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ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  BYSTŘICE  NAD  PERNŠTEJNEM

Vážení  spoluobčané!
Skončilo hektické volební ob-

dobí 2002 – 2006. Po bouřlivé 
volební kampani se vracíme k běž-
né práci, péči o město a vás, naše 
občany. Někteří zastupitelé, se kte-
rými jste se setkávali v minulosti, 
již nekandidovali nebo neuspěli 
v nových volbách. Chtěli bychom 
jim poděkovat za práci, kterou pro 
blaho města odvedli a za čas, který 
našemu městu věnovali.

Z nových voleb vzešlo zastupi-

telstvo, které dále bude spravovat 
věci veřejné ve volebním období 
2006 – 2010. Byla zvolena sedmi-
členná městská rada, která prová-
dí nejdůležitější úkony pro město. 
Rada je valnou hromadou, tedy 
nejvyšším orgánem našich společ-
ností, může provádět organizační 
a personální změny. Doufám, že 
společnou prací zvolených zastu-
pitelů a zaměstnanců úřadu při-
spějeme k dalšímu rozvoji města 

Bystřice nad Pernštejnem. Máme 
dobře nakročeno k získávání peněz 
z evropských a jiných fondů, při-
pravujeme rozvojové programy 
dlouhodobého plánování a snažíme 
se hospodařit s prostředky, které 
čekají na použití při spolufi nanco-
vání projektů. Našemu městu nic 
nebrání v tom stát se městem pro 
lidi, přívětivým místem pro turisty 
a městem otevřeným pro všechny. 
Vy, naši občané, jste těmi hlavními 

partnery, pro které musíme pocti-
vě pracovat. 

Dovolte, abychom Vám co nej-
srdečněji poděkovali za vysokou 
účast ve volbách, která byla 51,94 
procenta. Toto číslo je pro nás 
zavazující. Musíme pracovat ve 
prospěch našeho města a vy máte 
právo naši práci kontrolovat.

Karel Pačiska, starosta 
Josef Vojta, místostarosta

1�2���������	34
��
���������56����

�����
������	������

���� �������/��"��

�7��	4
8��9���
5�������������

�����
����	��"�!��

���� �������/��!"�

1�2	�
�:�3������
���������

���.�
#���	'��"��

���� �������/��"��

����	����
��:����
���������
�����

����	
����������
���� ���������!!��

�2�	��3�4��������
���������

�����
������	����/�

���� �������/��"��

����	�;
������
��
���������

#$��
<,��&�������

���� ���������!"��

����	��3:�
���=�����
���������
��)*��+�

0� >	������
���� ���������!���

����34���������
�������

���	
����������
�3C�������

���.�
�&�'�(���?�-�!�

���������3 ���D34���
�����

������	��!���
!������
�����C�"�
����������������
������������'��"/�
������� �������!�!���

�
���E��F�"�
�����

+�@&�'��/"�
#
�"���=��"���

�����
�@&�&������!!�

�
���!�7���
"�
0���

<&@&�&�'���!�
���� �������/��!��

!$�����
���!�����
"�
�����

�	���A?&���(�����B�
���� ���������!-��

1�2��E37�� �%
 ����
�����

���	
����������
1�2��&�
��"�!���"�

�������
���	
����������

1�2���4
8�%���'��
�������

������	������
���� �������!���"�

E��3�"���
�3�"���
#$��

%��&�'���!�
�
�����
�
"�

�����
�&(&���"���

�"�� ���(��
�)44��
��)*��+�

$&�������	,�!-��� ;������*:34�
���.�

#&��'	�����
���� �������"�/�"�

1�2��&�
��"��
�
���"�
0���

#&��'	�����
���� �������������

�
�

�
���E��F�"�
�����

+�@&�'��/"�
#
�"���=��"���

�����
�@&�&������!!�

POZVÁNKA

1.1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

POZVÁNKA

�"�� ���(��
�)44��
��)*��+�

$&�������	,�!-���



POZVÁNKA, INZERCE

TS města a.s., Bystřice n. P. 
hledají

řidiče nákladního automobilu
Požadujeme:
 - řidičský průkaz skupiny „C“ (skupina „E“ výhodou)
 - časovou fl exibilitu a spolehlivost
 - zodpovědný přístup k práci 
 - zkušenosti v nákladní dopravě vítány
Nabízíme: 
 - odpovídající fi nanční ohodnocení 
 - zaměstnanecké výhody
 - dlouhodobé perspektivní zaměstnání
Termín nástupu: 
 - ihned 
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n. P.
nebo telefonicky na tel. 566 552 595 nebo 607 213 418 (p. Císař)

OSLAVA DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
 28. 10. 2006 uplynulo 88 let od vzniku samostatného československého státu. I přes pochmurné podzimní počasí 
se 27. 10. 2006  sešli členové ČSBS a KPV, jejich přátelé a známí u památníku TGM v parku u Základní školy TGM. 
Starosta města Ing. Karel Pačiska položil věnec u pomníku prezidenta a poděkoval všem přítomným za účast.

OSLAVA DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU



POZVÁNKY A SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

www.bystricenp.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

(Změna programu vyhrazena - aktuální změny na www.bystricenp.cz)

Narození

Srpen 2006
13.8. Aleš Sitař
25.8. Marek Špatka

Září 2006
13.9. Anna Chudobová
22.9. Oliver Štecha

Jubilanti

Listopad 2006
MUDr. Jitka Uhrová  75 let

Prosinec 2006
Emilie Jílková  91 let
Helena Marvalová  88 let
Marie Horáková  86 let
Jan Korbář  70 let
Josef Štourač  70 let

Úmrtí

Říjen 2006
  1.10. František Suchý
  5.10. Libuše Burešová
  8.10. Zdislav Šuléř
10.10. Františka Zítková
15.10. Ludmila Pečinková
18.10. František Zita
21.10. Květoslava Blažková
22.10. Marie Sedlačíková

PROSINEC
Datum Akce Místo Po�adatel

1.12.2006 Váno&ní koncert - P�edváno&ní muzika (koncert žák( smy&cové t�ídy) MS KD ZUŠ 
2.12.2006 Poutní zájezd do Koclí�ova u Svitav odjezd z nám�stí Orel
2.12.2006 Župní turnaj ve stolním tenisu jednotlivc( Orlovna Orel
2.12.2006 Váno&ní koncert -  Hana a Petr Ulrychovi VS KD KD
2.12.2006 Turnaj ve florbalu žák( (9.00-18.00) Sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 
3.12.2006 Aerobic Show (Holzer, Valouch, Strakoš) Sportovní hala J. Exlová (kont.osoba) 
6.12.2006 Váno&ní koncert MD KD ZUŠ 
7.12.2006 Den otev�ených dve�í (v po�adí druhý) VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 
8.12.2006 Mikulášská odpolední diskotéka VS KD KD
9.12.2006 Turnaj ve volejbalu mix( (8.00-16.00) Sportovní hala Sokol Byst�ice n.P. 
9.12.2006 Župní turnaj v kuželkách a bowlingu Sportovní hala Orel
9.12.2006 Mozaika aneb móda v pohybu – módní p�ehlídka VS KD Ateliér Liba a HB studio
9.12.2006 Jarmark Nám�stí TGM p. N�mec 
9.12.2006 "Mikulášský turnaj" smíšených družstev ve volejbalu Sportovní hala TJ Sokol 
10.12.2006 Turnaj ve fotbalu (8.00-14.00) Sportovní hala Vrchovina Nové M�sto n.M.
10.12.2006 Zápas I. ligy junior( (15.00-18.00) Sportovní hala Hattrick Brno 
11.12.2006 Výchovný koncert s váno&ní tematikou pro rodi&e a žáky hudební 

p�ípravky ZUŠ 
Sál ZUŠ ZUŠ 

12.12.2006 Váno&ní výchovný koncert VS KD KD
12.12.2006 Váno&ní koncert KPH – Gentleman Singers VS KD KPH a KD 
12.12.2006 P�edškoláku, neboj se! – Nebojím se po&íta&e (pro p�edškoláky s rodi&i) ZŠ Nádražní ZŠ Nádražní 
13.12.2006 Kinokavárna – Piráti z Karibiku 2 VS KD KD 
14.12.2006 Malý váno&ní koncert ZUŠ Sál ZUŠ ZUŠ 
14.12.2006 Den otev�ených dve�í ZŠ Nádražní ZŠ Nádražní 
15.12.2006 Váno&ní ochutnávka vín MS KD KD 

do 15.12.2006 Pokra&ování výstavy obraz( L. Šauera VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 
16.12.2006 Váno&ní koncert – Byst�ická kapela VS KD KB Byst�ice n.P. 
16.12.2006 Turnaj KB v tenisu (8.00-15.00) Sportovní hala KB Byst�ice n.P. 
17.12.2006 P�edváno&ní skautské odpoledne VS KD St�edisko KLEN 
17.12.2006 Turnaj ve florbalu žák( (9.00-18.00) Sportovní hala ASK Byst�ice n.P. 
17.12.2006 Turnaj muž( ve volejbalu Sport. hala TJ Sokol 

19.-20.12.2006 Váno&ní akademie školy VS KD ZŠ TGM 
21.12.2006 V�ne&ek VS KD KD 
21.12.2006 Koncert p�veckého sboru a p�vecké p�ípravky Studánka Sál ZUŠ ZUŠ 
25.12.2006 Tane&ní ve&er p�i sví&kách MS KS KD 
26.12.2006 Váno&ní turnaj trojic v nohejbalu Sportovní hala TJ Sokol 
27.12.2006 Letecké závody model( (8.00-17.00) Sportovní hala KAPLAN ELEKTRO 
27.12.2006 Váno&ní koncert ZUŠ v kostele Sv. Vav�ince Kostel Sv. Vav�ince ZUŠ 
29.12.2006 P�edsilvestrovská odpolední diskotéka VS KD KD 
30.12.2006 P�edsilvestrovský tane&ní ve&er p�i sví&kách MS KD KD 
30.12.2006 Turnaj ve fotbalu (8.00-14.00) Sportovní hala Vrchovina Nové M�sto n.M.
31.12.2006 Silvestr na divokém západ� Šikl(v mlýn Šikl(v mlýn 

Základní škola T. G. Masaryka 
v Bystřici n. P., Tyršova 409

zve budoucí prvňáčky 
a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

ve středu 29. listopadu 
v 8.00 hodin

a ve čtvrtek 30. listopadu 
ve 14.30 hodin.

Těšíme se na vás!!!

Dům dětí a mládeže v Bystřici 

nad Pernštejnem

pořádá zájezd na divadelní 

představení

8 ŽEN
Neděle 17.12. 2006 

ve 14:00 hod.
Divadlo: TA FANTASTIKA 

-Praha

Cena: vstupné+doprava 600,- 

Odjezd od DDM: v 8:00 hodin

Hrají, zpívají a tančí: Marie 

Málková, Emma Černá, Chantal 

Poullain, Nina Divíšková, 

Lenka Vlasáková, Kateřina 

Winterová, Jana Krausová 

a Linda Rybová

 

Vstupenky možno zakoupit 
v kanceláři DDM.
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od začátku srpna letošního roku byl zahájen 
provoz centrálních registračních míst (CRM). 

Cílem tohoto projektu je poskytnout začí-
najícím podnikatelům co nejkompletnější ser-
vis na jednom místě.

Nejdůležitější změnou je rozšíření pravo-
moci živnostenských úřadů jako CRM, kte-
ré mohou podnikatelé využít při oznámení 
zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn 
a údajů pro všechny instituce, tj. registrace 
pro daňové účely, plnění oznamovací povin-
nosti vůči České správě sociálního zabezpe-
čení, úřadům práce a zdravotním pojišťovnám 
přímo na živnostenském úřadě.

Tímto dochází k přenesení některých admi-
nistrativních povinností z podnikatele na úřad 
a zároveň vzniká možnost učinit na jednom 
místě více kroků spojených se vstupem do 
podnikání.

V současné době vydalo ministerstvo prů-
myslu a obchodu publikaci s názvem „Rádce 
pro podnikatele“.

Obsah této publikace je přístupný na 
webových stránkách ministerstva průmyslu 
a obchodu: www.mpo.cz

Marie Nováčková,
vedoucí odboru 

Obecní živnostenský úřad

Vážené podnikatelky, 
vážení podnikatelé,



 ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI

Za oknem nám už začínají pole-
tovat sněhové vločky, mráz vytváří 
první škraloupy na vodě a podzim 
pomalu předává vládu zimní králov-
ně. Téměř všechny stromy shodily 
ze svých korun listí a skauti pokra-
čují ve svém zajímavém programu.

Poslední krásné podzimní dny 
jsme schůzky trávili především 
venku. Skauti chodili do srubu Pod 
Horou, kde to mají blíž do přírody. 
Nacvičovali signalizaci semafo-
rem a orientaci s buzolou. Jelikož 
už uzrály plody kaštanů, rozhodli 
jsme se, že pomůžeme zvířatům 
a nasbíráme jim na zimu co nejvíce 
krmiva. Všechny oddíly se zapojily do 
sběru, především u srubu a v Doma-
nínku. Tato záslužná činnost byla 
spojena s různými hrami a některé 
z kaštanů jsme použili na výro-
bu postaviček. Zároveň probíhaly 
brigády na rekonstrukci klubovny. 
Zabetonovali jsme sloupky na plot, 

Skautské středisko KLEN informuje
nyní musíme usadit bránu a na jaře 
natáhnout pletivo. Bratr Song zasá-
zel kolem celé klubovny malé keří-
ky, které by měly během několika let 
vytvořit živý plot a tím i příhodnější 

a hezčí okolí. Zkulturnění klubovny 
je naším prvořadým úkolem, proto 
uvítáme každou pomocnou ruku. 

V plném proudu je natáčení táboro-
vého fi lmu. Bystřické Staré město 
je nejpříhodnější pro scény ze Stí-
nadel, a proto se zdejší obyvatelé 
mohou setkat s pobíhajícími skauty 

v oblecích a kameramanem, který 
bedlivě sleduje každý pohyb. Ve 
dnech 28. – 29. 10. se uskutečnila 

výprava skautek a světlušek na naši 
základnu ve Vojtěchově. Bylo krásné 
počasí, takže jsme na louce postavili 
velký hangár, vytopili ho a mohlo se 
v něm bez problémů spát. Na tábořišti 
děvčata hrála různé hry, starší skaut-
ky uklízely okolí studánky. Došlo 
i na výrobu draků, kteří posloužili 
při střediskové drakyjádě. Skautky 
si procvičovaly skautskou praxi v te-
rénu, což je nejlepší způsob zdoko-
nalení. Většina našich nejmenších 
světlušek jela na svoji první výpravu, 
takže byly moc spokojené. Dokonce 
i noční stezka odvahy proběhla v kli-
du. Úsměv na tvářích při hrách vypo-
vídal za vše. V neděli přišla velká prů-
trž mračen, nicméně uvnitř hangáru 
bylo fajn. Starší roveři se pak postara-
li o sbalení a odvoz do Bystřice. Nyní 
nás čeká zimní příprava a pomalu, ale 
jistě oprášíme lyže a sněžnice. Zima 
je přece za dveřmi. 

S pozdravem Luboš Gável - Upír

   centrum pro rodiče s dětmi
    Dům s pečovatelskou službou, 

    Hornická 643, Bystřice n. P.Během programu je k dispozici 
herna, souběžně probíhá i sociální 

poradenství.

Čtvrtek 23.11.
9.00 – 12.00 hod.
Výdej věcí ze Sportbazárku, Dětské 
hry s říkankou.

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA + 
VEČERNÍ PROGRAM !!!

Pondělí 27.11.
15.00 – 18.00 hod.
Navlékáme korálky
16.00 – 17.00 hod.
Angličtina pro děti (začátečníky)

Úterý + večerní program !!!
28.11. 14.45 – 15.45 hod.
Angličtina pro dospělé (začátečníky)

!!! 19.00 hod. !!!

Adventní věnce a svícny, vánoční 
aranžmá s pí. Hankou Skryjovou. 
Vyrobíme si adventní věnce a svíc-
ny. Sebou: korpus (mohou být i jiné  
než kulaté tvary) např. ze slámy nebo 
umělých materiálů, svíčky, mašle 
a přízdoby. Možnost dokoupení pří-
zdob aj. Větvičky zajištěny.

Středa 29.11.
9.00 – 10.00 hod.
Barevné cvičení pro děti a rodiče
10.00 – 12.00 hod.
Vánoční výzdoba oken, jmenovky 
a přáníčka

Prosinec
Čtvrtek 1.12.
9.00 – 12.00 hod.
Výroba šperků – bižuterie. Zhotoví-
me si šperk na ozdobu našeho dekol-
tu zajímavou technikou

I. ADVENTNÍ DÍLNA, 
STŘEDA – i odpoledne !!!

Pondělí 4.12.
15.00 – 16.00 hod.
Angličtina pro děti (změna vyuč. 
doby!!!)
!!!16.15 hod. 
Mikulášská besídka s nadílkou 
/Poukázky na mikulášskou nadíl-
ku je možné objednat v Kopretině 
– centru pro rodiče s dětmi, nebo 
objednat na tel. 731 130 776. Cena 
poukázky 40,- Kč/ 

Úterý 5.12.
14.45 – 15.45 hod.
Angličtina pro dospělé (začátečníky) 

Středa 6.12.
9.00 – 11.00 hod.
Adventní čas v rodině s P. Pavlem 
Habrovcem – knězem – působícím 
ve farnosti Radešínská Svratka, Jámy 
a Olešná. 
!!! 14.00 - 18.00 hod.
Malujeme dárečky pro naše babič-
ky. Namalujeme si spec. barvami 
ozdobné zrcátko do kabelky. Příspě-
vek za dílnu činí 30,- Kč, za každé 
další zrcátko 10,- Kč.

Čtvrtek 7.12.
9.00 – 12.00 hod.
Malujeme dárečky pro naše babičky. 

Pozvánka do Radešínské 
Svratky !!!

Sobota 9.12.2006 
víkend pro nás !!!

Vánoční rozjímání – kruhové tan-
ce se svíčkou, základy orientálního 
tance, do kterých nás zasvětí Mgr. 
Regina Regentíková, ze studia 

ESET. Nutno přihlásit předem!
Vánoční světlo do našich domovů 
- ručně  si vyrobíme voskové svíce 
s barevný mi tvary - ornamenty, po-
mocí ručně udělaných forem, dle 
vlastní fantazie. Cena za svíci - dle 
váhy. Nutný pracovní oděv – tričko. 
Program dne:
8.30 hod. – zahájení
9.00 hod. – kruhové tance, základy 
orient. tance
12.00 hod. – oběd
13.30 hod. – ruční výroba vosko-
vých svící
18.00 hod. –  ukončení – večeře

Přihlašujte se na tel. 732 126 905, 
kursovné za seminář orientálních 
tanců činí s obědem 150,- Kč, za dítě 
50,- Kč – maximální cena za rodinku 
250,- Kč. Odpolední seminář – Cena 
svící dle váhy, příspěvek 20,- Kč

Strava i program pro děti a jejich 
hlídání zajištěno! Semináře se usku-
teční v prostorách centra Kopretina 
v Radešínské Svratce čp. 11.

II. ADVENTNÍ DÍLNA, 
STŘEDA – i odpoledne!!!

Pondělí 11.12.
14,00 – 18,00 hod.
Vánoční světlo do našich domovů. 
Ručně si vyrobíme voskové svíce, 
pomocí ručně udělaných forem, dle 
vlastní fantazie. Cena za svíci - dle 
váhy. Možnost výroby různě vel-
kých a barevných tvarů. Nutný pra-
covní oděv – tričko. 
16.00 – 17.00 hod.
Angličtina pro děti (začátečníky)

Úterý 12.12.
14.45 – 15.45 hod.
Angličtina pro dospělé (začátečníky)

 Pozvánka do Radešínské Svratky 
!!!

Úterý – odpolední program
12.12. od 17. hod !!!

NADĚJE - přednáška s Mgr. Jar-
milou Podhornou o léčení přírodní 
metodou – pomocí tinktur z pupe-
nů rostlin s léčivými účinky. Pře-
hled léčivých bylinných kůr, jejich 
složení a použití. Po přednášce je 
možnost individuálního poradenství 
a zakoupení bylinného preparátu 
/tinktury, kapky, masti, krémy a by-
linné čaje/.

Středa 13.12.
9.00 – 18.00 hod.
Vánoční světlo do našich domovů
Ručně  si vyrobíme voskové svíce, 
pomocí ručně udělaných forem, dle 
vlastní fantazie. Cena za svíci - dle 
váhy. Možnost výroby různě vel-
kých a barevných tvarů. Nutný pra-
covní oděv – tričko.

Čtvrtek 14.12.
9.00 –  12.00 hod.
Vánoční světlo do našich domovů 

Těšíme se na Vás milé maminky 
a babičky, které k nám přicházíte 
pravidelně, a velmi rády přivítáme 
i Vás, které jste nás ještě nenavštívi-
ly. Příspěvek na rodinku činí 20,- Kč. 
V Kopretině je možné zakoupit, nebo 
objednat kvalitní české těhotenské 
a mateřské spodní prádlo aj. 

Pracovnice Kopretiny 
– centra pro rodiče s dětmi.

PROGRAM

Kontakt:
Zdenka Šrámková (732126905) 
a Gabriela Vítková(731130776)
e-mail:
kopretina.radsvratka@seznam.cz
web: http:// www.zdar.caritas.cz

KopretinaKopretina  



 ŠKOLSTVÍ

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 
již tradičně realizuje adaptační kur-
zy pro žáky 6. tříd. Základní myš-
lenkou celé akce je pozitivní formo-
vání třídního kolektivu a vytvoření 
kvalitního vztahu mezi třídním učite-
lem a žáky. 

Důvodů, proč tyto kurzy společ-
ně s centrem prevence – Nadosah  
již několik let pořádáme, je více.  
Umožňují lepší vzájemné seznámení 
žáků přicházejících na druhý stupeň 
z různých škol. V rámci kurzu se při 
zdolávání řady různých úkolů lépe 

Adaptační kurzyAdaptační kurzy
PODMITROV 2006PODMITROV 2006

poznají. Učí se spolupracovat, 
komunikovat a přijímat odpověd-
nost za své chování, což pomáhá 
omezit nežádoucí projevy, jako je 
šikanování nebo záškoláctví. 

Dalším pozitivem kurzu je 
účast třídního učitele, který je 
velmi důležitou součástí všech 
aktivit. Je zde více příležitostí 

k posílení vazby mezi ním a žáky. 
V neposlední řadě považujeme 

za důležité i to, že kurz je pouze 
úvodní akcí preventivního pro-
gramu pro žáky 6.-9. tříd. Je roz-
dělen do bloků, na které navazuje 
učivo občanské a rodinné výcho-
vy. Společně s centrem prevence 
Nadosah se tak snažíme snížit 

riziko sociálně patologických jevů, 
jako je např. užívání návykových 
látek, kriminalita, šikanování, xe-
nofobie, rasismus a další.

Je jasné, že takto rozsáhlý pro-
gram primární prevence by neby-
lo možné realizovat bez přispění 
sponzorů. Děkujeme podnikům 
Wera Werk s.r.o. a ZDAR a.s. za 
ochotu podílet se na programu pod-
porujícím žáky v dosažení optimál-
ní kvality života včetně tělesného, 
duševního a sociálního zdraví.

Věra Slámová

Uspávání broučků se stalo na naší 
MŠ tradicí. A letošní rok se ho zúčast-
nilo rekordní množství dětí i rodičů. 
Přišly nejen děti z MŠ Čtyřlístek a ze 
sídliště, ale i děti z jiných částí naše-
ho města. Přinesly si s sebou lampi-
ónky, lucerničky a už se těšily, kdy 
se zešeří, aby mohly vyrazit společně 
s broučky na jejich „poslední let“ 
před zimním spánkem. Nejdříve se 
ale ještě posilnily dobrými perníčky 
a čajem a potom už se mohly vydat 
na cestu, na které posvítily všem 
lidem svými rozsvícenými světýlky. 
Cestou zažily mnoho veselého poví-
dání se svými rodiči i známými a ta-
ké lidé, kteří sledovali tento průvod 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 
v mateřské škole Čtyřlístek

plný světýlek ze svých oken, měli 
nevšední zážitek. 

Akce se opravdu vydařila, a to 
hlavně díky ochotě dospělých 
udělat pro své děti něco navíc, než 
dělají každý běžný všední den, což 
je také záměrem této akce – sejít 
se, popovídat si a prožít něco pěk-
ného, udělat si čas na své blízké 
v této tolik uspěchané době.

Jestli se Vám mezi námi líbilo, 
přijďte opět zase za rok, až bude-
me uspávat broučky. Už se na 
vás velmi těšíme, nashledanou 
v říjnu 2007.

Zaměstnanci mateřské školy 
Čtyřlístek, Okružní 753

Jako každý rok se na přelomu září 
a října koná v Jiřicích u Humpolce 
Národní přehlídka klubů Pampe-
liška. Letos se členové zájmových 
klubů z Čech i Moravy setkali 
29.9.-1.10. již po dvanácté. 

Strávili spolu dny, které byly 
vyplněny nejen náročnými obhajo-
bami projektů, ale také doprovod-
ným programem. Kromě divadel-
ního představení Princ a Večernice, 
tanečníků, mažoretek, zpěváků a re-
citátorů měli možnost seznámit se 
s tím, jak kdysi probíhala valašská 
svatba. Vše v provedení členů klubů 
Pampeliška .

Po skončení obhajob si náš klub 

Pampelišky opět v akciPampelišky opět v akci
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615 udělal 
výlet do nedalekého Humpolce a nav-
štívil „Aluminárium“ - muzeum nej-
známějšího přistěhovalce Humpolce 
Hliníka. Večer všechny účastníky 
čekal tradiční ohňostroj a diskotéka. 
V neděli se po slavnostním vyhodno-
cení prací rozjeli všichni domů. 

Klub Pampeliška ZŠ Bystřice n. 
P., Nádražní 615 se XII. Národní 
přehlídky opět zhostil se ctí. Abso-
lutní vítězkou v oboru chovatelství 
se stala Lucie Vičarová z 6. A, 2. 
místo společně obsadily Denisa 
Horníčková z 8.B a Lenka Štefa-
novičová, naše bývalá žákyně. 

A.Gabrielová

„Předškoláčku, neboj se“ je 
název tří akcí, které ZŠ Nádražní 
615, Bystřice n.P. pravidelně při-
pravuje pro budoucí žáky prvních 
tříd.

První z těchto akcí proběhla 
odpoledne 17. října 2006 v tělo-
cvičnách naší základní školy. Před-
školáci si k nám přišli zacvičit už 
jako budoucí školáci v doprovodu 
svých rodičů.

Paní učitelky Ludmila Čecho-
vá, Zlatuše Gávelová, Hana Hof-
mannová, Marie Klečková a Pav-
la Tomášková pro ně nachystaly 
spoustu sportovního nářadí a ba-
revného náčiní. Úkoly které děti 
plnily, nebyly vůbec jednoduché. 

Sportovní odpoledne pro předškoláky

Budoucí předškoláci ale prokázali, 
že jsou do 1. třídy sportovně výbor-
ně připraveni a tělesné výchovy ve 
škole se vůbec nemusí bát.

Sluníčkové medaile, sladkosti 
a odměny si děti plně zasloužily 
a myslíme si, že  si domů odnáše-
ly i dobrý pocit z pěkně strávené-
ho odpoledne. A co by si ve škole 
z tělesné výchovy zasloužily? 
Všichni určitě jedničku!

Další akce pro předškoláky se 
na naší škole uskuteční 14.11. 
a 14.12. 2006. Kdo jste si s námi 
nestihli zacvičit, určitě přijďte.

Předškoláci, těšíme se na Vás.
Pavla Tomášková

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Adaptační kurzy
PODMITROV 2006
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Třída s rozšířenou výukou 
při ZŠ Nádražní Bystřice n. P.

V tomto školním roce probíhá 
na naší škole rozšířená výuka Tv 
ve dvou třídách. Nepodařilo se nám 
otevřít pokračování tříd 7. a 8. roč-
níku. Je škoda, že se nepřihlásilo 
potřebné množství dětí. Zvláště pak 
tehdy, když sport se stává jedním 
z důležitých faktorů v boji proti tzv. 
konzumní společnosti. Dnes, když je 
svět okolo nás přesycen technologií, 
se mnoho dětí nechává strhnout tře-
bas počítačovými hrami. Ty však ne-
mají mnoho společného s fyzickým 
úsilím a když, tak jenom jednostran-
nou zátěží určitých svalových sku-
pin. Každodenní pohyb by však tyto 
nerovnoměrnosti mohl srovnat.

Naše výuka je zaměřena na vše-
strannou sportovní přípravu, kde se 
snažíme naučit děti základním spor-
tům, k nimž přidáváme i ukázky ze 
sportů netradičních. K tomu nám 

letos posloužilo třídenní soustředě-
ní v areálu Orla Telnice v Domaníně 
s využitím sportovišť Areálu sportu 
Bystřice nad Pernštejnem. Soustře-
dění bylo zaměřeno na všeobecnou 
průpravu, zlepšení fyzické kondice 
a seznámení se s netradičními sporty 
(minigolf, petangue, ringo a další). 
Za krásného až tropického počasí se 
soutěžilo, běhalo, házelo, pálkova-
lo, skákalo … Jako bonus pak bylo 
spaní ve vlastnoručně postavených 
stanech, opékání párků a zpěv při 
plápolajícím ohni. Myslím si, že 
tohle jsou přesně ty zážitky, které 
dnešní mládež potřebuje. Budeme 
se i nadále snažit mezi děti rozšířit 
fyzické úsilí. Když ohneme proutek 
pokud je mladý, ve stáří se pak tak 
snadno nezlomí.

Martin Horák, učitel Tv,
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Zemědělská škola v Bystřici n.P. 
kromě důstojných oslav 50. výročí
Střední zemědělské školy a 100. vý-
ročí zemědělského školství v Bys-
třici nad Pernštejnem v roce 2003 
prošla v posledních pěti letech znač-
nými organizačními a obsahovými 
změnami. Z organizačních změn se 
jednalo o změnu zřizovatele ško-
ly, kterým se stal v roce 2001 Kraj 
Vysočina, sloučení se Středním od-
borným učilištěm zemědělským v ro-
ce 2002, sloučení s Odborným uči-
lištěm v roce 2004 a sloučení se 

Bystřická „zemědělka“ dříve a nyní
(část první)

Školním statkem v roce 2006.
Každá ze tří dřívějších samostat-

ných škol měla svou vlastní dlouho-
letou tradici, zaběhnutý a osvědčený 
systém vzdělávání. Střední zeměděl-
ská škola připravovala středoškolské 
odborné pracovníky s maturitou pro 
práce v rostlinné výrobě, živočišné 
výrobě, pracovníky pro oblast země-
dělské mechanizace a pro studium 
na vysokých školách, především na 
Vysoké škole zemědělské. Kromě 
přípravy na vysoké školy se stejnými 
cíli na úrovni učňovských oborů při-
pravovalo své žáky i Střední odborné 
učiliště zemědělské. Odborné uči-
liště se věnovalo žákům základních 
škol se zvlášť speciálním přístupem 
v oborech mechanizačních, potravi-
nářských apod.

Naprosto jednoznačně se proto 
nabízí otázka, proč slučovat výše 
popsané jednotlivé školy a postupně 
vytvářet větší a větší komplex pro 
přípravu středoškolských odborníků. 
Na první pohled se nabízí odpověď, 

že dojde k velké úspoře fi nančních 
prostředků. K určité úspoře urči-
tě dojde, není to ovšem ten pravý 
důvod. Základním problémem je to, 
že v poslední době je u nás nízká 
porodnost, a proto je nízký přirozený 
přírůstek obyvatelstva, který se pohy-
buje kolem nuly. Ubývá potencionál-
ních žáků pro základní školy a stejně 
tak se to již projevuje a bude projevo-
vat na školách středních (lidově řeče-
no- hodně škol a málo dětí).

Z našeho pohledu vidíme tři 
důvody podporující názor na slu-
čování škol. Prvním a hlavním 
důvodem je to, že slučováním škol 
vznikají větší vzdělávací komplexy, 
které mají mnohem větší pravděpo-
dobnost udržet se i nadále zařazeny 
v síti škol. Druhým argumentem je 
to, že ve sloučených školách je větší 
aprobovanost ve vlastním vyučová-
ní. Učitel učí svoje aprobované před-
měty nejen na jedné, ale na více ško-
lách, a to se samozřejmě projeví na 
lepší kvalitě výuky. Třetí výhodou 

je to, že dochází k většímu prolínání 
jednotlivých studijních a učebních 
oborů, to znamená, že např. student 
maturitního oboru, který nezvládá 
náplň učiva, může být přeřazen na 
studijní obor a naopak mimořádně 
nadaný učeň může být při splnění 
určitých kritérií přeřazen na studij-
ní obor s maturitou. Takže musíme 
být smířeni s tím, že z takzvané 
„zemědělky“ se stala Vyšší odbor-
ná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická, která má 
v letošním školním roce 602 studen-
ty a učně, o 19 víc než v minulém 
školním roce.

V prosincovém čísle se Vás poku-
síme seznámit se současnou nabíd-
kou studijních a učebních oborů naší 
Střední odborné školy pro školní rok 
2007/2008. V dalších číslech budeme 
pokračovat představením naší Vyšší 
odborné školy a nově přičleněného 
Školního statku s jeho perspektivou.

Vedení VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem

Tak jako v předcházejících letech 
zúčastnilo se i letos družstvo dí-
vek Základní školy T.G. Masaryka 
závodů v přespolním běhu. Náš 
první závod na 1500 metrů se konal 
17.10.2006 v Novém Městě n.M. 
Zúčastnilo se ho šestnáct základ-
ních škol. Naše pětičlenné družstvo 
ve složení Lída Novotná, Lucka 
Slámová, Jitka Benová, Míša Šulé-
řová a Verča Fleková vybojovalo 
1. místo. Nejlepší umístění v kate-
gorii jednotlivců bylo 1. místo Lídy 
Novotné. Závod byl bezproblémový 
a velice se nám vydařil. Díky našim 
výkonům jsme se probojovaly do 
krajského kola, které se konalo 
o týden později na stejném místě. 
Do tohoto závodu s námi nastoupila 
i Míša Nováková a prvenství z okres-

Naše cesta přespolním během
ního kola jsme obhájily. Tím se naše 
škola dostala poprvé do celorepub-
likového fi nále v přespolním běhu. 
Byl to pro nás velký úspěch a čest, 
že jsme mohly reprezentovat kraj 
Vysočinu. Na tento závod jsme jely 
až do Jeseníku, kde se sešlo třináct 
nejlepších družstev republiky.

Závod se konal v extrémních 
podmínkách, protože v předchozích 
dnech napadlo asi 20 cm sněhu. Trať 
byla sice upravená, ale fyzicky ná-
ročná. Prudké a táhnoucí se kopce 
neměly konce. I přes velkou snahu 
jsme skončily na 13. místě. I toto 
umístění však můžeme považovat 
za velký úspěch a těšíme se na další 
sportovní akce.

Žákyně ZŠ T.G.M. Bystřice n.P.
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Laďka Dostálová (paličkov. šperky)
Radka Chabičovská (klobouky, 
šály)
Alena Kalinová (účesy)
Iveta Hlavičková (líčení)
Slosovatelné vstupenky – vstupné: 
90 Kč
Předprodej: kulturní dům, atelier 
Liba a HB studio od 27.11.2006

Úterý 12. prosince – velký sál KD 
– 8.00, 9.30 a 11.00 hodin
VÁNOČNÍ VÝCHOVNÝ 
KONCERT
ČLENOVÉ KOMORNÍ 
FILHARMONIE VYSOČINA

Výchovný koncert je koncipo-
ván zvlášť pro I. stupeň a zvlášť pro 
II. stupeň. Tři sólisté představí 
nástroje – violoncello, různé druhy 
fl éten, saxofon, klávesy apod., řek-
nou něco k historii nástroje, zahrají 
několik písniček, které si děti spo-
lečně zazpívají. 
Určeno: I. a II. st. ZŠ - délka koncer-
tu 45 minut
Vstupné: ZŠ 25 Kč, veřejnost 30 Kč

Úterý 12. prosince - velký sál KD 
– 19.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT KPH
TICHÁ NOC S GENTLEMEN 
SINGERS

Vokální soubor Gentlemen Sin-
gers se řadí k nejmladším a nejoso-
bitějším sborům v České republice.
TENOR I.: Martin Ptáček, Pavel 
Zámečník, TENOR II.: Lukáš Mer-
kl, Radek Mach
BAS I.: Aleš Malý, Martin Struna, 
BAS II.: Petr Myslivec, Richard 
Uhlíř – umělecký vedoucí
Program: 
I. část „Od renesance po 21. století.“
II. část „Světové písně a spirituály“
III. část „Adventní písně a koledy“

Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 100 a 50 Kč
Platí permanentky KPH
Předprodej: Kulturní dům od 
4.12.2006

Středa 13. prosince – velký sál KD 
– 18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
PIRÁTI Z KARIBIKU 2: TRUH-
LA MRTVÉHO MUŽE

Pokračování úspěšného dobrodruž-
ného velkofi lmu Prokletí Černé perly. 
Charismatický Jack Sparrow se vrací 
a s ním i jeho přátelé. Tentokrát je 
místo prokletého zlata ve hře tajemná 
truhla, která skrývá klíč k obrovské 
moci a naši hrdinové tak mohou mít 
v Karibiku o zábavu postaráno. 
Můžete se nechat opájet azurovým 
mořem, bělostnými plážemi, divoký-
mi souboji, romantickou láskou, fl o-
tilami lodí se stohlavými posádkami, 
nemrtvými piráty…
Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, 

Pátek 1. prosince – malý sál KD 
– 18.00 hodin 
Pořádá: ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT
PŘEDVÁNOČNÍ MUZIKA

Pod vedením Lenky Macháčkové 
účinkují sólisté, smyčcový soubor 
Cvrčci a Orchestr N. Kyjovského
Vstupné dobrovolné

Sobota 2. prosince – velký sál KD 
– 19.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
HANA A PETR ULRYCHOVI & 
JAVORY

Po velkém úspěchu v loňském 
roce a na četná přání uvádíme znovu 
vánoční koncert sourozenců Ulry-
chových. Hana a Petr Ulrychovi 
začínali v šedesátých letech s big 
beatem Atlantis, nazpívali celou 
řadu hitů (např. Nechoď do klášte-
ra), později se obrátili ke kořenům 
lidové hudby a starých příběhů včet-
ně Nikoly Šuhaje loupežníka. To 
už s nimi hrála vynikající skupina 
JAVORY.

Hana Ulrychová je dlouhodobě 
považována za jednu z nejlepších 
domácích zpěvaček, s nádherně jas-
ným, zvonivým, nezaměnitelným 
hlasem. 

Petr Ulrych je výborný zpě-
vák, kytarista a také autor hudby k 
muzikálům, divadelním baladám, 
fi lmům. Řada jeho písní zlidověla 
natolik, že si dnes málokdo vzpome-
ne, že to jsou písně „umělé“, složené 
P. Ulrychem. Skupinu JAVORY tvo-
ří zkušení muzikanti: K. Štruncová 
– housle, zpěv, D. Štrunc – cimbál, 
zpěv a P. Surý – kontrabas, zpěv.

Vánoční koncerty sourozenců 
Ulrychových patří k neopakovatel-
ným zážitkům a jsme rádi, že toto 
vystoupení můžeme zprostředkovat 
i Vám.
Vstupné 160 Kč 
Předprodej: Knihkupectví od 
15.11.2006

Středa 6. prosince – malý sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ
Vstupné dobrovolné

Pátek 8. prosince – velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ ODPOLEDNÍ 
DISKOTÉKA
Možná přijde i Mikuláš s čertem..
Uvádí M. Koudelka
Vstupné 30 Kč

Sobota 9. prosince – velký sál KD 
– 17.00 hodin
Pořádá: atelier Liba Bystřice a HB 
studio Rožná
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
MOZAIKA aneb móda v pohybu
Libuše Buchtová (módní tvorba)
Hana Baxantová (módní tvorba)

Keira Knightleyová, Bill Nighy aj. 
Režie: Gore Verbinski, zvuk Dolby 
Digital 5.1 – český dabing – 151 
minut
Vstupné 55 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 
4.12.2006

Pátek 15. prosince - malý sál KD - 
19.30 hodin
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA VÍN 
v pořadí již šestnáctá 
Prezentace fi rmy „Vinařství Roman 
Komarov“, Ivančice
Vinařská oblast Morava, podob-
last znojemská Výklad k vínům 
– Roman Komarov
Zpívá, o víně hovoří a vánoční atmo-
sféru připomene Jožka  Šmukař 
a jeho hosté. Hlavním reklamním 
partnerem večera je fi rma MEGA-
TEC s.r.o.
Vstupné: 60 Kč, omezená kapacita 
sálu
Předprodej: Kulturní dům od 
29.11.2006

Sobota 16. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA BYSTŘIC-
KÁ KAPELA
Zpívají: Iva Sysová, Martina Žílová 
a Vojtěch Dinga
Vstupné: dobrovolné

Neděle 17. prosince – velký sál KD 
– 14.00 hodin
Pořádá: skautské středisko Klen
PŘEDVÁNOČNÍ SKAUTSKÉ 
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Účinkují členové střediska „KLEN“
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 18. prosince – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Hraje: Zemanovo dřevěné divadlo, 
Brno

Vánoční představení, které napo-
vídá dětem, proč slavíme vánoční 
svátky. Vypráví o vánočních zvycích 
a obyčejích, obsahuje příběh naro-
zení Ježíška hraný velkými mario-
netami (60 cm), vánoční písničky a 
koledy zpívané s doprovodem kyta-
ry a aktivním zapojením dětí. Vše je 
podtrženo vánoční dekorací – jeviště 
vypadá jako Betlém a nechybí ani 
vánoční stromeček Určeno dětem 
3 – 10 let - délka představení 50 
minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 25 Kč, veřejnost 
30 Kč

Úterý 19. prosince – velký sál KD 
– 9.00 hodin
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Středa 20. prosince – velký sál KD 
– 9.00 a 17.00 hodin

Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 21. prosince – velký sál KD 
– 18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK   
účastníků kurzu taneční a společen-
ské výchovy, vstup pouze ve spole-
čenském oblečení
Hraje AJ CAPELLA BRNO
Vstupné 60 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 
4.12.2006

Pondělí 25. prosince – malý sál KD 
– 20.00 – 02.00 hodin
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH 

Tradiční a oblíbené vánoční pose-
zení při svíčkách s hudbou 70., 80., 
90. let. Kvalitní vína – míchané 
nápoje – výběr minutkových jídel – 
půlnoční losování vstupenek o ceny. 
Uvádí M. Koudelka
Vstupné 60 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 
4.12.2006

Pátek 29. prosince - velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ ODPO-
LEDNÍ DISKOTÉKA

Loučení s rokem 2006! Mnoho 
sladkých cen a dalších překvapení !
Uvádí M. Koudelka 
Vstupné 30 Kč

Sobota 30. prosince – malý sál KD 
– 20.00 – 02.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ 
TANEČNÍ VEČER PŘI 
SVÍČKÁCH

Pro velký zájem také předsilves-
trovské posezení při svíčkách s hud-
bou 70., 80., 90. let. Kvalitní vína 
– míchané nápoje – výběr minutko-
vých jídel – půlnoční losování vstu-
penek o ceny.
Uvádí M. Koudelka
Vstupné 60 Kč
Předprodej: Kulturní dům od 
4.12.2006

PŘIPRAVUJEME V LEDNU: 

20.1.2007 – Ples Kulturního domu
27.1.2007 – Ples Gymnázia

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



KNIHOVNA, DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Městská knihovna informuje
V měsíci říjnu naše knihovna zaevidovala 132 nových 

knih a našim čtenářům nabízíme tento výběr.
Knihy pro dospělé:
Vaňková Ludmila Čas čarodějů
Nádběla Josef Deseti prsty na klávesnici
Spencer Robert Islám bez závoje
Melvin Jeremy -- ismy
Drobný Milan Časy balení a kalení
Plaidy Jean Královnino tajemství
John Radek Prachy dělaj člověka
Ericsson Carolly Tajný deník Marie Antoinetty
Marquardt Trudel Vaříme zdravě bez lepku
Kessler Leo Ocelová klepeta
McBain Ed Poldové
Erskine Barbara Stíny na ostrově
Kovtun Jiří Republika v nebezpečném světě
Novotný Karel Člověk Edvard Beneš
Konvalina Miroslav Amerika bez iluzí
Francková Zuzana Lásky královské
Kovařík Jiří Rytířské bitvy a osudy
King Stephen Zpěv Susannah
Beneš Milan Andragogika
Hailey Arthur Letiště
Vondruška Vlast. Sběratelé ostatků
Formáčková Marie Ro( c )k Podvraťáků
Hudečková Eva Tajemství pražského šotka
Darwin Charles O původu člověka
Follett Ken Sněžná slepota
Borská Ilona Kdo zachránil jeden život, zachránil  
  celý svět
Merle Robert Spiknutí a úklady
Gregory Sandra Zapomeňte, že jste měli dceru

Knihy pro mládež:
Brezina Thomas Ostrov náhrobků
Řeháčková Věra Jen neskončit v děcáku
Drijverová Martina Příšerné bytosti žijící ve vodě
Řeháčková Věra My tři ve sněhu a vánici
Řeháčková Věra Nemysli jen na kluky
Hendrych Zdeněk František z Kouzelné školky
Bryant Bonnie Dívky v sedlech
Bourgeois Paullete Franklin hraje hokej
Brümmer Elmar Formule 1
Hvězdy NHL 2007 + Češi a Slováci
Teichmann Peter Psi
Fučíková Renáta Tomáš Garrique Masaryk
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MIKULÁŠSKOU ŠARÁDU

pátek 8. 12. 2006 v 16:00 hodin na sále DDM 

Čeká na vás plno soutěží, písniček 

a možná za vámi přijde i Mikuláš s čertem a andělem.

Vstupné: členové DDM 10,- Kč

    ostatní 20,- Kč

Těšíme se na Vás!!!

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. 
pořádá

VÁNOČNÍ VŠEUMĚL
sobotní odpoledne s tvořivou činností pro děti a dospělé

v sobotu 9.12.2006 ve 14:00 hodin na DDM 

cena za materiál 60,- Kč
Přijďte s námi strávit sobotní odpoledne a odreagovat se od 

tradičního shonu, který vánoční svátky provázejí.

Připravili jsme pro vás výrobu gelových svíček a vánočních 

ozdob technikou patchwork.

Těšíme se na vás!

Linka bezpečí 800 155 555 
Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové intervence pro děti a mladistvé (do 18 

let, studenti do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná v celé České 
republice zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Linka bezpečí ctí zásadu ano-
nymity klienta, a tak, pokud klienti sami nechtějí, nemusí nám sdělovat své osobní údaje. 

Linka bezpečí pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace. Slouží především 
těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a 
z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Přesto 
však potřebují pochopení, podporu, důvěru a zároveň kvalifi kovanou radu a pomoc. Dětem 
a mladistvým je dáván dostatečný prostor k tomu, aby mohli hovořit s konzultantem o své 
situaci a dospět společně k nějakému možnému řešení. Dále poskytuje Linka bezpečí klien-
tům kontakty na různé instituce, které by jim mohly pomoci s jejich starostmi. V neposlední 
řadě zprostředkovává Linka bezpečí klientům (pokud si to sami přejí) pomoc ze strany 
příslušných orgánů. 

Linka vzkaz domů 800 111 113
Linka má sloužit především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, ve škole nebo 

v ústavním zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o tomto kroku prozatím jen uvažují. 
Dovolat se na ni mohou zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů. 
Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, 
a mohou jim zde nechat vzkaz - například že se mohou bez obav vrátit zpátky domů. Linka 
vzkaz domů se snaží svou činností eliminovat relativně vysokou pravděpodobnost, že se 
děti na útěku stanou oběťmi či pachateli trestné činnosti.

Linka vzkaz domů je v provozu každý den od 8.00 do 22.00 hodin.

Internetová linka ilb@linkabezpeci.cz
Děti, které nemají možnost využít telefonu, ale mají přístup k internetu, se mohou na 

Linku bezpečí obrátit přes e-mail a konzultovat zde svoje problémy. Tuto možnost mohou 
využít i české děti, které žijí s rodiči v zahraničí, případně děti se sluchovou vadou či vadou 
řeči. Odborníci ze Sdružení Linky bezpečí odpovídají na dotazy v co nejkratším možném 
termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů.

Rodičovská linka 283 852 222
Rodičovská linka je určena dospělým, kteří se chtějí poradit ve věci výchovy svých dětí. 

Často se na lince setkáváme také s ohlašováním podezření z týrání, zneužívání nebo zane-
dbávání dětí z okolí volajících, kteří mají strach obrátit se na policii. 

Poradenství poskytuje dětský psycholog a psychoterapeut. Linka je v provozu dvakrát 
týdně - v pondělí od 13.00 hod. do 16.00 hod. a ve středu od 16.00 hod. do 19.00 hod.

Stalo se již dobrou tradicí, že Rodičovská linka zřizuje mimořádné provozní hodiny v den 
vysvědčení, kdy je o její služby zvýšený zájem.

Linky bezpečí

V úterý 7.11. 2006 jsme již podruhé v letošním roce 
mohli přivítat v naší knihovně cestovatele a dobrodruha  
Jana Vlasáka, autora knih Vandry s bi(ej)kem, Ze života 
cyklotrempa a Pestrý život cyklotrempa. Tentokrát nás 
téměř dvouhodinové poutavé vyprávění, doprovázené 
promítáním diapozitivů zavedlo na Bajkal a cestu na kole 
přes Sibiř domů. Autorovo neformální povídání zaujalo 
všech téměř 60 účastníků, kteří se mohou v příštím roce 
těšit na další příjemné setkání.

Bajkal a na kole přes Sibiř domů

V Týdnu knihoven jsme vyhlásili výtvarnou a literár-
ní soutěž pro děti na téma „Cesta do knihovny“. Zapoji-
lo se celkem 20 dětí, z toho pouze 1 práce byla literární. 
Vybrat toho nejlepšího bylo však téměř nemožné, a proto 
všechny děti, které se soutěže zúčastnily, od nás dostanou 
drobný dárek.



ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA 

Zubní pohotovost k listopadu 
a prosinci 2006

LISTOPAD 2006

25.11. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislav. nám. 12, Nové Město
           MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 106/23, Žďár nad Sázavou
26.11. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem
           MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 

PROSINEC 2006
  2.12. MUDr. Zdeňka Bajerová, Vratislav. nám. 12, Nové Město n.M.
           MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou
  3.12. MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2
           MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš
  9.12. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71
           MUDr. Alice Rychtecká, Poříčí 11, Velké Meziříčí
10.12. MUDr. Petr Konečný, Žďárská 73, Nové Město na Moravě
           MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172
16.12. MUDr. Marcela Petrášová, Studentská 7, Žďár nad Sázavou
           MUDr. Marie Špinarová, U Hřiště 552, Měřín
17.12. MUDr. Alžběta Pivničková, Chelčického 1, Žďár nad Sázavou
           MUDr. Stanislav Voborný, Osová Bitýška 130

   

Ve dnech 24. - 27. října 2006 
proběhla na brněnském výstaviš-
ti tradiční akce Pro Váš úsměv 
v rámci mezinárodního zdravotnic-
kého veletrhu HOSPImedica. Jako 
každým rokem se zúčastnila i Die-
cézní charita Brno, tedy především 
v zastoupení jejich oblastních charit, 
které měly k dispozici velký stánek 
v pavilonu A2, určený k výstavě 
a prodeji výrobků klientů.

Náš region reprezentovala Oblast-
ní charita Žďár n. S. Do akce se 
zapojila Charitní pečovatelská 
služba a centrum aktivizačních 
služeb pro seniory Včela v Bystřici 
nad Pernštejnem, Domov klidného 
života Nížkov, Klub v 9 – centrum 
služeb pro podporu duševního 
života ve Žďáře nad Sázavou, Kop-
retina – centrum pro rodiče s dět-
mi v Radešínské Svratce a Nesa 
– denní stacionář ve Velkém Mezi-
říčí. Výtěžek z prodeje byl věnován 
na materiální vybavení zmiňovaných 
zařízení.

Charita vystavovala na 
brněnském výstavišti

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Horní 22

591 01 Žďár nad Sázavou

Tisková zpráva ze dne 28. 10. 2006

Představitelé města Bystřice 
nad Pernštejnem podpořili žádost 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
a rozhodli o přidělení příspěvku 
ve výši 100 000 Kč pro Charitní 
pečovatelskou službu na nákup 
nového prostornějšího osobní-
ho automobilu Citroen Berlingo. 
Nákupem nového vozu reaguje-
me na potřeby našich klientů, pro 
které se nástup do stávajícího vozu 
stával díky jejich snížené pohyb-
livosti stále větším problémem. 
Nový prostornější vůz budou využí-
vat zejména na svoz do střediska 
osobní hygieny, odvoz k lékaři, 
na zdravotní vyšetření, na nákupy, 
různé kulturní a společenské akce 
apod. Oblastní charita Žďár nad 
Sázavou mohla nový vůz zakoupit 
díky podpoře Města Bystřice n. P.
a díky výtěžku Tříkrálové sbír-
ky. Nákup prostornějšího auta je 
dalším krokem ke zkvalitňování 
našich služeb a vytvoření co mož-
ná nejlepších podmínek pro naše 
klienty.

Všem, kteří se zasloužili o nákup 
nového auta pro naše klienty, patří 
veliký dík.

Jana Zelená, 
ředitelka Oblastní charity Žďár n.S.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA ZÍSKALA NOVÝ 

VŮZ

Dne 5. října se v malém sále 
Kulturního domu konalo 1. veřejné 
setkání v rámci projektu Komunitní 
plánování sociálních služeb v Bys-
třici n. P. Zprostředkovatelem toho-
to programu je občanské sdružení 
Agora Central Europe a je spolufi -
nancován Evropskou unií (Evrop-
ským sociálním fondem), státním 
rozpočtem České republiky a kra-
jem Vysočina.

Tímto projektem se město snaží, 
pomocí komunikace s občany mi-
kroregionu Bystřicko, o zlepšení 
pokrytí sociálních služeb. Město 
nabídlo spolupráci studentům oktá-
vy z gymnázia, tuto nabídku jsme 
přijali. Naším úkolem je zpracovat 
poskytnuté informace do grafů a dis-
tribuci dotazníků pro cílovou skupi-
nu obyvatel.

Program v Kulturním domě byl 
rozdělen do dvou částí. V první jsme 
se seznámili s aktivitami Agory, 
základními údaji, co projekt obnáší 
a co od něj můžeme očekávat. V dru-
hé části jsme se rozdělili do pracov-
ních skupin, kterými byly: 1) senioři 
a zdravotně postižení, 2) rodina, děti, 
mládež, 3) osoby ohrožené závis-
lostmi, osoby v přechodné krizi, 
nepřizpůsobivé, bezdomovci, neza-
městnaní a osoby z výkonu trestu. 
Tyto pracovní skupiny se zamýšle-
ly, které sociální služby jim chybí 
a jakým způsobem by měly být 
zřízeny a vedeny. Seznámili jsme se 
s organizacemi, které ve městě a oko-
lí působí, a jejich pracovníky. Byla 
nám přiblížena jedna z náplní odbo-
ru sociálních věcí v rámci komunit-
ního plánování. Velmi se nám líbilo, 

že byla vedena otevřená diskuze 
a každý mohl říci svůj názor. Čle-
nové pracovní skupiny byli různých 
věkových kategorií a pocházeli 
z odlišného prostředí, což napomoh-
lo nahlédnout do problémů z více 
stran. Myslíme si, že Komunitní plá-
nování bude ku prospěchu občanů 
a do budoucna by mohlo přinést 
zkvalitnění služeb. 

Pro představu: my jsme se zapojili 
do skupiny Rodina, děti, mládež, kde 
jsme se bavili, co by město mohlo pro 
tuto skupinu lidí zřídit. Mezi našimi 
návrhy bylo například: zbudování 
odpočinkového parku, nová hřiště 
pro děti, kino a další vyžití pro mlá-
dež, zlevnění vstupného do sportovní 
haly pro studenty, lepší informova-
nost rodin o aktivitách sportovních 
klubů a spolků jako jsou Skaut, Orel 
a další. Odcházeli jsme s pocitem, že 
můžeme něco změnit, a tak doufáme, 
že se naše návrhy dočkají realizace.

Věra Zítková, Jana Gregorová, 
Hana Pečinková, Jaroslava Suchá

studentky oktávy

Ověření informací a sdělení změn na tel.: 566 688 219
Po-Čt 17:00-20:00, Pá 13:00-20:00
So, Ne, Svátky 8:00-20:00 (mimo pracovní dobu volat Záchranou službu)

Komunitní plánování sociálních služeb

Centrum prevence 
v Bystřici oslavilo 

10. výročí
Nadosah – centrum prevence, 

jedno ze zařízení Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, oslavilo na kon-
ci měsíce října své výročí. Bývalý 
D-STOP, který změnil s novým škol-
ním rokem svůj název, vznikl před 
deseti lety v Bystřici nad Pernštejnem 
jako jeden z prvních projektů žďárské 
charity. Oslavy byly odstartovány 
v pondělí 30. října ve 12 hodin akcí 
zvanou „Happening Nadosah“. Na 
programu byla tvorba grafi ty na 
sololitové desky, živá i repro hudba, 
fotbálek a soutěže pro děti a mládež. 
Po 16-té hodině vypukl „Climbing 
aneb zdolávání bystřické stěny“ ve 
Sportovní hale. Pozváni byli oprav-
doví horolezci.

V úterý 31. října se od 9-ti do 13-ti 
hodin otevřely dveře centra těm, 
které zajímalo, jak takový  nízkopra-
hový klub pro děti a mládež vypadá 
a jaké služby poskytuje. Návštěvníci 
se setkali se zaměstnanci Nadosahu 
a  mohli se zeptat na cokoli z oblasti 
prevence sociálně nežádoucích jevů 
a rizikového chování nebo jen pro-
hlédnout prostory klubu.

Ve středu 1. listopadu v 15.30 
hodin proběhla v Nadosahu beseda 
na téma: „Nesnesitelná lehkost závis-
losti“. Pozvání přijal Pavel Beneš 
– vedoucí kontaktního centra Spek-
trum ve Žďáře nad Sázavou, který 
zodpověděl spoustu otázek nejen 
o drogách.

Posledním narozeninovým dnem 
byl čtvrtek 2. listopadu. Toužili jste 
někdy pracovat v cirkuse, chodit 
po laně, žonglovat nebo balanco-
vat na koulích a jednokolkách? Ve 
14 hodin jste si to mohli vyzkoušet 
na školním hřišti Základní školy 
T.G. Masaryka v rámci programu 
„Workshop s Legrandem“. V 19 ho-
din centrum zakončilo narozeni-
ny koncertem hip-hopové skupiny 
„Minuta ticha“ v bystřickém klubu 
Milenium. Bystřický Nadosah v sou-
časné době poskytuje služby pro děti 
a mládež ve věku 12-20 let. Jedná 
se především o nízkoprahový klub 
a programy primární prevence sociál-
ně nežádoucích jevů. Sídlo centra je 
v Bystřici nad Pernštejnem na Masa-
rykově náměstí v uličce za Muzeem.

Centrum prevence 
v Bystřici oslavilo 

10. výročí

Tisková zpráva ze dne 2. 11. 2006
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Kdybychom se procházeli brněn-
skými ulicemi 30. let 20. století, 
potkali bychom Otto Eislera nejspí-
še v modrém kabrioletu italské znač-
ky Lancia. Otto Eisler miloval život 
nejméně tak jako architekturu.

Otto Eisler se narodil 1. června 
1893 v Bystřici nad Pernštejnem 
jako nejmladší z pěti synů Theo-
dora Eislera a jeho ženy Arnoštky, 
rozené Hermannové. Otec vlastnil 
menší hospodářství. Zemřel, když 
byly Ottovi tři roky. Matka se pak 
krátce nato odstěhovala s dětmi do 
Brna. Zde Otto v letech 1899-1904 
navštěvoval českou obecnou školu 
a v letech 1904-1912 1. c. k. Českou 
státní reálku na Antonínské ulici. 
Od roku 1912 do roku 1922 (s čtyř-
letou přestávkou vojenské služby) 
studoval na Deutsche technische 
Hochschule v Brně architekturu 
a pozemní stavitelství. Během studia 
praktikoval u Heinricha Tessenowa 
a u Waltra Gropia ve Výmaru. Po 
návratu do Brna si otevřel vlastní 
projekční atelier. Od roku 1930 se 
stal komandistou stavebního pod-
nikatelství svých bratrů ing. Artura 
Eislera a ing. Mořice Eislera. Tato 
společnost byla založena Arturem 
Eislerem záhy po vzniku Českoslo-
venské republiky roku 1919. Patřila 
mezi největší fi rmy v Brně, zaměst-
návala 1000 zaměstnanců a zpraco-
vávala projekční a stavební zakázky. 
Firma bratří Eislerů realizovala klí-
čové stavby brněnské meziválečné 
architektury, jako byla stavba Paláce 
Morava, hotelu Avion či Vila Tugen-
dhat Miese van der Rohe. Realizace 

OTTO EISLER

bratrů Eislerových tak řadí Brno 
mezi nejmodernější města tehdejší 
Evropy.

Otto projektuje pro rodinný podnik 
obytné budovy, především nájemní 
domy, které se v 1. polovině 30. let 
20. století spolu s velkými obchodní-
mi a administrativními objekty staly 
těžištěm jeho tvorby. Dále navrhuje 
rodinné domy a vily, včetně snad 
nejproslulejšího Domu pro dva mlá-
dence, tedy pro sebe a svého také 
svobodného bratra Mořice.

Projektuje územní plán Kamen-
ného mlýna a kolonii stavebního 
družstva v Černých polích.

Projektuje také zahrady prakticky 
všech vil předního stavitele Ernsta 
Wiesnera, dále úpravy pojišťovny 
Phoenix, kde začíná prosazovat 
tzv. racionální purismus. Jedná se 
o architektonický styl či možná až 
fi losofi cký náhled na vnímání pro-
storu, světla a práce s nimi. Otto rea-
lizoval vlastní představu prolomením 
přízemí a patra velkými prosklený-
mi okenními otvory a obložil tyto 
spodní části fasády travertinovým 
obkladem. Projektuje a realizuje 
v tomto duchu domy na ulici Lipová. 
Právě tyto realizace mu zajišťují pro-

* 1. 6. 1893  
   Bystřice nad Pernštejnem
+ 27. 7. 1968  Brno

fesní nesmrtelnost. Je totiž později 
zařazen do světově uznávané práce, 
do tzv. Hitchcockova a Johnsonova 
katalogu jako představitel racio-
nálního purismu, kdy je defi nován 
jasně pozorovatelný rys Eislerova 
stavitelství jako stavební typologie 
a jasná konstrukce usilující přede-
vším o ideu moderní obytné kultury. 
I když je možno zařazovat jeho tvor-
bu do kontextu tvorby brněnských 
funkcionalistů, jeho modelová typo-
vost a úsilí o bytovou racionalitu ji 
odlišuje.

11. dubna 1939 Ottu a tři bratry 
zatklo gestapo pro urážku vůdce. 
Byli uvězněni šest týdnů na Špilber-
ku. Po propuštění se musel denně na 
gestapu hlásit. Ottovi a bratru Hugovi 
s rodinou se podařilo uprchnout do 
Norska. V Norsku si Otto našel prá-
ci asistenta v projekční kanceláři. Po 
obsazení Norska německou armádou 
se pokusil o útěk do Švédska (Hugo-
vi s rodinou se to podařilo), byl ale 
postřelen a odvlečen zpět do Osla. 
Byl následně deportován do Vrati-
slavi a posléze do Osvětimi. Tam se 
setkal s bratrem Mořicem, s nímž 
společně podstoupil pochod smrti do 
Buchenwaldu, kde je 11. dubna 1945 
osvobodila americká armáda. V červ-
nu téhož roku se vrátili domů. Ostatní 
bratři během války zahynuli.

Mořic znovuobnovil stavební fi r-
mu, se kterou Otto spolupracoval. 
Roku 1946 se Otto oženil s Ger-
trudou Kenderovou. V této době 
podruhé vrcholí jeho projektantská 
činnost, jen v letech 1947-1948 
vytvořil téměř dvě desítky návrhů, 
většinou obytných staveb. V roce 
1948 byl Mořicův stavitelský podnik 
znárodněn. Otto pracuje samostatně. 
Od roku 1950 byl externím zaměst-
nancem Botanické zahrady Masary-
kovy univerzity v Brně. Podílel se 

především na projektech pavilonů 
a expozic Zoologické zahrady 
v Brně-Bystrci a jako milovník pří-
rody spoluzakládal ZOO v Lešné. 

Byl nadaným kreslířem, přede-
vším krajin milované Českomorav-
ské vysočiny, navrhoval a vyřezá-
val loutky, sbíral grafi ku a knihy. 
Miloval sport-lyžoval, běhal dlouhé 
tratě, hrál tenis na kurtu své zahrady, 
boxoval na terase svého domu. Rád 
cestoval, hodně času trávil ve Švý-
carsku a Egyptě. 

Otto Eisler zemřel 27. července 
1968 v Brně.

Osobně jsem měl možnost strávit 
díky přátelům několik dní ve vile 
v Lipové ulici v Brně, která je tak 
zásadně ovlivněna prací Otto Eis-
lera. Bydlet v takové domě je vel-
mi intimní zážitek, který je nutno 
osobně prožít, abychom pochopili 
Eislerovo chápání prostoru, světla, 
vlastního bytí. A moji přátelé, kte-
ří zde žili dlouhodobě, mi dokon-
ce vyprávěli, že když se do domu 
nastěhovali, měli pocit, že dům 
s jejich příchodem opět ožil. Říkali 
dokonce, že mají téměř nesdělitel-
ný pocit, že „dům je jaksi rád, že 
v něm bydlí.“ A tak mi věřte, že mám 
upřímnou radost, že si na životním 
díle bystřického rodáka čas zase jed-
nou tak trochu vylámal zuby. 

Ladislav Pokorný
Poznámka redakce:

Jsme rádi, že o čtenářsky oblíbe-
nou rubriku „Bystří lidé v bystrém 
městě na bystré vodě“ projevili 
zájem další autoři. Prvních deset 
pokračování sepsal Hynek Jurman, 
dnešní příspěvek je od Ladisla-
va Pokorného, příspěvky přislíbili 
i Vladimír Cisár a Petr Dvořáček. 
Případní další dopisovatelé mohou 
své práce nabídnout v redakci Novin 
Bystřicka.

Většina z nás se ve škole učila číst 
pomocí analyticko-syntetické meto-
dy (= slabikovací, kdy se spojují hlás-
ky do slabik a potom se teprve pře-
chází ke čtení celých slov). Ti, kteří 
však uměli číst ještě před vstupem do 
školy, využívali při čtení hláskování, 
četli tzv. po písmenkách. Dá se říci, 
že téměř každé šestileté dítě se umí 
podepsat hůlkovým písmem, které je 
zaujme především svojí jednoduchos-
tí. Této skutečnosti využívá tzv. gene-
tická metoda (geneze = vývoj), která 
je pro děti přirozenější a podle níž od 
letošního školního roku vyučujeme 
čtení v prvních třídách Základní ško-
ly T. G. Masaryka v Bystřici n. P.

Děti se začínají učit číst prostřed-
nictvím velkých tiskacích písmen, 
která jsou dětem bližší. Je pro ně 
snadné zachytit a zapamatovat si 
grafi ckou podobu hůlkového písma. 
Poté se přirozeně přechází k osvojení 
si malé tiskací abecedy a děti jsou se-

znamovány i s psacím písmem. Hlás-
kování pomáhá dětem i při psaní, 
neboť si postupně vybavují jednotlivá 
písmena a nedochází k jejich občas-
nému vynechávání.

Hlavní myšlenkou genetické me-
tody výuky čtení je naučit děti číst 
s porozuměním, a to již od samého 
počátku, což jim vyhláskování slova 
a následně jeho celé přečtení umož-
ňuje. Děti umějí číst již po prvních 
3 – 4 měsících ve škole, dokáží pra-
covat s textem, mnohem dříve mohou 
číst zajímavé texty, příběhy, pohádky. 
Jde o metodu přirozenou a motivující 
k dalšímu čtení. Genetickou meto-
dou se učilo čtení do roku 1951, kdy 
bylo v ČSR vytvořeno tzv. jednotné 
školství, které povolovalo pouze 
jedinou metodu výuky čtení – ana-
lyticko-syntetickou (slabikovací). Ve 
školním roce 1995-96 se souhlasem 
MŠMT ČR paní PhDr. Jarmila Wag-
nerová, CSc., koncipovala projekt, 

jehož cílem bylo využít myšlenek 
a zkušeností, které měl s genetic-
kou metodou český elementarista 
a básník Josef Kožíšek. Jeho čítanka 
„Poupata“, která klade důraz na čtení 
a porozumění textu hned od počátku, 
je dodnes vzorem pro tvorbu českých 
čítanek a jistě si na ni rádi vzpome-
nou leckteří dědečkové a babičky.

Naši prvňáčkové již nyní běžně 
čtou, zapisují slova a krátké věty, 
vyťukávají slova na klávesnicích… 
Psaní podporuje čtení a naopak, a tak 
děti dělají veliké pokroky a práce je 
baví. Vidíme, že většina dětí čte s chutí 
a že tato staronová Kožíškova meto-
da podchytila jejich zvídavost a chuť 
do učení. S blížícími se Vánocemi se 
společně s dětmi těšíme, že knížka, 
kterou určitě pod stromečkem na-
jdou, jim udělá radost a budou si ji 
moci samy začít číst. Žádná z vyučo-
vacích metod samozřejmě není spás-
ná, není vhodné to chtít nacházet ani
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Na Základní škole T. G. Masaryka prvňáčci už čtou
v genetické metodě. Je vždy nutné při-
hlédnout také k individuálním zvlášt-
nostem a osobnímu tempu každého 
dítěte. U této metody chceme využít 
její motivace k dalšímu čtení, ke čtení 
s porozuměním, její smysluplnosti, 
přirozenosti a jednoduchosti. Jde pře-
ce o výběr cesty směřující k cíli.

Myslíme si, že jsme pro prvňáčky 
v naší škole tu správnou cestu zvoli-
li, a chtěli bychom po ní jít i nadále. 
A protože čas ubíhá velmi rychle 
a po Vánocích se budeme těšit na 
zápis dalších prvňáčků, byli bychom 
rádi, kdyby přijali naše pozvání na 
návštěvu k prvňáčkům letošním. 
Ve středu 29. listopadu od 8.00 a ve 
čtvrtek 30. listopadu ve 14.30 hodin 
se všichni budoucí školáci a jejich 
rodiče mohou přijít do prvních tříd 
ZŠ TGM podívat, co se děje a jak to 
vypadá, když se prvňáček učí číst, 
psát a počítat.

Hana Nosková
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Letošní tradiční Svatováclavské 
hody se uskutečnily ve Zvoli 24. září 
a v Branišově 1. října.

Zvolské i branišovské hody mají 
svůj osobitý ráz, ke kterému patří 
mládež oblečená v hezkých  vlast-

TRADIČNÍ HODY VE ZVOLI A V BRANIŠOVĚ 

noručně šitých krojích, dále pardon, 
generál, kati, soudní tribunál…… 
Musí zde být především koně, dále 
beran, který na sebe vzal hříchy, kte-
ré napáchali občané z našich obcí 
v tomto roce. 
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Polní dřevěná kaplička v Branišově
Při procházce podzimní krajinou 

si málokdo z nás uvědomuje, že 
někdy často míjíme drobné stav-
bičky, které jsou již samozřejmou 
součástí našeho okolí. Téměř jsme 
přestali vnímat tyto drobné stavby 
mající svou historii a lze z nich 
vyčíst něco z minulosti nebo se 
dovědět o lidech, kteří je zbudo-
vali. Jsou to různé kamenné i dře-
věné kříže, boží muka nebo smírčí 
kameny roztroušené po naší krásné 
Vysočině.

Mezi tyto drobné stavby přibyla 
v poslední době i malá dřevěná kap-
lička v Branišově. Tato stavba vznik-
la díky obětavosti rodiny p. RNDr. 
Vladimíra Halase z Brna.   Kaplička 
rozšíří počet míst, u nichž je mož-
né se zastavit a pohledem do pěk-
ného údolí „Olešenského potoka“ 
v tichosti  posedět a odpočinout. 

Stavba je umístěna severně od 
obce Branišov a je přístupna po 
zpevněné cestě směrem z Brani-
šova k lesu „Zvolák“. Uvnitř kap-
ličky je pověšen měděný ručně 
tepaný obraz „Svaté rodiny“, který 
zhotovil místní farář ThDr. Anto-
nín Sporer. 

Kapličku vysvětil pan farář za 
hojné účasti občanů místních i z 

okolních obcí v neděli 22. října 
2006.   

Jsme velice rádi, že žijeme v pro-
středí, kde ještě existují lidé, kteří 
mají úctu k odkazu našich předků. 
Za cenu svého volného času jsou 
ochotni se věnovat něčemu, co 
nepřináší žádný zisk, ale naopak 
vkládají svoje fi nanční prostředky 
pro dobrou věc. Skutečnou hodno-
tu této stavby, která vznikla díky 
tomuto pěknému počinu, si lze 
vychutnat pouze na místě samém. 
A proto přijměte pozvání podívat  
se k nám do Branišova.

                                       Pohyb a zdraví
Sport a pohybová aktivita je na denním programu naší školy. Pod-

zimní vyvrcholení našeho ozdravného programu byla Miniolympiáda, 
kde si děti změřily své síly i se staršími žáky z druhého stupně.

Za vedení ZŠ Zvole
H. Vítová

Soudní tribunál předčítá všechny 
napáchané hříchy, které jsou na hlavu 
berana svedeny. Kati jej chtějí za ně 
popravit, ale hlavní jezdec (laufr) mu 
dává pardon.  Beran nakonec dostává 
milost, život je zachráněn a hodová 
chasa vesele tančí kolem máje. Večer 
na taneční zábavě v Branišově mlá-
dež předvedla již tradiční hodové 
předtančení, které nacvičuje nejméně 
2 měsíce dopředu. A pak si vesele 
zakřičí: 

Čí jsou hody? Naše! Čí jsou dlu-
hy? Starostovy! 

Ty letošní hody v Branišově natá-
čela  Česká televize Brno do pořadu 
„Náš venkov“.

Zastupitelstvo obce Zvole tou-
to cestou děkuje mládeži a SDH 
ve Zvoli i v Branišově za udržová-
ní těchto krásných tradic v našich 
obcích. Je již málo obcí v okolí Bys-
třicka, kde se tyto tradiční hody stále 
slaví. 

* POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA *

Ve dnech 20. a 21.10.2006 proběhly v naší obci volby do Zastupitelstva 
obce Zvole.            

O přízeň voličů se ucházeli kandidáti na kan-
didátkách KDU-ČSL, SNK, KSČM. Ve volbách 
do zastupitelstva obce byly podle výsledků pře-
vzatých od třech okrskových volebních komisí 
zjištěny výsledky v naší obci: 

- KDU – ČSL  získala celkem 1.961 hlasů 
            a šest mandátů. 

- SNK - získalo 917 hlasů a tři mandáty.
- KSČM získala 797 hlasů a dva mandáty
Jména a příjmení zvolených členů zastupitel-

stva:

KSČM 
1. Ing. Jan Vítek
2. Jaroslav Večeřa

KDU – ČSL   
1. Mojmír Starý
2. Vlastimil Fendrych
3. Iva Kazdová
4. Libuše Ježová
5. Ing. Vladimír Jindra
6. Pavel Tulis

SNK
1. Ing. Miroslav Málek
2. Ing. Lucie Mičínová
3. Hana Tulisová

Ustavující zasedání Obecního zastupitelstva obce Zvole se uskuteč-
nilo v pátek 3.11. 2006. Nově zvolení členové zastupitelstva složili slib 
a schválili nový „Jednací řád zastupitelstva obce“.

Do funkce starosty obce byl zvolen p. Mojmír Starý a místostarostou 
obce se stal p. Ing. Jan Vítek. Po  provedené volbě starosty a místostarosty 
následovalo ustavení výborů a komisí.

Všem novým členům Zastupitelstva obce Zvole přejeme hodně zdraví, 
do funkce zastupitele obce mnoho pracovního elánu, trpělivosti a pozitiv-
ního myšlení. 

Touto cestou děkujeme i všem našim spoluobčanům za účast při volbách 
a za podporu, kterou svou volbou dali nově zvolenému zastupitelstvu obce.  
Věříme, že nově zvolení zastupitelé obce se budou společně snažit pracovat 
tak, abychom dosáhli dobrých výsledků a dále zvelebovali naši obec.

Volby do zastupitelstva obceVolby do zastupitelstva obce
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NAŠE  ŠKOLIČKANAŠE  ŠKOLIČKA 
Start do nového školního roku 

proběhl na naší škole s úsměvem. 
Po slavnostním zahájení pan sta-
rosta rozstřihl pásku nové školičky, 
která se přes prázdniny proměnila. 
Nová učebna družiny se prosvět-
lila a byla vybavena odpočinko-
vým nábytkem. Počítače se pře-
stěhovaly do jedné z tříd, aby byly 
lépe využívány v hodinách. By-
ly doplněny novými počítači a spous-
tou výukových programů. 

Zábavnou formou si tak žáci mo-
hou ověřovat své znalosti, ale i pro-

věřovat je při řešení různých situací. 
Už i žáček první třídy cestuje za-

hradou složenou z písmenkového 
trávníku a ukazuje svému psíčkovi 
správnou cestu tak, aby nespadl do 
potoka. Pexesa a omalovánky jsou 
odměnou za správné řešení.

Starší žáci mohou počítače využí-
vat i na získávání informací z inter-
netu. Dozvědí se tak například zají-
mavosti o místě, které si vybrali pro 
svůj školní výlet.

H. Vítová, 
ředitelka ZŠ Zvole

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM ROKU 2006

V JOSEFOVĚ SE DOČKALI

Naše škola pořádá letos 4. ročník výtvarné soutěžní výstavy: „O nej-
lepší strom roku“. Letos nám velice pomohla nabídka naší soutěžní výsta-
vy pomocí e-mailových zpráv, a proto se jí účastní celkem 10 škol.  

Zúčastněné školy 
Základní škola Sněžné      
Základní škola Lavičky
Základní škola Křoví 
I. Základní škola Bystřice nad Pernštejnem
Základní škola Velké Meziříčí 
Základní škola Velké Meziříčí – Sokolovská
Základní škola Lísek 
Základní škola Dolní Rožínka
Základní škola Rožná 
Základní škola Velká Bíteš
Základní škola Bory      
Základní škola Zvole

Naše výstava potrvá  od 30. října do 28. listopadu.

Navštívit nás můžete každý všední den 
od 8.00 do 15.15 hod. 

 V sobotu a v neděli dopoledne od 8.00 hodin do 10.00 hodin 
a odpoledne od 14.00 hodin do 16.30 hodin.

Těšíme se na viděnou.
H.Vítová, 

 ředitelka ZŠ Zvole
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Josefov, místní část obce Rožná, 
leží 2 km od hlavní silnice ve směru 
Rožná – Bystřice n. P. Žije zde 60 
obyvatel. Vzdálenost 2 km je hod-
ně, nebo málo? Záleží na tom, zda 
je ujedeme autem, nebo zda je musí 
ujít pěšky děti se školní brašnou na 
zádech, dospělí či důchodci v silném 

mrazu nebo za deště. 
Občané Josefova projevili zájem 

o zřízení autobusové zastávky v červ-
nu 2005. Po prověření možnosti, 
zda by sem autobus mohl zajíždět, 
zastupitelstvo obce záměr schválilo. 
By-lo však nutné vybudovat obra-
tovou smyčku pro otáčení autobusu 

a autobusovou zastávku s přístřeškem. 
Jako nejlepší místo pro stavbu se jevil 
prostor před kapličkou. Ale nebyla 
to jednoduchá záleži-tost.  

Pozemky nebyly v majetku 
obce. Díky po-chopení vlastníků 
obec pozemky vykoupila a necha-
la vypracovat projektovou doku-
men-taci u Ing. Luboše Vetešníka 
z Horní Rožínky. Po vyřízení sta-
vebního povolení pracovníci fi rmy 
COLAS CZ, a.s. provoz Polička, 
středisko Bystřice n. P., stavbu 
v druhé polovině 
července letošní-
ho roku zahájili. V 
srpnu byla stavba 
úspěšně dokonče-
na. A 4. září 2006 
již mohli první ces-
tující nastoupit do 
linkového autobusu 
ZDARU, a.s. Žďár 
nad Sázavou pří-
mo před kapličkou 
v Josefově. Nákla-
dy na stavbu dosáh-
ly 557 tisíc korun. 

Nemusíme jich však litovat, jsou to 
účelně vynaložené prostředky na 
zajištění základní dopravní obsluž-
nosti.  

Stavba „otočky“ citlivě splynula 
s okolím a zdůraznila prostou krásu 
kapličky z roku 1894. O svou kaplič-
ku, zasvěcenou P. Marii Lurdské, se 
občané z Josefova vzorně starají, za to 
je musím pochválit a poděkovat jim. 
Přeji jim, aby otočka dlouho sloužila 
a autobus sem cestu vždy našel!

Eva Sýkorová, starostka

POZVÁNÍ
* biblická hodina pro děti, při 

níž vykládáme biblickou dějepravu 
a povídáme si. Cílem je představit 
dětem křesťanský pohled na svět 
a na život. Středa 14:45

* biblická hodina pro dospělé, 
kde si přečteme pár veršů nebo 
kapitolu z bible a zamýšlíme se 
nad nimi. Čtvrtek 17.00

I tento školní rok vás chci pozvat 
k pravidelným setkáním, která se 
konají ve sborovém domě Česko-
bratrské církve evangelické (Nová 
čtvrť 504, Bystřice nad Pernštej-
nem):

* bohoslužby; třetí neděli 
v měsíci jsou bohoslužby rodinné 
(a křestní). Neděle 7.50 

* 1. neděli v měsíci se konají ve 
14.00 bohoslužby na Hotelovce ve 
společenské místnosti.

* Další setkání mládeže, kon-
fi rmandů (těch, kdo se rozhodli 
potvrdit svůj křest), střední gene-
race, kruhu (letos představujeme 
neziskové organizace), maminek 
s dětmi, dětí ve výtvarné dílně 

a pěveckého sboru se konají v kos-
tele v Novém Městě. 

Pokud se chcete některého setká-
ní zúčastnit, kontaktujte farářku. 

 
Markéta Halamová

mob. tel.: 602 325 064
e-mail: marah@centrum.cz, 
marketa.halamova@evangnet.cz



SPORT, KULTURA

Dne 14. září 2006 zemřel po dlou-
hé a těžké nemoci pan Jiří MIKU-
LECKÝ z Nedvědice. Sportovec, 
rybář, vždy veselý společník.

Jirka hrával aktivně basketbal za 
TJ Spartak Štěpánov plných 15 let, 
aby později ještě vyzkoušel dresy 
Nedvědice a Bystřice. Jirkovi se pře-
zdívalo „Zlatá ruka“, protože dokázal 

ZEMŘEL JIŘÍ MIKULECKÝ
bezchybnou střelbou z dálky rozho-
dovat vyrovnaná utkání. Byl však 
nejen hráčem, postupně se stal i roz-
hodčím, trenérem a funkcionářem. 

Jirka Mikulecký také nezkazil 
nikdy žádnou legraci, dokázal si ji 
udělat i sám ze sebe. Mnozí jsme 
ho v posledních letech znali jako 
pohodového správce chatek Geam 
na Vranovské přehradě.

Jirka vždy nerad prohrával, bojo-
val pokaždé doslova do posledního 
dechu. Stejně jako na hřišti bojoval 
statečně a s nadhledem téměř dva 
roky se zákeřnou nemocí. Jsou však 
zápasy, které se vyhrát nedají!

Jirko, tvoji kamarádi-sportovci 
ze Štěpánova, Nedvědice, Bystřice 
a okolí na Tebe nikdy nezapomenou!

Hynek Jurman

Tenisová školička

Tenisový rok 2006Tenisový rok 2006
Tenisový klub Bystřice nad Pern-

štejnem má za sebou již 15. sezonu 
po svém osamostatnění. Do soutěží 
družstev byla přihlášena tři družstva 
dospělých a jedno družstvo mládeže. 
„A“ družstvo (v sestavě Balabán, 
Kolář, Kratochvíl, Kučera I., Kučera 
P.) obsadilo v krajské soutěži III. se 
dvěma výhrami celkově šesté místo, 
ale vzhledem k sestupu více družstev 
z vyšších soutěží muselo hrát baráž 
o udržení. V ní nejprve prohrálo 
v Brně s Ingstavem“B“ 3:6, ale poté 
porazilo Sokol IV. Brno 6:3 a díky 
tomu soutěž zachránilo. Největšími 
oporami týmu byli Jaroslav Balabán 
a Ivan Kučera. 

Úspěšné bylo družstvo starších 
žáků, které hrálo v KS III. a ve své 
první sezóně obsadilo 6.místo, když 
tři zápasy vyhrálo a ve čtyřech odešlo 
poraženo. Družstvo hrálo v sestavě 
Patrik Batelka, Zdenda Kolář, Domi-
nik Handl, Marek Svoboda, Lukáš 
Veteška, Klára Menoušková a Sára 
Švédová. Nejúspěšnějším hráčem byl 
Zdenda Kolář, ale pochválit můžeme 
všechny členy družstva, zejména děv-
čata, která se velmi zlepšila. Kolář 
se stal také nejlepším hráčem klu-
bu, neboť je na celostátním žebříčku 
v kategorii mladších žáků prvním 
hráčem ročníku 1996 a celkově je na 
61. místě.

„B“ hrálo v okresním přeboru 
mužů a obsadilo 4. místo, „C“ hrálo 
okresní soutěž a mezi 10 týmy obsa-
dilo 7. místo.

V červenci proběhl na kurtech TK 

celostátní tenisový turnaj mladších 
žáků ELCOM CUP 2006, kterého se 
zúčastnilo 14 hráčů z celé Moravy. 
Ve dvouhře zvítězil Zdenda Kolář, 
když ve fi nále porazil Josefa Bahulu 
z Jiskry Otrokovice, ve čtyřhře byl 
nejúspěšnější pár Hajaš, Vitouch ze 
ŽLTC Brno.  

Na začátku srpna jsme pořádali již 
28. ročník tradičního turnaje mužů. 
Zúčastnilo se ho 16 hráčů z Bystřice 
a okolí a zvítězil Jaroslav Balabán, 
když ve fi nále přehrál Ivana Kučeru. 

Na začátku září jsme pro členy 
našeho klubu uspořádali tzv. „Fami-
ly Cup“ pro rodinné dvojice. Velice 
zajímavé akce se zúčastnilo 8 párů, 
celkovým vítězem se stali otec a syn 
Kolářovi. Věřím, že příští rok nás 
bude mnohem víc.

Čtvrtý rok jsme ve sportovní hale 
pořádali „Tenisovou školičku“ pro 
děti od 7 do 10 let. Zúčastnilo se jí 
12 dětí a budeme ji pořádat také 
v roce 2007.

I v letošním roce jsme pokra-
čovali v údržbě tenisového areálu. 
Dokončili jsme a zprovoznili nové 
zavlažování a opravili prasklou jím-
ku. Významně nám pomohlo formou 
grantů zejména město Bystřice nad 
Pernštejnem, ale podílely se i fi r-
my Cormen, ELCOM, E.mont., 
Mega, ABC Kovopit Engineéring 
a Beton SPH. Díky jejich fi nanční 
pomoci i díky členům TK pokraču-
jeme v další re-konstrukci areálu TK 
a chci jim touto cestou poděkovat.

Zdeněk Mašík

Již pátý ročník tenisové školičky 
bude od 5. 1. do 23. 2. 2007 pořá-
dat ve sportovní hale Tenisový klub 
Bystřice nad Pernštejnem. Pod vede-
ním trenérů a hráčů TK se zde budou 
moci seznámit se základy tenisu děti 
ve věku od 7 do 10 let. 

Tenisová školička bude probíhat 

každý pátek v době od 15,00 - 16,30 
hodin. Zájemci o tuto školičku mo-
hou svoje děti přihlásit v recepci 
sportovní haly buď osobně nebo na 
telefonním čísle 566 551 098. Počet 
dětí bude omezený. Cena za celý 
kurz je 300,- Kč/dítě. Děti si mohou 
půjčit tenisovou raketu.

A zase budou Vánoce

VYNIKAJÍCÍ  ÚSPĚCHVYNIKAJÍCÍ  ÚSPĚCH

V prostorách Městského muzea  proběhla v neděli vernisáž výstavy 
...A zase budou Vánoce. Olomoucké výtvarnice-Barbora Bendová a Jar-
mila Krečmanová zde až do 9. prosince vystavují keramiku a obrazy.

Foto a text: Vlado Cisár

Dne 12. 11. 2006 se v Brně uskutečnila pohárová soutěž GRAND 
PRIX SPORTLIFE 2006 v kulturistice.

Člen TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem Martin Jílek obsadil
v kulturistice mužů masters nad 80 kg vynikající 1. místo.

                                                                               Gratulujeme!

Když jsem se v létě roku 1979 
přestěhoval s rodinou do Bystřice, 
vzpomínám si velmi živě na zají-
mavé setkání. Brzy u nás zazvonil 
člověk, kterého jsem neznal. Před-
stavil se jako Josef Kšica a pozval 
mne na zkoušku pěveckého sboru 
Vysočina. Protože jsem již dříve 
měl určité pěvecké zkušenosti, na 
zkoušku jsem přišel a posléze jsem 
se stal členem sboru. Tak jsem měl 
možnost se seznámit s řadou milých 
lidí, se kterými jsem prožil krásné 
období s mnoha koncerty i s něko-
lika zájezdy. Velmi rád vzpomí-
nám na krásné chvíle se zpěváky 
a musím říci, že jsem nepoznal 
mnoho takových osobností kultu-
ry, jako byl pan Kšica. Hudebník 
tělem i duší, člověk kultivovaný 
a citlivý, udělal pro Bystřici a její 
kulturní život velmi mnoho. Jsem 

VZPOMÍNKA NA PANA JOSEFA KŠICU

rád, že jsem se s manželkou měl 
možnost zúčastnit benefi čního kon-
certu dne 11. listopadu v chrámu 
sv. Vavřince. Myslím, že všichni, 
kteří byli přítomni, zažili krásný 
a nezapomenutelný večer na pa-
mátku nedožitých 80. narozenin 
pana Josefa Kšici.

Účinkující syn Josef s manžel-
kou Pavlou a vnuk Přemysl připra-
vili velmi pěkný program varhan-
ních skladeb i duchovních písní, ve 
kterých jsme mohli slyšet mimo-
řádné hudební nadání pana Kšici 
i jeho syna Josefa, prostředí naše-
ho chrámu umožnilo mimořádný 
a hluboký umělecký zážitek. Chtěl 
bych za nás všechny poděkovat 
a věnovat vzpomínku vzácnému 
člověku panu Josefu Kšicovi. 

S úctou
Ludvík Ducháček s rodinou

VZPOMÍNKA NA PANA JOSEFA KŠICU



 SPORT, INZERCE

• Dubové podlahy, schody, střeš-
ní okna – 777 788 164

• Nebankovní půjčky. Telefon: 
739 097 053

• Nakladatelství Dona hledá pro 
pobočku ve Žďáře nad Sázavou 
spolupracovníky, spolupracov-
nice na rozvoz knih s vlastním 
autem, vhodné i pro důchodce. 
Zaškolíme. Tel.: 739 06 76 95

•  Pronájem místnosti k podniká-
ní v Bystřici n.P. na Masaryko-
vě náměstí č. 53. Informace na 
telefon 732 921 073.

• www.zbavteseuveru.cz

SPANILÁ JÍZDA

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Letos má náš oddíl ASK Bys-
třice n.P. v soutěžích přihlášena 
tři fl orbalová družstva - muže 
(Jihomoravský přebor), starší žáky 
(Jihomoravská liga) a dorost (Jiho-
moravská liga). Již před začátkem 
soutěží jsme si dali jasné priority. 
Týmy mužů a starších žáku mají 
za úkol po generačních výměnách 
sehrát zápasy bez větších ambicí 
a získat zkušenosti do příští sezó-
ny. A tak hlavní prioritou letošní 
sezony je tým dorostenců, kde 
jsme si dali smělý cíl - poprat se 
o postup do I. ligy dorostenců. Pro 
nováčka soutěže nic neobvyklého, 
že? Zejména, když postupuje pou-
ze vítěz ze čtrnáctičlenné skupiny.

Třetinu zápasů máme za sebou, 
a tak malá rekapitulace. Do sou-
těže jsme vstupovali s obavami 
jednak z herního projevu a jednak 
i z fi nanční náročnosti (sehrajeme 
9 turnajů a pouze jediný doma). 
Dosud jsme sehráli šest soutěžních 
utkání a společně s týmem Orel 
Uherské Hradiště jsme jako jediní 
zatím neokusili hořkost porážky 
a drze jsme se usadili na čele ta-
bulky. Cesta ale nebyla jedno-
duchá, jak by se na první pohled 
mohlo zdát a ještě nejsme na kon-
ci. Utkání jsou velmi bojovná, 
fyzicky náročná. Máme za sebou 
utkání jednoznačná i pěkné ner-
váky. Například zápas s Bulldogs 
U-16 jsme ze stavu 0:2 otočili 
na 3:2, a v poslední minutě přišli 
o výhru. Zápas s Třebíčí jsme zase 
z vedení 4:0 ztratili do remízy 7:7 

a výhru strhli na naši stranu opět 
v poslední minutě. Zde je souhrn 
našich dosavadních výsledků ASK 
- TJ Lubná 13:4, ASK – SPA Sokol 
Brno 6:2, ASK – Bulldogs C- 16 
3:3, ASK – FbK Svitavy 3:1, ASK 
– Bulldogs B 6:1, ASK – SK Tře-
bíč 8:7. Po měsíční přestávce nás 
čekají velice těžká a klíčová utkání 
pro vývoj ve skupině s celky ZŠ 
Horní, SFK Kozel Počenice, FBC 
Bučovice, Orel Uh. Hradiště – nej-
většími kandidáty na postup.

Obavy nám zatím dělá cestová-
ní. S našimi omezenými možnost-
mi dopravních prostředků přepra-
vujeme na turnaje zatím suverénně 
nejmenší počet hráčů, o 5 méně než 
soupeři. A tak uvidíme, jak dlouho 
naši borci vydrží fyzicky. 

Závěrem mi dovolte poděko-
vat hráčům za dosažené výsledky 
a reprezentaci města. Současně 
bych chtěl ještě jednou nabídnout 
našim fanouškům, sportovním pří-
znivcům - pojeďte s námi strávit 
jedno nedělní odpoledne a zhléd-
nout naše utkání. Nudit se určitě 
nebudete a podporu potřebujeme. 
V Bystřici se totiž představíme až 
31.3. 2007. Podrobnosti o našich 
plánovaných zápasech vám rádi 
sdělíme osobně, nebo je naleznete 
na internetových stránkách http//:
askbystrice.webgarden.cz /. O sou-
těžních utkáních mužů a starších 
žáku podáme informace v příštím 
čísle. 

Za ASK Bystřice n.P.
Luboš Císař
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ODĚVY - ČISTÍRNA
Marta Tomášková

Masarykovo nám. 50
V pasáži u Mazourků

Nabízíme 
oblečení pro volný čas

batohy, kabelky, peněženky 
a spacáky značek

LOAP, VACANAT, SAM73, 
PLEAS, HANNAH, ELLIP-

SE, OZONE, HIS, HERO

Provozujeme čistírnu oděvů 
a peří.

Otevřeno denně.
8.30 - 12.00  13.00-16.00

SO 9.00 - 11.00

V měsíci září byla ukončena na 
střelnici v Chocholouši střelecká 
sezóna ve střelbě z malorážky tře-
mi závody.

Poslední závod v kraji Vysočina 
se střílel ve Velkém Meziříčí, na 
němž se naši střelci umístnili na 7., 
8. a 12. místě. Chtěl bych vyzdvih-
nout výsledky dorosteneckých střel-
ců: Nečase, Zacha a Čapky, kteří se 

ZE STŘELECKÉHO KLUBU
ve čtyřkolové soutěži umístnili tak-
to: Nečas - 1. místo, Zach - 5. místo 
a Čapka - 9. místo z 21 startujících.

Rádi bychom Vás ještě jednou 
pozvali na 25. listopad do velkého 
sálu Kulturního domu, kde  se usku-
teční Velká cena města Bystřice 
ve střelbě ze vzduchových zbraní 
všech disciplín a kategorií. 

František Vobr

SPANILÁ JÍZDA
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