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Třídění odpadu a pohled starosty
se odkládají staré mobily, fény, holící
strojky a jiná drobná elektronika. Na
baterie jsou určeny další boxy, které
je také možné využít.
Jaký je trest za netřídění odpadu?
Každý přistižený občan bude řešen
v přestupkovém řízení a pokud se mu
přestupek prokáže, bude odměněn
pokutou. Problém však je, že občané jsou lhostejní a pod rouškou solidarity s rošťárnami vytahují peníze
z vlastních kapes.
Slovo závěrem
Třídění odpadů není jednoduché,
stojí spoustu peněz, ale má smysl
pro nás pro všechny. Peníze, které
vynakládáme, budou jednou oceVážení spoluobčané. V lednovém čísle Bystřicka byl velmi
pěkně popsán sběr a třídění odpadu v našem městě. Setkal jsem se
s dotazy, které mě velmi překvapily, proto se budu snažit ještě některé
věci zdůraznit a ozřejmit.
Dotaz: Může občan Bystřice dát
odpad do kontejneru v jiné části
města?
Odpověď: Samozřejmě může.
Pokud má Bystřičák zaplacený
poplatek (500,- Kč), má zajištěnu
likvidaci odpadu bez dalšího vynakládání financí. Odpad se neváží
přímo v místě sběru, proto je lhostejné, v které části města byl odpad
odložen.
Má třídění cenu?
Samozřejmě má. Vše, co je roztříděno (plast, papír, sklo apod.), je
ukládáno různým způsobem, nikoli
odvezeno na skládku komunálního
odpadu. Poplatek za uložení je tedy
nižší, protože odpadu je méně. Toto
je pouze finanční vyjádření. Potom
bychom měli brát v úvahu šetření
životního prostředí, zvýšenou čisto-

Téma měsíce:

tu města a čistotu ovzduší.
Co když odpad ukládá člověk
bydlící jinde nebo ten, kdo nezaplatil poplatek?
Tato situace může nastat a nastává. Potom se tedy my všichni skládáme na tyto vychytralé lidi. Každý
svou pětistovkou a stejnou částkou
i město ze svého rozpočtu. Je třeba,
aby si každý chránil své vynaložené
peníze a na tyto občany upozornil.
Proč jsou někdy přeplněné kontejnery?
Vyprazdňování kontejnerů má
svůj pravidelný harmonogram, který
funguje za předpokladu, že probíhá normální sběr. Pokud jsou např.
Vánoce nebo někdo opravuje bytové
jádro apod., odpadu přibývá. Ne vždy
mohou TS expresně reagovat. Je třeba, aby se každý o speciální odpad
postaral především sám. Vánoční
stromky je možné vyhodit ke kotelně, kde jsou později seštěpkovány
a spáleny. Kusový odpad se odváží
na sběrný dvůr a nebezpečný odpad
by se měl hlásit odpadářské firmě.
Ve městě jsou také tzv. E-boxy, kam

něny budoucí generací. Naše děti
a budoucí generace nebudou nacházet zaneřáděné lokality, nebudou
narušeny zdroje pitné vody a bude
čistější příroda. Že mezi námi
existují jedinci, kteří toto všechno nechápou, nebo spíše nechtějí
chápat, víme. Chtěl bych všechny
vyzvat nebuďme lhostejní a snažme
se přírodu chránit. Udržujme pořádek ve městě. Bude se nám tu více
líbit a lépe žít.
Dne 1. března ve 14.00 hodin bude
možné v zasedací místnosti městského úřadu o těchto věcech volně
hovořit. Přijďte projevit zájem o své
město.
Karel Pačiska, starosta

Pozvánka
Dne 1. března 2010 ve 14.00 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu
proběhne setkání občanů se starostou města.
Program není stanoven a chtěl bych vyzvat všechny, kteří mají nějaký nápad, připomínku apod., aby přišli a před ostatními o problémech diskutovali. Tyto besedy byly v minulosti organizovány, ale pro
malou účast občanů byly zrušeny. Vím, že se velmi živě diskutuje na
internetu, ale postrádám odvahu těchto lidí přijít a otevřeně se o problémech bavit. Zde
máte šanci svými
jistě dobrými nápady pomoci řídit naše
město. Pokud chcete
debatovat o speciálním problému, sdělte
mi jej jakoukoli formou a já se pokusím
připravit. Jednání
bude mít okamžitý
výsledek.
Karel Pačiska,
starosta

Setkání občanů se starostou

INZERCE
Jsme dceøinou spoleèností nìmecké skupiny Wera
a ve strojírenském oboru patøíme ke svìtové špièce.
V Èeské republice pùsobíme od roku 1995,
zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího
náøadí pro profesionální použití. Jsme certifikováni dle
norem øady ISO 9000. V souèasné dobì zamìstnáváme
400 pracovníkù. Pro posílení našeho týmu nyní
hledáme zamìstnance na tuto pozici

TECHNOLOG

PRO OBLAST MONTÁŽE A BALENÍ VÝROBKÙ
Náplò práce:

optimalizace postupù a øešení technických a technologických
problémù ve výrobì

zavádìní nových technologií do výroby

komunikace s nìmeckou mateøskou spoleèností

další odborné èinnosti ve výrobì (výpoèty strojních èasù,
spolupráce s dodavateli)
Požadujeme:

SŠ/VŠ vzdìlání technického smìru (nejlépe oblast strojírenství,
není však podmínkou)

komunikativní a organizaèní schopnosti, schopnost samostatné
i týmové práce

znalost nìmeckého jazyka
Nabízíme:

po zapracování dlouhodobì perspektivní zamìstnání

zajímavou práci, možnost osobního rùstu, benefity (školení,
výuka cizích jazykù, pøíspìvek na životní nebo penzijní
pøipojištìní)

zázemí mezinárodní spoleènosti

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 Bystøice nad Pernštejnem,
resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.
www.werawerk.cz

Město Bystřice nad Pernštejnem
nabízí svým občanům možnost pronájmu na dobu 5-ti let

domácího kompostéru.

Cena pronájmu bude hrazena jednorázově a to ve výši 540 Kč (včetně DPH) / kompostér. Nájemní smlouvy
budou uzavírány v dubnu 2010 na dobu 5–ti let. Úhrada jednorázového nájemného proběhne na pokladně
MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem. Kompostéry bude možno vyzvednout v areálu TS města Bystřice a.s.
Vzhledem k omezenému počtu kompostérů budou mít přednost vlastníci rodinných domů se zahradou.
Kompostéry slouží k přípravě kvalitního kompostu z organických odpadů (z vaší zahrady, kuchyně a pod).
Zajišťuje čisté prostředí a chrání kompost před škůdci.
Kompostér dodáváme v rozmontovaném stavu.
Zajišťují rychlé kompostování díky optimalizovanému větracímu systému.

Pronajímáme kompostéry typ Thermoking 400l
(výrobce Elkoplast)

Jednoduché plnění přes dva vhozy.
Jednoduchá montáž bez použití nářadí. Snadné vybírání kompostu.

Výška: 840 mm

Bližší informace obdržíte na tel. č. : 566590315, 566590370

Šířka: 740 mm
Hloubka: 740 mm

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2. strana

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Objem: 400l
Hmotnost: 13 kg

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z RADNICE, ZAJÍMAVOSTI, POZVÁNKY

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
ÚNOR - BEZEN 2010
Název akce

Datum
22. - 26. 2. 2010
26. 2. 2010

Štpánov nad Svratkou te dtem

27. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
28. 2. 2010
1. – 5. 3. 2010

Besedy s promítáním: Kostarika (19.00 hodin)
Beseda s MUDr. I. Ryglovou z Dtského centra
v Jihlav (15.00 hodin)
Tradiní zabijaka (9.00 hodin) ped muzeem
Tvoivé workshopy pro malé i velké: „mozaika“
IX. ples sportovc
Pravidelná schzka len Asociace náhradních rodin
klub Bystice n. P. (od 14.00hodin)
Hasiský ples
XII. spoleenský ples
Tradiní ples (20.00 hodin)
Tradiní ples žen (20.00 hodin)
Turnaj ve florbalu
Turnaj ve florbalu
Rozsochy tou dtem

1. – 5. 3. 2010

Zvole te dtem

26. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010
27. 2. 2010

5. 3. 2010

Pietní akt u sochy T. G. Masaryka (10.00 hodin)

6. 3. 2010
6. 3. 2010

Turnaj ve volejbalu - ženy
Beseda s promítáním: HORY SHORA, R. Jaroš (19.00 hod.)
Amatérský turnaj v badmintonu pro dti a mládež
(viz. pozvánka str. 15)
VI. vinaský ples (20.00 hodin)

6. 3. 2010
6. 3. 2010
8. – 12. 3. 2010
9. 3. 2010
9. 3. 2010
12. 3. 2010
12. 3. 2010
14. 3. 2010
15. – 19. 3. 2010
16. 3. 2010
16. 3. 2010
13. 3. 2010

Bystice n. P. te dtem
Pravidelní schzka len Sdružení kesanských
senior regionu Bysticko (od 14.00 hodin)
Koncert: Karel Plíhal (19.30 hodin)
Divadelní pedstavení – Valík tuák – premiéra
(19.30 hodin)
Koncert Dechového orchestru ZUŠ k 50. výroí
založení (18.00 hodin)
Turnaj ve florbalu - muži
Dolní Rožínka te dtem
Hudební poad: O svátcích jara (8.30 hodin)
Hudební poad: Otloukej se píšaliko (10.00 hodin)
CELLEM PROTI VKM aneb od Bacha po
Apocalypticu (18.00 hodin)

Místo

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Hostinec v Habí

Organizátor
OÚ Štpánov n. S., MR
Bysticko
Hostinec v Habí

Orlovna

ANR R klub Bystice n. P.

Masarykovo nám.
Ateliér Liba
Prostory KD

František Šutera
Ateliér Liba
SK a ASK Bystice n. P.

Orlovna

ANR R klub Bystice n. P.

Strážek
KD Daleín
KD Lísek
KD Rožná
Sportovní hala
Sportovní hala
MŠ Rozsochy

sportovní hala
Hostinec v Habí

SDH Strážek
ZŠ Daleín, OÚ Daleín
OÚ Lísek
SŽ Rožná
ASK Bystice n. P.
TJS Žár n. S.
OÚ, MR Bysticko
ZŠ Zvole, OÚ Zvole, MR
Bysticko
KPY, SBS, PTP, Sokol, Orel,
Junák a msto Bystice n. P.
Miroslav Felcman
Hostinec v Habí

Orlovna

Orel

Prostory KD
ZŠ, mstská
knihovna

Kulturní dm
ZŠ, mstská knihovna, MR
Bysticko

ZŠ Štpánov

ZŠ a MŠ Zvole
socha T.G.M

Orlovna

Orel

velký sál KD

Kulturní dm

KD Vír

Vírské ochotnické divadlo

velký sál KD

ZUŠ a Kulturní dm

sportovní hala

FBC ZŠ Horní Brno
ZŠ a OÚ Dol. Rožínka, MR
Bysticko
Kulturní dm
Kulturní dm

ZŠ Dolní Rožínka
velký sál KD
velký sál KD
mstské muzeum

ZUŠ a mstské muzeum

13. 3. 2010

1. STAVEBNÍ PLES (20.00 hodin)

19. 3. 2010

Besedy s promítáním: Západní Samoe (19.00 hodin)

Hostinec v Habí

I. ples v muzeu (20.00 hodin)

Mstské muzeum

Turnaj ve volejbalu - mixi
Tvoivé workshopy pro malé i velké: „hedvábné arování“
Okresní pebory žák v tenisu
Dtský karneval
Sulkovec te dtem
Hudební poad: Jumping drums
Turnaj ve florbalu - muži
Tvoivé workshopy pro malé i velké: „nadasové
hodiny“
Pravidelná schzka len Asociace náhradních rodin klub
Bystice n. P., host p. Daková – MÚ (15.00 hodin)
Setkání senior (14.00 hodin)
Divadelní pedstavení: Valík tuák (16.00 hodin)
Animované pásmo pohádek (10.00 hodin)
Odpolední diskotéka (15.00 – 20.00 hodin)
Besedy s promítáním: Bolívie (19.00 hodin)
Kurz relaxaních technik (18.00 hodin)
BYSTICKÝ KUTIL – soutž v manuální zrunosti
pro žáky ZŠ

sportovní hala
Ateliér Liba
sportovní hala
KD Štpánov n. S.
KD Sulkovec
velký sál KD
sportovní hala

firma STAVOFLOS s.r.o. a
Martin Obr
Hostinec v Habí
Sdružení na ochranu památek
Bysticka a fond SPES
Miroslav Felcman
Ateliér Liba
Tenisový klub, Bystice n. P.
MŠ Štpánov n. S.
OÚ Sulkovec, MR Bysticko
Kulturní dm
FBC ZŠ Horní Brno

Ateliér Liba

Ateliér Liba

Orlovna

Orel

KD Vír
velký sál KD
velký sál KD
velký sál KD
Hostinec v Habí
DDM Bystice n. P.
Mikroregion
Bysticko

OÚ Vír
Kulturní dm
Kulturní dm
Kulturní dm
Hostinec v Habí
J. Bukáková
Msto Bystice n. P.,
Wera Werk s.r.o.

20. 3. 2010
20. 3. 2010
20. 3. 2010
21. 3. 2010
21. 3. 2010
22. – 26. 3. 2010
23. 3. 2010
27. 3. 2010
27. 3. 2010
27. 3. 2010
27. 3. 2010
27. 3. 2010
30. 3. 2010
31. 3. 2010
2. 4. 2010
17. 2. – 24. 3. 2010
20. 10. – 30. 4. 2010

Kd Vchnov

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

Narození
PROSINEC 2009
10.12. Klára Černá
13.12. Linda Pečinková
13.12. Matyáš Liška
14.12. Ema Vargová
15.12. Tereza Koutníková
17.12. Dominik Sadílek
17.12. Vojtěch Láznička
18.12. Veronika Klusáková
21.12. Jana Sýkorová
24.12. Adam Novák
30.12. Nela Klusáková
31.12. Filip Holeček
Jubilanti
BŘEZEN 2010
Růžena Kolbábková
MUDr. Jiří Weyskrab
Bohumil Samek
Josefa Jelínková
Věra Malochová
Vojtěch Chrást
Marie Sadecká

95 let
90 let
89 let
89 let
87 let
80 let
70 let

Úmrtí
PROSINEC 2009
11.12. Slavomír Nunvář
14.12. Dagmar Pavlíková
25.12. Bohumila Bednářová
28.12. Štěpánka Kšicová
LEDEN 2010
15.1. Růžena Sedlářová
Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 1
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 532
fax: 566 520 953
e-mail: info@bystricenp.cz
web: http://info.bystricenp.cz
Nabízíme:
turistické informace o Bystřici n. P.
a mikroregionu Bystřicko,
prospekty, suvenýry, pohlednice, mapy,
knihy a další propagační materiály,
příjemné posezení v internetové kavárně
možnost přístupu na veřejný internet
kopírování, skenování, faxování,
laminování, kroužkovou a hřebenovou
vazbu

Jízda z kopce na čemkoliv
V Domaníně se v sobotu 16. 1.
2010 uskutečnila jízda na Proseckého kopci na čemkoliv. Účast asi 70
lidí, počasí bylo hezké, svítilo sluníčko a bylo - 5 °C. Akce se vydařila.
Byly předány medaile z Fidorek
za nejodvážnějšího jezdce, tím se
stala malá Julinka Konečná na lyžích.
Nejoriginálnější vozidla měli:
- skluzavka - Gábina Vítková
- rodina Konečných.
Nechyběl teplý čajík nejen pro děti.
A taky soutěže: přetahovaná na sněhu
a Vrchařská prémie (běh do vrchu).
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města
dne 5. 1. 2010
Zvýšení ceny za podnájem
bytu
Komise pro hospodaření s byty
předložila radě města návrh na zvýšení ceny za podnájem bytu s účinností od 1. 1. 2010 na 50,- Kč/m2.
Jedná se o byty, kde se povoluje podnájem na dobu 1 roku a nájemníci
zde obvykle nebydlí. Doposud byla
tato částka stanovena na 35,- Kč/m2
a podnájemník má povinnost si
tuto částku doplácet. Rada rozhodla o výši nájemného za podnájem
v obecních bytech s účinností od
1. 1. 2010 ve výši 50 Kč/m2.
Pronájem nebytového prostoru v domě čp. 4 na Masarykově
náměstí
Na základě zveřejněného záměru
na pronájem nebytového prostoru
v domě č.p. 4 na Masarykově
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem se přihlásili tři zájemci, a to
pan Zdeněk Špaček starší, Zdeněk Špaček mladší a paní Věra
Suchá. Rada města schválila pronájem nebytového prostoru v domě
č.p. 4 na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem panu Zdeňku
Špačkovi staršímu za podmínek
uvedených v nájemní smlouvě.
Prominutí nájemného za 4.
čtvrtletí 2009 panu Jaroslavu
Veselému
Pan Jaroslav Veselý z Malé Branky má od města pronajatý sklad v domě čp. 7 (tržnice) na Masarykově
náměstí v Bystřici nad Pernštejnem.
V souvislosti s budováním průchodu v budově tržnice byly přes tuto
místnost vedeny kabely VN E.ONu
a datové kabely města. Po dobu instalace bylo nutno místnost skladu vyklidit a nájemce ji neužíval 3 měsíce.
V souladu s nájemní smlouvou požádal radu města o prominutí nájmu.
Rada schválila panu Veselému prominutí nájmu za nebytový prostor
v domě č.p. 7 na Masarykově náměstí za 4. čtvrtletí 2009.
Revitalizace Domanínského
rybníka – schválení smlouvy
o přijetí dotace
Město Bystřice nad Pernštejnem
obdrželo dne 22. 12. 2009 od Státního fondu životního prostředí ČR
návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP. Státní fond životního prostředí se zavazuje poskytnout Městu Bystřice n. P. dotaci
ve výši 1 197 504,85 Kč na akci
„Revitalizace povodí Domanínského rybníka – 1. etapa“. Dotace
je určena na spolufinancování uvedené akce. Rada města předložený
návrh smlouvy schválila.
Podání žádosti o dotaci na
„Centrum zelených vědomostí“
4. strana

Z rady města

Zastupitelstvo města schválilo
dne 8. 4. 2009 bezúplatný převod
areálu Školního statku s pozemky
od Kraje Vysočina na město za účelem realizace projektu „Centrum
zelených vědomostí.“ Na základě
tohoto usnesení byl vypracován
projekt pro územní řízení a žádost
o dotaci do Regionálního operačního projektu – strategické projekty Kraje Vysočina, jehož uzávěrka
byla 6. 1. 2010. Rada města schválila podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Centrum zelených vědomostí“. Prostředky na spolufinancování projektu pro léta 2010
až 2013 budou v případě kladného rozhodnutí o dotaci uvolněny
rozhodnutím Zastupitelstva města
Bystřice nad Pernštejnem formou
schválení rozpočtu resp. rozpočtového opatření.

Rada města
dne 26. 1. 2010
Žádost TS města a.s. o mimořádné přidělení bytu pro svého
zaměstnance
Společnost TS města a.s. podala
žádost o mimořádné přidělení bytu
o velikosti 1+1 pro svého zaměstnance pana Davida Vrtěnu, který
zde pracuje na středisku zahradní
služby a na svozu odpadu. Pracovní smlouvu má na dobu neurčitou.
Rada souhlasila s mimořádným
přidělením bytu o velikosti 1+1
pro pana Davida Vrtěnu za smluvní nájemné ve výši 39,- Kč/m2 na
dobu určitou jeden rok s možností prodloužení nájemní smlouvy
s tím, že ve smlouvě bude uvedena
podmínka odpracování doby 5 let
od přidělení bytu ve společnosti
TS města a.s.
Žádost Areálu sportu s.r.o.
o mimořádné přidělení bytu pro
svého zaměstnance
Společnost Areál sportu s.r.o.
podala žádost o mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 pro
svého zaměstnance Jozefa Deáka, který zde pracuje na turistické
ubytovně a pracovní smlouvu má
na dobu neurčitou. Rada souhlasila
s mimořádným přidělením bytu o
velikosti 1+1 pro pana Jozefa Deáka za smluvní nájemné ve výši 39,Kč/m2 na dobu určitou jeden rok
s možností prodloužení nájemní
smlouvy a podmínkou odpracování doby 5 let od přidělení bytu ve
společnosti Areál sportu s.r.o.
Fond rozvoje bydlení
Finanční odbor předložil radě
města ke schválení Výzvu na podání
žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení.Účet Fondu rozvoje
bydlení vykazoval k 31. 12. 2009
zůstatek 1 659.932,70 Kč. Pro rok
2010 bylo navrženo čerpání z tohoto
fondu ve výši 1 500 000,- Kč.

Půjčky poskytuje město na rekonstrukce stávajících budov a na
výstavbu nových bytových prostor
formou vestaveb a nástaveb na území města Bystřice n. P. Rada Výzvu
na podávání žádostí o poskytnutí
půjčky z FRB schválila.
Zastřešení bytových domů na
ul. Jívová č.p. 867-869 a 870-872
Domy byly postavené v r. 1959
a mají plochou střechu z hliníkového plechu. Do bytů v horních patrech zatéká, je nutno
opakovaně řešit pojistné události, při kterých nájemníkům
vznikne škoda zatečením. Řešením je nová sedlová střecha
s mírným spádem s betonovou krytinou. Současně by byla provedena
výměna všech klempířských prvků
a zateplena podlaha půdy. Náklady
na jeden dům jsou odhadovány asi na
2 200 000,- Kč. V roce 2011 by
u těchto domů byla provedena výměna oken a celkové zateplení za
přispění dotace z programu Zelená
úsporám.
Rekonstrukce bude hrazena dle
schváleného rozpočtu na rok 2010
pro dům č.p. 864-866 s použitím
investičního fondu hospodářské
činnosti ve výši 2 200 000,- Kč.
Tento fond byl tvořen v minulých
letech z výnosů hospodářské činnosti, zůstatek fondu je k 31. 12. 2009
10 450 684,- Kč. Možnost použití
tohoto fondu je omezená pouze na
investice v bytovém hospodářství,
takže rekonstrukce plochých střech
na sedlové tuto podmínku splňuje.
Rada města souhlasila s použitím
investičního fondu hospodářské
činnosti na rekonstrukci plochých
střech na domech na Sídlišti I.
Prodej hasičského vozu CAS
25 společnosti ZDAR a.s.
Sboru dobrovolných hasičů
Bystřice nad Pernštejnem bylo
zakoupeno nové hasičské vozidlo
RENAULT. Staré vozidlo CAS 25,
r.v. 1972, má již svoji životnost za
sebou a je pro SDH nadbytečné.
O koupi tohoto vozidla projevila
zájem společnost ZDAR, a.s. Rada
města schválila prodej starého
hasičského vozidla CAS 25 společnosti ZDAR, a.s. za minimální
cenu 40 tis. Kč
Pořízení laického defibrilátoru
na polikliniku v rámci projektu
„Dejte srdci šanci“
Celorepublikový projekt „Dejte srdci šanci“ probíhá od roku
2008 a je zaměřen na vytváření
tzv. „Bezpečných míst“, kde je
v případě potřeby možnost laického poskytnutí včasné první pomoci ještě před příjezdem záchranné
služby, a to pomocí automatizovaných externích defibrilátorů. Tyto
přístroje jsou umístěny na označených veřejných místech a slouží

především pro laické záchranáře.
Přístroj je bezúdržbový, je připraven k použití díky vložené baterii min. po dobu 4 let, cena defibrilátoru včetně DPH je 55 715,- Kč.
Na poliklinice bude nutné umístit
přístroj tak, aby byl v bezpečí
a měl k němu „kdokoli“ „kdykoli“
přístup. Rada města odsouhlasila
zakoupení 1 kusu laického defibrilátoru, který bude umístěn na Poliklinice města Bystřice n.P.
Střechy na ZŠ TGM
Městu byly přiznány tři dotace
z evropských fondů na zateplení
a výměnu oken. Jedná se o obě
základní školy a budovu městského úřadu na ulici Příční. Ke
konci roku 2009 došlo k zatékání
do ZŠ TGM a při této příležitosti
byl prověřen celkový stav střechy,
jehož výsledkem je nutnost výměny krytiny. Výměna krytiny byla
naceněna cca na 2 milióny korun.
V souvislosti se zateplením je nutné, aby celý obvodový plášť budovy ZŠ byl zrealizován současně,
a aby z hlediska zákona o veřejných zakázkách proběhlo výběrové řízení na zhotovitele zároveň.
Rada města schválila rozšíření
výběrového řízení na zateplení a
výměnu oken na ZŠ TGM o výměnu střešní krytiny.
Řešení budoucnosti objektu
sokolovny
Na schůzi rady města dne 1. 12.
2009 byl starosta města pověřen jednáním s TJ Sokol o dalším směřování vývoje vlastnických vztahů k budově sokolovny
a o jejím budoucím využití. Na
základě jednání zaslal TJ Sokol
rozhodnutí, ve kterém navrhuje
jednat o převodu budovy na město
a o možném budoucím využití
objektu sokolovny.
Pro další posun problému je
nutné připravit konkrétní návrh na
využití budovy sokolovny, např.
jako „Centrum volného času“.
Je nutné
- zhotovit pasport sokolovny
(nikde v archivech se nedochovaly původní plány), tj. současné
prostorové uspořádání budovy,
prověřit technický stav budovy,
návrh nutných oprav a také spotřeby energií
- zajistit prostorové a uživatelské
potřeby subjektů, které by případně mohly využívat ke své činnosti
části budovy sokolovny (Kopretina, Nadosah, DDM, Sokol, skauti) a na základě výše uvedených
informací začlenit tyto potřeby do
budovy sokolovny včetně odhadů nákladů na úpravu a budoucí provoz. Rada města pověřila
místostarostu vypracováním koncepce budoucího využití objektu
sokolovny, která bude sloužit jako
Pokračování na straně 5
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Z rady města
Pokračování ze strany 4

podklad pro možný převod objektu
z vlastnictví TJ Sokol do vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem a dále ho pověřila jednáním se
zástupci TJ Sokol ve výše uvedené
věci.
Dodatek nájemní smlouvy
Rada města projednala návrh odboru správy majetku a investic na
snížení nájemného za pronájem
Rekreačního zařízení Domanínský
rybník z důvodu vypuštění rybníka.
V souladu s původními dohodami
s manžely Žídkovými byl během
měsíců září a říjen 2009 vypuštěn

Domanínský rybník. Bylo dohodnuto, že z důvodu odbahnění, které
bude probíhat během roku 2010,
nebude na Domanínském rybníku v roce 2010 realizováno ubytování. Nájemci tohoto zařízení
nebudou mít žádné tržby, a proto
je nutné pro rok 2010 prominout
nájemné formou dodatku nájemní smlouvy. V roce 2011 bude
nájemné vráceno na úroveň roku
2009 a bude navýšeno o inflaci.
Rada města odsouhlasila uzavření
Dodatku ke smlouvě na pronájem
Rekreačního zařízení Domanínský
rybník s tím, že nájemné pro rok
2010 činí 1 Kč.

Slovo hejtmana

Už víckrát jsem ve svých článcích
připomínal, čím vším oplývá naše
krásná Vysočina a kolik šikovných
schopných lidí v ní žije a pracuje.
V půli ledna jsem se o tom znovu přesvědčil na tradičním mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu RegionTour v Brně. Města a instituce z našeho kraje zde představila nejen širokou
paletu přírodních krás a památek, ale
taky zajímavých konkrétních akcí,
jimiž v tomto roce obohatí kulturněspolečenský ruch ve všech koutech
Vysočiny.
Opět se můžeme těšit na tradiční
akce jako jsou jemnický Barchan,
humpolecká Zlatá podkova, třebíčské festivaly komorních divadel nebo
židovské kultury, pelhřimovský festival rekordů nebo hasičských dechovek, telčské Prázdniny, žďárské Modré
dny nebo Bystřické léto. Doprovodný
program na stánku Vysočiny zahrnoval také pozvání veřejnosti na letošní
velkolepé oslavy životních jubileí slavného regionálního rodáka a světoznámého hudebního skladatele Gustava
Mahlera. Kraj Vysočina spolupracuje
s městem Jihlava na přípravě komponovaného dlouhodobého programu
koncertů, výstav a setkávání příznivců
hudby tohoto génia nejen v Jihlavě, ale
například i v jeho rodných Kalištích
u Humpolce.
Využili jsme veletrh také pro veřejnou premiéru našeho nového prezentačního filmu. Šestnáct minut dlouhý
propagační dokument pro kraj Vysočina natočil a režíroval Robert Sed-

láček a myslím, že se zhostil tohoto
úkolu výtečně. Film zachycuje v nutné zkratce kouzlo Vysočiny, především atmosféru našeho kraje a může
být opravdovým lákadlem k návštěvě
našeho regionu. Film bude na jaře na
DVD k dispozici na našem úřadě i na
informačních střediscích měst.
Vysočina uspěla i v doprovodných programech veletrhu. V soutěži
o nejlepší produkt cestovního ruchu
s akcentem na propagaci regionů
obdrželo Město Telč od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR jedno z nejvyšších ocenění - Grand prix – speciální
cenu za nejlepší jednotnou kampaň.
V dalších soutěžích soupeřili mladí
adepti práce v cestovním ruchu ve
znalostech o svém regionu a schopnosti jej prezentovat. Potěšilo mě,
že titul „Královna regionů České
republiky“ získala sympatická Lucka
Zahálková z Horních Dubenek, studentka Školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě.
Letošní expozice Vysočiny na
Regiontour se mi líbila i proto, že
byla řešena jako otevřený prostor,
do nějž mohli návštěvníci při jednotlivých prezentacích vstoupit
a zažít přímý kontakt s účinkujícími. Nebo jen posedět u občerstvení
při přátelské besedě. Po obvodu byl
tento prostor obklopen stánky jednotlivých měst s bohatou nabídkou
propagačních materiálů. Znovu jsem
se přesvědčil, že opravdu máme co
nabídnout a i znalci našeho kraje mají
pořád co objevovat. Znáte například
krásu okolí Vírské přehrady na Bystřicku? Nebo stále kouzelného Posázaví? Vychutnali jste si místní pivo
v Dalešicích ve starém pivovaru, kde
se natáčely filmové Postřižiny? Jeli
jste už lodí po tamní přehradě? Tak
mne napadlo – nadcházející rok ještě
zřejmě z ekonomického hlediska stále nebude snadný. Tak co se věnovat
místo drahých zahraničních dovolených objevování zapomenutých
půvabných koutů Vysočiny?
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
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Noční dotace
Přijměte, prosím, malé pozvání do světa evropských dotací
přerozdělovaných prostřednictvím českých úřadů. Na konci
roku 2009 jsme se radovali, že
jsme obdrželi dotaci na zateplení
a výměnu oken obou základních
škol a úřadu na Příční ulici. Pečlivě sledujeme průběh vyhlašování dotací týkajících se města.
Harmonogram dotací Státního
fondu životního prostředí (dále
jen „SPŽP“) pro rok 2010 hlásal,
že žádná dotace týkající se úspor
tepelné energie nebude, neboť
v této kapitole nejsou již peníze.
Jaké bylo tedy naše překvapení,
když těsně před Vánocemi 2009
SFŽP vydal prohlášení, že dotace na zateplení je vyhlášena od
1. února do 30. března 2010 v
celkové výši 3 miliardy pro celou
republiku. Jeden subjekt, v tomto
případě město, může zažádat o tři
dotace, přičemž systém rozdělování je „kdo dřív přijde, ten bere“
– tedy kdo dřív zažádá o dotaci,
ten ji při splnění všech podmínek
pravděpodobně dostane, ovšem
do výše vyčerpání tří miliard.
Prostě klasický český Kocourkov, kde už se není opravdu čemu
divit.
Na začátku ledna bylo rozhodnuto, že i přes časový pres do
žádostí půjdeme. Město naštěstí
mělo v záloze prakticky hotový
projekt zateplení a výměny oken
víceúčelové budovy (hasičárna
a knihovna) a v různých fázích
rozpracovanosti zateplení školek
Korálky a Pohádka. Dalším oříškem bylo zajistit tepelné audity
těchto budov, což je další podmínka získání dotace. V této hektické
době to byl těžký problém, s nímž
jsme se díky dřívější spolupráci
s tepelnými auditory vypořádali.
Poslední fází bylo samotné
podání žádosti. Žádost se totiž
musí vyplnit elektronicky přímo
na stránky SFŽP a v systému

„kdo dřív přijde, ten dřív bere“
v co nejkratší době od spuštění
systému. Termín spuštění stránek dotace SFŽP byl stanoven
na 0:00 hodin pondělí 1. února.
Bylo jasné, že přetlak žádostí
bude enormní, a proto jsme se
domluvili, že umístíme tři počítače napojené na internet do zasedací místnosti úřadu, abychom
mohli všechny tři žádosti vypisovat současně, abychom zvýšili
naše šance. Před zahájením akce
bylo nutné upozornit bezpečnostní agenturu LARN, která obhospodařuje pult centrální ostrahy,
že v nočních hodinách z neděle
na pondělí bude na úřadě pohyb.
V neděli 31. ledna ve 23:30 hodin
jsme se začali připravovat na
celou „akci“. Ve 24:00 jsme se
snažili připojit, ale stránky byly
ještě zablokovány. Asi po minutě se nám začalo částečně dařit
připojování. Po dalších třech
minutách došlo k připojení na
dotační stránky u dvou počítačů,
u třetího počítače se připojení
nezdařilo pro přetížení sítě SFŽP.
To znamenalo jediné – že, „noční
nápad“ měla patrně půlka republiky. Asi do dvou hodin jsme
s určitými peripetiemi vyplnili
dvě žádosti. Nakonec se zdařilo
podání i třetí žádosti o dotaci a ve
tři hodiny ráno bylo hotovo.
Celá částka na dotaci, tedy 3 miliardy korun pro celou republiku, byla vyčerpána ještě týž den
ve večerních hodinách, přičemž
nebylo prakticky možné připojit
se přes den na dotační stránky
SFŽP. Nyní doufáme, že celá
noční peripetie nebyla zbytečná
a že přinese městu cca 6 miliónů Kč. Co dodat na závěr? Tento způsob státem diktovaného
postupu žádání o dotaci zdá se mi
poněkud nešťastný…
Josef Vojta,
místostarosta
5. strana

ŠKOLSTVÍ

Budoucí prvňáčci u zápisu v ZŠ TGM
Pátek 29. ledna 2010 – pololetní
prázdniny. Zatímco si mládež školou povinná užívala zaslouženého
volna a v letošní sněhové nadílce
se oddávala zimním radovánkám,
prostory Základní školy T. G. Masaryka patřily budoucím prvňáčkům.
Ten den se totiž konal zápis dětí do
prvních tříd. Od devíti do pěti hodin
odpoledne přicházeli předškoláčci v doprovodu svých rodičů, ale
i babiček a dědečků do „velké“
školy, aby se dali zapsat do řad
školáků. A protože v Bystřici jsou
děti šikovné, budou moci téměř
všechny v září zasednout do školních lavic.
Ale ještě předtím do školy párkrát zavítají – staly se totiž členy
našeho školního klubu předškolá-

ků „Pastelka“. Již od dubna se na
pravidelných odpoledních setkáních seznámí se svými paními učitelkami a budoucími spolužáky,
s prostředím školy, vyrobí si svá
malá umělecká díla ve výtvarných
dílnách, stanou se návštěvníky
divadelního představení, které již
nyní pro ně nacvičují starší spolužáci v divadelním kroužku.
Nezapomínáme ani na rodiče
dětí, vždyť i oni to jsou, kdo výraznou měrou ovlivňují úspěšnost
svých prvňáčků při školní práci.
V „Pastelce“ pro ně připravujeme
besedy na téma jak dětem usnadnit přechod z mateřské do základní
školy, jak jim pomoci, aby byly ve
škole úspěšné, v čem spočívá tzv.
genetická metoda, podle níž se již
několik let naši žáci úspěšně učí číst

a psát... Hostem
letošních setkání
bude i vynikající
lektorka v oboru
vzdělávání Mgr.
Marie Linhartová.
Naši milí prvňáčci, vážení rodiče, máme radost, že jste si
našli
cestičku
do naší školy
a všichni dohromady se budeme snažit, aby
se dětem první
školní
krůčky
dařily.
Hana Nosková,
zást. řed.

Lyžařský výcvik na ZŠ TGM
Sněhová nadílka překvapila někoho příjemně, jiného nepříjemně. Naši sedmáci bílou nadílku uvítali, protože vyrazili na lyžařský
výcvik.
Od 12. - 15. ledna se stali piráty sjezdovky v Dalečíně a nadšenými
běžkaři bílé stopy v okolí Bystřice nad Pernštejnem.
Cílem sjezdařů a snowboardistů bylo naučit se bezpečně sjíždět sjezdovku, vyzkoušet si klasický sjezd i moderní carvingové lyžování.
Dvě družstva běžkařů se po úvodních informacích o lyžařské výbavě a mazání pustila do nácviku techniky správné jízdy. Běhali střídavě,
soupažně, odšlapovali i brzdili, ale nejlépe jim šly nové techniky jako
„lavorování“ a šipky do sněhu. Výcvik byl zpestřen výletem na Novoměstsko a poslední den i závody.
I když byli žáci po čtyřech dnech unaveni, bolely je všechny končetiny a měli puchýře, výcvik si užili a moc se jim líbil. Smutně se pak
po víkendu vraceli opět do školních lavic.
Věra Šiborová,
ZŠ TGM
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Lyžařský výcvik ZŠ Bystřice n.P., Nádražní

V termínu od 19. do 25. ledna proběhl na naší škole lyžařský výcvik. Výcvik proběhl ve dvou
skupinách. Jedna se válela na sjezdovce a ta druhá na běžkách v okolí naší školy.
Místem pro sjezdaře se stala sjezdovka Karasín. 26 lyžařů různé úrovně se pralo jak s nástrahami počasí,
tak i s pokyny cvičitelů. Hrany, hrany, hrany jim zní v uších ještě dnes. Technika carvingového oblouku je pro
zasvěcené jednoduchá, ale co začátečníci? Po pěti dnech úporného snažení se nám podařilo nepadat z vleku
a frčet z kopce v krásných obloučcích. I obsluha vleku žasla nad pokroky malých lyžařů.
Běžkaři zase poznávali okolí Bystřice ve vzorně najetých stopách sem tam přerušených kopyty koní. Ani
ostrý mráz či důrazný výraz ve tváři našich vedoucích nás, žáky, neodradily.
Vydařených pět dní pak zakončily závody a sladká odměna. Teď už jen hurá na lyže a prohlubovat nové dovednosti.
Instruktoři a žáci, LVK ZŠ Nádražní

Sněhové hrátky v MŠ Pohádka
„Prosinec zaleje a leden zavěje,“ tak
praví jedna z pranostik našich předků.
A letos to opravdu vyšlo. Vánoce na
vodě a leden v závějích. Kdo by měl
větší radost z takového množství
sněhu, než naši nejmenší. A tak jsme
jednoho mrazivého dne odpoledne
pozvali do MŠ rodiče, aby společně
se svými ratolestmi zkrášlili školní
zahradu a vytvořili podle vlastní fantazie sněhové stavby. Dospělí se chopili
lopat, děti lopatiček a kyblíčků a zápolení se sněhem začalo. Po chvíli se
objevovala přímo sochařská díla - klečící velbloud, želvy, chobotnice, letad
lo, iglú, ještěr i hrad. K umocnění
krásy těchto staveb přispěly barvy
v rozprašovači. Po tak „namáhavé práci“ všem vyhládlo, a to hlavně dětem.
Zahřály se teplým čajem a nasytily
dobrým perníkem.
Druhý den dopoledne hry na sněhu

pokračovaly. Rozhodli jsme se, že si
uděláme eskymácký den. Dětem ve
třídách paní učitelky krátkým vyprávěním přiblížily život eskymáků v zemi
sněhu a ledu. Hned po svačince se p.
učitelky oblékly do kožichů a kožešinových čepic (také některé děti měly
na sobě kožíšky nebo alespoň čepici
s kožíškem) a hurá na zahradu.
Zatímco jedna třída obdivovala
sněhové království z předešlého dne,
druhá již sjížděla na kluzácích nízký
svah a třetí se pokoušela vyšlapat cestu
k iglú hlubokým sněhem. Nejstarší děti se dokonce snažily chodit na
lyžích jako na sněžnicích.
V bazénu, kde se obvykle v létě
osvěžují, chytaly na udici umělé
barevné rybičky. Děti nespouštěly
oči z opravdové štiky, která na ně ze
sněhu vystrkovala hlavu. Po zdařilém
rybaření nás zavolaly paní kuchařky
(také v kožešinových čepicích) na teplý
čaj na terase
zahrady. Ve
třídách čekalo
děti jedno velké překvapení
- eskymácké
eskymo.Mlsné
jazýčky
nestačily lízat.
Domů si pak za
odměnu odnášely sněhulákovy medaile
a diplom.

Internetový kurz
pro rodiče a seniory
Rok s rokem se sešel a je tu opět
nabídka počítačového kurzu Internet
spojuje generace. Je určen jak spoluobčanům v důchodovém věku, tak
i rodičům s dětmi předškolního
a školního věku.
Naší snahou je pomoci Vám využít
obrovské množství informací umístěných na Internetu. Naučíte se zvládnout
základy ovládání osobního počítače,
ale i vyhledávat informace na Internetu, používat elektronickou poštu a další
moderní způsoby komunikace. Nemusíte se obávat, že výuku nezvládnete. Tempo výuky přizpůsobíme Vašim potřebám, probíranou látku promítáme na
velkoplošné plátno a postupujeme krok
za krokem. Při výuce Vám opět budou
pomáhat vybraní žáci naší školy, lektoři
- junioři.
Kurz proběhne ve dnech (úterý) 9. 3.,
16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. vždy od 15 do
17 hodin. Cena kurzu je 250,- Kč, úhrada kurzovného se provádí v první hodině
kurzu. Zájemci se mohou přihlásit buď
osobně na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
nebo telefonicky na čísle 566 550 401,
kde vám poskytneme další informace.
Jiří Petr

Karneval na „1. stupni“
28. leden – den vysvědčení,
den plný očekávání.
Na naší škole však děti nečekalo jen vysvědčení, ale také karneval. Těšili se na něj
naši mladší žáci – děti
z 1. až 5. tříd. Celý
měsíc si připravovaly masky. Ty byly tak
zdařilé, že bylo těžké
vybrat nejhezčí. Učitelky školní družiny
připravily dětem plno
zajímavých soutěží, o
hudbu se postarali žáci
z 8. třídy.
Dětem se karneval

velice líbil a dovádění ve školní tělocvičně završily průvodem masek po
škole.

učitelky ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Zápis do 1. tříd na ZŠ Nádražní 615
Ve čtvrtek 28. ledna 2010 odpoledne se naše škola otevřela nejmladším
návštěvníkům - budoucím prvňáčkům. Čekala je událost nadmíru velká.
Zápis! Důležitý krok mezi školkou a školou.
Děti přicházely v doprovodu svých rodičů plné nedočkavosti a napětí,
zda zvládnou vše, co by správný předškolák zvládnout měl. Tréma a obavy však nebyly na místě. Děti byly šikovné!
Za jejich přípravu děkujeme nejenom rodičům, ale i učitelkám v mateřských školách.
Renata Pavlačková, ZŘŠ

ZŠ Nádražní v zimě

MŠ Pohádka

Díky sněhové nadílce poslední zimy jsme mohli vyrazit na sjezdovku.
Naším cílem byl Karasín. Oprášili jsme lyže a v odpoledních hodinách
vyrazili objednaným autobusem. Námraza a sníh nás připravovaly na
nevšední zážitky.
Karasín odpoledne přináší svá kouzla. Výhled na stmívající se Bystřici je
nádherný. Když k tomu přidáme pár obloučků zakončených skokem, jsme
spokojeni. Plně prožité odpoledne na čerstvém vzduchu. Zase se nám bude
lépe usínat. Když sníh a učitel vydrží, určitě zase vyrazíme na svah.
Žáci a učitelé ZŠ Nádražní
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RŮZNÉ
Po několika létech
půstu je tu
konečně
opět zima,
která přeje
běžkařům
i v našich
vysočinských podmínkách,
takže není
nutno jezdit
za sněhem
kamsi do hor. Těžko říci, jak dlouhá ta letošní běžkařská sezóna bude,
ale dle stávající předpovědi počasí se zatím žádná obleva nechystá,
takže minimálně po zbytek února se
můžeme těšit na pokračování radovánek v bílé stopě.
Rozsah a směry vedení jednotlivých lyžařských tras v okolí Bystřice se už v posledních létech ustálily.
Zdá se, že nemají žádnou zásadní
slabinu, a proto zatím ani neuvažujeme o nějaké významné změně.
Základem sítě našich tras je to, čemu
říkáme Bystřický okruh, tj. okruh
začínající u PENNY Marketu a směřující přes Borovinku a Domanínský
rybník kolem letiště zpět do Bystřice.
Je to skutečně základní okruh, který

Lyžařské stopy
je svou délkou i profilem dostupný
skoro všem, takže se na něj mohou
vydat i méně zdatní či rodiče s menšími dětmi. Navíc rekreační středisko Borovinka může posloužit jako
záchytný bod pro ty, kterým by třeba
cestou přece jenom došly síly. Slabinou tohoto okruhu je snad jen to, že
v případě sněhově slabších zim bývá
v úseku mezi PENNY Marketem
a Domanínem méně sněhu a bývá
problematické tam udělat kvalitní
stopu. Tento problém jsme se pro
letošek snažili zmírnit tím, že kromě
rolby máme na úpravu stop nasmlouván i skútr. Ten sice nedělá tak pěknou a kvalitní stopu, ale na druhou
stranu zase umí udělat slušnou stopu
i tam, kde by se rolba beznadějně
zakousla do oraniště. Sněhu je zatím
dost, takže skútr ještě letos nevyjel,
ale uvidíme možná později zjara
nebo v příští sezóně, zda má tento
nápad smysl.
Druhý logicky uzavřený okruh
lyžařských stop se udržuje v Rovném, přesněji řečeno v prostoru mezi
Rovným, Zubřím a hotelem Skalský
dvůr. Tento okruh je svým profilem
výrazně náročnější, ale návaznost na
motorest Oáza v Rovném mu také

dává pevný bod pro případ „ztroskotání“. Z této oblasti je to už jen
skok na Novoměstsko, kde jsou již
léta a tradičně udržovány desítky
kilometrů běžkařských stop, takže
lyžařští dálkoběžci z Bystřicka se
nemusí rozhodně obávat toho, že
by toho měli málo a „nedej bůh“
by něco museli jet dvakrát. Základní bod pro napojení bystřických
a novoměstských tras se nachází
v areálu rekreačního střediska BVV
u Zuberského rybníka. Tam přijíždí
z naší strany bystřická rolba a ze strany Novoměstska zase jejich stroj, přičemž věřím, že se nám daří příjezdy
koordinovat tak, aby zde nevznikala
z té či oné strany slepá ulice.
Popsaná základní kostra tras je
doplněna několika dalšími spojkami,
které síť zahušťují a vytvářejí tak další
varianty okruhů různé délky i náročnosti. Dále ze sítě odbočují paprsky
vedené k okrajům okolních obcí
s cílem přiblížit zde lyžařům nástupní místo do stopy: týká se to Ždánic,
Písečného, Vítochova, Lísku, Malého Lísku, Dalečína (přesněji řečeno
sjezdovky v Dalečíně) a také Míchova, kde se náš paprsek potkává s další z novoměstských tras a tvoří tak

druhou spojnici mezi těmito dvěma
oblastmi. V posledních létech se do
aktivit kolem běžeckých stop zapojily i obce Rozsochy, Dolní Rožínka a Zvole, které si vytvořily svoji
vlastní společnou síť napojující se na
nás poblíž Domanínského rybníka.
Vzhledem k nižší nadmořské výšce mají tyto úseky mnohem častěji
problémy s nedostatkem sněhu, což
ovšem není případ této zimy.
Nové Město na Moravě rok co rok
vydává aktualizovanou mapu lyžařských tras a již po mnoho let funguje
vzájemná dohoda, že její součástí je
i zákres tras bystřických. Se spoluprací s Novoměstskem počítáme
pochopitelně i v dalších létech, protože dlouholetá tradice i obvykle
dobré sněhové podmínky u těchto
našich západních sousedů výrazně přispívají k atraktivitě i našich
běžkařských tras.
Přejme si tedy, aby nám tato zima
ještě chvíli vydržela taková, jaká je,
aby pak přišlo příjemné jaro a léto,
které by přálo zase jiným sportům
a jiným pohybovým aktivitám, pro
které má naše oblast nepohybně velmi dobré podmínky, a hlavně si přejme, abychom na příští běžkařskou
zimu nemuseli čekat zase několik let.
Aleš Sitař

Záhady starých fotografií VII.
Ve středověku bylo v našem městě 41 právovárečných domů a každý
z jeho majitelů mohl vyčepovat svou
várku ve svém domě. Bylo zde tedy
41 hospod, spolu s tou panskou 42.
Na počet domů kolem dvou set jistě
počet úctyhodný. S likvidací tohoto
práva a po reformách Marie Terezie
a Josefa II. bylo potřeba k provozování hospodské činnosti koncese. Kolem
roku 1900 bylo takových hospod
v Bystřici bylo kolem dvaceti (Vladimír Kříž: Jak se vařilo v Bystřici
pivo). Staré hospody zanikaly, nové
si zájemci zřizovali. Takovou novou
hospodou byla i ta na rohu ulic Kos-
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telní a Bočkova, když majitel domku č.p. 254 Václav Jedlička požádal
roku 1901 o „povolení nálevu piva
a podávání rumu“. Pivo se nalévalo
a rum podával asi velice pilně, jak
svědčí dobová fotografie zhotovená
zřejmě ještě za císaře pána některého nedělního odpoledne. Velká
místnost za zády paní Jedličkové
je určitě plná, a tak svátečně odění
„měšťané“ z blízkého okolí popíjejí
a hrají karty i na ulici.
První záhadou je, proč se této hospůdce říkalo TYROLY, jak svědčí
nápis nad okny. Nápis není na štítu
domku, je dodatečně napsán tužkou

na fotografii. Hospoda byla funkční
ještě počátkem padesátých let, kdy nás
starší kluci naváděli cestou ze školy
otevřít dveře výčepu a křiknout dovnitř „do Tyrol“. Obvykle následovalo
pár pohlavků od pana hostinského.
Nikdy jsem se však nedověděl, jestli to bylo za hlasitý projev nebo sám
název byl hanlivý. Ptal jsem se nyní
několika pamětníků, snad někdo
z čtenářů název vysvětlí.
Tou druhou záhadou je sestava karbaníků. Jedním z těch, co mají čertovy
obrázky (určitě mariáš) v ruce, je se vší
pravděpodobností tehdejší bystřický
farář a děkan Rainhold Wágner (1864

– 1940). V Bystřici působil od roku
1894 a v době vzniku fotky mu mohlo být kolem čtyřicítky, což odpovídá
jeho portrétu z pozdějších let na bystřické faře (viz publikace Farní chrám
páně sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem, 2004, str. 130). Farářem byl
v Bystřici 41 let, nejdéle v historii
města (do roku 1935) a byl občany
stejně oblíbený jako jeho vrstevník pečující o věci světské, starosta Edmund Fiša (starostoval 1899
– 1927). Děkan Wágner byl při svém
odchodu jmenován jako jediný z bystřických církevních osob čestným
občanem města a čestným členem
mnoha místních spolků.
Dějiny domku č.p. 254 nebyly
dlouhé. Byl postaven v roce 1729 na
obecním pozemku jako téměř všechny
domy v tomto prostoru pod kostelem.
Po uzavření hospody zde byla krátký
čas televizní opravna a domek byl jako
absolutně nevyhovující pro bydlení
zbořen v roce 1978.
Lidé se často ptají, kdy pro veřejnost budou k dispozici historické
fotografie. V polovině ledna jsme
zakončili převod a úpravy prvního souboru fotografií. Jedná se
o 847 fotek: 142 celkových pohledů,
188 náměstí, 288 část pod kostelem
a Staré Město, 183 tzv. Bratrskou
čtvrt a 46 horní konec města. Toto
dělení je odvislé od objemné práce
Bohuše Schwarzera: Osedlí ve městě
Bystřici a tříděné podle katastru města z roku 1834 a v něm uvedeného
číslování domů.
Petr Dvořáček
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KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ
PROGRAM KULTURNÍHO DOMU NA BŘEZEN 2010
Sobota 6. března – velký sál KD
– 20.00 hodin
VI. VINAŘSKÝ PLES
Hraje MALÁ KAPELA Jožky
Šmukaře a cimbálová muzika SLOVÁCKO MLADŠÍ s primášem Petrem Maradou
Zpívá Jožka Šmukař a Iva Zbořilová
Uvítací přípitek, tombola
Prezentace vín: Vinařství Černý s.r.o.
Valtice a Vinařství Šmukař Starovičky
Generální partner plesu MEGA–TEC
s.r.o., partneři Mr. MAGIC s.r.o. a firma Novohradský
Vstupné: 120 Kč s místenkou		
Předprodej: kulturní dům
Úterý 9. března – velký sál KD
– 19.30 hodin
KONCERT
KAREL PLÍHAL
Karel Plíhal je nejcitlivějším a nejpoetičtějším folkařem současné
české scény. Už přes dvacet pět let
chodí na jeho koncerty lidé všech
věkových skupin, rozmanitých profesí i hudebních vyznání. K. Plíhal
každému vždy dodá to, co mu chybí.
Uklidnění, přemítání, humor a hlavně svůj nezaměnitelný přístup. Tvoří
neopakovatelné texty plné poetiky, hledá a nachází zajímavé rýmy
a slovní spojení. Poté je s lehkostí
doplňuje příjemnými melodiemi,
a tak vznikají jeho písně, které spíš
pohladí než nakopnou.
Pořad obsahuje nejoblíbenější písničky Plíhalovy dosavadní tvorby,
velká část vystoupení je věnována
novým písním z chystaného alba
CD Vzduchoprázdniny. Diváci se
mohou těšit také na nové básničky,
které jsou již tradičně samozřejmou
součástí každého koncertu.
Vstupné: 120 Kč			
Předprodej: knihkupectví
Pátek 12. března – velký sál KD
– 18.00 hodin			
Pořádá: ZUŠ a KD
KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU
ZUŠ K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Vystoupí mladí hudebníci pod vedením uměleckého vedoucího Štěpána
Husáka a jeho hosté
V programu zazní skladby klasické
dechovky i skladby modernější
Vstupné: dobrovolné
Úterý 16. března - velký sál KD
– 8.30 hodin
HUDEBNÍ POŘAD
O SVÁTCÍCH JARA
Uvádí hudební agentura Marie
Renzové z Prahy. Pořad zasvěcený
celému jarnímu období s písničkami provázejícími lidové zvyky,
velikonočními písněmi a koledami. Lidová hudba a říkadla, které jsou do pořadu zařazeny, jsou
převzaty z českých a moravských
lidových sbírek. Děti se seznámí

s tradičními lidovými velikonočními zvyky i se zvyky, které u nás
lidé tradovali a kterými uctívali
a oslavovali příchod jara. Velikonoce, jako hlavní svátky jara, v pořadu
dominují, průvodní slovo objasňuje
jejich historii spojenou s uctíváním
památky utrpení Ježíše Krista. Převážně vokální provedení hudby je
obohaceno o doprovod dechových
nástrojů (zobcové flétny, trubka,
klarinet) ale i některých lidových
nástrojů (fanfrnoch, vozembouch,
dudy, píšťala s měchuřinou, beraní
roh, kamzičí roh)
Určeno: I. st. ZŠ
Doba trvání pořadu: 50 minut
Vstupné: ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč
Úterý 16. března - velký sál KD
– 10.00 hodin
HUDEBNÍ POŘAD
OTLOUKEJ SE PÍŠŤALIČKO
Uvádí hudební agentura Marie Renzové z Prahy
Pořad o jaru s jarními písničkami,
velikonočními koledami, říkadly
o jaru, s jarními lidovými zvyky
a s povídáním o svátcích jara. Do
pořadu jsou zařazeny také známé
dětské jarní písničky, aby si v pořadu
mohly děti s účinkujícími zazpívat.
Velikonoce se svými zvyky v pořadu dominují, ale děti se seznámí také
s veselým lidovým svátkem, který
otevírá jaro – Masopustem. Některé
nejpopulárnější maškary masopustního průvodu – brůna, šiml, žid - se
dětem představí na jevišti. Písničky
zazní převážně za doprovodu klavíru a některých dechových nástrojů.
Představí se v nich i některé lidové
nástroje - fanfrnoch, vozembouch
nebo dudy.
Určeno: MŠ a 1. tř. ZŠ
Doba trvání: 45 minut
Vstupné: ZŠ 30 Kč, veřejnost 35 Kč
Úterý 23. března – velký sál KD
– 8.00, 9.30 a 11.00 hodin
HUDEBNÍ POŘAD
JUMPING DRUMS
Účinkuje špičkový bubenický orchestr Ivo Batouška JUMPING DRUMS
Ivo Batoušek hravou a atraktivní formou seznamuje děti a mládež s historií bicích nástrojů, jejich vývojem
a využitím v hudbě „od pravěku až po
současnost“. Naučí děti nejen základům hry na africké i klasické bicí
nástroje, ale také předvedou ukázky
technik hry s aktivním zapojením
mladých posluchačů. Cílem koncertu
je také seznámit posluchače s úvodem
do muzikoterapie a auto muzikoterapie, s interaktivním předvedením práce v souboru bicích nástrojů.
Jumping Drums absolvují ročně pře
270 koncertů, výchovných koncertů
a vystoupení pro postižené děti
(muzikoterapie).
Určeno žákům II. st. ZŠ a SŠ
Vstupné: školy 35 Kč, veřejnost 40 Kč
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Sobota 27. března – velký sál KD
– 16.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VALČÍK TUČŇÁKŮ
Hrají členové Divadelního souboru
z Víru
Komedie Patricka Haudecoeura
Po dvouleté přestávce opět zavítají
oblíbení vírští ochotníci do kulturního domu v Bystřici n.P.
Protože se jedná o bláznivou komedii, na prvním místě je zábava. Svět
komedie je zaplněn svéráznými
postavičkami, z nichž naprosto výjimečnou komediální postavou je
Moriniho dcera Annabella, která je
handicapována zážitkem z dětství –
není schopna normálně komunikovat
– vydává jen skrumáže zvuků, jimž
rozumí pouze věrný majordomus
Kajetán...
Hrají: Bohuslav Matuška, Andrea
Stalmachová, Radka Skoumalová/
Marie Čermáková, Stanislav Čermák,
Aleš Čermák, Oxana Bílková/ Marie
Viktorinová ml., Jiří Čermák, Jiří
Zbytovský, Eliška Sýsová, Roman
Jelínek a Josef Ondra

Režie: Bohuslav Matuška
Vstupné: 70 Kč			
Předprodej: knihkupectví
Úterý 30. března - velký sál KD
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč
Středa 31. března - velký sál KD 15.00 - 19.00 hodin
ODPOLEDNÍ DISKOTÉKA
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč
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

Přijďte tvořit s námi
Ateliér Liba pořádá od ledna do dubna letošního roku tvořivé
workshopy pro malé i velké. V jejich průběhu mají všichni účastníci šanci
být přirození a mnohou nechat vyniknout vlastní schopnosti a zájmy. Již
realizované workshopy proběhly v sobotu 23. ledna s názvem „hedvábné čarování“ a 30. ledna s názvem „nadčasové hodiny“, přičemž jejich
účastníci měli možnost se naučit základům techniky malování na hedvábí,
respektive příležitost si vytvořit hodiny dle vlastní fantazie a vkusu. Další
workshopy jsou pořádány v následujících termínech a tématikách: „nadčasové“ hodiny – 27. března, hedvábné čarování – 23. března, „není triko jako triko“ – 20. února a 10. dubna a „tvorba vlastního šperku…“
– 27. února a 17. dubna. Veškeré workshopy mají shodný začátek ve
14 hodin a probíhají v Ateliéru Liba, Bystřice nad Pernštejnem, Kostelní
91 (nad autoškolou Vetešník).

Zubní pohotovost v únoru a březnu 2010
ÚNOR
21.2. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
27.2. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222
28.2. MUDr. Anna Špárníková, Křižanov, zdravotní stř., 566 522 218
BŘEZEN
6.3. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
7.3. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 552 444
13.3. MUDr. Petr Filla, U Tržiště 1, Velké Meziříčí, 566 524 275
14.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
20.3. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566 542 615
21.3. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336
27.3. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
28.3. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 106/23, Žďár n. S., 566 621 000
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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KNIHOVNA, KULTURA

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům tentokrát nenabízíme výběr nových knih z důvodu
lednových inventur u našich dodavatelů, ale v následujících měsících
jim vše vynahradíme.
Březen – „Měsíc čtenářů 2010“ – nová celorepubliková akce na
podporu čtenářství
Městská knihovna se zapojí těmito akcemi pro čtenáře:
V týdnu od 15. do 19. března 2010
bude registrace nových čtenářů zdarma, proběhne „čtenářská amnestie“ – prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátí knihy zpět do knihovny a 1/2 hodiny internetu denně
zdarma pro všechny uživatele.
Městská knihovna i v letošním roce pokračuje v projektu s názvem
„Knihovna otevřená všem“.
V pondělí 1. března 2010 se uskuteční 2 dopolední představení LISTOVÁNÍ. Scénické čtení knihy Ivy Procházkové „Soví zpěv“, určené pro
starší žáky základních škol. Díky hercům profesionálních divadel mohou
děti poznávat knihu více smysly.
Akce se realizuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

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























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

zvou všechny občany

na setkání v pátek

5. března 2010 v 10 hodin
u sochy T. G. Masaryka
u příležitosti
výročí jeho narozenin
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Sraz všech účastníků setkání
je před radnicí.
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KULTURA, KNIHOVNA ZPRÁVY
KULTURA,
Z RADNICE
RŮZNÉ
Ze země vyrazí tenounký pramínek, zesílí na pramen, naplní studánku. A studánka nás osvěží, potěší,
rozradostní! Jak jednoduché, že?
Tak to chodí v přírodě, ale podobně
tomu je na Bystřicku i na jevištích.
To když nás těší a osvěžují pěvecké
sbory Pramínek, Pramen a Studánka,
jimž už 13 let věnuje všechen volný
čas sbormistryně Inka PospíšilováChalupníková.
V úterý 2. února 2010 křtily uvedené sbory vlastní CD nosič v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem. Vlastně celý jeho obsah zazněl
naživo z jeviště, když u vlastního křtu
asistovali kromě Inky Pospíšilové
i starosta města Ing. Karel Pačiska,
ředitelka ZUŠ Mgr. Eva Bagarová

STUDÁNKA SE OTEVŘELA…

JEŠTĚ K POSLEDNÍMU VLKOVI
V minulém
čísle Bystřicka
jsem předeslal,
že vlk zastřelený
u Lísku 2. ledna 1830 nebyl
posledním na
Vysočině. Že
u „Březinova“
Jinošova měl být zastřelen poslední
vysočinský vlk 28. března 1861. Vesměs
se píše, že šlo o hubenou, vyhladovělou
vlčici. Měla vážit jen něco pod třicet
kilo. Zcela výjimečně se objevilo, že
jde o vlka. V knize Tisíc let myslivosti
(autoři Andreska – Andresková, 1993)
se u tohoto „jinošovského“ vlka uvádí
váha 71 liber (40 kg) a délka 113 cm.
Pan Stanislav Grym, lesní strážce
na přírodní památce Květnice, bádá
v rámci své profese o posledních vlcích
u nás. Na zámku v Náměšti nad Oslavou
exponát prověřil a klasickým měřením
zjistil délku 129,5 cm. Ale především
u údajné vlčice zjistil dvě zachovaná
varlata a absenci mléčných žláz. Desítky
pisálků neměly pravdu, jde o vlka! A ne
zas o tak hubeného…
Ve stejný den, kdy pan Grym došel
k jednoznačným závěrům, jsem připadl na jinou variantu posledního vlka na
Vysočině.

V údolí Bobrůvky (Loučky) leží kus
pod Trenkovou roklí i Havlovem malá
obec Skryje. A právě tam mělo dojít
k pozoruhodnému úlovku. Ve Skryjích prý byl zastřelen vlk ještě 23. května 1917. Šlo by jednoznačně o posledního zastřeleného vlka u nás, ale…
Stanislav Grym považuje dokumentaci za nedostatečnou, především
mu chybí preparát. A že by vlk přišel
za bílého dne ke mlýnu na zabíjačku?
Případu nevěnuje velkou pozornost
a napsal mi: „Víte jak to chodí s myslivci.“
Zápis o tomto vlkovi je na četnické stanici ve Žďárci. Mohlo snad jít
o migrující zvíře prchající třeba až
z Karpat před frontou? Nezachovala
se ani kožešina, fotografie není příliš
průkazná. Hlava, uši i ohon moc na
vlka neukazují. že by tedy kříženec se
psem?
A tak mi v době naší uzávěrky pan
Grym napsal: „Na vlkovi ze Skryjí pracuji, chce to čas, není to tak jednoduché, jak se laikům zdá. Řešíme, co je to
za poddruh. Zatím se radím s kolegy
zoology, co jsou špičky v oboru.“
Ale třeba se ještě nějaká zajímavost
vynoří z kalných vod našeho nevědomí…
Hynek Jurman

a akademický malíř Jiří Štourač.
Ve vyváženém pořadu zazněly
skladby v Bystřici nezapomenutelného Josefa Kšici (Otvírám tě studánko,
Dvojzpěvy z Vysočiny, dětské suity
a úpravy lidových písní) i světoznámého Bohuslava Martinů (Nový
Špalíček, Písničky na jednu stránku,
Otvírání studánek), prostor dostaly
i verše Miloslava Bureše (Domove)
a Hynka Jurmana (Návraty). Během
večera se představilo celkem 61
zpěváků, klavírní doprovod zajistila
Markéta Černá, na housle hrály Lenka Macháčková a Lucie Slámová, na
violoncello Irena Elčknerová.
Kéž by pod dojmem příjemného
večera prameny v nás dlouho nevyschly…
Hynek Jurman





U píležitosti jubilejního 50. výroí Dechového orchestru ZUŠ Bystice nad
Pernštejnem si dovolujeme pozvat všechny píznivce dechového žánru na
vystoupení mladých hudebník bystického mládežnického orchestru.
Akce se bude konat dne 12.3.2010 ve velkém sále
kulturního domu v Bystici nad Pern. Zaátek je v 18.00 hodin.
Na programu budou skladby klasické dechovky i modernjší.
Uplynulo 50 let od chvíle, kdy pan uitel Josef Pavlíek založil v bystické „Lidušce“ dtskou
dechovku. Asi ani on sám netušil, jak dlouho a úspšn bude orchestr fungovat.
Pijte, nejvtší odmnou a podporou nám bude vaše návštva.
Za leny dechového orchestru vás srden zve Štpán Husák – umlecký vedoucí DO.

PERLY A PERLIČKY - 14  PERLY A PERLIČKY - 14  PERLY A PERLIČKY - 14  PERLY A PERLIČKY - 14
MILOŠ DOLEŽAL
(1970)
Básník, novinář, dramaturg, kritik, rozhlasový
redaktor ČRo3-Vltava.
Vyrůstal v Horních Pasekách a v Ledči nad Sázavou,
kde v roce 1988 maturoval na gymnáziu. Absolvoval
Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (1992) diplomovou prací o faráři Toufarovi a číhošťském zázraku.
Pracoval pak jako redaktor Perspektiv (1991-1993)
a jako asistent a později i dramaturg Divadla za branou
II (1993-1995). Stal se redaktorem Českého rozhlasu

3 -Vltava.
Vydal básnické sbírky Podivice (1995, rozš. 1997), Kamení (bibliofilsky
1996), Obec (1996), Les (1998), Čas dýmu (2003) a Sansepolcro (2004). Dále
vydal knihu fejetonů České feferony (2000), knihu čar, rad a zaříkání Režná
bába (2008) a prozaickou knihu Bodla stínu do hrudního koše (2008).
Autor a spoluautor řady rozhlasových pořadů a dokumentů z období války,
komunistického teroru 50. let, uměleckých portrétů a literárních pořadů (např.
Skryté krystaly, Případ Babice, Smrt generála Luži, Atentát na Heydricha).
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Texty z Vysočiny a o Vysočině
VZKŘÍŠENÍ
To bude světlo
ranního kuropění
kroky na zápraží uslyším
někdo u dveří zazvoní
vstanu z tepla, rozespalý
ve dveřích pasecký děda v kšiltovce
v té nedělní
-Tak jsem tady, voblíkej se, vyrazíme- řekne
A celé dopoledne do každého bufetu a hospody
co jen jsou na ledečském náměstí zajdem
a poručíme si
párky s hořčicí a pivem
To bude Vzkříšení
připravil -hj11. strana

Unčín poprvé četl dětem

Letos poprvé se také v Unčíně uskutečnila akce Bystřicko čte
dětem. Do projektu se zapojila
knihovna ve spolupráci se Základní a mateřskou školou a obecním
úřadem, za finanční podpory Kraje
Vysočina a společnosti ČEZ.
Čtení proběhlo ve dnech 11. - 16. 1.
2010. Účast byla velmi dobrá, přišly

téměř všechny místní děti a s nimi
také rodiče a babičky. První čtení
proběhlo v mateřské škole, dětem
předčítal pan Jan Keller, evangelický farář. Další tři čtení proběhla
v knihovně. Předčítala paní Matějková - knihovnice, paní Novotná a
maminky. Jedno čtení bylo doplněno hádankami, další bylo soutěžní,

děti také malovaly na téma: Nejhezčí pohádka.
Vyvrcholením celé akce byla
sobota, kdy na závěr měly děti
možnost poslechnout si pohádku v
podání „profesionála“, herce Městského divadla v Brně pana Zdeňka Junáka. Pohádka
Zlatovláska doplněná
zpěvem a hrou na
kytaru děti opravdu
zaujala a byla velmi
pěknou tečkou za
celotýdenním čtením.
Věříme, že se podařilo dětem pootevřít
bránu
čtenářského
nadšení a vzbudit v
nich touhu, aby si
samy něco hezkého
přečetly.
Závěrem
patří dík všem, kteří pomáhali projekt
uskutečnit, ať už to
byla knihovnice paní

Matějková, paní učitelky Šaurová a Kadlecová nebo sponzor pan
Jílek, který dodal výborné koláčky
k občerstvení všech přítomných.
Irena Matějková, knihovnice

Dětská tvůrčí soutěž

„Pohádkové Bystřicko“

Dětskou soutěž vypisuje Město
Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko
již po čtvrté. Letošní ročník soutěže
s názvem „Pohádkové Bystřicko“ má opět za cíl přiblížit mladou
generaci k Bystřicku s jeho přírodními krásami, četnými a různorodými sídelními útvary a historickými
památkami. Naučit děti a mládež
nacházet v našem kraji poutavé a pohádkové představy, tajemství a divy.
Soutěžní práce tak budou mít za
úkol, přiblížit nám dospělým tyto
pohádkové představy vztažené ke
konkrétním lokalitám Bystřicka (víly
u rybníka Křepelák, bezhlavý rytíř
na hlásce hradu Mitrov a pod.), a to
buď formou výtvarného projevu nebo
slovesným útvarem, kterým může
být jednak pohádka nebo vyprávění
o vlastním setkání s některou z pohádkových postav na Bystřicku.
Kromě toho, že rozšiřujeme
výtvarnou soutěž o část literární,
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oslovujeme tentokrát i daleko širší
okruh škol (školy Bystřicka, další
školy Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a části Pardubického
kraje).
Jde opět o další část dlouhodobého projektu „Vysočinou za zdravím
i poznáním“, kterým Město Bystřice
nad Pernštejnem přispívá k vytváření podmínek pro ochranu životního
prostředí, pro cestovní ruch a pro
naplňování pojmu „Bystřicko“.
Soutěžní práce budou použity na
připravovaný regionální rozvojový
projekt pohádkové země a výstupy
soutěže budou nejen předmětem
obvyklé putovní výstavy, ale bude
s nimi i dále pracováno v rámci přípravy jednotlivých pohádkových
lokalit a ve sdělovacích prostředcích.
Soutěž se koná již tradičně pod
záštitou Vodomila, maskota Svratecké vodohospodářské naučné stezky
a patrona cestovního ruchu na Bystřicku, který vzešel z prvního ročníku
dětské soutěže. Patronát nad literární
částí soutěže přebírá nově František
Kroha z dlouholeté literární soutěže
Pokračování na straně 13
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Z pohádky do pohádky

Měsíc leden je pro rodiče a děti
plný očekávání. Starší žáci s napětím přepočítávají známky, trpí nad
písemnými pracemi a usilují o co nejlepší vizitku jejich snažení v prvním
pololetí. Prvňáčci si poprvé domů
odnášejí vysvědčení s velkými krásnými jedničkami, pro které se vzdali
mnoha her a strávili spoustu času nad
písmenky a číslicemi. Ale napětí se
nevyhýbá ani budoucím školákům,

kteří doma či v mateřských školkách
dolaďují poslední dovednosti a znalosti, aby je u zápisu předvedli svým
budoucím učitelům.
Mnoho škol se snaží zápis do prvních tříd pojmout netradiční zábavnou formou a předškoláčky tak zbytečně nestresovat. I naše škola tradičně
přistupuje k netradičním zápisům do
prvních tříd, navíc mateřská škola
a základní škola jsou neoddělitelně

propojeny, takže ani pedagogové ani
prostory školy nejsou pro předškoláky novinkou. Pedagogové školy tak
znají své budoucí žáky a díky kroužku angličtiny pro předškoláky máme
dobrou představu o tom, jak jsou pro
vzdělávání připraveni. Proto jsme
v letošním roce oslovili naše žáky, aby
se společně s učiteli podíleli na zápisu
do prvních tříd. S touto formou práce, kdy starší žáci ZŠ víceméně samostatně pracují s mladšími dětmi z MŠ,
máme velice
dobrézkušenosti. Máme radost
z toho, že žáci
starších ročníků dokáží sami
vymyslet úkoly,
zrealizovat je a
úspěšně komunikovat s dětmi
a jejich rodiči. Ústředním
tématem zápisu
byly pohádky.
Ve škole tak na
různých stanovištích působil čert, který
rozhazoval
dětem puzzle,

myslivec z Červené karkulky, kterému se pomíchala zvířata, princezna
s korálky, čarodějnice, která neuměla počítat a další pohádkové bytosti
s odměnami za splněné úkoly.
Zápis do prvních tříd letos tak
nebyl jen prověrkou školní zralosti
předškoláků, ale také žáků starších,
kteří v ní jednoznačně uspěli, což
dokázaly spokojené tváře budoucích prvňáčků.
ZŠ a MŠ Rožná

Netradiční sáňkování podruhé

V loňském roce naše škola - ZŠ a MŠ Rožná - uspořádala soutěž ve
sjezdu na čemkoli „Netradiční sáňkování“. Pro velký úspěch jsme proto s netrpělivostí čekali na sněhovou nadílku. Příroda nás za naši trpělivost odměnila více než štědře, a tak jsme mohli s nadšením vyhlásit druhý ročník této soutěže. I letos jsme obdivovali nápaditost žáčků
a šikovnost jejich rodičů při tvorbě masek. Po sjezdovce pak prosvištěly uklizečky s jejich nezbytnou výbavou, Spiderman, robot, horník,

Dětská tvůrčí soutěž
Pokračování ze strany 12
Bystřicka „Pflégrův Karasín“.
Naše soutěž je také dílčí částí projektu s názvem „Bystřická zastavení
- I. etapa“ financovaného z ROP JV.
Mediálními partnery jsou měsíčník
Bystřicko, deník Mladá fronta Dnes

upír, kočka i tygr. Svoje pohádkové živobytí na chvíli opustila vodnice,
rusalka, čerti a čarodějnice. Rytíři se po sjezdovce proháněli dokonce
i na koni. Všichni prokázali, že jsou vynikajícími „piloty“ svých strojů, a tak zaslouženě získali odměnu v podobě drobných dárků a perníkových medailí. Akce se i letos vydařila, a proto doufáme, že příští rok
budou také vhodné podmínky pro další ročník Netradičního sáňkování.
ZŠ a MŠ Rožná

„Pohádkové Bystřicko“

a rádio Petrov. Generálními partnery soutěže jsou Šikland, a.s. a Obec
Vír a sponzorem GAMA GROUP
a.s. a další firmy z regionu.
Tvůrčí soutěž se vypisuje pro
základní a umělecké školy, střední
školy specializované na cestovní

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ruch a pro jednotlivce. Je rozdělena
do dvou zmiňovaných částí – výtvarná a literární pro dvě věkové kategorie 6-10 let a 11-15 let, a to jak pro
kategorii jednotlivců, tak kolektivů.
Termín pro předání prací na kontaktní místo – kancelář Mikroregionu

Bystřicko - je 26. 3. 2010.
Bližší informace a oficiální podmínky soutěže jsou uveřejněny na
webových stránkách Mikroregionu
Bystřicko www.bystricko.cz.
Blanka Slaná,
Mikroregion Bystřicko
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RŮZNÉ

„Děkuji všem těm, kteří našli sílu a odvahu pečovat o své blízké...“
Jen málo lidí vnímá pomíjivost
lidského života každý den ve svém
zaměstnání. Jednou z těch je vedoucí
Domácí hospicové péče, zařízení, které spadá pod Oblastní charitu Žďár
nad Sázavou. Jmenuje se Marie
Miličková.
Paní Miličková, hned v úvodu Vás
požádám, abyste nám vysvětlila název
Vašeho zařízení. Pod pojmem hospicová péče si někteří lidé nedokáží
představit vůbec nic.
Slovo „domácí“ představuje službu,
která se uskutečňuje doma, v domácím
prostředí nemocného a jeho blízkých
pečujících. Naši pracovníci přichází
za nemocným a jeho pečujícím domů.
Jedná se o službu v terénu, na rozdíl od
kamenného hospice, kam jsou pacienti přijímáni na pobytová lůžka. Druhý
výraz, který je takovým odbornějším
- „hospicová“ - znamená, že služba je
určena těžce nemocným v posledních
měsících, týdnech a dnech jejich života (jde o tzv. preterminální a terminální
stádium nemoci) a také jejich pečujícím rodinám. Poslední slovo „péče“
vystihuje souhrn všech služeb, které
jsou v rámci našeho zařízení poskytovány. Především se jedná o péči
ošetřovatelskou a lékařskou (odbornou zdravotní péči) a péči sociální,
psychologickou, duchovní. Naším
smyslem je nabízet všestrannou účinnou oporu nemocným, příbuzným
a přátelům těžce nevyléčitelně nemocných, doprovázet je na této těžké cestě,
pomáhat jim zvládat jejich zármutek,
doprovázet a pomáhat pozůstalým.
Jaký je dosah Vaší služby? Z jakých
lokalit se na Vás mohou lidé obracet
se žádostí o péči?
Domácí hospicová péče je jedním
ze zařízení Oblastní charity Žďár nad
Sázavou. Z toho vychází, že poskytujeme naši službu na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou, tedy
i v okolí Bystřice nad Pernštejnem
apod. Zájemcům, kteří nejsou ze žďárského regionu, poskytujeme informační servis, poradenství a podporu.
Lidé, kteří potřebují Vaši pomoc,
mnohdy ani netuší, že Domácí hospicovou péči mohou oslovit. Můžete
konkrétně vysvětlit, jaké úkony
spadají do Vámi poskytovaných
služeb?
Nabízíme odbornou zdravotní službu, kterou poskytují registrované zdravotní sestry ve spolupráci s Charitní
ošetřovatelskou službou. Součástí je
i péče lékařská, kdy je nutná spolupráce odborného lékaře a lékařů - specialistů v oboru paliativní medicíny
(paliativní - zmírňující bolest, neléčí
však příčinu). Další službou je služba
odlehčovací, pod níž si lze představit
například doprovázení uživatele, t.j.
návštěvy, základní poradenství, pomoc
s vyřizováním příspěvků, dávek apod.,
pečovatelskou službu, t.j. pomoc při
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zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
apod., fakultativní službu v podobě
zapůjčení zdravotnických pomůcek.
A poslední neméně důležitou činností
je zprostředkování služby psychologické, duchovní a služby našich dobrovolníků. Ti nám pomáhají především
při odvozu kompenzačních pomůcek
a manipulace s nimi, návštěvují naše
pacienty, předčítají jim jejich oblíbené
knihy, povídájí si s nimi.
Každému se může stát, že se v rodině objeví nemocný, umírající člověk.
Co v tomto případě dělat, jak postupovat, když se v rodině rozhodnou
Vaši službu využít?
Pokud se rodina se svolením
nemocného rozhodne využít služeb
Domácí hospicové péče, mohou kontaktovat koordinátora hospicové péče
na mob.: 739 389 244 nebo vrchní sestru na mob.: 777 755 435, tel.: 566 690
231, 566 626 041. Zájemce o službu
se může dostavit do kanceláře Domácí hospicové péče na ulici Horní 22 ve
Žďáře nad Sázavou (budova za podchodem vedle hotelu Morava) nebo
do kanceláře Charitní ošetřovatelské
služby Oblastní charity Žďár nad
Sázavou na žďárské Poliklinice. Tam
je možné obdržet jakékoliv informace
o naší péči. Potřebné údaje je možné
získat i na webových stránkách www.
zdar.domaci-hospic.cz nebo www.
zdar.caritas.cz.
Než se na Vás budou zájemce
o Vaši službu obracet, bylo by dobré,
seznámit je s tím, jakým způsobem,
popř. jakou částkou je Vaše služba
hrazena.
Pečovatelská služba je hrazena
podle sazebníku Domácí hospicové
péče v nejnižší možné míře, což činí
100,- Kč za první čtyři hodiny a za
každou další hodinu 50,- Kč. Pečovatelka vykonává službu, kterou nemocný potřebuje, například dohled, umytí, pomoc s hygienou, stravou apod.
Fakultativní služba v podobě zapůjčení zdravotnických pomůcek se
řídí ceníkem služby zapůjčení dané
zdravotnické pomůcky. Pro představu zapůjčení elektrického polohovacího lůžka je zpoplatněno 10,- Kč
za den, antidekubitní matrace 2,- Kč
nebo 5,- Kč za den, kyslíkový přístroj
10,- Kč za den, křeslo klozetové 2,Kč za den. Ceník je stanoven podle
pořizovací ceny pomůcky. Zdravotní
péče je poskytována zdarma, protože
úkony jsou hrazeny z fondu zdravotních pojišťoven na základě potvrzení
ošetřujícího lékaře. V případě odlehčovací a sociální služby je tomu tak,
že doprovázení pacienta není také
zpoplatněno. Sem spadají např. návštěvy koordinátora sociální péče, rozhovor, všestranná podpora, pomoc
při vyřizování dávek, příspěvku,
poradenství, zprostředkování služby
psychologa, služby duchovní, které

se zprostředkovávají pouze na základě přání pacienta nebo jeho rodiny.
Chápu tedy dobře, že o zapůjčení
kompenzační pomůcky může požádat
každý, nejenom Váš pacient? Jaké
pomůcky Váš sklad obsahuje?
Ano, je tomu skutečně tak. Oslovit
nás může každý, kdo potřebuje tyto
pomůcky zapůjčit. Sklad obsahuje
elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, klozetová

křesla, podložní mísy, hrazdy k polohování pacienta, antidekubitní podložky, odsavačky, kyslíkové přístroje,
mechanický vozík, infůzní pumpu,
tonometr, hygienická nepropustná
prostěradla atd. Většina těchto pomůcek byla zakoupena z finančních prostředků Tříkrálové sbírky. Seznam
pomůcek i ceník je možné vyzvednout
v kanceláři Domácí hospicové péče na
Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou.
Lenka Judová

Karasínské stráně
P. Highlander
Hřebeny lesnatých kopců, vonící louky letními květinami,
co prošel jsem již světa, však tato vůně v paměti utkvěla mi.
Tam nad údolím Víru, tam karasínské zalesněné stráně,
tam jsem jako chlapec získal lásku k rodné zemi – mojí mámě.
Co již návratů bylo, co jich ještě bude…?
Již od Bystré vody otevírají se dlaně – karasínské stráně moje.
Rok s rokem se míjí, vrásky hlubší, duše k přírodě však blíže,
tehdy častější pohled k západu a zde… vítochovské kříže.
Kamenný svědek historie, lidské duše útočiště…,
toť Vítochovský kostel – dědictví bratří ze Soluně.
Bolestivé zde jednou rozloučení s rodným krajem přijde,
až spravedlivá matka s náručí otevřenou dítěti vstříc vyjde.
Hřebeny lesnatých kopců, louky, karasínské stráně,
to zůstane tu navždy, oproti pomíjivé lidské slávě.
Ing. Pavel Škrdlík (pseudonym P. Highlander) se narodil
26. 11. 1969 v Novém Městě na Moravě. Absolvoval SPŠS ve
Žďáře n. S. a vystudoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou
ve Zvolenu. Pracoval jako lesní technik v pohraničí severních
Čech a v polovině 90. let se usadil v domovském Karasíně. Nyní
vede pobočku ostravské obchodní firmy, kterou před 10 lety
aktivně zakládal. Mezi jeho koníčky patří příroda, historie, sport
a literatura. Příležitostně též sám tvoří.
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SPORT

Výsledky „Vánočního turnaje“
trojic v nohejbalu mužů
Dne 26. 12. 2009 uspořádal NK Sokol Bystřice nad Pernštejnem v místní sportovní hale „Vánoční turnaj“ registrovaných a neregistrovaných hráčů
v nohejbalu mužů.
Turnaje se zúčastnilo celkem 14 družstev. Po bojích ve třech základních
skupinách postoupili první dva účastníci do předfinálové skupiny, kde se
v K.O. systému vytvořila vlastní finálová skupina o /1. až 3./ místo a skupina o /4. až 6./ místo.
Družstva, která se umístila v základních skupinách na 3. místě, se utkala
o celkové /7. až 9./ místo, družstva, která se v základních skupinách umístila na 4. místě, se utkala o celkové /10. až 12./ místo, atd.
Finálová skupina se celá odehrála na centrálním kurtu sportovní haly.
Celkové pořadí turnaje:
1. Zbořilova pomsta Vyškov
/Kaděra, Zemánek, Müller/
2. Celtic Líšeň
/Bubniak, Šikl, Kreisek/
3. Draci Dalečín I.
/Vetešník, Gloser, Horváth/
4. Dolní Loučky
/Borek, Srba, Holeček/
5. Long Island Modřice
/Novotný, Dočekal, Špaček/
6. Sokolíci Třebíč
/Marek, Bláha, Kostka/
7. Zoufalci Útěchov
/Kepák, Novotný, Joska/
8. NK Smrček
/Bednář L., Bednář M., Štoudek/
9. Extempóre Nedvědice
/Nos, Zeman, Veselský/
10. Draci Dalečín II.
/Vondra, Zbytovský, Kysilka/
11. Sokol Bystřice I.
/Mach, Svoboda M., Tomášek P/
12. Rozsochy
/Padrtka J., Padrtka T., Šafránek/
13. Sokol Bystřice III.
/Joska, Svoboda V., Svoboda J./
14. Sokol Bystřice II.
.. /Bárta, Ondra, Svoboda V./
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Petr Bubniak.
Slavnostního vyhlášení výsledků turnaje se zúčastnili starosta Města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačiska a za TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem
člen výboru Mgr. Martin Bárta.
Pořadatelé děkují těmto sponzorům za poskytnuté ceny:
Město Bystřice nad Pernštejnem
BETON SPH s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
ADOZ s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
TS města a.s. Bystřice nad Pernštejnem
WERA WERK, s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem
Cormen s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
FAMILY drogerie s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
Zámečnictví Alois Rossí Bystřice nad Pernštejnem
RATHGEBER k.s., Bystřice nad Pernštejnem
Sedlářovo pekařství Věchnov
MEGA-TEC s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem
Fonorex, s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem
Mamutherm – zateplovací systémy
YeTy s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem
Řeznictví Šutera, provozovna Bystřice nad Pernštejnem
Padrtka a Klimeš, voda - topení Rozsochy
Za pořadatele turnaje
František Špatka

Pozvánka
na otevřený amatérský turnaj v badmintonu pro děti
a mládež , kategorie chlapci a dívky do 15 let, který se uskuteční v sobotu 6. března 2010 v Orlovně . Prezence od

9,30 hod, začátek turnaje je v 10,00 hod. Pozor - omezený počet
hráčů, max. 4 hráči na přihlášce. Uzávěrka přihlášek je v pátek
5. března 2010, kontakt pro přihlášky p. M. Veteška telefon
736 780 352. Vítězové obdrží diplom a drobné věcné odměny.
Hráči nemusí být členy Orla.
Kučerová M.

POZVÁNKA
na valnou hromadu, která se koná
14. března 2010 v 10.00 hodin v restauraci Síť.
Hlavní bod programu - volba nového výboru!
SK Bystřice
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Orelské lyžařské
závody
Organizátoři letos využili celostátních pololetních prázdnin
k tomu, aby si děti mohly na sjezdovce v Karasíně vyzkoušet své
umění ve slalomu, také to, čemu se během roku od minulých závodů naučily a hlavně, aby si mohly zazávodit.
A tak pátek 29. ledna 2010 přivítal na sjezdovce 21 dětí nejrůznějšího věku. Počasí bylo mnohem moudřejší než v loňském roce,
i když nepříjemný vítr foukal i letos a sněhu bylo až až. Tak co si
ještě více přát, podmínky k závodům byly ideální, děti k závodění
měly chuti dostatek, a tak se závod rozjel. Ze dvou časů byl vybrán
ten lepší, v každé z pěti věkových kategoriích byli tři vítězové
a samozřejmě se nezapomnělo ani na absolutního vítěze. Všichni
závodníci ještě obdrželi čaj a perník na zahřátí. Je třeba velice
poděkovat za ochotu majiteli sjezdovky, že nám umožnil tyto závody i letos uspořádat, dále další dík patří všem přítomným vlekařům a především také rodičům závodících dětí, kteří se ochotně
organizačně zapojili a nabídli Orlům potřebnou pomocnou ruku
v pořádání závodů.

I. kategorie ( 6 let)
1. místo - Roman Proks ( Orel Bystřice) 30,67
2. místo - Jiří Ingr (Orel Bystřice) 31,83
II. kategorie ( 8 let)
1. místo - Jan Kudrna (Bystřice) 29,10
2. místo - Iveta Žílková (Bohuňov) 32,46
3. místo - Matyáš Exl (Orel Bystřice) 33,44
4. místo - Josef Homolka (Orel Jimramov) 39,37
III. kategorie (9 - 10 let)
1. místo - Kateřina Proksová (Orel Bystřice) 26,35
2. místo - Lucie Žilková (Bohuňov) 27,37
3. místo - Robert König (Orel Bystřice) 29,15
4. místo - Michaela Palečková ( Orel Bystřice) 29,21
5. místo - Antonín Musil (Černovice) 31,94
6. místo - Homolka Jan (Orel Jimramov) 33,56
IV. kategorie (11 - 12 let)
1. místo - Viktoria Königová (Bystřice) 25,52 (celk. 2.nejl. čas)
2. místo - Filip Škrdlík (Karasín) 27,51
3. místo - Natálie Dřínovská (Orel Bystřice) 27,75
4. místo - Iveta Kudrnová (Orel Bystřice) 32,14
5. místo - Michaela Exlová (Orel Bystřice) 37,57
V. kategorie (13 -15 let)
1. místo - Matouš Vrbík (Orel Bystřice) 23,46 (nejlepší čas!!!)
2. místo - Pavel Škrdlík (Karasín) 26,04 (celk. 3. nejlepší čas)
3. místo - Lucie Palečková (Orel Bystřice) 27,49
4. místo - Klára Bradáčová (Orel Jimramov) 27,76
Kučerová M.
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VÍME, KAM

S VYSLOUŽILÝMI
SPOTŘEBIČI!
LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI

NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

www.elektrowin.cz

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
Chranime prirodu A4.indd 1
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REKONSTRUUJEME PRO VÁS

HOTEL HÁJEK V ROŽNÉ!
Koncem mìsíce Vás rádi pøivítáme
v novém kabátì s novým názvem.

TESAØSTVÍ
POKRÝVAÈSTVÍ

Radim Král

- støechy na klíè
- realizace døevostaveb
- tesaøské, pokrývaèské, klempíøské práce
- solární systém Bramac
- fotovoltaická krytina Tegosolar
www.strechyrk.cz, tel.: 721 568 194, e-mail: info@strechyrk.cz

Mùžete u nás poøádat oslavy, svatby, školení
nebo posedìt jen tak.
Nebudou chybìt ani víkendové kulturní akce
pro všechny generace.

Tìšit se mùžete na restauraci, penzion,
slováckou a staroèeskou kuchyni, vinotéku.

Více informací na www.slovackachalupa.cz
nebo na tel.: 777 162 300.

Zelená úsporám

Z programu lze èerpat finanèní podporu na zdroje energie:

rodinné domy
- solární systém pro ohøev teplé vody ................................................................. 55 000
- solární systém pro ohøev teplé vody a pøitápìní................................................ 80 000
- tepelné èerpadlo zemì - voda ......... .................................................................75 000
- tepelné èerpadlo vzduch - voda ......... .............................................................. 50 000
- zdroj na biomasu (napø. kotel na kusové døevo) ............................................... 50 000
- zdroj na biomasu s akumulaèní nádrží ............. ............................................... 80 000
- zdroj na biomasu se samoèinnou dodávkou paliva .......................................... 95 000
- bonus na kombinaci kotel na biomasu nebo tepelné èerpadlo + solar.............. 20 000

bytové domy
25 000/byt
35 000/byt
20 000/byt
15 000/byt
25 000/byt
25 000/byt
25 000/byt
50 000/BD

Firma SOLAR TOP je v seznamu odborných dodavatelù a nabízí:

- konzultace, návrhy, projektovou dokumentaci energetický zdrojù a topení,
- dodávky a montáže tepelných èerpadel IVT, Stiebel Eltron, Viessmann, Mitsubishi Electric,
- solární systémy ThermoSolar, Suntime, Bramac, Regulus,
- kotle na biomasu +- akumulace (kusové døevo, pelety) Atmos, Verner, Dakon,
- instalace vìtracích jednotek s rekuperací jako zateplovací opatøení,
- zpracování požadované dokumentace k žádosti o státní podporu,
- další domovní instalace: voda - odpady - topení - zdravotechnika - centrální vysavaè.

obchod TOPENÁØSKÉ CENTRUM

Soškova 1550, 592 31 Nové Mìsto na Moravì
566 616 659, 777 616 659, solar@solartop.cz, www. solartop.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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TOPENÍ - VODA - PLYN
E
PT

AM

montáž, servis, revize
O
AT
RD
solární systémy
B
KA
tepelná èerpadla
rekonstrukce stávajících rozvodù
servis plynových kotlù a spotøebièù
Josef Kabrda
Nová Ves 161
Tel.: 733 311 274
jkabrda@seznam.cz
montáže, revize

Pavel Kabrda
Lísek 77
Tel.: 605 058 908
kabrda@unet.cz
servis, regulace

ovat?
u
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n
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te reko

Chce zateplení fas
ÁM!
hcete

EN

EJT
L
O
V
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C

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
REKONSTRUKCE KOUPELEN
REALIZACE NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCE BUDOV
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
ZATEPLENÍ FASÁD, TEPELNÁ ČERPADLA
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)

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
18. strana

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.

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

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
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
•SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru:
PUJCKA + částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105,
zavoláme Vám.
•Půjčky bez poplatku, finanční poradenství, daňové přiznání, tel.:
737 450 676.
•HLINĚNÉ OMÍTKY pro Váš domek či byt, vůně hlíny a příjemné
barvy, tvorba obrazů, 732 204 969.
•Legalizace studní, posudky. Tel.: 604 486 086.
•Povedu daňovou evidenci tel.: 724 111 026.
•Chcete prodat dům, byt nebo jinou nemovitost? Zavolejte, pomůžeme
Vám. Bez poplatků-seriozní jednání. 777 571 593.
•Přijmeme pro naší prodejnu v Bystřici nad Pernštejnem prodavače
elektra se znalostí DVB –T a DVB-S sortimentu. Bližší informace
na tel.: 733 308 989.
•Povedu daňovou evidenci a účetnictví včetně mezd a daní malým
a středním firmám. Tel.: 724 932 861.
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Sdružení na ochranu památek Bystřicka
a nadační fond SPES se sídlem
v budově Městského muzea
v Bystřici nad Pernštejnem Vás zvou na



Ples v muzeu
20. března 2010
ve 20.00 hodin

v půdních prostorách muzea
Info na: www.vinarna-bystrice.cz

Bližší informace a prodej lístků
v kanceláři muzea.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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INZERCE

HUDEBNINY U
U TUBISTY
TUBISTY
HUDEBNINY
Bystøice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 4, budova mìstské knihovny v I. patøe
(bývalá kanceláø KOOPERATIVY), INFORMACE NA TEL.: 608 174 183.

!!! Pøi pøedložení žákovské knížky ze ZUŠ Bystøice n. Pern. výrazná sleva. !!!
Pláty na klarinet a saxofon
Tenor saxofon
Trubka YAMAHA, nátrubky a mazadla
EL. KYTARY VŠECH SVÌTOVÝCH VÝROBCÙ JAKO WASHBURN apod., trsátka
Akustické kytary (i mistrovské), elektroakustické kytary
Komba, mixážní pult, kabeláže, mikrofony
Obaly na nástroje, notové stojany, stojany pro mikrofon
Keybords YAMAHA, ROLAND, CASIO
Nabízíme profesionální ozvuèovací aparatury,
zároveò máme i pùjèovnu ozvuèovací techniky

Z naší nabídky vybíráme:

U NÁS NAVÍC NEÈEKÁTE, MÁME PLNÝ SORTIMENT SKLADEM A TO ZA NAPROSTO BEZKONKURENÈNÍ CENY !!!

Máte dítì na ZUŠ a chybí Vám finanèní prostøedky na nákup kvalitního nástroje?
VYØEŠENO, my máme pùjèovnu a nebo Vám zajistíme splátky na veškerý náš sortiment!!!
Noviny Bystřicko - Vydává: Město Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, www.bystricenp.cz.
Redakce novin: Odbor správní a školství MěÚ Bystřice n. P., Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 1. Kontakt - tel.: 566
551 532, e-mail: info@bystricenp.cz. Inzerci přijímá Oľga Königová, tel.: 728 010 944, e-mail: inzerce@mu.bystricenp.cz. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne tiskárna UNIPRESS Žďár nad Sázavou, ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 6 800 ks. ZDARMA.

