto může každý zazářit. Stačí, když si vzpomene na chvíle, kdy
s rodiči nebo s kamarády vytáhl různé stolní hry nebo si jen tak skotačil venku.
Kdo si hraje, nezlobí – to je slogan naší soutěže, která má celkem šest kol. A již
jsme první kolo absolvovali. Dva reprezentanti z každé třídy (4. – 9. ročník) měli
možnost utkat se se svými spolužáky v oblíbené „přestávkové“ hře piškvorky.
A nestačili jsme se divit. Do soutěže se naši žáci jen hrnuli. A konečně i ti, kteří
nám celé roky celkem spokojeně „pochrupují“ v lavicích. S překvapením jsme sledovaly „líté“ souboje protivníků. Jsme rádi, že se na naší škole stále něco děje.
S výsledky jednotlivých kol se všichni mohou seznámit na webových stránkách
školy. A na závěr – absolutní vítězi získají pro svou třídu jednodenní výlet navíc.
Marie Nebolová, Romana Klusáková a Marie Horáková,
vyučující na ZŠ TGM

Halloween na ZŠ TGM
ly se potýkat s různými hádankami,
pokoušely se skládat obrázky z puzzlí,
čichem poznávaly různá koření, hmatem tipovaly různé předměty – prostě
každý si přišel na své. Odměnou pro
každého byla malá sladkost, nejlepších
20 dětí na prvním a na druhém stupni
obdrželo hodnotnější cenu.
V rámci akce proběhlo i hodnocení halloweenské výzdoby jednot-

jeden případ pronásledovaného učitele. 67 případů bylo dáno do tisku – vyjdou knižně. O svém pronásledování
promluvil Jan Jaroš, učitel ze Žďáru – skončil jako dělník – vytloukač
odlitků ve Žďasu. Všechna vyprávění
žáky neobyčejně zaujala.
Nejvíce potěšitelné bylo pro nás
poznání nenásilného vztahu učitelů
k žákům a naopak. Viděli jsme důvěřivě usměvavé oči žáků se stejnou odezvou učitelů, což vytvářelo neklamný
důkaz o obapolném souladu. Jako učitelům, kterým bylo zakázáno pedagogické poslání za vlády komunistů,
byl nenásilný postup ve výchově neobyčejně radostným zjištěním. Odnášeli jsme si příjemný pocit, že odkaz
světově uznávaného učitele národů
J. A. Komenského – „škola hrou“ – se
naplňuje i na této škole.
Josef Brázda, učitel, politický vězeň

livých tříd na 1. a 2. stupni.
Některé třídy z 2. stupně se ale rozhodly, že si halloween užijí ve škole i ve
večerních a nočních hodinách. Pro tyto
odvážlivce uspořádali „deváťáci“ stezku
odvahy. Všichni jsme museli postupně
projít školním sklepením, projít kolem
hrůzostrašných strašidel, absolvovat
cestu prvním i druhým podlažím – a to
celé pouze s minimálním osvětlením.

Zbytek noci proběhl již klidněji.
Hrály se různé hry, sledovaly se horory,
„vybíjelo“ se v tělocvičně apod.
V sobotu ráno, posilněni silným
černým čajem s citrónem, jsme
všichni vyčerpaní a nevyspalí opouštěli školní budovu.
Halloween se vydařil – nikdo se nezranil, neztratil, nikoho jsme nemuseli křísit. Doufám, že se podobná akce
podaří uskutečnit i v následujících letech.
Marie Nebolová, ZŠ TGM
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Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách
(a na ZŠ TGM)
Většina našich „deváťáků“ absolvovala v minulém roce dějepisnou exkurzi do Osvětimi a měla možnost zhlédnout brutalitu a nesmyslnost fašismu
a druhé světové války.
V letošním školním roce jsme se ale rozhodli, že v rámci výuky dějepisu
v 9.ročníku je potřeba, aby se naši vycházející studenti seznámili s dalším
bezprávím, které se dělo přímo na našem území a které se týká moderních
dějin druhé poloviny 20.století.
Velice jsme přivítali možnost objednat si zdarma, v rámci měsíce filmu na
školách, krátký film režisérky Olgy Sommerové z cyklu Ztracená duše národa. Dané téma se věnuje represím komunistického režimu vůči čs.občanům.
K získání dané série filmových snímků však bylo potřeba dodržet jednu
podmínku. Škola musí sehnat přímého svědka komunistického bezpráví,
který bude ochoten na půdě školy pohovořit o svém těžkém životním údělu
politického vězně.
Úkol to byl nelehký. Většina tehdejších politických vězňů již v současné
době nežije nebo je ve vysokém věku. Štěstí ale přeje připraveným, a proto jsme mohli našim žákům zprostředkovat hned tři lidské osudy zasažené
represemi komunistů.
V pátek 19. 11. jsme na naší škole přivítali pana Josefa Brázdu a Jana Jaroše, bývalé učitele a politické vězně, společně s Janem Svačinou, vyučeným
drogistou a taktéž politickým vězněm.
Po zhlédnutí snímku O.Sommerové se před našima očima začal odvíjet
„životní film“ našich hostů. Mnoho našich žáků obdivně pozorovalo šestaosmdesátiletého pana Brázdu, který se rozvyprávěl o svém věznění v Jáchymově, o svém nelehkém desetiletém žaláři. Všichni hosté se znelíbili komunistickému režimu za své charakterní vystupování a za pranýřování protizákonných komunistických praktik.
Celá beseda byla věnována letům komunistického útlaku. Hosté s sebou
přinesli množství nejrůznějšího materiálu, některý z nich věnovali škole.
Celá akce se vydařila a žáci si z ní odnesli mnoho užitečných informací.
Doufáme, že i v následujících letech budeme mít možnost se s danými hosty
setkat.
Marie Nebolová, Marie Horáková

Sportovní den naší školy
Dne 15. 11. 2010 se ZŠ Bystřice n. P.,
Masarykovo náměstí 60, zúčastnila
již 3. turnaje v bowlingu a kuželkách
ve sportovní hale v Bystřici n. P.
Halové sporty má naše škola zahrnuty v ŠVP jako projektovou výuku.
Žáci se učí zdravé soutěživosti, rozvíjí si své pohybové i koordinační
schopnosti, cvičí si sebekontrolu a sebeovládání při sportovních akcích.
Zároveň to přispívá k uvědomování
si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.
Žáci byli rozděleni podle předem
připraveného plánu do čtyř skupin.
Dvě skupiny hrály kuželky a druhé

dvě se věnovaly bowlingu. Ti, kteří se turnaje zúčastnili poprvé, měli
možnost využít pomoci paní učitelky
nebo asistentky, které jim velice rády
pomohly a radost z úspěchu byla
potom dvojnásobná. Ostatní žáci se
chopili sportovního výkonu svědomitě, a to se odrazilo na jejich úspěchu.
Turnaj jsme posléze vyhodnotili
a vítězové byli odměněni diplomy
a věcnou cenou.
Všichni měli velkou radost a byli
spokojeni.
Jaroslava Sluková
ZŠ Bystřice n. P.
Masarykovo nám. 60

Děti z Korálek přišly na návštěvu

Ve čtvrtek 2. prosince se naši prvňáčci už od rána těšili na třetí vyučovací hodinu, kdy se do 1.A a 1.B
přišly podívat děti z mateřské školy
Korálky. Rozdělily se do dvou tříd
a prohlédly si mikulášskou výzdobu.
Poté si každý vybral místo v lavici
vedle školáka a už netrpělivě čekal,
až zazvoní.
A jak proběhla společná vyučovací hodina? Po zvonění jsme se
přivítali a společně jsme si zazpívali
písničku. Prvňáčci pak předvedli,

„Od šamana po penicilin“
Ve čtvrtek 25. 11. 2010 proběhlo na naší škole základní kolo dějepisné
olympiády, tentokrát již 40. ročník, který byl zaměřen na dějiny medicíny,
pod názvem „Od šamana po penicilin“. Školního kola se zúčastnilo celkem
22 žáků z 8. ročníků a 9.A. Úroveň přípravy samotných soutěžících byla
mnohem lepší než v loňském roce. O tom svědčí i fakt, že polovina účastníků
splnila limit pro postup do okresního kola, tedy šedesátiprocentní úspěšnost.
Absolutním vítězem s právem automatického postupu do okresního kola
se stala Kateřina Vášová z 9.A. Zopakovala tak svůj úspěch z loňského
roku. Na druhém místě skončila Lenka Mičínová z 9.A a na třetím Lukáš
Brdár z 8.B.
Výsledkovou listinu naleznete na www.zsbystrice.cz
Vítězům blahopřejeme a přejeme úspěch i v okresním kole. Ostatním děkujeme za účast a přípravu.
J. Rybnikářová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Meziškolní turnaje na ZŠ Nádražní
Bystřice n. P.
Tak jako každý školní rok se i letos
rozjel kolotoč sportovních klání mezi
jednotlivými školami našeho okresu.
Soutěže jsou rozděleny do školního
roku tak, aby navazovaly na další
postupová krajská respektive republiková kola. Nejdříve se tedy hrají kola
okrsková. Zde se mohou přihlásit
všechny školy. Do okresu už postupuje jen několik škol.
Naše škola již tradičně pořádá některá okrsková kola, případně i kola
okresní. A jak jsme si vedli v prvním
čtvrtletí?
V basketbale děvčat jsme postoupili
do okresního finále ve Velkém Meziříčí, kde jsme obsadili velmi pěkné
2. místo. Jednalo se o kategorii, ve kte-
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co vše se během tří měsíců ve škole
naučili. Školkáčci se ihned zapojili
a soutěžili v poznávání písmenek,
počítali na matematickém divadélku, zatancovali si s námi a nakonec
si vyzkoušeli některé úkoly na interaktivní tabuli. Na závěr byly všechny děti odměněny drobným dárkem.
S dětmi ze školky jsme se rozloučili
a moc se těšíme, až nás přijdou opět
navštívit.
Hana Hofmannová a Jana Šustalová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

ré mohou startovat i soutěžící z prvních dvou ročníků středních škol.
V okresním kole házené jsme s děvčaty opět brali bramborové medaile.
Florbal mladších žáků a žákyň (6.
– 7. třídy) na naší škole v okrskovém
klání skončil pro naše žáky výborně.
Chlapci byli druzí, děvčata z prvního
místa postoupila do okresního finále.
Florbal starších žáků a žákyň
(8. – 9. třídy) jsme na domácí půdě
vyhráli a obě družstva postupují do
okresního finále.
Termínová listina sportovních soutěží je „našlapaná“, popřejme tedy
našim svěřencům další úspěchy.
	M. Horák, učitel Tv
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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Třeťáci se nenudí

Koncem listopadu se žáci třetích tříd setkali s významnou českou spisovatelkou dětských knih, Martinou Drijverovou. Setkání zprostředkovala městská knihovna a autorka velmi poutavě vyprávěla o tom, jak knihy vznikají,
jak se ilustrují, přidala i zajímavosti ze svého života.
V pátek 3. 12. k nám zavítal sv. Mikuláš s laskavým andělem, překrásnou
čerticí a neposedným čertem. Ještě týž den se začerněnými tvářemi od pekelných uhlíků jsme vyrazili na první lekci plaveckého výcviku.
Být třeťáčkem na naší škole je prima!
L. Chudobová, P. Tomášková, ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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BYSTŘIČTÍ AKORDEONISTÉ NA
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI V POPRADU
V letošním roce se uskutečnil šestý ročník mezinárodního
soutěžního setkání hráčů na
akordeon ve slovenském Popradu. Město, k jehož symbolům
neodmyslitelně patří pozadí
Vysokých Tater, hostilo mezi
10. – 12. listopadem v rámci
festivalu skutečně vysoké úrovně více než padesát soutěžících,
dále pak příznivce akordeonu,
pedagogy a odborníky z Polska, Litvy, Srbska, Slovenska,
Ukrajiny a České republiky.
Již potřetí se aktivně soutěžního festivalu zúčastnili také
žáci akordeonového oddělení
ZUŠ Bystřice n/P. Na tři dny
se stali součástí přehlídky talentů, kvalitních interpretačních
výkonů a výborně organizačně
Účastníci Mezinárodní akordeonové soutěže
zvládnuté akce, kterou zaštiťov Popradu – zleva: Anežka Trojanová, Helevalo Ministerstvo školství Slona Bukáčková, Jana Trojanová, Josef Vojta,
venské republiky, město Poprad
Simona Břenková
v čele s primátorem Antonem
Dankem a organizačně pak především národní akordeonové soutěže. Dojmy
kolektiv ZUŠ Poprad s ředitelkou byly umocněny krásnou atmosférou
podzimního Popradu a Vysokých
Katarínou Kočišovou.
Nové zkušenosti, uměleckou inspi- Tater již maličko zimních.
Poděkování za podporu této aktiviraci, možnost porovnání s vrstevníky z jiných zemí, ale hlavně nadšení ty žáků ZUŠ formou grantu a finančnía energii do další práce a motivaci ho příspěvku patří městu Bystřice n. P.
k osobnímu uměleckému růstu, to vše a Sdružení rodičů a přátel dětí školy
si odváželi naši žáci - účastníci z Mezi- při ZUŠ.
Milada Krásenská

MŠ Čtyřlístek znovu po roce
na návštěvě u „ silničářů“
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proběhne
v pátek
4.
února
2011
k ZÁPISU
do první
třídy,
V neděli 14. 11. 2010 se
od 9.00 do
17.00 4.
hodin.
který proběhne
v pátek
února 2011

Radost na Domečku

26. 10. 2010 navštívily děti se svými paními učitelkami pracoviště Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny na ulici Nádražní v Bystřici n. P.
Na dvoře byla seřazena velká
auta, která jsou připravena k údržbě silnic. U aut stáli řidiči, kteří
je dětem předvedli ze všech stran
a pověděli něco o své práci. Některé
děti si pamatovaly auta už z loňské
návštěvy, ale znovu si je s velkou
zvědavostí prohlédly. Většina si vyzkoušela, jak se v nich sedí, troubí
a odvážnější z dětí se projely i po
dvoře. Pro děti to byl veliký zážitek.
Ohromily je i zásoby soli pro nad-

cházející zimu. Práce s nakladačem
při nabírání štěrku a nakládání na
posypová auta byly skvělým zakončením naší návštěvy.
Děti odcházely se spoustou zážitků a s čokoládovým autíčkem
v ruce, které dostaly od silničářů.
Silničářům jsme předali na památku drobné dárečky a výkresy
s namalovanými auty.
Děkujeme vedoucímu panu Jaromíru Maškovi za pozvání, všem
zaměstnancům za milé přijetí a těšíme se, že je zase někdy navštívíme.
Děti a p. učitelky z MŠ Čtyřlístek
Okružní 753, Bystřice n. P.

Žabšmeni zúčastnili taneční

od 9.00 do 17.00 hodin.
soutěže Super dance v Táboře,

kde v kategorii Aerobik – junioři obsadili vynikající 1. místo. Žabšmenům – L. Koktavé,
L. Jobánkové, L. Palečkové,
P. Vrbasové, P. Novákové,
V. Maršálkové, V. Nepejchalové, M. Šuterové a K. Tomanové
děkujeme za úspěšnou reprezentaci Domu dětí a mládeže
a držíme palce na dalších soutěžích. Poděkování patří i vedoucí Pavle Jakubcové.
Miroslav Zonyga
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých zimních večerů nabízíme našim čtenářům
malý výběr ze 180 nových knih, zaevidovaných v měsíci listopadu.
Knihy pro dospělé:
			
			
Ameri-Siemens Anne
Austen Jane		
Bártová Lucie		
Brdička Jan		
Ciprová Oldřiška		
Cisár Vladimír		
			
Čakrt Michal		
Čapek Jan		
Černá Jaroslava		
Černík Michal		
				
Fedorovski Vladimír
Graclík Miroslav		
Haškovcová Helena
Hladký Jakub		
Hruška Emil		
Humphreys C.C.		
Chadima Vítek		
Jaroš Radek		
Kazda Jaromír		
Kidlesová Simona
Kochová Lucie		
Ludwig Mario		
Mieszkowska Anna
Navara Luděk		
Neckář Václav		
Perry Tasmina		
Prekop Jirina		
Rajchman Chil		
Reilly Matthew		
Špilarová Lenka		
Vaněček Michal		
				
Větvička Václav		
Viewegh Michal		
Vondruška Vlastimil
Knihy pro mládež:
Abedi Isabel		
Bumbová Stanislava
Malinský Zbyněk
Martišková Petra		
Nouzová Miroslava
Novotná Anna		
Řeháčková Věra		
Řeháčková Věra		
Skálová Hana		
Webb Holly		

Guinness Word records 2011
Respektovat a být respektován
Na brzkou shledanou, Teheráne
Pýcha a přemlouvání
Největší světové záhady
Radoslav Brzobohatý
Nevěsta Železného krále
Železniční trať Německý Brod – Brno
(přes Nové Město na Moravě )
Typologie osobnosti
Pozitivní výchova sourozenců v rodině
Anežka a král
35 českých filmových režisérů očima 		
Zdeňka Svěráka
Carevny širé Rusi
Jiřina Švorcová osobně
Fenomén stáří
Zlata Adamovská
Konrad Henlein
Vlad
Pavlína Filipovská
Hory shora
Bořivoj Navrátil
Česká republika od A do Z
Velká kniha o Vánocích
55 nejnebezpečnějších zvířat naší planety
Děti Ireny Sendlerové
Příběhy třetího odboje
Cesta do mé paměti
Zlatokopky
I rodiče by měli dělat chyby
Útěk z Treblinky
Pátý bojovník
Pod africkým sluncem
Chceš-li pobavit Boha, seznam jej se svý
mi plány
Poutník okouzlený rodnou zemí
Biomanželka
Apage Satanas!
Lola novinářkou
Pohádky loďky Matyldy
Šťastné a veselé vánoční pohádky
Nikdy neříkej nikdy!
Angličtina se zvířátky
Balet nás baví
Dorotka z hor
Za Dorotkou do hor
Ježíšek
Jak se peřinka ztratila v bouři

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Příjemné dopoledne se spisovatelkou
Ve čtvrtek 25. listopadu
2010 proběhla beseda se
známou autorkou knih pro
děti a mládež paní Martinou Drijverovou. Autorka
posluchačům
přiblížila,
jak vzniká taková kniha
od nápadu přes ilustrace,
až po její vytištění. Akce
se zúčastnili žáci 3. ročníků bystřických základních
škol, kterým spisovatelka
ještě před autogramiádou
zodpověděla mnoho nejrůznějších dotazů.

Poděkování neznámým umělcům

Děkujeme neznámým mladíkům, kteří svou tvořivostí zpříjemnili středeční ráno všem, kteří procházeli před budovou knihovny a spatřili báječnou sněhovou sochu medvěda. Je krásné, že se mladí lidé dokáží realizovat
i tímto milým způsobem.

Bystřický Mikuláš s družinou
naděloval i na zámku!!
Dovoluji si Vám zaslat mimořádné zastavení nebes a pekla na
zámku v Kunštátě!
Mikulášská nadílka i kniha hříchů
byla přinesena uskupením dvou čertů, anděla a samozřejmě Mikuláše.
Na nádvoří zámku si pan kastelán
Radim Štěpán vyslechl obžalobu
pekla ohledně výše vstupného, trápení návštěvníků zavedením různých
nařízení atd.
Po zásahu andělského zvonění se
ke slovu dostal Mikuláš, který poděkoval za obětavost a píli v uchovávání
krás minulosti za nevelké státní peníze. Následně z velkého koše obdaroval

kastelána vším potřebným pro překonání tuhé zámecké zimy /šála, něco
málo na otop i měšec se zlaťáky na
nutné opravy /. Čerti pak z přineseného
velkého strožoku zanechali na zámku
dárek - figurínu návštěvníka sezóny
2011, který bude slušný, nehlučný
a vnímavý. Na nádvoří asi čerti udělali
trochu menší pozdvižení, ale snad příchozí na připravený adventní koncert
jim odpustili trochu ostré formulace v
KNIZE HŘÍCHU, ale „PEKLO“ už je
takové. Více i na www.npu.cz
A menší fotonadílku posílám
z Kunštátu i já.
Zdeněk Musil
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KULTURA
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU V LEDNU 2011
Úterý 11. 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 15. ledna – prostory KD – 20.00
hodin
PLES KULTURNÍHO DOMU
Program:
19.30 - 20.00 hodin Uvítací přípitek
– Znovín Classic Sekt Demi sekt
20.00 hodin Zahájení plesu – moderátor večera Jindřich Eliáš
Hudba – SABRIN BAND		
20.20 a 20.55 hodin Předtančení
– Taneční klub Orel Telnice
21.05 hodin DAVIDE MATTIOLI
22.30 hodin BOHUŠ MATUŠ
23.30 hodin Tombola
00.05 hodin QUEENIE, revival
Malý sál – hudba BALANC
Hlavní partneři: JAVLIN, a.s. a NÁBYTEK POHODA s.r.o.
Partneři: Geld service s.r.o., KOVOLIT, a.s., LOO s.r.o., Mr. MAGIC,
s.r.o., ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Vstupné: 160 Kč s místenkou
Předprodej: kulturní dům
Čtvrtek 20. ledna – velký sál KD – 19.30
hodin
KONCERT KPH
LINHART SWINGERS
Radim Linhart – klavír, Petr Kroutil – saxofon, bambusová flétna, Vít
Fiala – kontrabas, Martin Linhart
- bicí
Jazzový koncert souboru bystřického rodáka
Program: Richard Rodgers, Duke
Ellington, Cole Porter, Walter
Donaldson, Hoagy Carmichael, Sonny Rollins, Duke Ellington, Jerome
Kern, Ballard MacDonald, Joseph
Kosma, George Gershwin, aj.
Vystoupení se uskuteční v rámci
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH
– Rathgeber k.s.

Vstupné:120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům
Sobota 22. ledna – prostory KD
– 20.00 hodin			
Pořádá: Gymnázium Bystřice n.P.
XXXI. MATURITNÍ PLES
GYMNÁZIA
Hraje: BYSTŘICKÁ KAPELA
Program: Gaudeamus – studentská
hymna
předtančení studentů
šerpování maturantů
tombola
Malý sál – skupina DISCOBALLS
Vstupné: 150 Kč s místenkou, 100 Kč
bez místenky		
Předprodej: kancelář gymnázia
Středa 26. ledna – velký sál KD
– 8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
Uvádí Divadelní agentura Praha
Zkrotit princeznu není jen tak, když
jí tatínek král všechno dovolí a splní každý její rozmar. S princeznou
si neví rady ani Melánie, která se
marně snaží princeznu učit. Zavolá
proto svou sestřenici Amélii, která
je tak trochu čarodějnice, ale hlavně zkušená a moudrá osoba. Ale
krocení a „léčení“ princezny není
snadné ...
Určeno dětem MŠ a 1. – 4. třída ZŠ
Vstupné: 40 Kč, veřejnost 45 Kč
					
Sobota 29. ledna – prostory KD
– 20.00 hodin			
Pořádá: Město Bystřice n. P.
PLES MĚSTA BYSTŘICE
NAD PERNŠTEJNEM
Hudba: MEJDAN BAND Radima
Linharta
19.30 – 20.00 hodin
Uvítací přípitek
20.00 hodin			
Zahájení plesu
20.30 – 20.40 hodin		
Předtančení – Aerobic Jitky Exlové
21.30 – 22.00 hodin		
Vyhlášení nejlepších sportovců

města 2010
22.30 – 23.00 hodin		
ANNA K. s kytarovým doprovodem
23.45 – 24.00 hodin		
Tombola
Malý sál: Bystřické kapely
Vstupné: 150 Kč
		
Předprodej: TIC a kulturní dům
PŘIPRAVUJEME V ÚNORU:
5.2. 2011 – Zemědělský ples
12.2. 2011 – Společenský ples

MEGA a.s. a MEGA-TEC s.r.o.
Změna programu vyhrazena ! 		
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 náměstí
12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,
So: 8.00 – 11.00

Líbí se mi líbí, s vílou chvíli být
I tato písnička, její slova, zazněla na koncertě Jirky Schmitzera v působivých půdních prostorách bystřického městského muzea. Zahájení celého
večera se ujala čtyřčlenná mužská skupina s jejím kontroverzním divadelním
představením. Byla-li záměrem konsternace obecenstva myslím, že se účel
zdařil více než jistě. Avangarda sálající z pódia měla za následek občasné
zasmání se a němý údiv. Nicméně scénka do večera zapadla jako puzzle
do puzzle a tak nás dostala do té správné nálady. Divadlo vystřídal nástup
zpěváka, herce a dokonce tanečníka (pamatujete-li si na StarDance) Jiřího
Schmitzera, jež hned v úvodu upozornil publikum, že tu většina možná není
kvůli tomu, co tu on bude předvádět a ať zapomeneme na veškeré jeho role.
Ať už byla očekávání jakákoliv, nutno uznat, že si zpěvák publikum získal
svou přirozeností, hudbou a v nespolední řadě vytříbeným vtipem, při němž
se člověk smál tak, až by brečel. Shrnu-li to, byl večer s Jirkou příjemným
zpestřením předvánočního času. Možná, že
leckdo utekl od rozpečeného cukroví, vánočního
úklidu, leč trocha kultury
ještě nikdy nikoho nezabila. I přesto však nebyly
řady naplněné tak, jak by
si pořadatelé představovali. Doufejme tedy, že
jestli se bude do budoucna podobná akce opakovat, a že jich má občanské sdružení Tranzistory
v záloze hned několik
(více na www.tranzistory.cz), účast diváků se
zlepší. Co myslíte, není
škoda nevyužít příležitosti vidět někoho slavného
tady u nás?
Petra Slámová,
Gymnázium Bystřice n. P.

PERLY A PERLIČKY - 24  PERLY A PERLIČKY - 24  PERLY A PERLIČKY - 24  PERLY A PERLIČKY - 24
Milí čtenáři, po celé dva roky
jsme pro vás připravovali Perly a perličky, tedy texty plné
lásky k naší Vysočině. Dnešním pokračováním tento cyklus končíme, ale třeba budete
od nového roku 2011 číst na
tomto místě zase něco podobného. Třeba bychom mohli
v dobrém stopovat slavné lidi
a být tak svědky jejich návštěv

v našem kraji.
Dovolte mi rozloučit se vlastním textem, který se stal už v roce 1998 základem mého vyznání
rodnému kraji v tehdejších Ozvěnách Vysočiny
č. 15. Platí beze zbytku dodnes!
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Texty z Vysočiny a o Vysočině

„Už kdysi hodně dávno jsem pochopil, že tento
můj kraj stojí za to, abych s ním šel na Golgotu.
V těch dávných časech jsem ještě pásl krávy, hrál
si na indiány, stavěl boudy „Za Třetí vodou“, četl
foglarovky, neznal Demlův citát a obzor mého
kraje byl příliš úzký. Přesto ono poznání nezapadlo. Uvízlo v úrodné půdě, tajně klíčilo, to
v té době, kdy jsem byl rodnému kraji vytržen,
a po létech vydalo zelené letorosty. Tak košaté
a mohutné, že dnes vím přesně, že jen tato zem je
mou oporou na cestě ke Golgotě...
Obzor toho kraje tehdy končil kousek za rozkošnou stuhou řeky Svratky. I dnes však prolézám
rokle a důlní štoly, hledám kamenné kříže i prameny řek, bořím se do pekelného bahna a pak se

andělsky vznáším po skalnatých vrcholech. Ano,
tady jsem doma a nejraději.
Kdo kdy propouštěl mezi prsty zlaté dukáty
ciziny, dokáže ocenit chcudé plíšky domoviny.
Jen tady chci žít, v kraji, jenž jsem si protrpěl,
procítil, upsal se mu... S jistotou domova se
lépe belhá ve dnech sychravých a nevlídných.
Jen domov dá nebohému jistotu a sílu. I generální pardon!
Z něj soustředně vyzařují siločáry mé lásky
a šíří se do všech vzpomenutých míst i do těch
nevyslovených ze sbírky líbezností. S tímto krajem i já jdu na Golgotu a jenom s ním budu spasen.“
Hynek Jurman
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Záhady starých fotografií XIV. –
Za zády našeho pana starosty v jeho
kanceláři visí velká olejomalba města
Bystřice. Na první pohled se jedná o
podobu města někdy v druhé polovině
19.století. Obraz však skrývá příběh
téměř detektivní. V 70. letech minulého století jsem v souvislosti s tvorbou
fotografické přílohy publikace o dějinách města, která vyšla v roce 1980,
pátral po jeho nejstarším vyobrazení.
Dosud nejstarší známá podoba je veduta F.X.Richtera z roku 1824, která je
uložena v Moravské galerii v Brně.
V turistickém průvodci Okolí
Svratky z roku 1912 jsem tehdy našel
zmínku o existenci obrazu Bystřice
ze 16.století. V té době se měl obraz
nacházet v obrazárně hradu Pernštejna. V době mého pátrání se však na
uvedeném místě nenacházel a pochybuji, že by ho místní amatérští historikové přehlédli. Na můj dotaz mi Krajské středisko Státní památkové péče a
ochrany přírody v Brně dne 16.října
1978 odpovědělo, že uvedený obraz
se nachází v depozitáři hradu a doslova
uvedli: „Jedná se o obraz – Pohled na
město Bystřici. Obraz je dílem malíře Fairhammera z roku 1867, který
vytvořil toto dílo podle předlohy obrazu vzniklého v roce 1557“. Vybaven
dostatečným množstvím filmů, dokonce i tehdy absolutně nedostatkového
barevného Kodaku 6x6, jsem navštívil
Pernštejn. Když jsem vcházel na vnitřní
nádvoří, tak kastelánka paní Venosová
už spouštěla obraz na laně s nejvyššího
ochozu. Šok a zklamání bylo velké.
Koukal jsem na obraz namalovaný zceV posledních letech byl při různých
významných příležitostech (naposledy při 330. výročí povýšení Bystřice
na město) vystaven v našem muzeu
cyklus čtyřiceti akvarel Ze staré Bystřice, který se těší značné pozornosti
návštěvníků. Jeho autor František
Dvořáček by v těchto dnech oslavil
100. výročí narození. Autor tento cyklus daroval našemu městu počátkem
70. let minulého století.
František Dvořáček se narodil
17. listopadu 1910 v Bystřici nad Pernštejnem. Byl šestým dítětem posledního bystřického tkalce Adolfa Dvořáčka st. (1872 – 1954), v jehož rodu
se soukenické a tkalcovské řemeslo
předávalo v Bystřici po osm generací. Vyučil se cukrářem u bystřického
cukráře a zároveň varhaníka farního
kostela ve městě Františka Zmrzlého
a od mládí byl všestranně kulturně
a společensky aktivní. V rodném městě byl cvičitelem a funkcionářem Orla,
hrál, režíroval a psal jejich divadelní
představení. Společenské události
(i promítání němých filmů) doprovázel
hudebním doprovodem. Jeho velkým
vzorem byl všestranně vzdělaný, dlouholetý katecheta bystřických obecních
škol, pan rada Karel Endl.
Po odchodu do Brna pokračoval
mladý František ve své kulturní a spo-

la evidentně
podle dispozice města na
konci 19. století. Následovala
o p a k o va n á
korespondence a návštěvy
na Památkové
péči a výsledkem bylo, že
obraz z roku
1557 zřejmě
existoval, což
je
logické,
vždyť Bystřice
tehdy patřila
k
významným centrům
pernštejnských držav.
Podle rozměrů originálu
obrazu hradu
Pernštejna
z téhož roku byl stejně velký obraz
neznámého města odvezen v 50.letech
minulého století do restaurátorských
dílen za účelem výcviku budoucích
restaurátorů. V 80.letech přišel do
bystřického muzea návštěvník, který
tvrdil, že viděl obraz Bystřice v Zemědělském muzeu na zámku Kačina, i to
však byla slepá kolej.
Přesto však jedna záhada zůstává
a pozorný čtenář si jí určitě všiml. Podle
tvaru věžních kupolí nemohl být obraz
namalován v roce 1867, jak uvádí
památkáři (na obraze je vročení 1868).

Najde se nejstarší vyobrazení města?

Věže v této podobě byly vybudovány
až o pět let později – v roce 1873 – při
velké přestavbě průčelí kostela, jak spolehlivě dokládá celá řada dobových
dokumentů včetně listin uložených
v makovici severní věže.
A zde se dostáváme opět k autorovi projektu tehdejších věží a průčelí
Františku Sáblíkovi, o jehož akvarelu bystřického náměstí z roku 1857
jsem psal v úplně prvním díle Záhad.
Podařilo se mi objevit další nové skutečnosti z jeho života. Je toho ale tolik,
že to ponechám na jindy.

Sto let od narození

lečenské činnosti při studiu obchodní
školy. Psal články do tehdejších brněnských Lidových novin, v brněnském
rozhlase se zúčastnil pod vedením
Františka Kožíka, s kterým ho pojilo
vřelé přátelství, aktivně celé řady pořadů. Posléze odešel do Bochoře u Přerova, kde se oženil s Františkou Skácelíkovou, dcerou z typické hanácké
sedlácké rodiny a pracoval ve funkci
tajemníka obecního úřadu. Plně využil
blízkosti olomoucké arcidiecéze a jejího archivu v Kroměříži, kde začal
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studovat historické prameny vztahující se k rodné Bystřici, zejména pak
k jeho nejmilejší látce – farnímu kostelu a záhadné postavě bystřické historie
– faráři Františku Dominiku Pomesiánovi. Výsledkem jsou první literárně - historické práce: Před požárem
(1941) o životě v Bystřici před rokem
1841, Prameny (1945) pojednávající volným literárním stylem o životě
a díle Františka Dominika Pomesiána, Světec mlčí (1947) o výrazném
uměleckém díle farního kostela – soše

Těch záhad je na fotografiích z Bystřice stále dost. Chtěli bychom však
do jara uspořádat a naskenovat dalších
tisíc fotek. Mezi tím zařadíme takovou
malou minisoutěž s názvem Znáte
svoje město. Po zveřejnění záběru již
zmizelé staré Bystřice bude mít každý
možnost přemýšlet, kdy a kde byl zhotoven. Svoje typy bude možno dodat do
muzea, nejlépe s jinými fotkami z vlastního archivu. V dalším čísle pak vyjde
odhalení místa, času, popřípadě autora
foto a zveřejněna další hádanka.
Petr Dvořáček
sv. Jana Nepomuckého a zejména pak
Dům Boží (1953), shrnující jeho dosavadní bádání o historii a současnosti
farního chrámu Páně.
V pozdějších letech zastával
František Dvořáček místo ekonoma
a poté kontrolora Moravsko-slezských lázní. V důchodu se chtěl věnovat plně své zálibě – historii, a proto
se přestěhoval do Brna. Stačil už
jen rukopisně uspořádat podrobnou
sbírku listin vztahujících se k P. F.D.
Pomesiánovi. Umírá náhle 25. dubna
1975, tak jak celý život žil, v kostele
sv. Máří Magdaleny na Masarykově
třídě v Brně.
Vydáním pro něj nejmilejší a nejdůležitější práce při příležitosti
250. výročí přestavby bystřického
farního kostela sv. Vavřince byla
v roce 2004 vzdána pocta jednomu
z těch, kteří věrně milovali své rodné město, ač téměř celý život prožili
jinde, jednomu z těch, kteří objevovali jeho historii a pracovali zároveň
pro jeho současnost a budoucnost.
Pocta nejen pečlivému badateli o dějinách Bystřice, ale též nadšenému
hudebníkovi a amatérskému malíři,
jehož přívětivé krajinky rodné Vysočiny získala na přelomu 60. a 70. let
řada jeho krajanů v Bystřici a okolí.
městské muzeum
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Milí štěpánovští spoluobčané!
R á d a
využívám
příležitosti,
kterou mi
poskytla
redakce
Bystřicka,
abych vám
napsala své první dojmy z mého nového působení v čele štěpánovské radnice.
Především chci poděkovat všem občanům, kteří mi dali v těchto komunálních
volbách svůj hlas. Velice si vážím důvěry, kterou jste mi tímto dali, a budu se
snažit nikoho z vás nezklamat.
Do svého nového působiště jsem
byla uvedena dne 15. 11. 2010 a obecní
úřad převzala o tři dny později. Bývalý
pan starosta mi předal všechnu svou
agendu a já jsem se začala ze dne na
den zabývat naprosto odlišnými úkoly
od práce, kterou jsem doposud vykonávala v místní základní škole a kterou
jsem chápala jako své poslání. Život mi
však připravil do cesty další výzvu a já
jsem opustila své milované žáky a rozhodla se pracovat pro všechny občany
naší obce. Doufám, že svého rozhod-

nutí nebudu litovat a mé nové působení v čele obce přinese užitek všem.
Úkoly, které jsem musela řešit v prvních týdnech svého nového působení
kromě řady jiných, se týkaly zejména
přípravy zasedání rady obce a zasedání
zastupitelstva obce, chystání kolaudace
rekonstrukce hasičské zbrojnice, zajištění úklidu chodníků a cest v zimním
období a spolupráce na nejbližších
kulturních akcích v obci – Mikulášská
nadílka pro děti u rozsvíceného stromu
na návsi ve spolupráci s ČSŽ 5. 12.
2010 a Předvánoční posezení v KD
10. 12. 2010. Jsem ráda, že u nás ve
Štěpánově vyvíjíme i takové aktivity,
které již přesáhly hranice obce a lákají
k účasti i lidi ze širokého okolí. Takovým počinem je cvičení jógy, které
vede již dlouhá léta naše Marta Skoumalová a na její lekce se sjíždějí ženy
i muži každý pondělek v podvečer do
tělocvičny ZŠ. Paní Martě chci při
této příležitosti poděkovat a popřát do
dalšího desetiletí cvičení jógy hodně
zdraví, duševní pohody a stále to zlaté
srdce, které kolem sebe rozdává tolik
pozitivní energie a lásky. Ke spoluprá-

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

ci zvu samozřejmě všechna sdružení
a spolky, které v naší obci působí a
děkuji i všem jejich zástupcům za
činnost, kterou pro občany Štěpánova
dělají.
Není v našich silách, abychom do
konce roku stihli vydat nové číslo Štěpánovinek, na které jste byli po léta
zvyklí. Oslovila jsem dosavadní redaktory, zda by chtěli v tvorbě časopisu
pokračovat, ale chápu jejich odmítnutí
a touhu po odpočinku od této nesnadné
práce, proto jim za dosavadní činnost
pro obecní tisk děkuji. Pokračování
spolupráce potvrdil jen Petr Skokan a
jsem mu za to velmi vděčná. Současně vyzývám všechny zájemce, kteří by
rádi v této oblasti pro obec pracovali,
že se mohou ozvat přímo mně nebo
na obecním úřadě. Nová koncepce
Štěpánovinek bude spočívat zejména
v dialogu mezi představiteli obce a
občany, kteří budou moci směřovat své
dotazy přímo na starostku obce, aby se
rozšířila možnost povědomí o tom, co
vše musí řešit starosta, ale také co trápí
občany žijící ve Štěpánově a Vrtěžíři.
Já se zavazuji k otevřené informova-

nosti občanů, proto budu mít v novém
vydání svou rubriku, kde budu nejen
sdělovat občanům problémy a radosti
při řízení obce, ale budu také odpovídat
na dotazy občanů. Předem si ale vyhrazuji právo odpovídat jen na podepsané dotazy /nikoli anonymní/, protože
i já budu odpovídat svým jménem a
nebudu se schovávat za někoho jiného. Uvítám spolupráci s pravidelnými
dopisovateli, kteří dosud pestře zásobovali Štěpánovinky svými zajímavými
příspěvky.
Tímto se dostávám k tomu, proč
vlastně tento článek píši.
Všem spoluobčanům, zastupitelům obce, mým spolupracovníkům,
bývalým kolegům a hlavně svým
žákům a jejich rodičům přeji krásné prožití vánočních svátků, klid a
pohodu v kruhu našich nejbližších a
hodně zdraví, životního optimismu,
štěstí a pracovních úspěchů v novém
roce 2011. Ať je tento nový rok
rokem dobrého soužití a smysluplné
práce v naší obci!
Šárka Kunčíková,
starostka obce

Dne 18. listopadu 2010 uspořádala naše škola ukázkovou hodinu pro rodiče
a děti z mateřské školy. Žáci 1. ročníku ukázali, jak umí číst písmena a slova, která
písmena k sobě patří a nenechali rodiče na pochybách, že i složitá slova jsou pro
ně hračkou.
Žáci 2. ročníku pak všem vysvětlili, jak je to s větou, slovem a slabikou, a ani
délka samohlásek či psaní samohlásek u,ú,ů nebylo pro ně těžké.
Všem pak oba ročníky ukázaly, že není pro ně těžká ani angličtina.
Chcete se také přesvědčit? Přijďte se za námi podívat 28. ledna 2011, kdy u nás
budeme mít „Den otevřených dveří“. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Po ukázkové hodině naši žáci dětem z mateřské školy a rodičům zazpívali, řekli
krásné básně, ale hlavně předvedli pohádku „O Sněhurce“, která sice potěšila své
rodiče, kteří si ji vyrobili ze sněhu, ale na jaře se rozpustila. Smutný konec této
pohádky však zažehnala Amálka a mutáček a babka i loupežník všechny rozesmáli.
Společnými písničkami a tanečkem své vystoupení děti ukončily.

Za ZŠ Zvole H. Vítová

Vyhodnocení akce S Vodomilem Zubří zemí 2010
Letošní letní Vodomilovo putování po krásách Bystřicka pořádané
Městem Bystřice nad Pernštejnem
ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko proběhlo již po čtvrté. Výherní poznávací akce byla vypsána na
období od 29.5. do 3.10.2010 a vyplněné legitimace bylo možné odevzdávat až do posledního října. Do tohoto
data se v kanceláři mikroregionu
shromáždilo celkem 109 ks vyplněných legitimací. Veškeré legitimace
byly zkontrolovány, zda jsou splněny jednotlivé rubriky – razítka plus
vyplněné údaje. Do hlavního losování o hodnotné ceny dle platných podmínek (vyplněno min.9 rubrik) bylo
zařazeno 80 legitimací. Losování
proběhlo v sobotu dne 11. prosince
2010 v rámci Vánočního koledování
v Městském muzeu v Bystřici n.P.
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za účasti starosty Města Bystřice
nad Pernštejnem Ing. Karla Pačisky
a správce Mikroregionu Bystřicko
Blanky Slané. Výherce vlastnoručně
vylosoval pan starosta Ing. Pačiska, a
to v tomto pořadí:
1. Adéla Padrtková, Rozsochy, č. legitimace 262
2. Dominik Gőttler, Vatín, č. legitimace 3788
3. Barborka Nováčková, Obyčtov, č. legitimace 4429
4. Vojtěch Šafránek, Divišov, č. legitimace 258
5. Martin Zeman, Dukovany, č. legitimace 1849
6. Lukáš Lhotský, Žďár nad Sázavou,
č. legitimace 311
7. Luboš Franc, Praha, č. legitimace 29
Všichni výherci budou postupně
kontaktováni k převzetí výhry dle pořa-

dí, v jakém byli vylosováni nejpozději
do konce ledna 2011. Připomínáme i
všem ostatním účastníkům akce, že
se mohou těšit na volnou vstupenku
do areálu Šiklova Mlýna s platností
v době letních prázdnin 2011, která
jim bude doručena poštou a současně v Areálu sportu v Bystřici n.P.
mají nárok na jednorázový bezplatný
hodinový vstup do krytého bazénu do
31.5.2011. Bližší informace k ukončení akce na www.bystricko.cz.
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 2011!
Blanka Slaná
Mikroregion Bystřicko

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků,
v roce 2011 pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních
úspěchů
a spoustu krásných dnů
všem přeje
Mikroregion Bystřicko
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Obec Rožná, zveřejňuje záměr:

Uspávání broučků

- poskytnutí výpůjčky na budovu prodejny
ve Zlatkově čp. 59
Podmínkou poskytnutí výpůjčky je především využívání budovy k
provozování prodejny se smíšeným zbožím.
V případě přihlášení několika zájemců bude obec přihlížet k následujícím dokladům:
podání žádosti,
ŽL – nákup zboží za účelem dalšího prodeje, budova musí být po
celou dobu výpůjčky používána k provozování prodejny se smíšeným
zbožím, odkaz na získání referencí.
Žádosti podávejte písemně na OÚ Rožná do 31. 12. 2010 rozhodující je podací razítko zásilky.
Bližší informace získáte na OÚ Rožná, telefon 566 567 227
nebo u pana Libora Pokorného, telefon 603 703 406.
Libor Pokorný, starosta

GRANTOVÝ PROJEKT
„INTERAKTIVNÍ MEZIPŘEDMĚTOVÁ
VÝUKA“ POKRAČUJE
Po úspěšném zpracování, předložení a schválení projektové žádosti o finanční podporu z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 2 116 000 Kč
se pedagogové ze Základní školy
ve Štěpánově nad Svratkou již před
rokem pustili do realizace naplánovaných výstupů projektu s názvem
Interaktivní mezipředmětová výuka. Jakých výsledků bylo dosud
dosaženo?
Cestou za zkvalitněním vyučování byly zřízením nové multifunkční učebny zlepšeny podmínky pro
využívání moderních informačních
technologií. Učebna s interaktivní
tabulí a dvaceti výkonnými počítači zajišťuje kvalitní zázemí jak pro
školení učitelů v ovládání interaktivní tabule a softwarových programů
k tvorbě metodických materiálů, tak
pro výuku žáků.
Souběžně s proškolováním učitelů v oblasti ICT probíhá také kurz
anglického jazyka. Pedagogičtí
pracovníci využijí získané znalosti
například při vzniku dvojjazyčných
naučných plakátů, které budou
umístěny na nově vybudované stezce v okolí Štěpánova.
Vytváření vzdělávacích materiálů
je jednou z hlavních činností projektu. Členové realizačního týmu
se již několik měsíců aktivně podílí
na naplňování této aktivity a žáci

se mohou těšit na řadu zajímavých
počítačových prezentací, pracovních
listů, naukových karet a interaktivních snímků. Pro všechny zájemce
jsou vznikající materiály zveřejňovány na internetových stránkách
(http://projekt-imv.webnode.cz).
Jak název projektu napovídá,
důraz je kladen na propojení jednotlivých předmětů. Mezipředmětové vazby pomohou žákům si své
znalosti lépe utřídit i zapamatovat.
Moderní metody výuku zatraktivní
a žáci budou do vyučování více
zapojeni, což jistě přispěje k jejich
vyšší motivaci.
S počátkem letošního školního
roku započaly přípravy nejen na
Naučné stezce, ale i na Knize pověstí z nejbližšího okolí. V průběhu práce nahlédnou děti do bohaté historie
našeho kraje. Navštíví místa uvedená v pověstech, uslyší o významných
stavbách, osobnostech a datech. Projekt také počítá s dramatizací vybraných pověstí, výrobou divadelních
kulis a kostýmů.
Harmonogram klíčových aktivit se nám do dnešního dne dařilo
dodržovat. Doufáme, že se v následujících měsících nevyskytnou vážnější potíže, které by nám znemožňovaly plnit vytyčené cíle.

Pátek 5. listopadu nám nabídl krásný teplý večer, který ani v nejmenším
nenaznačoval, že se blíží zima, mráz a sníh. Ale Ferda mravenec a jeho
kamarádi moc dobře ví, že na zimu se musíme dobře připravit. A když je vše
hotovo, je hezké ještě naposledy si společně zazpívat a pobavit se. Pozval si
tedy na pomoc prvňáčky a druháčky ze ZŠ Rožná, aby mu pomohli uspořádat poslední slavnost před dlouhým zimním spánkem. Ti si připravili básničky, písničky a pohádku o Cvrčkovi a společně se svými kamarády a rodiči
tak broučkům popřáli v zimě hezké sny. Příjemnou atmosféru lampionového
průvodu pak zakončil malý ohňostroj. I nás tak v mrazivé zimě mohou zahřát
vzpomínky na rozzářené oči a lampiony našich malých broučků.
ZŠ a MŠ Rožná

POZOR, ZA CHVÍLI PŘIJDOU VÁNOCE
I když se to nezdá, Vánoce se
rychle blíží. Každý den nás o tom
přesvědčují obchodníci svými nabídkami.
Také my jsme se nechtěly nechat
zaskočit, a tak jsme společně s maminkami a dětmi uspořádaly „Výtvarnou dílnu“, kde jsme si připravily adventní věnce či svícny.
Pohoda a pracovní zaujetí nám
bylo odměnou. Všichni, chlapci i dívky, si společně se svými maminkami vyměňovali své postřehy, ale
i drobné přírodniny, kterými si

mohli vé výrobky vyzdobit. Na
obrázcích se můžete potěšit jejich
výsledkem. Bude vám jen k dokonalému dojmu chybět vůně čerstvě
nařezaných větví.
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZVOLE VÁM
VŠEM PŘEJÍ KRÁSNÉ VÁNOCE,
POHODU, KLID V RODINNÉM
KRUHU A DO NOVÉHO ROKU
2011 SPOUSTU SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ, ŠTĚSTÍ A PEVNÉ ZDRAVÍ.

Za ZŠ Zvole
H.Vítová

Petra Stárková
za manažerský tým projektu
Obec Lísek přeje všem svým spoluobčanům, kolegům z mikroregionu
a ostatním pracovním partnerům
radostné prožití vánočních svátků,
do nového roku zdraví, spokojenost a mnoho osobních a pracovních
úspěchů.
František Cacek
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SPORT
Česká florbalová reprezentace zvolila bystřický areál sportu jako dokonalé
místo k závěrečné přípravě před blížícím se mistrovství světa ve florbalu,
které letos hostí Finsko. Svěřenci trenéra Tomáše Trnavského našli v malém
městě na Vysočině vše potřebné a mají
zde dostatek klidu v přípravě na vrchol
sezony. „Vše, co potřebujeme, máme
v jednom místě, je to pohodlné,“
pochvaluje si Trnavský.
Proč si národní tým vybral k závěrečnému soustředění právě naše
město?
Česká florbalová unie zde už několik
soustředění pořádala, tak jsem se sem
zajel podívat. Areál mě zaujal, je pěkný a hlavně praktický, vše je v jednom
místě, nemusíme nikam cestovat. Jsme
tady spokojeni.
Jak vlastně vypadá vaše příprava,
co zde všechno využíváte?
Snažíme se využít celý areál.
Halu, bazén, squashové hřiště, kde
jsme si dokonce uspořádali takový
malý týmový turnaj. Samozřejmě
i posilovnu a regeneraci na Sporthotelu. Kluci pro zpestření hrají
i bowling. Jinak příprava je zaměřena

Do Bystřice zavítaly florbalové hvězdy

hlavně na taktiku, na nácvik herních
situací a obranné činnosti.
S jakými ambicemi pojede národní tým do Finska?
Určitě pro medaili. Poslední medailový úspěch je šest let starý, takže je na
čase získat nějaký cenný kov.
V čem bude hlavní síla vašeho
týmu na mistrovství světa?
Proti silnějším soupeřům chceme
hlavně dobře bránit a vyrážet do rychlých protiútoků. Naopak se slabšími
se musíme připravit na hru do zabezpečené obrany. V těchto zápasech
budu chtít po hráčích stoprocentní

Můj start na MS v kulturistice

O možnosti startovat na mistrovství
světa jsem začal uvažovat už na Mistrovství Evropy ve Španělsku v roce
2008. Myšlenku mi vnukl trenér reprezentace Oleg Žhur. Proto jsem s nejvyšším nasazením dva roky pracoval
na budování svalové hmoty. V objemové fázi tréninku jsem se dostal na
úctyhodných 135 kg, které bylo potřeba ještě zpracovat. V té době jsem
dosahoval i dobrých silových výkonů.
Pro zajímavost: bench-press
2 x 190 kg, mrtvý tah 2 x 265 kg.
Na začátku července 2010 jsem
začal s dietou, která předchází každé
soutěži v kulturistice. V této době jsem
začal intenzivně spolupracovat s reprezentačním trenérem Olegem Žhurem.
Jezdil jsem za ním do Opavy každé
3 týdny na tréninky a konzultace.
Moje tělo se dostávalo do vynikající formy. Byl jsem opravdu spokojený
s výsledky, kterých jsem dosahoval.
Zlom přišel až třetí týden před odletem
do Baku. Během pár dní jsem ztratil asi
4kg svalové hmoty. Bylo to zřejmě vlivem změny dietního programu a vysazením některých doplňků výživy.
Dne 3. listopadu 2010 odletěl náš
reprezentační tým do Baku v Ázer14. strana

bájdžánu. Byl složený ze dvou
ostřílených borců, Dalibora Hájka a
Martina Drába, benjamínkem jsem
byl já. Všichni tři jsme byli ve velmi dobré formě. Už 5. 11. proběhly
semifinálové boje.
V eliminačním porovnávání jsem
měl velkou smůlu, vytáhli mě v pětičlenné skupině s velmi dobrými borci! Dva z nich (Leonid Istomin a Sergei Zebald) skončili ve finále v boji
o medaile. Takže jsem moc šanci
k postoupení do semifinále neměl. Je
to velká škoda, neboť jsem se v druhé
desítce soutěžících rozhodně neztrácel!
A tak proběhlo 6. 11. finále už bez
mé aktivní účasti. Martin Dráb získal
pěkné 6. místo a Dalibor Hájek vynikající 2. místo. Ázerbájdžán ve mně
zanechal hluboké zážitky. Těch pár dní
by dalo na malou knihu. Odvezl jsem
si i hodně nových zkušeností od mých
zkušených kolegů, které jsou k nezaplacení! A také hodně motivace, kterou
bych chtěl zúročit na jarním mistrovství
Evropy.
V přípravě mi hodně pomohlo naše
město. Tím bych chtěl moc poděkovat
našim radním, kteří mně vycházejí
vstříc vždy před náročnější sezonou,
abych mohl dobře reprezentovat naše
město i zemi.
Také chci poděkovat klubu TJ Sokol
Bystřice, jenž mi poskytl zázemí nejen
k tréninku, dále trenérovi Miroslavu
Korbičkovi a několika mým přátelům,
kteří mě podpořili v přípravě. Především Antonínu Tulisovi, který se mnou
absolvoval všechny soutěže, a to na svoje náklady! Velký dík patří rodině, která
mě podporovala a držela nad vodou
celou dobu mé soutěžní přípravy.
Jaroslav Paseka

nasazení, nesmíme nikoho podcenit.
Mezi největší favority dlouhodobě patří Švédsko, Švýcarsko, Finsko
a Česko. Na posledním mistrovství
světa v hokeji došlo ke vzpouře papírově slabších týmů. Očekáváte něco
podobného i ve florbalu?
Mezi touto čtveřicí a zbytkem nevidím nějaký výrazný rozdíl. Norové,
Lotyši nebo Estonci budou hodně zlobit. Jsem hodně zvědavý, co předvedou
Němci. Takže těch týmů, které mohou
uspět, je víc. Jinak letos jsou největším
favoritem na zisk zlata domácí Finové.

Poznámka redakce:

Ve skupině se utkáte s Itálií,
Japonskem a Norskem. Jak se vám
tato skupina zamlouvá?
Největším soupeřem pro nás budou
právě Norové, které jsme v celé historii
vzájemných zápasů dokázali jen dvakrát porazit, jinak jsme vždy prohráli
nebo maximálně remizovali. Takže
očekávám velký souboj. Mají výborně
složený tým, zkušené hvězdy doplnili
nadějnými mladíky. Mohou dojít daleko.
Český tým stále na ten absolutní
vrchol nedosáhl. Co chybí českým
hráčům oproti Finům nebo Švédům?
Největší rozdíl vidím hlavně v práci
s hokejkou. Seveřané jsou daleko jistější na balonku, ale je to dáno tím, že
tam má tento sport o deset patnáct let
delší tradici a výchova mládeže je tam
na lepší úrovni než u nás.
Vy sám jste ještě nedávno aktivně hrál a reprezentoval. Nestýská se
vám?
Ani ne, chtěl jsem se už na sto procent věnovat trénování. Navíc v pětatřiceti letech je na čase skončit.
Radek Špatka

Florbalistům šlo bystřické soustředění natolik k duhu, že se na
mistrovství světa probili do semifinále a v sobotu 11. 12. 2010 získali
bronzové medaile po vítězství nad Švýcarskem 9 : 3.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Kopretina

SK Bystřice
zves dětmi
všechny
centrum
pro rodiče

své členy na valnou hromadu,
která
se
uskuteční
Pobočka Bystřice nad Pern9.
šte1.jn2011
em v 10.00 hodin
v restauraci
síti.nad Pernštejnem
Hornická
643, 593 01Na
Bystřice
mob.: 731 130 776, e-mail: kopretina.bystrice@caritas.cz
www.zdar.caritas.cz

Kopretina

PROGpro
RAM
NA OBsDdětmi
OBÍ – PROSINEC
centrum
rodiče

2010

P•oPravidelné
bočkParogram
Bysna
tběhem
řiobdobí
cetýdne
n–aPROSINEC
d Pernš2010
tejnem
aktivity

Pravidelné
týdne
Hornickáaktivity
643,během
593 01
Bystřice

nad Pernštejnem
14.00130
- 18.00776,
hod. e-mail:
Kavárničkakopretina.bystrice@caritas.cz
– volná komunikace mezi rodiči, vzájemná podpora
731
sdílení při řešení rodičovských starostí a radostí
www.zdar.caritas.cz aHerna
– neorganizovaná aktivita pro rodiče s dětmi; volný

Pondělí
mob.:

přístup k motorickým i terapeutickým hrám, hračkám a ke
sportovnímu náčiní
Dramaťáček – aktivita pro rodiče s dětmi, rozvoj pohybového
a rytmického cítění a rozvoj mluvní dovednosti
Tvůrčí dílna – rozvíjí nejenom samotnou manuální zručnost,
ale i kreativitu, napomáhá ke zvyšování dovedností
a sebevědomí; podporuje efektivní komunikaci mezi rodičem
a dítětem

Galerie
PROGRAM NA OBDOBÍ – PROSINE
C 20Duna
10Tri zve občany na vernisáž výstavy „PODOMNÍ
SLAVNOSTI“, 26.12.2010 v 16:00 v Pivnici u Musilů.Součástí bude in-

15.00 - 16.00 hod.
16.00 - 18.00 hod.

• Pravidelné aktivity během týdne

stalace domovních keramických značení.

Úterý
Zavřeno
Středa
- 10.00 hod.
Barevné
pro rodiče s dětmi
– rodiče
se učí, jak
Pondělí 9.00 14.00
- 18.00
hod.cvičení
Kavárnička
– volná
komunikace
mezi rodiči, vzájemná podpora

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI NA ZS NEDVĚDICE

a radostí
O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH 2010 - 2011
Herna
– neorganizovaná aktivita pro rodiče s dětmi; volný
Zklidnění a relaxace
s pohádkou
10.00 - 10.30 hod.
přístup
motorickým
i terapeutickým
hrám, hračkám a ke
Keramika (sudé
týdny) –ktvoření
z keramické
hlíny dle
9.00 - 13.00 hod.
pondělí 20.12. 14,00 – 16,00
pondělí 27.12. 14,00 – 16,00
předlohy nebo vlastní
fantazii
sportovnímu
náčiní
Den pro ženy –Dramaťáček
poradenství: kosmetika,
pedikura,
masáže,
Od
9.00
hod.
–
aktivita
pro
rodiče
s
dětmi,
rozvoj
pohybového
úterý
21.12. 14,00 – 16,00
úterý
28.12. 14,00 – 16,00
15.00 - 16.00
hod.
kadeřnice
a rytmického cítění a rozvoj mluvní dovednosti
8.30 - 13.00 hod.
Kavárnička a herna
středa
22.12.
15,00
–
16,45
středa
29.12. hokejový turnaj
Tvůrčí dílna – rozvíjí nejenom samotnou manuální zručnost,
14.00 16.00
- 18.00 hod.
Kavárnička
- 18.00
hod. a herna
ale
i
kreativitu,
napomáhá
ke
zvyšování
dovedností
čtvrtek 23.12. 14,00 – 16,00
čtvrtek 30.12. 14,00 – 16,00
9.00 - 11.00 hod.
Kulinářská dílna (sudý týden) – vede rodiče ke zdravému
sebevědomí;
podporuje
životnímu stylu, anapomáhá
k získávání
dovedností aefektivní
zručnosti komunikaci mezi rodičem
pátek
24.12.
14,00
–
16,00
pátek
31.12. 14,00 – 16,00
a dítětem
ve vaření; připravujeme
pokrmy zdravě, rychle, levně
správným způsobem
rozvíjetpři
motorické
svého dítěte
a sdílení
řešeníschopnosti
rodičovských
starostí
a zlepšit koordinaci těla pomocí aktivních her, cvičení a písniček

Čtvrtek

Úterý
Středa
Pátek

Tvůrčí dílna
9.00 -Zavřeno
11.00 hod.
sobota
25.12. 14,00 – 16,00
Kavárnička a herna
8.30 - 13.00
9.00hod.
- 10.00 hod.
Barevné cvičení pro rodiče s dětmi – rodiče se učí, jak
14.00 - 18.00 hod.
Kavárnička a herna
neděle
14,00 – 16,00
správným způsobem rozvíjet motorické schopnosti 26.12.
svého dítěte
15.00 – 15.30hod.
Angličtina pro začátečníky
a
zlepšit
koordinaci
těla
pomocí
aktivních
her,
cvičení
a
písniček
16.00 – 16.30hod.
Angličtina pro pokročilé
provozovatel ZS HC Nedvědice
Zklidnění a relaxace s pohádkou
Zavřeno
10.00 - 10.30 hod.

9.00 - 13.00 hod.
Od 9.00 hod.

8.30 - 13.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
Čtvrtek

9.00 - 11.00 hod.

Pátek

9.00 - 11.00 hod.
8.30 - 13.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
15.00 – 15.30hod.
16.00 – 16.30hod.
Zavřeno

STAVOFLOS s.r.o.
přijme
kvalitní zedníky
s praxí
Nástup od 3. 1 . 2011

Keramika (sudé týdny) – tvoření z keramické hlíny dle
předlohy nebo vlastní fantazii
Den pro ženy – poradenství: kosmetika, pedikura, masáže,Ř Á D K O V Á
kadeřnice

sobota

1.1.

14,00 – 16,00

neděle

2.1.

14,00 – 16,00

Změna programu vyhrazena

IN Z E R C E

• SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru: PUJCKA
+ částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105, zavoláme
Vám.
Kulinářská dílna (sudý týden) – vede rodiče
ke zdravému
• Půjčky
– 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité
životnímu stylu, napomáhá k získávání dovedností
zručnosti
a movitéavěci.
Příjem a registr neřeším. Info: 732 565 767.
ve vaření; připravujeme pokrmy zdravě, rychle,
levně
• Prodám
chatu a byt se zahradou ve Víru, možnost i k rekreačním účelům,
Tvůrčí dílna
1+1. Tel: 777 824 822. Prodám RD, 5+1 Bystřice, podsklepený, zahrada,
Kavárnička a herna
nedaleko centra města.
• Povedu daňovou evidenci a účetnictví soukromníkům a menším firmám,
Kavárnička a herna
včetně mezd a daní. Tel.: 724 932 861, 725 857 297.
Angličtina pro začátečníky
• Prodám garáž - Černý vršek. Tel.: 777 669 947.
Angličtina pro pokročilé
• Poptávám k dlouhodobému pronájmu byt nebo rodinný dům. Lokalita
Bystřice n. P. a okolí do 15 km. Tel.: 777 320 247.
• Pronajmu garáž v Bystřici na Sídl. I. Volejte 731 229 883.

Kavárnička a herna
Kavárnička a herna

Prodej

palivového
dřeva
od 690,- Kč
Volejte:

Kontakt: 724 845 555

733 171 527

www.stavoflos.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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KADEŘNICTVÍ EVA
(zavedené kadeřnictví)

pronajme
prostor vhodný

pro pedikůru
nebo

modeláž nehtů
Info: tel.: 723 808 933

Josef Švestka
PROFESIONÁLNÍ OSOBNÍ
OSOBNÍ TRENÉR
TRENÉR
PROFESIONÁLNÍ

Aktivní spolupráce pøi budování vaší postavy
 Snižování nadváhy, protahování svalù
 Úprava životosprávy a jídelníèku
 Získání dobrého pocitu ze cvièení
 Dohled nad provádìním cvikù


e-mail: josefsvestka@seznam.cz; tel.: 603 792 232
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Jsme dceřinou společností německé skupiny Wera
a ve strojírenském oboru patříme ke světové špičce.
V České republice působíme od roku 1995,
zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího
nářadí pro profesionální použití. Jsme certifikováni dle
norem řady ISO 9000. V současné době zaměstnáváme
450 pracovníků. Pro posílení našeho týmu nyní
hledáme zaměstnance na tyto pozice

MISTR GALVANOVNY

Náplň práce:

řízení výroby a vedení skupiny zaměstnanců galvanovny
(organizační, personální i technické kompetence)

optimalizace práce a pracovních postupů ve svěřené oblasti

spolupráce při zavádění nových technologií
Požadujeme:

min. SŠ nejlépe technického směru (není podmínkou)

řídicí, organizační a komunikativní dovednosti

schopnost týmové spolupráce

samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu
Uvítáme:

zkušenosti ze strojírenské výroby

znalosti v oblasti povrchových úprav kovů

praxi v oboru

alespoň základní znalost německého jazyka

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ/VSTŘIKOVACÍCH LISŮ

Požadujeme:

SŠ nebo SOU s technickým zaměřením (nejlépe zaměření ve strojírenství
nebo zpracování plastů)

praxe v oblasti vstřikování plastů nebo práce na CNC strojích nebo v oblasti
soustružení vítána

Pro obě pozice nabízíme:
 po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání
 zajímavou práci, možnost osobního růstu
 benefity (týden dovolené navíc, školení, příspěvek na životní nebo
penzijní připojištění)
 zázemí mezinárodní společnosti
 mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s životopisem na adresu:
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.
www.werawerk.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Jazyková výuka a překlady

(angličtina, němčina, francouzština, ruština)

- soukromá/skupinová výuka
- firemní kurzy
- překlady dokumentů (rodné listy,
oddací listy, vysvědčení, atd.)
- tlumočení a překladatelské služby

Nabízíme:

Bystřice nad Pernštejnem
Bratrušín 1160
Tel.: 566 551 014

- prodej vozidel VW a ŠKODA
- úvěr, leasing
- servis vozidel všech značek
- příprava + vyřízení TK
- plnění klimatizace
- pneuservis
- odtahová služba
- karosářské práce
- výměna čelních skel
- při splnění pojistných
podmínek zapůjčení
náhradního vozidla zdarma

- výuku s rodilým mluvčím anglického jazyka, kterou lze
kombinovat s českým lektorem dle Vašich přání
- individuální přístup a zohlednění Vaší jazykové
úrovně
- moderní výukové metody v příjemném prostředí
- soukromé doučování Vašich dětí

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

e-mail: mbwebnode@seznam.cz nebo mobil: 732 558 808

Více na www.bartamartin.webnode.cz

SIMPLY CLEVER

VYřEŠtE SVé
PožadaVKY na
RodInné CEStoVání.
S výhodnou nabídkou modelu Fabia
Combi Family je to jednoduché.
Klimatizaci, metalízu dle Vašeho
výběru, silný motor 1,4 16V/63 kW
a spoustu prostoru totiž nyní získáte
za pouhých 249 900 Kč. Přednosti
edice Family naleznete také v modelu
Fabia hatchback. Informujte se u nás
ještě dnes!

ŠkodaFabia Combi Family
Kombinovaná spotřeba a emise Co2 modelu
Fabia Family: 5,9 l/100 km, 139 g/km

SE SMYSLEM PRo RodInU

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTO... s.r.o.
Nádražní 2118/67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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AUTO... s.r.o.
Havlíčkova 847
583 01 Chotěboř
Tel.: 569 624 611
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výhodné
ZIMNÍ SLEVY

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

TOPLINE

okapnice
zabraňující zatékání
vody do těsnění

PREMIUM

Součinitel prostupu tepla celého okna:

tloušťka vnějších
stěn 3 mm, třída A

U w = 0,98 W.m -2 .K -1
podkladní profil
s izolační vložkou
ve dvou komorách

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

www.vpo.cz

tel.:
fax:
mobil:
e-mail:

+420 566 520 855
+420 566 522 368
+420 605 500 442
bystrice@vpo.cz
i
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:
Velký sál:
Hudba: MEJDAN BAND geniálního pianisty Radima Linharta
19.30 - 20.00 Uvítací přípitek (sekt)
20.00
Zahájeni plesu
20.40 - 20.45
21.25 - 21.30
21.30 - 22.00
22.30
23.45
00.30
01.30

-

23.00
24.00
00.45
03.00

Malý sál:
21.00 - 22.00
23.00 - 24.00

– moderátor večera PETR SALAVA
Skupina Inkognito - step aerobic
Aerobic Jitky Exlové
Vyhlášení sportovců 2010

ANNA K. s kytarovým doprovodem
Tombola
Barmanská ohnivá show
Oldies party M. Koudelky

Rabies – bystřický melodický muzejní punkrock
Kroky – rocková kapela bystřických matadorů

Barmanský servis – míchané nápoje po celý večer ve foyer
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