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Ing. Karel Pačiska
starosta

Mgr. Miroslav Novák
radní

Bc. Josef Vojta
místostarosta

MUDr. Pavel Lukša
radní

MUDr. Aleš Ptáček
radní

Mgr. Alois Bouček
radní

Mgr. Vlasta Moncmanová
radní

Zastupitelstvo města na svém úvodním zasedání dne 3. listopadu zvolilo ze svého středu novou radu v tomto složení:

ZASTUPITELSTVO ZVOLILO NOVOU RADU

KALENDÁŘ „BYSTŘICKO 2011“

Krásným vánočním dárkem může být nástěnný kalendář, který vydalo Měs-
to Bystřice nad Pernštejnem. Autorem panoramatických fotografi í je Milan 
Peňáz. Kalendář zakoupíte v turistickém informačním centru.                    -HJ-
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Město v letošním roce získa-
lo dotaci ve výši necelých pět 
miliónů korun ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na cyk-
lostezku vedoucí od letiště nad 
Domanínkem k parkovišti u silni-
ce I/19 u Domanínského rybníka. 
Její délka je 2,3 km a šířka 2,5 
metru. Stezka bude oddělena od 
zpevněné cesty pro zemědělskou 
techniku 60 cm vysokým dře-
věným zábradlím. Cyklostezka 
má asfaltový povrch a relativně 

NOVÁ CYKLOSTEZKANOVÁ CYKLOSTEZKA
rovinatý reliéf, a proto je vhodná 
nejen pro cyklisty, ale i pro milov-
níky kolečkových bruslí.

Město chystá na příští rok dal-
ší dvě žádosti o dotaci na cyklo-
stezky, první podél řeky Bystřice 
od Lužánek do Domanínku včet-
ně 300 metrů dlouhého okruhu 
a druhou od Domanínka přes ulici 
Na pile do Domanína k Borovin-
ce. Doufejme, že budeme opět 
úspěšní.

Josef Vojta, místostarosta

Z historie i současnosti města se 
v připravované knize dozvíte leda-
cos. Třeba kolikrát vyhořelo, kolik 
kdy bývalo v Bystřici hospod, kolik 
žáků navštěvovalo zdejší školy, jaké 
vrchnosti nám vládly, jak se v Bys-
třici popravovalo, které cechy patřily 
k nějvětším, jaké spolky v Bystřici 
vznikly a vůbec jak šel život ve měs-
tě na bystré vodě. Nechybí ani soupis 
zdejších památek a výčet osobnos-
tí. Závěr knihy tvoří čtivé příběhy, 

z nichž připojujeme pár drobných 
ukázek:

„Je paradoxem, jakým způsobem 
vyhlášený petardář Jan z Pernštej-
na zahynul v bitvě u pevnosti Ráb 
30. září 1597. Rána z tureckého děla 
jej zasáhla do prsou a od trupu oddě-
lila hlavu, levou ruku a levé rameno. 
Pernštejnský rod se pomalu ztrácel 
v propadlišti dějin…“

(O vynálezci „Pernštejnské petar-
dy“ Janovi z Pernštejna)

KNIHA O BYSTŘICI

(Pokračování na str. 12)
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SRPEN 2010
24.8.  Valerie Reisingerová
ZÁŘÍ 2010
13.9.   Nela Švestková
21.9.   Ladislav Munka
22.9.   Adéle Mudrochová
28.9.   Zuzana Fárková

PROSINEC 2010 
Marie Horáková   90 let
MUDr. Ludmila Milotínská 86 let
Miloslav Veselý   80 let
Hedvika Rosenbergová   75 let
Vladimír Suchánek   75 let
Vlasta Zítková   70 let
Jana Chovancová   70 let
Danuše Havlíčková   70 let
Ladislav Bureš   70 let

ZÁŘÍ  2010
13.9.   Vladimír Hájek
13.9.   Marie Horatiusová
18.9.   Alena Štorková
23.9.   Ladislav Krásenský
29.9.   Ing. Pavel Rössler
ŘÍJEN 2010
  2.10.   František Macháček
  5.10.   František Bobek
  7.10.   Karel Schwarzer
  8.10.   Bohumil Křenek
20.10.  Františka Kincová
26.10.   Alois Bouček

KULTURNÍ A SPOLE ENSKÉ AKCE, SPOLE ENSKÁ KRONIKA
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCEKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

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

SPOLEČENSKÁ SPOLEČENSKÁ 
KRONIKAKRONIKA

Jubilanti

Narození

 konec listopadu, prosinec 2010 
Datum Název akce Místo Organizátor 

od 23. 8. 2010 Prodejní výstava obraz  Aloise Lukáška m stské muzeum M sto Byst ice n.P. 
14. 11 - 15. 12. 2010 Výstava obraz  Ladislava Šauera VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ Byst ice n.P.

24. 11. 2010 Den otev ených dve í VOŠ a SOŠ Byst ice n.P. VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ Byst ice n.P. 
24. 11. 2010 Beseda: Psychosomatika a vztahy; 15.00 hod. Kopretina Kopretina 
25. 11. 2010 Beseda s Martinou Drijverovou; od 8.30 hod. knihovna m stská knihovna. 
26. 11. 2010 Rockový ve er se sk. KROKY; 20.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 
27. 11. 2010 I. ro ník Byst ického mariáše KD Domanín Ji í Klusák 
27. 11. 2010 Váno ní aranžování v Hab í; 10.00 hod. Hostinec Hab í Hostinec Hab í 
27. 11. 2010 Adventní dílny; 8.00 hod.  Kopretina Kopretina 
27. 11. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL Strachujov Strachujov
27. 11. 2010 Tradi ní Poslední le  v Píse ném KD Píse né MS Píse né 
28. 11. 2010 P ehlídka od v : Letem sv tem; 15.00 hod. velký sál KD Hana Baxantová 
28. 11. 2010 Koncert harmonik s Danou Makovskou  KD Dale ín Dana Makovská 
30. 11. 2010 Dva sn huláci o Vánocích; 10.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 
3. 12. 2010 Mikulášská šaráda; 14.00 hod. DDM DDM Byst ice n.P. 
3. 12. 2010 Mikulášské pe ení; 14.00 – 16.00 hod. Slovácká chalupa Slovácká chalupa Rožná 
4. 12. 2010 Sout ž d tí v aerobiku sportovní hala Jitka Exlová 
4. 12. 2010 Váno ní všeum l; 14.00 hod. DDM DDM Byst ice n.P. 
4. 12. 2010 IRSKÉ BALADY A ROMANCE;19.30 hod. velký sál KD SONK 
5. 12. 2010 Turnaj ve florbalu - elévové sportovní hala ASK Byst ice n.P. 
7. 12. 2010 Setkání k es anských senior ; 14 hod.  Orlovna SKS a Orel Byst ice n.P 
7. 12. 2010 Komorní koncert Bohuslava Martin ; 19.30 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 
8 . 12. 2010 Den otev ených dve í VOŠ a SOŠ Byst ice n.P. VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ Byst ice n.P. 

9. - 12. 12. 2010 Víkend uzených specialit Slovácká chalupa Slovácká chalupa Rožná 
11. 12. 2010 Tane ní sout ž: Byst ický KOSTIT AS; 8.30 hod. velký sál KD Dance Style Byst ice n.P. 
11. 12. 2010 Tane ní zábava se skupinou ARZENAL KD Dale ín Dale ín 

11. 12. 2010 Tradi ní zabija ka; 10.00 hod. nám stí p ed 
muzeem 

M sto Byst ice n.P. a 
F. Šutera 

11. 12. 2010 Horolezecká st na pro všechny; 13.00 hod. sportovní hala HO Lezci Vyso iny 
11. 12. 2010 Sout ž  „O nejlepší byst ickou váno ku“ m stské muzeum m stské muzeum 

11. 12. 2010 Váno ní koledování; 14.00 hod. m stské muzeum M sto Byst ice a 
m stské muzeum 

12. 12. 2010 Turnaj volejbalu – ženy  sportovní hala M. Felcman 
13. 12. 2010 Váno ní koncert ZUŠ; 18.00 hod. velký sál KD ZUŠ Byst ice n.P. 
14. 12. 2010 esko-anglické divadlo; od 8.00 hod aula gymnázia Gymnázium Byst ice n.P 
15. 12. 2010 Jakub Smolík a F. K. BAND; 19.30 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 
16. 12. 2010 esko-anglické divadlo; 14.45 a 15.30 hod. aula gymnázia Gymnázium Byst ice n.P 
16. 12. 2010 V ne ek; 18.30 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 
17. 12. 2010 Váno ní ochutnávka vín; 19.30 hod.  velký sál KD KD Byst ice n.P. 
18. 12. 2010 Turnaj ve florbalu sportovní hala ZŠ Horní Brno 
18. 12. 2010 Dechová hudba Koroužanka; 18.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 
18. 12. 2010 Pravá slovácká zabija ka; 10.00 hod. Slovácká chalupa Slovácká chalupa Rožná 
19. 12. 2010 Turnaj ve florbalu sportovní hala Orel Nové M sto n. P. 
21. 12. 2010 Akademie ZŠ T.G.M Byst ice n. P.; 17.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 

25. 12. 2010 Váno ní koncert  „Radujme se, veselme se“; 18.00 hod. kostel sv. Vav ince Orchestr NK a DPS 
Studánka 

25. 12. 2010 Váno ní tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. malý sál KD KD Byst ice n.P. 
25. 12. 2010 Váno ní tane ní zábava se skupinou ARZENAL KD Strachujov Strachujov 
26. 12. 2010 Turnaj v nohejbalu  sportovní hala Sokol Byst ice n.P. 
29. 12. 2010 Silvestrovský aerobik sportovní hala Petra Nováková 
29. 12. 2010 P edsilvestrovská odpolední diskotéka; 15.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 
30. 12. 2010 P edsilvestrovský tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n.P. 
31. 12. 2010 Turnaj dobrovolných hasi  ve fotbalu  sportovní hala HZS kraje Vyso ina 
31. 12. 2010 Tradi ní oh ostroj Masaryk. nám. M sto Byst ice n. P. 

Díky vítězství Bystřicka 
v evropské soutěži EDEN 
jsme získali nejen fi nanč-
ní odměnu na podporu 
marketingových aktivit 
turistického regionu, ale 
i možnost zúčastnit se 
tuzemských i zahraničních 
veletrhů. Dalším benefi -
tem se stal nově natočený 
spot o naší krásné krajině 
z pohledu turisty, který 
zcela fi nancovala Evrop-
ská komise. Pro zájemce 
je tento spot k nahlédnutí 
na našich webových strán-
kách v sekci o městě/Bys-
třicko – vyhlášený turistic-
ký region 2010.

OK

BYSTŘICKO MÁ NOVÝ PROPAGAČNÍ SPOT

Rádi bychom Vás informovali 
o prosincové uzávěrce novin Bys-
třicko, která je 6. 12. 2010. Prosí-
me o zasílání Vašich příspěvků na 
e-mail: info@bystricenp.cz . 

O zveřejnění Vašeho příspěvku 
rozhoduje redakční rada, která zase-
dá v den uzávěrky. Z tohoto důvodu 
Vás prosíme o dodržování termínů. 
Příspěvky, které budou zaslány po 
termínu, budou automaticky zařa-
zeny do dalšího čísla měsíčníku 
Bystřicko.                                -red-

U P O Z O R N Ě N ÍU P O Z O R N Ě N Í

Úmrtí

Evidenční číslo záměru:   5/2010          Vyvěšeno:   16. 11. 2010
Uzávěrka:   3. 12. 2010 

Obec Zvole zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 
    č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Záměr o pronájmu nebytových prostor.
Obec Zvole zveřejňuje záměr o možném  pronájmu nebytových pro-

stor č.p. 8, ve Zvoli, určených k provozu pohostinských služeb. 
Své žádosti můžete zasílat v písemné formě na adresu obecního úřa-

du ve Zvoli, další informace při osobním jednání, toto si prosím nejdří-
ve  domluvte  na tel: 773 987 891.

K projednání  budou zařazeny pouze ty žádosti, které budou  doruče-
ny do termínu uzávěrky 3.12.2010.

Výběrové řízení proběhne na řádném zasedání zastupitelstva obce. 
Ve Zvoli dne: 16. 11. 2010 
Starý Mojmír                   Vyvěšeno na úřední desce:      16. 11. 2010                   
starosta obce Zvole         Sejmuto z úřední desky:           03. 12. 2010

OBEC ZVOLE VYHLAŠUJE ZÁMĚROBEC ZVOLE VYHLAŠUJE ZÁMĚR
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1) Komise mládeže a sportu
Předseda:  Bc. Jiří Dufek  
Tajemník:  Ing. Blanka Svobodová
Členové:  Mgr. Veronika Martincová
 Josef Soukop   
 Mgr. Martin Horák 
 Ing. Zdeněk Mašík 
 Pavla Jakubcová 
 Martin Homolka 
 Mgr. Martin Bárta 
 Martina Olivová  
 Jan Illek 
  
2) Komise kultury 
Předseda:  Mgr. Milada Krásenská
Tajemník:  Jitka Cisárová
Členové: Mgr. Radek Vojta
 PhDr. Vladimír Cisár 
 Mgr. Vlasta Moncmanová
 Mgr. Jana Bártová
 Ing. Arch. Hana Špačková  
Mgr. Miroslav Špaček
 Leopold Skarolek
 Petra Lukšová 
 Mgr. Alexandra Gabrielová
 
3) Komise péče o rodinu a děti
Předseda:  Mgr. Jana Zítková
Místopředseda: MUDr. Miluše Sáblíková
Tajemník:  PhDr. Drahomíra Lukšová
Členové:  Anna Metzenauerová
 Zora Daňková
 Mgr. Lenka Palečková
 Jiří Boháč ml.
 Marcela Dědová
 Dušan Karmazín (PČR)
 
4) Komise výstavby 
Předseda:  Bc. Josef Vojta
Tajemník:  Ing. Ivan Buchta
Členové: Stanislav Bartoš
 Karel Humplík
 Ing. František Špatka
 Ing. arch. Petr Horáček
 Ing. Eduard Holý
 MUDr. Petr Martínek

KOMISE MĚSTSKÉ RADY
Rada města schválila na své první schůzi nové složení komisí. V prosinci schvá-

lí zastupitelstvo složení výborů kontrolního a fi nančního a také nové složení osad-
ních výborů.

 Ing. Miloš Šibor
 Ing. František Večeřa
 Mgr. Renata Pavlačková
 Jaroslav Hes
 Ing. Ivo Šikula

5) Komise k projednávání přestupků
Předseda:  JUDr. Eva Špatková
Členové:  Jiří Boháč st.
 Josef Rosenberg
 Antonín Tulis
 
6) Komise životního prostředí 
Předseda:  Ing. Emil Ondra
Tajemník:  Ing. Václav Mičín
Členové:  Jan Kouřil 
 Mgr. Dagmar Pivková
 Ing. Miloš Šibor
 Ludvík Šikula
 Gerhard Vičar
 Ing. Jaroslav Rudoš
 Ing. Tomáš Krytinář

7) Komise pro hospodaření s byty 
Předseda:  Antonín Tulis
Tajemník:  Ing. Věra Vančová
Členové:  PhDr. Drahomíra Lukšová
 Václav Koenig
 Lenka Jobánková
 Olga Vojtová
 Leopold Skarolek
 Petr Bukal
 Dagmar Málková
 Zdeněk Batelka  
8) Sbor pro občanské záležitosti 
Předseda:  Hanička Pečinková
Tajemník:  Lenka Martincová
Členové:  Marie Šiborová
 Ludmila Kotlánová

 Anežka Mazourková
 Eva Lacmanová
 Ludmila Navrátilová
 Mgr. Eva Bagarová
 Marie Houdková

9) Muzejní komise - nebyla ustavena

Žák a volba povolání
Pro rodiče a žáky 9. tříd pořádá-

me vždy na podzim schůzku zamě-
řenou na volbu profesní orientace 
spojenou s prezentací středních 
škol. V letošním školním roce se 
schůzky zúčastnilo deset středních 
škol z Bystřice nad Pernštejnem 
a okolí. Rodiče získali informa-
ce o průběhu přijímacího řízení 
a mohli pohovořit přímo se zástup-
ci zúčastněných škol. 

Věříme, že všechny naše kroky 
v oblasti karierového poradenství 
přispívají ke kvalifi kovanému roz-
hodnutí našich žáků o jejich profesní 
dráze, na které jim přejeme mnoho 
úspěchů nyní i v budoucnu. 

Věra Slámová
ZŠ Nádražní 615, Bystřice n. P.

Naše škola si uvědomuje, že roz-
hodování v oblasti volby povolání 
může být pro některé žáky dosti 
obtížné, proto se karierovému pora-
denství věnuje systematicky.

Od osmé třídy je do výuky zařa-
zena oblast volby povolání, jejíž 
součástí je návštěva bystřických 
středních škol, poradenského pra-
coviště při Úřadu práce ve Žďáře 
nad Sázavou a Festivalu vzdělává-
ní ve Žďáře nad Sázavou. Dále se 
žáci věnují pomocí testů různým 
formám sebehodnocení, které jim 
pomáhají odhalit silné stránky 
a naplánovat strategii ke zlepše-
ní slabších. Pomocí počítačové 
techniky získávají informace o síti 
středních škol v ČR, seznamují 
se blíže s jednotlivými profesemi 

i možnostmi uplatnění na trhu práce.
Žáci i rodiče mají možnost 

využít konzultačních hodin výchov-

né poradkyně v úterý od 7:30 do 
8:15 nebo po předchozí domluvě 
i v jiném termínu.

Město Bystřice nad Pernštej-
nem společně s fi rmou Sagras a.s. 
připravilo nový místní produkt. 
Jedná se o lihovinu s příchutí čer-
ných jeřabin pod názvem Aronie. 
Koupit ji můžete v Turistickém 
informačním centru v Bystřici n. P.
K dispozici jsou balení 0,5 l (za 
170.- Kč), 0,2 l (95.- Kč) a 0,1 l 
(50.- Kč).

Proč pálenka právě z černých 
jeřabin? Jeřabina je jedním ze 
symbolů identity kraje. Jeřáb jako 
typický strom Vysočiny vyjadřuje 

nezdolnost a prostou krásu regionu.
Proč název Aronie? Jde o latinský překlad plodu jeřabiny čer-

né. Aronii!                                                                                OK

Bystřická Aronie je již v prodeji

Současnou podobu získala kaple v Pivonicích v roce 1771, 
přičemž zvon Donát pochází z roku 1755. V roce 1996 byly 
objeveny pod omítkou v presbytáři a na vítězném oblouku mal-
by a v dalších letech došlo k jejich restaurování. V roce 2007 
byla opravena štítová zeď a usazena nová vížka s pozlacenou 
makovicí, do níž bylo vloženo poselství příštím generacím.

V letošním 
roce město po-
žádalo Minis-
terstvo kultury 
o grant z pro-
gramu Podpora 
obnovy kul-
turních pamá-
tek prostřed-
nictvím obcí 
s rozšířenou 
působností na 
obnovu sank-
tusníku a lu-
cerny, opravu 
nosné konstruk-
ce a výměnu střešní krytiny, oplechování a další související práce. 
Původně se žádalo na opravu za použití pozinku, ale z důvodu 
nežádoucích fyzikálních jevů, které by vznikaly v kombinaci měď 
(z toho už je opravena vížka sanktusníku s makovicí a křížem) 
a pozinku, bylo rozhodnutí přehodnoceno a dalo svolení k mědi. 
Celkové náklady na opravu činí 238 tisíce korun, z toho dotace je 
103 tisíc korun. Opravy by měly být dokončeny v letošním roce.

Josef Vojta, místostarosta

Oprava kaple sv. Anny v Pivonicích
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Po dlouhé, ale neformální spolupráci s Mendelovou univerzitou 
v Brně, Institutem celoživotního vzdělávání, byla v září letošního roku 
podepsána smlouva o spolupráci při zabezpečení individuální říze-
né pedagogické praxe studentů bakalářského studijního programu. 
Obdržením STATUTU UNIVERZITNÍ CVIČNÉ ŠKOLY MENDELO-
VY UNIVERZITY byla završena a oceněna profesionální spolupráce 
pedagogických pracovníků a celého vedení školy. 

Tento úspěch by nebylo možné získat bez kvalitního počátečního 
vzdělávání. Naše škola nabízí ve  vzdělávacím programu širokou nabíd-
ku oborů týkajících se výpočetní techniky, služeb, zemědělství, turistiky, 
strojírenství nebo managementu v různorodém odvětví. Obory jsou kon-
cipovány pro všechny úrovně vzdělávání; od speciálních učebních oborů 
určených pro žáky s případným zdravotním handicapem přes plnohod-
notné učební nebo studijní obory až po vyšší odborné vzdělávání. Stu-
denti v průběhu studia mohou získat mnoho dalších, pro vlastní život 
zajímavých kvalifi kací, např. řidičské oprávnění téměř všech skupin, 
svářečské zkoušky, jezdecké licence…

V době, kdy se spousta žáků rozhoduje o svém budoucím povolání, 
považuji za důležité Vás, vážení čtenáři, seznámit s jedním z mnoha 
ocenění, které škola získala a získává. Věřte, že pro naše studenty při-
pravujeme nejkvalitnější školní vzdělávací programy, aby se co nejlépe 
uplatnili na trhu práce.

Závěrem mi dovolte pozvat Vás do naší školy na DNY OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ, které se budou konat 24. 11. a 8. 12. 2010 od 8 do 16 
hodin. Rádi uvítáme nejen zájemce o studium na naší škole, kteří si 
mohou zkusit cvičné přijímací testy, ale i všechny ty, kteří se chtějí infor-
movat o chodu školy s bezmála šedesátiletou tradicí. Pokud se chcete 
dozvědět něco více o naší škole, můžete nahlédnout na webové stránky 
www.szesby.cz nebo zaslat email na adresu szesbys@sezsby.cz.

Těším se na setkání s Vámi a přeji Vám příjemně strávené podzimní dny
Miroslav Novák

 

Obhájit úspěšný výsledek je vždy 
těžší než jej poprvé dosáhnout. O tom 
se přesvědčily také atletky bystřické-
ho gymnázia. 

Už 29. ročník Corny atletického 
poháru středních škol 2010 měl svůj 
bohatý kalendář. Jaká byla cesta 
našich studentek? Vše začalo 16. září 
v okresním kole v Novém Městě na 
M. Vydřené vítězství /o 31 bodů před 
Gy ZR/ posunulo naše družstvo do 
regionálního kola. Oproti loňsku jsme 
pociťovali odchod několika výbor-
ných závodnic. Nahradily je mladší, 
které nezklamaly, naopak předvedly 
svoje nadstandardní výkony. Zisk 
7977 bodů, 1. místo a vítězný pohár 
symbolizovaly drtivé vítězství v jih-
lavském kole 30. 9. 2010 /náskok 
1500 bodů/. Neuvěřitelné se stalo 
skutkem, a tak se děvčata mohla těšit 
na reprízu svého loňského účinková-
ní v celorepublikovém fi nále.

Hostitelem a organizátorem bylo 
ve dnech 11.-12. 10. 2010 Gymná-
zium Břeclav. Dívky chtěly dokázat, 
že právem patří mezi českou středo-
školskou atletickou elitu. Závodily 
jako o život. Dosáhly i osobních 

Bystřická střední škola Bystřická střední škola 
získala prestižní oceněnízískala prestižní ocenění

Atletky z gymnázia na výbornou!

rekordů výborné úrovně. Skvěle fun-
govala týmová spolupráce, vzájemné 
povzbuzování, ostřílené závodnice 
motivovaly benjamínky… 7991 bo-
dů přineslo obhajobu 6. místa ze 14 
zúčastněných škol. Nebýt nemoci 
jedné klíčové členky družstva, moh-
ly pomýšlet i výš.

Zde jsou jména těch, které tak sym-
paticky reprezentovaly naší školu: R. 
Vášová, L. Houdková, R. Janoušová, 
I. Ostrá, M. Vrbková, B. Kunčíková,  
E. Hrbáčová, R. Dufková, V. Suchá, 
J. Pišínová, K. Lisá a B. Konvalinková.

Maturantky končí svoji škol-
ní reprezentační kariéru. Zvedly 
výkonnostní laťku vskutku hodně 
vysoko. Budou i další nadějné stu-
dentky ochotny trénovat, obětovat 
čas, uplatnit pevnou vůli, překonat 
nemalou fyzickou námahu, zkrátka 
pracovat na své výkonnosti?

Věříme, že ano. 
Děvčata, děkujeme vám za skvě-

lou reprezentaci školy. 
Výsledky lze nalézt na www. atle-

tika.cz. 
Libuše Císařová 

za tělocvikáře Gymnázia Bystřice  n. P.

Z 1. 11. na 2. 11. se třídy 1.A. 
a prima aktivně zapojily do tvor-
by a provedení pestrého programu 
Halloweensko-dušičkového večera  
v aule Gymnázia BnP. 

Program byl zaměřen na porov-
nání zvyků spojených s oslavami 
Halloweenu (svátek slavený v ang-
licky mluvících zemích) s českým 
svátkem „Památka zesnulých“. 
Zároveň šlo o vzájemnou inter-
akci těchto dvou nově nastupují-
cích tříd. Děti pro sebe navzájem 
připravily celou řadu her, soutěží, 
kvízů, hádanek, písniček (kara-
oke), tanečků,… 1. A. pro primu 
„Treasure hunt“ (Honbu za pokla-
dem spojenou se stezkou odvahy) 
nočním gymnáziem. 

Halloweensko-dušičková noc na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem
Maminky tuto akci podpoři-

ly tím, že připravily občerstvení 
(sladké, slané 
dobroty), takže 
to, že by jejich 
děti za tuto 
noc vyhlado-
věly, rozhodně 
n e h r o z i l o . 
Chtěli bychom 
jim tímto způ-
sobem moc 
poděkovat za 
spolupráci.

Akci hodno-
tíme jako zda-
řilou a určitě 
někdy něco 
p o d o b n é h o  

zopakujeme. Rovněž dětem se moc 
líbila, což dokládají studentské prá-

ce: „Halloween se nám velice líbil. 
Všichni jsme si tam našli své. Někte-
ří v tancování, jiní v přípravě stezky 
odvahy, nebo třeba ve zpívání kara-
oke. V noci jsme se moc nevyspali, 
ale to nám nevadilo, protože nám 
ráno paní profesorka třídní udělala 
kafe, které nás všechny „nakoplo“. 
Někteří se při stezce báli více než 
primáni, ale rádi bychom to zopa-
kovali.“ (K. Chocholáčová, 1.A.) 
„Halloween byl fakt super! Těšíme 
se na další podobnou akci.“ (K. Pe-
trová, prima) „Bylo to zábavné, 
jsem ráda, že jsme se seznámili 
s 1.A. Program se mi moc líbil.“ 
(I. Houdková, prima).

Za třídní učitele: 
M. Tučková, J. Ilek, GyBnP
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Comenius - Projekty partner-
ství škol je mezinárodní program 
Evropské Unie, jehož hlavním cílem 
je podpora spolupráce škol i jiných 
institucí v oblasti vzdělávání. Projek-
ty Partnerství škol umožňuji žákům 
a učitelům z různých zemí spolupraco-
vat na jednom nebo několika tématech 
společného zájmu. V současné době 
naše škola spolupracuje se Základ-
ní školou z Vranova nad Topľou na 
projektu „Jak moc nebo málo si rozu-

Program Comenius - Projekty partnerství
škol na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

míme - 15 let v životě dvou blízkých 
národů“. K vypracování nového pro-
jektu nás přivedlo poznání, že součas-
ná generace českých a slovenských 
dětí jen s obtížemi rozumí mateřské-
mu jazyku sousedního národa i přesto, 
že oba národy žily mnoho let ve spo-
lečném státě. 

Co jsme za první rok zvlád-
li? V prvním roce jsme poznávali 
a porovnávali tradice, zvyky, vyu-
čovací jazyky škol zapojených do 

partnerství, pomocí počítačové tech-
niky a interaktivních tabulí uskutečnili 
telemost mezi partnerskými školami, 
formou ankety získali informace o vní-
mání druhého národa občany měst 
partnerských škol, vytvořili trojjazyčný 
česko-slovensko-anglický obrázkový 
slovník, který má více než 120 hesel. 
Hlavním produktem prvního roku 
partnerství je trojjazyčná kniha, 
kterou psali žáci partnerských škol 
střídavě jako příběh na pokračování 

Ametyst, hematit, jantar, vltavín 
– tyto a mnoho dalších minerálů 
mohli vidět žáci 9. ročníku ZŠ Bys-
třice n. P., Nádražní 615 na mine-
ralogické exkurzi dne 5. 11. 2010. 
Měla několik cílů, které vzhledem 
k pěknému podzimnímu počasí, 
mohly být splněny.

Exkurzi jsme zahájili v Podho-
ráckém muzeu v Předklášteří, kde 
jsme zhlédli stálou výstavu minerá-
lů pocházejících z Českomoravské 
nebo Brněnské vrchoviny. Druhým 
zastavením byl kopec Klucanina 
(410 m n. m.). Krásný pohled do 
širokého okolí Tišnova byl odměnou 
těm, kteří vystoupali až na rozhlednu.
   Pak už nás čekal Tišnov – nejprve 
prohlídka náměstí, později XXXV. roč-
ník Mezinárodní podzimní expozice 
minerálů, které se účastní naši i zahra-

Každý školní rok probíhají na ZŠ 
Nádražní mezitřídní turnaje v různých 
sportech. Žáci se pravidelně účastní 
minifotbalu, fl orbalu a basketbalu. 
Na konci školního roku pak probíhá 
atletický den, při kterém děti měří své 
síly v atletických disciplínách. Pod-
le zájmu dětí bychom chtěli zařadit 
i softbal. Budou-li příznivé sněhové 
podmínky, uskutečníme sjezdové 
lyžařské závody.

Jako první v letošním školním 
roce proběhl v říjnu mezitřídní tur-
naj v minifotbale pro žáky druhého 

Mezitřídní turnaje na ZŠ NádražníMineralogická exkurze – Tišnov
niční mineralogové a sběratelé. Žáci 
měli možnost vidět velké množství 
krásných, barevných a zajímavě zpra-
covaných minerálů, například do růz-
ných šperků. Téměř každý si nějakou 
drobnost zakoupil ať již pro sebe nebo 
pro  radost někomu blízkému.

Po celou dobu exkurze žáci sbírali 
indicie, které jim pomohly na závěr 
vyplnit test. Otázky se týkaly nejenom 
geologické stavby území, výskytu hor-
nin, ale i zeměpisné polohy Tišnova, 
historie náměstí,… Jeden úkol čeká na 
žáky ještě ve škole, budou zpracovávat 
referát o minerálu svého znamení.

A co na závěr? Již přemýšlíme 
o exkurzi na příští školní rok, čím ji 
ještě doplnit, aby byla pro všechny 
co nejzajímavější.

Hana Kopecká, Marie Slámová
ZŠ Bystřice n. P. Nádražní 615

stupně. Hrálo se ve dvou kategoriích: 
mladší žáci (6. – 7. tř.) a starší žáci 
(8. – 9. tř.) systémem 5+1 v patnáctimi-
nutovém zápase. Do soutěže se přihlá-
sily všechny třídy. 

Po lítých bojích na umělé trávě stadi-
onu Tomáše Dvořáka nakonec zvítězi-
ly třídy 6. A a 9. A. Konečné výsledky 
naleznete na internetových stránkách 
http://www.zsbystrice.cz

Další mezitřídní turnaje budou násle-
dovat během listopadu ve fl orbalu.

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

MIKULÁŠSKOU ŠARÁDU
p ed Mikulášem

pátek 3. 12. 2010 ve 14:30 hodin v sále DDM 
eká na vás plno sout ží, písni ek 

a možná za vámi p ijde i Mikuláš 
s ertem a and lem

Vstupné: lenové DDM 10,- K , ostatní 20,- K
T šíme se na Vás!!!

VÁNO NÍ  VŠEUM L
sobotní odpoledne s tvo ivou innos   pro d   a dosp lé

v sobotu 4. 12. 2010 ve 14:00 hodin na DDM 
cena za materiál 60,- K

P ij te s námi strávit sobotní odpoledne a odreagovat se 
od tradi ního shonu, který váno ní svátky provází. P ipra-
vili jsme pro vás výrobu váno ních dekorací.

T šíme se na vás na Dome ku!

česky, slovensky a anglicky. Angličti-
nu jako další jazyk projektu jsme zvolili 
proto, abychom u žáků zvýšili motivaci 
ke studiu cizích jazyků. 

A na co se můžeme těšit letos? 
Letos bude divadlo. Společně se slo-
venskou školou vypracujeme podle 
zmíněné knihy scénář. Příběh bude 
zdramatizován, žáci vyrobí kostýmy, 
kulisy, divadelní program a secvičí 
divadelní představení, které společ-
ně předvedou na závěrečné schůzce. 
V divadelním představení se bude 
hovořit anglicky, česky a slovensky.

Součástí projektu jsou také 
výměnné pobyty žáků, které jim 
umožňují strávit určitý čas v partner-
ské škole, navštěvovat výuku a pro-
cvičovat si své jazykové znalosti.

Díky fi nančním prostředkům zís-
kaným schválením grantu (14 000 €) 
škola nakoupila i další pomůcky pro 
výuku cizích jazyků a rozšířila vyba-
vení v oblasti informačních techno-
logií a audiovizuální techniky. 

Věra Slámová
koordinátorka projektu

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

D m d tí a mládeže v Byst ici n. P. po ádá



INZERCE ŠKOLSTVÍ

Zpravodaj M sta Byst ice nad Pernštejnem a Mikroregionu Byst icko                                                                                              7. strana

Ve středu 13. října se žáci 6.B 
zúčastnili velmi zajímavého pro-
gramu nazvaného Den s Lesy ČR. 
Ve spolupráci se zaměstnanci Lesů 
ČR z Nového Města na Moravě 
byly pro žáky připraveny různé 
aktivity a soutěže v areálu Doma-
nínského rybníka. Po vydatné sva-
čině, kde si žáci opekli párky, byli 
rozřazeni do pěti soutěžních družs-
tev. Postupně plnili různé úkoly, 
například měli uříznout pilou 1 kg 
vážící kulatinu, skládali slova růz-
ných stromů podle jejich dřeva, poznávali a procvičovali paměť na různých 
předmětech lesníků a dokonce se seznámili s ochočeným kancem, které-
ho mohli sami krmit a hladit. Za správné splnění úkolů dostávali dřevěné 
„peníze“ a podle počtu se pak vyhodnocovalo. Nejen vítězové, ale všichni 
žáci odcházeli domů s cenami a pocity z příjemně prožitého dne.

Věra Šiborová
Základní škola TGM

Den s Lesy ČR

Jednoho dne se dvě třídy 8.A 
a 8.B sjednotily, aby vyhrály soutěž 
uveřejněnou na internetových strán-
kách Dreamcatcher (Chyť si svůj 
sen). Jak na to? Do jejich šablony 
přesně popíšete svůj sen, který byste 
chtěli zrealizovat. V našem případě 
to byl výlet na Kavčí hory. Pak musí 
sen projít několika koly hlasování. 
Pokud máte štěstí a vyhrajete, musíte 
si sen nějakým způsobem odpraco-
vat a poslat organizátorům nahrávku 
nebo fotky z těchto realizací. Výlet 
na Kavčí hory jsme odpracovali 
tím způsobem, že jsme si připravili 

Představení pro bystřické seniory
představení pro důchodce, vše bylo 
motivováno tématem zvířata. Nacvi-
čovali jsme pilně necelé dva měsí-
ce. Abychom nebyli před důchodci 
tak nervózní, vyzkoušeli jsme si 
naše představení na prvňáčcích naší 
Základní školy T. G. Masaryka. 
Našim nejmladším spolužákům se to 
líbilo, takže jsme se bez obav mohli 
vydat za důchodci do jejich klubu 
Včela. Přípravy byly veliké. Někteří 
z nás napekli ve škole i doma bábov-
ky, koláče a buchty. A už se mohlo 
začít. Nervozita samozřejmě byla, 
ale zvládli jsme to! A  docela dobře. 

Důchodci byli nadše-
ní, tleskali a chválili 
nás. Všem také moc 
chutnalo naše občer-
stvení. Celé předsta-
vení máme natočené 
a vyfotografované. Teď 
jen doufat, že se poro-
tě na Dreamcatcheru 
budou naše výsledky 
líbit a že co nejdříve 
navštívíme naše vysně-
né Kavčí hory!

Jolana Kadlecová
 8. A, ZŠ T. G. Masaryka

22. října 2010 se konal společný 
koncert Brněnského rozhlasového 
orchestru lidových nástrojů a žáků 
ZUŠ ze tříd Martiny Olivové a Bar-
bory Ryšánkové. Koncert roztomile 
zahájili ti nejmenší z bystřické zušky 

BROLN zahráli v Bystřici n. P.
hrou na fl étnu, housle a zpěvem jed-
noduchých lidových písní. Po té přišli 
na řadu starší žáci, tedy klarinetové 
kvarteto, které mělo připraveno tro-

chu netradiční, ovšem velice poutavé, 
nápadité a vtipné pásmo klasických 
lidových písní určených pro cimbá-
lovou muziku. Několik skladeb toto 

kvarteto zahrálo 
společně s BROL-
Nem, který se 
pak „ujal slova“ a 
předvedl nám, jak 
úžasný je folklór, 
jak skvělá může 
být „obyčejná“ li-
dová píseň za-
hraná a zazpíva-
ná opravdovými 
profesionály, na-
víc s citem a srd-

cem stvořeným pro tuto muziku. 
Zážitek to byl opravdu nevšední, 
nevyjímaje sólisty Petra Vyslouži-
la - vynikajícího brněnského kla-
rinetisty, který zde předvedl nejen 
virtuozní hru na klarinet, ale také 
ukázal hru na nevšední nástroj Ta-
rogato, ze kterého byli mnozí jistě 
unešeni. Dalším sólistou byl cimba-
lista Jan Telecký, který taktéž před-
vedl vynikající výkon. Samozřej-
mě pozadu nezůstávají ani ostatní 
členové BROLNu, opravdu není 
co vytknout. Děkujeme za krásný 
večer! Pouze dodám, že vy, kteří 
jste si nechali tento koncert ujít, 
jste opravdu, ale opravdu, o hodně 
přišli.                                        

OK

V úterý 19. října 2010 se uskuteč-
nil v bystřickém muzeu Akordeono-
vý koncert posluchačů Konzervatoře 
Pardubice. Účinkující studenti byli 
ze třídy prof. Antonína Dvořáka. 
Program koncertu byl sestaven pře-
devším ze soutěžního repertoáru, 
který bude prezentován na XXXIV. 
soutěžní přehlídce konzervatoří 
a hudebních gymnázií ČR v listo-
padu letošního roku. Na koncertu 
zazněly skladby nejen známých 
autorů (J. S. Bach, B. Bartók), ale 
zvláště  skladby autorů 20. století 
(A. Piazzolla, J. Podprocký, P. Sa-
miec). Velmi zajímavé byly ukázky 
z tvorby současného francouzského 
skladatele a akordeonisty Francka 
Angelise (Impasse č. 3, č. 4, Suita 
pro akordeon, Amalgame), který 
pedagogicky působí na Hudební 
akademii v Paříži. Jednalo se o vel-
mi efektní, rytmické skladby, které 
ukázaly téměř všechny technické 
možnosti hry na akordeon. Tóny 

Tóny akordeonu rozezněly muzeum

akordeonu rozezněly nádherný pro-
stor podkrovního sálu muzea a staly 
se tak obrovskou inspirací zejména 
pro žáky akordeonového oddělení 
místní základní umělecké školy. 

Mirka Melníková

S čím? S přípravou zásob pro 
zvířátka na zimu. A kdy to bylo? 
V podvečer 13. října na zahradě 
MŠ Korálky .

Povinnou výbavou pro tuto akci 

PODZIMNÍČKOVY ČÁRY, 
aneb jak děti pomohly podzimnímu skřítkovi.

se staly lampiony, lucerny či jiné 
svítilny. To proto, abychom si na 
to podzimní hemžení lépe posví-
tili.

Kolektiv MŠ Korálky
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Sobota, 11. září 2010. Den, na kte-
rý jsme všichni napjatě čekali. Proč? 
Byl tu přece další dechovkový zájezd, 
další dny strávené s partou super lidí! 
Co na tom, že jsme museli ve čtvr-
tou hodinu ranní čekat v hudebce na 

se staly již tradiční akcí na MŠ Pohádka. I letos jsme se mohli těšit z  hojné 
návštěvy rodičů i dětí. 

A měli se opět na co těšit.
 Ve čtvrtek 21. října dopoledne si všechny děti v MŠ mohly vyzkoušet své 

schopnosti v hodu bramborou do koše, přenášení brambor na lžičce, převážení 
brambor v korbičce, sbírání brambor do koše, tanci ve dvojicích s bramborou 
mezi čely tanečníků aj. Užily si při tom mnoho legrace. Smích a dobrá nálada 
provázely všechny během celého dopoledne.

Odpoledne se děti se svými rodiči shromáždily ve třídě Veverek, kde soutěžily 
v hledání schovaných brambor,  rodičům  zazpívaly a zatancovaly a aby ani rodi-
če nepřišli zkrátka, zapojili se do soutěže v sázení brambor. Potom všichni spo-
lečně vytvářeli z listů, které navlékali na provázky, co nejdelší housenku.

Snažili se malí i velcí, prsty jim kmitaly o sto šest, všichni chtěli  vyhrát, ale 
nakonec nejdelší housenku vytvořily děti ze třídy Opiček se svými rodiči.

Na závěr odpoledne se všichni vrhli na vytváření podzimníčků z přírodnin, 
které si donesli z domu. Nápady, radost z práce a snaha vytvořit co nejzajímavější 
dílo byla vidět na hotových výrobcích. Všichni byli se svými výtvory spokojeni 
a vyzdobili jimi prostory při vstupu do MŠ, kde se z nich mohou těšit i během 
dalších dní. 

Odměnou za celodenní snažení pro malé i velké byly dobroty uvařené, upe-
čené i usmažené z brambor, které pro všechny připravily paní kuchařky. Všem 
přítomným velmi chutnalo, někteří si i přidávali. 

Bramborové slavnosti se nám vydařily podle našich představ a těšíme se, že 
příští rok se při nich sejdeme zase.

  Zaměstnanci MŠ Pohádka

Bramborové slavnosti

PRÁZDNINOVÉ DOZNÍVÁNÍ ANEB: „DECHOVÝ ORCHESTR NA SCÉNU!“
autobus, abychom mohli včas odjet 
do Crimmitschau. Víkendové muzi-
círování nám za to stálo.

Po cestě, v jejímž průběhu většina 
orchestru dospávala brzké vstávání 
a příjezdu do Crimmmitschau, jsme 

se v rychlosti ubytovali, převlékli 
do „mundůrů“ a šli na věc. Zahráli 
jsme několik písniček před domem 
s pečovatelskou službou, odpocho-
dovali na náměstí, kde jsme se před-
stavili německému publiku skladbou 
„Česká muzika“ a pak na nás čekalo 
několik okamžiků oddechu a nabrá-
ní sil na hlavní koncert.

Nechci nás nijak vychvalovat, 
ale musím říct, že se náš koncert 
vydařil na jedničku! Hráli jsme jako 
o život (ostatně jako vždy). S ele-
gancí, se zájmem, s radostí. Kromě 
dechovek zazněly i koncertní kusy 
včetně našeho milovaného „Pozdra-
vu Venuši“, který si vždy všichni 
posluchači i hráči do sytosti užívají. 
Prostě paráda!

Nemyslete si ovšem, že tímto 
naše muzikantské povinnosti skon-
čily. Dali jsme si večeři, odpočali si 
a vrhli se vstříc večernímu pochodo-
vání. Diváci tleskali a byli nadšení. 

A my se tetelili radostí.
Když jsme se dostali do kempu, 

ve kterém jsme byli ubytováni, padli 
jsme únavou do postelí a prospali se 
až do krásného nedělního rána. Po 
snídani jsme opět vyrazili do centra 
všeho dění, abychom si poslechli 
německé orchestry, dali si zmrzlinu 
a převzali dárek od Crimmitschauské 
radnice. Dostali jsme do naší sbírky 
další noty s názvem Mickey Mouse 
Marsch. Už je pilně nacvičujeme.

Vše krásné ovšem někdy končí 
a náš výlet na tom byl bohužel stej-
ně. Ještě v autobuse jsme si pobru-
kovali naše oblíbené skladby. Muzi-
kantský výlet do Crimmitschau byl 
pro nás takovým prázdninovým 
dozníváním. Dozníváním, ve kterém 
se prolínaly poslední paprsky letní-
ho slunce, tóny našich dechových 
nástrojů, vůně cestování a pohoda 
v bezva partě.

Kristýna Pavlačková
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Městská knihovna informuje

Kontakty na naši knihovnu
tel.: 566 552 376,   mobil: 723 521 892, 

e-mail: knihovna@bystricenp.cz,   www.knihovna.bystricenp.cz
Hudebník, pedagog a cestovatel Mgr. Karel Kocůrek nám pouta-

vým vyprávěním doplněným stovkami nádherných fotografi í přiblížil 
nelehký život v této zemi ohně a ledu. Beseda se uskutečnila v úterý 
2. listopadu 2010 ve spolupráci s Klubem důchodců – učitelů. Všichni 
účastníci této dopolední akce se téměř po dvou hodinách rozcházeli do 
svých domovů spokojeni a plni dojmů. Do budoucna se těšíme na další 
příjemné setkání, možná doplněné i krátkým hudebním představením 
originálních hudebních nástrojů, které si Karel Kocůrek občas přiváží 
ze svých dalekých cest. 

Pro zpříjemnění podzimních večerů nabízíme našim čtenářům malý 
výběr ze 175 nových knih, zaevidovaných v měsíci říjnu.

Knihy pro dospělé:
Bauer Jan  Císařova poslední vůle
Bradford Barbara  Rodinný nepřítel
Bronte Charlotte  Emma
Bronte Charlotte  Profesor
Burnie David  Zvířecí instinkty
Caffi ere Blanche  Hodně smíchu a pár slz
Cílek Roman  Útěky z pekla
Donatsch Peter  Všechny alpské čtyřtisícovky
Eder Elisabeth  Jiskřivé vánoční ozdoby z korálků
Erickson Carolly  Paměti Marie Stuartovny
Fontbrune Jean-Charles de Nostradamus
Frýdlová Pavla  Ženy v bílém
Gerlings Charlotte 100 největších malířů
Gilbert Martin  První světová válka
Hádek Cyril  Konec Lucemburků v Čechách
Junek Václav  Osudy českých zrádců
Košťálová Michaela Růžena Šlemrová, pikantní dáma
Křesťan Rudolf  Co jsem si nadrobil, aneb, Sypání ptáčkům
Lenková Jitka  Největší vojevůdci v české historii
Macháčková Kateřina Téma Macháček
Neubauer Hendrik Přežili--!
Poberová Slávka  Nejmocnější ženy Evropy
Podhorský Miroslav Aljašskou a kanadskou divočinou
Simons Paul  Extrémy počasí
Skopová Kamila  Vánoční svátky o století zpátky, aneb, 
   Tradice  Vánoc v české kuchyni
Tepperwein Kurt  Pryč s kyselostí!
Urban Jiří  Venkov pod kolektivizační knutou

Knihy pro mládež:
   Bořek stavitel. Knížka na rok 2011
Gehm Franziska  Upíří ségry. Kámoška k zakousnutí
Gordon Roderick  Návrat z Podzemí
Klásek Martin  Hurvínek a Mánička na neznámé planetě
Kratochvíl Miloš  Pachatelé dobrých skutků. Duchaři
Nachtmanová Petra Tanec letních paprsků
Nesvadba Michal  Pohádky o dveřích
Řeháčková Věra  Tajemné pozadí Žanetina života
Sisel Aleš  Zrzavej darebák
Wich Henriette  Souboj topmodelek

Čtyři týdny na Islandu

V úterý 9. listopadu 2010 jsme v naší knihovně uvítali vzácného hosta 
– paní Pavlínu Filipovskou. Vzpomínkový pořad proložený písničkami 
okořenila netradiční událost – křest hereččiny první memoárové knihy 
s názvem Pavlína Filipovská Bylo nebylo…

Kmotry knihy se stali starosta města Karel Pačiska a vedoucí měst-
ské knihovny Jitka Cisárová, kteří knize popřáli hlavně hodně nadše-
ných čtenářů. Moderátorem příjemného večera byl autor knihy pan 
Vítek Chadima. Z velice vydařené akce odcházeli posluchači spokojení 
a mnozí i velmi dojatí, protože se ve vzpomínkách paní Pavlíny vrátili 
do dob svého mládí.

Křest  knihy

centrum pro rodiče s dětmi
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem Kopretina

    Z listopadové nabídky

středa 10.11. 2010 od 15.00 hod.
Rozvrh dne podle biorytmu člověka a vzájemné působení vnitř-
ních orgánů, vliv stravy na s Mgr. Lubošem Novotným 

středa 24.11. 2010 od 15.00 hod.
Psychosomatika a vztahy, psychosomatické důvody některých 
nemocí s Mgr. Lubošem Novotným

sobota 27.11. 2010 od 8.00 hod. – 16.00 hod.
Adventní dílny - adventní věnce s aranžérkou Markétou
- výroba patchworkových ozdob
- výroba - vánoční papírová dekorace na okna

    www.zdar.caritas.cz



10. strana                                                                                            Zpravodaj M sta Byst ice nad Pernštejnem a Mikroregionu Byst icko

VZPOMÍNKA

„Podnětů, abych se stal učite-
lem dějepisu, bylo mnoho. Různé 
byly cesty, jak jsem k tomu dospěl. 
Doba, po níž jsem mohl dotvářet, 
ověřovat a korigovat systém děje-
pisného vyučování, který jsem si 
vypracoval, byla příliš krátká.“

Dne 26. října 2010 zemřel pan 
Jaromír Procházka, dlouholetý 
profesor dějepisu a zeměpisu na 
Gymnáziu v Bystřici n. P. Působil 

zde krátce v letech 1956-
58 a později od roku 1967 
do roku 1987, kdy ode-
šel do důchodu. Spojení 
se školou však ani poté 
nepřerušil, pravidelně při-
pravoval zvláště pro stu-
denty dějepisného semi-
náře zajímavé přednášky 
ze současných dějin.

Jaromír Procházka se 
narodil ve slovenském 
Zvolenu v roce 1926, 
kde jeho otec půso-
bil jako zemědělský 
inženýr. Studoval gym-
názium nejprve v Koši-
cích a později v Čáslavi 
a Brně. Místo do oktávy 

se dostal v roce 1944 na brněnské 
letiště v Tuřanech, kde byl totálně 
nasazen. Spolu s otcem ho v únoru 
1945 zatklo gestapo (otec ve věze-
ní v Kounicových kolejích poz-
ději zemřel). Po válce dostudoval 
gymnázium a nastoupil studium 
historie na fi lozofi cké fakultě. V té 
době se začal zajímat také o zkva-
litnění výuky dějepisu na středních 
školách. První učitelské místo 
pana Procházky bylo na Střední 

Vedl studenty k vytváření 
vlastních názorů, učil je přemýš-
let, klást otázky, hledat podstatu 
a souvislosti. Vychovával demo-
kratické občany, s kterými nelze 
snadno manipulovat, a to v době, 
která takovému pojetí dějepisu při-
nejmenším nepřála. Neměnil svoji 
výuku pod vlivem politické situa-
ce, nezpronevěřil se pravdivému 
obrazu dějin, i když byl po dlou-
hou dobu profesně diskriminován. 

Kromě učitelské práce se pan 
Procházka věnoval také tvorbě 
učebnic a osnov či přednáškové 
a publikační činnosti. V poslední 
době jako autor přispíval do brněn-
ského Deníku Referendum.

Svět, v němž člověk žije, neza-
číná okamžikem, odkdy jej vnímá, 
a nekončí odchodem člověka do 
důchodu. Během svého života cosi 
přijal, s čímsi se ztotožnil, kdesi 
byl doma, a to všechno zde bylo 
před ním. Zapletl se do historie. Je 
na něm, zda se nechá, nebo povede 
zápas. Nejen pro sebe.“

Za Gymnázium Bystřice n. P. 
Jarmila Horáčková

Za Jaromírem  ProcházkouZa Jaromírem  Procházkou

Sub specie aeternitatisSub specie aeternitatis       (Vzpomínka na profesora Jaromíra Procházku)

Jak učil pan profesor? Především 
tak, že učil své žáky myslet, vyvo-
zovat závěry, hledat vlastní řešení. 
Typická pro něj byla například 
otázka: Jaké byly příčiny bitvy na 
Bílé hoře? A když žák jakžtakž 
slepil odpověď, otázal se pan pro-
fesor, ještě naléhavějším hlasem: 
A jaké byly důsledky??? Zdůraz-
ňování osobního názoru a originál-
ního přístupu studenta bylo přitom 
vždy jeho krédem. Zážitkem pro 
posluchače byly hodiny o jeho 
oblíbených postavách: o Husovi, 
Havlíčkovi a Masarykovi. Tehdy 
přibylo ještě další téma: otázka 
osobního svědomí. Nepoužíval 
v těchto výkladech fi losofi ckých 
kategorií, mluvil srozumitelně: 
Proč Hus setrval na svém učení i 
pod hrozbou smrti? Proč Havlíček 
nepodporoval revoluci 1848? Proč 
Masaryk tvrdil, že i pro moderního 

škole chlapecké v Novém Měs-
tě na Moravě (od roku 1950). Na  
střední školu v Bystřici („jedenác-
tiletku“) přišel v roce 1956, učitel-
skou profesi však musel z politic-
kých důvodů v letech 1958 – 1967 
opustit. V roce 1967 se vrátil nej-
prve jako externí učitel, později se 
stal řádným profesorem. Škola se 
mezitím změnila ve čtyřleté gym-
názium. Doba normalizace přines-
la další postih - od roku 1977 pan 
profesor opět nesměl učit děje-
pis. V roce 1990 mu  byla vyslo-
vena plná morální rehabilitace.

Pan profesor patřil k výjimečným 
osobnostem bystřického gymnázia, 
které formovaly celé generace stu-
dentů. Opíral se o přirozenou auto-
ritu, byl vzdělaný a náročný, jeho 
vidění věcí mělo historický a občan-
ský rozhled. Ukázal studentům, že 
dějiny nejsou jen souhrnem událos-
tí, výčtem dat a osobností. Vedl je 
k pochopení dějinných zákonitostí, 
k historickému myšlení, ke schop-
nosti nacházet, nejen v dějinách, ty 
nejdůležitější hodnoty - svobodu 
jednotlivce i celého národa, svobo-
du spojenou vždy s odpovědností 
a úctou k druhým. 

člověka je náboženství nutností? 
Přesto že žáci většinou milovali 

jeho výklady o přehledném středo-
věku, pan profesor měl nejraději 
dějiny 20. století. Nikdy nezahl-
coval svoje studenty letopočty, 
kladl důraz na zlomové okamžiky 
dějin, na situace, které rozhodly 
o dalších osudech národů. Celá tří-
da vydechla, když se pan profesor 
zeptal: Mělo se Československo 
v roce 1938 bránit? 

Nebál se mluvit ani o věcech, 
o nichž všichni ostatní raději 
mlčeli: 50. léta, politické procesy, 
kolektivizace vesnice, nebezpečí 
3. světové války, inspirativní obrodný 
proces v konci let šedesátých, oku-
pace 1968…I z tohoto důvodu mu 
pak bylo znemožněno historii učit. 

Nezapomenutelné byly exkurze, 
na které vyjížděl se svými studenty 
a někdy i kolegy učiteli. Do kopců 

u Třebíče tak například svižným 
krokem pochodoval pan profesor 
a za ním udýchaní studenti, kteří 
vůbec nechápali, co mají na remíz-
cích uprostřed břízek vlastně hle-
dat. Ale byly to roztroušené žulo-
vé balvany, ojedinělý geologický 
jev, a už jsme pádili do basiliky 
Sv. Prokopa a v kryptě zkouma-
li, že každá hlavice podpůrného 
sloupu je skutečně jiná. Neznám 
učitele, který by takto uměl žákům 
ukazovat souvislosti, směřovat je 
k obecnému pochopení. 

Své žáky vedl pan profesor 
přirozenou cestou k zájmu o spo-
lečenské dění, o politiku. Když 
mu jednou zvídavý posluchač 
položil otázku: „A odkud, pane 
profesore, to tak všechno víte?“ 
Odpověděl profesor Procházka: 
„Od šestnácti let čtu noviny.“

Měl zvláštní smysl pro humor, 
dokázal být tolerantní, a nikdy před 
žáky nijak nezdůrazňoval svou 
vlastní důležitost. Když kdesi ve 
škole ztratil podpatek ze své boty, 
přišel do třídy a pravil: „Prosím 
vás, neztratil jsem zde kus svého 
oděvu?“ Věta vešla do dějin školy, 
stejně jako situace, kdy pan profe-
sor, sám menšího vzrůstu, pomocí 
ukazovátka zasunoval za mapu 
nenáviděné cancourky, které mu 
kazily estetický dojem, a legračně u 
toho poskakoval. Při výkladu o Vel-
ké francouzské revoluci pak uvedl 

v údiv celou třídu, když zvučným 
hlasem začal zpívat Marseillaisu…

Nesmírně jsem si vážila toho, 
že při svých cestách na Vysočinu 
se pan profesor často za mnou na 
učňovce zastavil, tu s povzbuzu-
jícím slovem, jindy s odkazem 
na další svůj článek v Literárních 
novinách, nebo s dárečkem na 
vánoce – bývaly to většinou tiště-
né přednášky Masarykovy společ-
nosti v Brně. Název té poslední, 
kterou jsem dostala, byl Pokus 
o demokracii v roce 1968. Mnohé 
by se dalo z této stati citovat, ale za 
všechno snad závěr: 

„Po Listopadu se u nás rozšíři-
la falešná fráze o čtyřiceti letech 
totality. Ale od sjezdu spisova-
telů v červnu 1967 až k demon-
stracím 21. srpna 1969 byl v Čes-
koslovensku hlavním tématem 
zápas o demokracii. A diktatura 
sovětského typu si po celou tu 
dobu s tím nevěděla rady.

Následující normalizace byla 
již, jak se říká, docela jiná his-
torie, do níž ovšem patří i to, co 
z československého jara přetrva-
lo, i co bylo zmařeno, co nás stálo 
přervání jeho možností.

Velmi nám dnes chybí kon-
frontace s celým tímto dějem.“

Můžeme tyto věty chápat jako 
další otázku, kterou nám pan pro-
fesor klade. 

Jarmila Michálková

Vedení Města Bystřice nad Pernštejnem 
v úctě vzpomíná památky profesora

 JAROMÍRA PROCHÁZKY. 

Pro naše město vykonal hodně záslužné 
práce jako pedagog, správce muzea i literát.
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Co přinesl rok 2010 našemu orches-
tru? Hodně hudby a s tím spojené i vel-
ké množství práce. Ale zároveň i setká-
ní s milými lidmi, se kterými jsme 
navázali spolupráci. Dovolte mi nyní 
malé ohlédnutí za jeho činností. V dub-
nu se uskutečnil koncert „Vidět světlo 
v tmách“. Hostem orchestru byla vyni-
kající sopranistka Pavla Čichoňová. 
Sama nevidomá, rozhodla se společně 
s námi podpořit občanské sdružení 
„Vodicí pes“, které se zabývá výcvikem 
psů pro nevidomé. Za výtěžek krásné-
ho společného koncertu, kde zazněly 
skladby velikánů hudebního světa jako 
J. S. Bacha a W. A. Mozarta, sdružení 
pořídilo nové štěňátko Brendu, které 
si můžete prohlédnout na fotografi i. 
Moc bychom rádi touto cestou vyřídili 
poděkování nejen od nás, ale i od pana 
Dvořáka, který je vedoucím výcviku 
těchto užitečných pejsků. Výcvik Bren-
dy můžete sledovat na www.vycvikvo-
dicichpsu.cz Všichni společně jsme 
dokázali, že i když jsou pro nás peníze 
důležité, dokážeme se jich v pravou 
chvíli zříci a může nás těšit vědomí, že 
jsou někomu prospěšné. Rádi bychom 
v benefi čních koncertech pokračovali 
i v příštích letech. Myslíme si totiž, že 
lidí , co potřebují byť jen malou pomoc, 
je kolem nás stále více.

V květnu jsme společně s dalšími 
účinkujícími oslavili otevření zrekon-
struovaného bystřického náměstí. V té 

Orchestr N. Kyjovského - Ohlédnutí za rokem 2010Orchestr N. Kyjovského - Ohlédnutí za rokem 2010
době jsme už ale pilně připravovali další 
z koncertních projektů Balady a roman-
ce. Tentokrát jsme se nechali inspirovat 
irskou hudbou. Spojili jsme své síly 
se skupinou irských tanců Démáirt 
z Brna a společně vytvořili hudebně 
taneční program, který jsme úspěšně 
předvedli na festivalu Olešnická kytka 
v Olešnici n. M. a hlavně jako součást 
Bystřického léta v novém amfi teátru 
v Bystřici. Pro velký zájem veřejnos-
ti o tento koncert jsme se rozhodli pro 
jeho poslední reprízu, a to 4. prosince 
v Kulturním domě v Bystřici n. P. 

I o prázdninách všichni členové 
orchestru pilně nacvičovali, tentokrát 
ale úplně jiný repertoár. Říjnovým 
koncertem „České hudby“ jsme chtěli 
vzdát hold našim skladatelům, kteří 
svojí hudbou dávno přesáhli hranice 
naší země, ale 
prostor dosta-
li i skladate-
lé bystřičtí. 
V programu, 
kde zazně-
ly skladby 
B. Smetany, 
A. Dvořáka, 
B. Martinů, 
J. Kšici a dal-
ších, se také 
p ř e d s t a v i l 
Bystřický ko-
morní sbor 
„Alter ego“, se 
kterým orches-
tr též navázal 
spolupráci.

A co čeká 
orchestr do 
konce roku? 
Kromě Irských 
balad a roman-
cí ještě tradiční 

„Vánoční koncert“ naší ZUŠ v kostele 
sv. Vavřince. V sobotu 25. prosince 
vás společně s DPS Studánka pod ve-
dením K. Pospíšilové pozveme na vá-
noční koledování. A pak už bude před 
námi nový rok. Co nám přinese? Pro 
orchestr to bude rok výroční. V roce 
2011 uplyne již 10 let od jeho založení 
a vy se můžete těšit kromě jiných i na 
výroční koncert, který by měl být prů-
řezem dosavadní činnosti orchestru.

Zbývá otázka, co přinesl orchestr 
vám, posluchačům a vlastně všem, 
kteří nám fandíte a podporujete nás?

Kromě hudby snad i pocit sou-
náležitosti a krásně prožité společ-
né chvíle. Snažíme se vám přinášet 
hudbu v různých podobách. A tak 
jak je pestrý sám život, tak je barev-
ný i náš repertoár a snad každý si 

vybere to své. Rádi bychom vám 
poděkovali za váš zájem, za vaši 
podporu. Snad vám naše hudba 
dělá radost i ve dnech, které nejsou 
právě sluníčkové. Poděkování patří 
i městu Bystřice nad Pernštejnem 
za fi nanční podporu našich projek-
tů. Na závěr bych ráda poděkovala 
členům orchestru za jejich celoroční 
práci, jejich rodinám  a spřáteleným 
muzikantům, kteří s námi koncerty 
připravují a pomáhají nám. Pokud 
se budete chtít o našem orchestru 
dozvědět více, již brzy budou v pro-
vozu naše webové stránky www.
sonk.cz  Přeji všem neutuchající 
radost z hudby.

Lenka Macháčková 
vedoucí orchestru   

Zimní období je zkouškou odol-
nosti našeho organismu. A člověk 
sám si tuto každoroční zátěž hodně 
ztěžuje – tím, že si přetápí, a tím, že 
si otravuje vzduch, který dýchá. 

Ekologie se na nás valí ze všech 
stran a s ní i fámy, mýty a předsud-
ky. K velmi obtížně vykořenitel-
ným předsudkům patří přesvědče-
ní, že „Neprodukuji žádný odpad, 
vše totiž spálím“. A „obecným 
ohrožením“ by se dalo nazvat tvr-
zení některých výrobců plastů, že 
„Většina plastů se skládá pouze 
z atomů uhlíku a vodíku, jejichž 
hořením vznikají pouze oxidy uhlí-
ku, voda a nic jiného, např. stejně 
jako při hoření dřeva.“

Ve skutečnosti jsou plasty na rozdíl 
od dřeva neporézní jednolitá hmota. 
Při jejich hoření je proto dostupnost 
kyslíku mnohem horší a rozhodně 
nelze počítat, že v kamnech shoří 
dokonale, bez vzniku toxických spa-

Ekologické fámy, mýty a předsudky              8. Může nám být opravdu jedno, čím vším doma topíme?

lin. K téměř dokonalému spalování 
plastů dochází pouze v moderních 
spalovnách komunálního odpadu za 
velmi vysokých teplot. 

Skutečnými produkty spalová-
ní plastů (např. PET lahví) doma 
v kamnech jsou mimo běžný oxid 
uhličitý (CO

2
) zejména velké 

množství životu nebezpečného oxi-
du uhelnatého (CO), dále pak těkavé 
uhlovodíky (např. toluen a karcino-
genní benzen) a polycyklické aroma-
tické uhlovodíky, mezi nimiž je také 
celá řada rakovinotvorných látek. 
A složitější plasty, které obsahují ješ-
tě jiné látky než pouhý uhlík a vodík, 
dávají spaliny významně odlišného 
a ještě nebezpečnějšího složení, tře-
bas i bojový plyn fosgen.

Nemysleme si s egoismem sobě 
vlastním, že co doma spálíme, se 
nás již netýká, že nanejvýš „lehce 
nakrmíme“ svého málo oblíbeného 
souseda. Uvědomme si, že zejména 

jedovatý oxid uhelnatý při nedoko-
nalém spalování rád uniká přímo 
do místnosti a že těžké saze právě 
v tom „nejchutnějším“ složení pada-
jí přímo do naší zahrádky a my takto 
obohacené jahůdky potom na konci 
jara s láskou podáváme svým dětem 
či vnoučatům.

Jak tedy s touto zimní zátěží nej-
lépe bojovat? 

a) Zejména doma nepřetápět, 
což je dobré nejen pro naše zdraví 
(otužování) a čistý vzduch, ale i pro 
naši kapsu. 

b) V žádném případě neotra-
vovat ovzduší pálením plastů. 
Nezapomínejme, že současné obaly 
potravin jsou většinou umělohmot-
né, že to není papír. Nebezpečné 
látky vznikají také při spalování 
pryže, a to dráždivé oxidy síry 
a saze, které opět obsahují silné jedy 
a rakovinotvorné látky. Při spalová-
ní dřevotřísky se zase tmelící form-

aldehydové pryskyřice rozkládají 
a uvolňují látky formaldehyd a 
fenoly, které nejenže nepříjemně 
zapáchají, ale jsou i jedovaté.

c) Dbát na pravidelnou údržbu 
kamen a zejména komínů. K produ-
kování nebezpečných látek dochází 
také při spalování uhlí, ale i mokré-
ho dřeva; čím horší je spalování, tím 
více je  nebezpečných spalin.

Určit přímo, jaký dopad na zdra-
ví obyvatel má zadýmené prostředí 
našich obcí, lze obtížně. Máme však 
negativní zkušenosti z Ostravska 
nebo z nedávné minulosti, kdy ve 
špatném ovzduší umíraly lesy i lidé. 
Ale nebezpečí nám vlastně prozradí 
i náš nos. Štiplavý dusící kouř pada-
jící k zemi určitě u nikoho nenavo-
zuje pocit příjemného a zdravého 
prostředí. 

Dalibor Janouš.
vědecký pracovník, 

vysokoškolský učitel

ZUŠ v Byst ici n. P. a ímsko-katolická farnost v Byst ici n. P. 
Vás srde n  zvou na tradi ní VÁNO NÍ KONCERT 

        Ú inkují: 

ídí: Inka Pospíšilová 

a 

      ídí: Lenka Machá ková

Zazní skladby starých mistr  i váno ní koledy. 

 Sobota 25. prosince 2010, 18:00 hodin, kostel sv. Vav ince v Byst ici n. P. 
Vstupné dobrovolné 
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INZERCEKULTURA   

„Pak se ozval výbuch ze strojovny, 
loď se naklonila o 45 stupňů a nikdo 
se neudržel na palubě. V nastalé 
panice se ještě Halva napil koňaku, 
odvázal záchranný pás a skočil do 
ledového moře. Hodnou chvíli se 

držel pásu ještě s jedním společní-
kem, dokud ten nezmizel pod vodou. 
Brzy se náš hrdina dostal na dřevěnou 
skříň a za rozednění se chytil okraje 
záchranného člunu. Když se uvolnilo 
místo po jednom mrtvém, byl vtažen 
do člunu. Ležel naprosto vysílený, 
skoro zmrzlé nohy měl bez citu.

Titanik zmizel v hloubce téměř 
čtyř kilometrů! Utonulo přitom mini-
málně 1 522 lidí! Černý pasažér se 
ale zachránil…“

(O černém pasažérovi z Bystřice)

KNIHA O BYSTŘICI
„Zaútočili v noci na Židenická 

kasárna a Kobsinek jim tvrdil, že 
se vojáci nebudou bránit, že má vše 

domluveno. Skutečnost však byla jiná. 
Sám pučista Kobsinek už během úto-
ku, kdy bylo jasné, že se nezdaří, odjel 
z města přes Vídeň do Jugoslávie 
a poté do Rumunska. Odtud byl ale 
vydán zpět Československu. Ještě 
v roce 1933 se konal soud s účastní-
ky puče a Kobsinek byl odsouzen na 
6 let. Na nátlak úřadů byl případ 
znovu projednáván o rok později 
a v něm mu byl trest zvýšen na 
12 let.“

(O nepovedeném rodákovi)

„Předseda místní školní rady a sta-
rosta Josef Sýkora napsal text pro 
pamětní desky, které byly vsazeny na 
obě školní budovy. Byla na nich uve-
dena jména občanů, kteří se o ško-
lu zasloužili. Vesměs dosavadní čle-
nové vedení města a školní rady, jak 
jinak. Jenže...

Jenže v roce 1891 přišly nové 
volby, starostou se stal Jan Svačina 
a občané uvedení na deskách skonči-
li v opozici. Co udělal nový starosta? 
Nechal desky odstranit s odůvodně-
ním, že jejich znění nebylo schvále-
no obecním zastupitelstvem.“

(O tom, že nic nemá býti bráno za 
defi nitivní) 

„Zatím je došla žena, zpod suk-
ně vytáhla sekyrku a nic netušícího 
strážce zákona ťala přímo do hlavy. 
Nešťastný četník řval tak silně, že 

ho slyšeli až na Dvořištích. Ráno 
byl nalezen v tratolišti krve a ženské 
vlasy v jeho rukou svědčily o tom, 
že se zoufale bránil.

Po pachatelích jinak nezůstala 
další stopa a zdálo se, že se vraždu 
nepodaří vysvětlit. Na bystřickém 
hřbitově proběhl slavný pohřeb 
a nad četníkovým hrobem se nechal 
slyšet starosta, že věří v náhodu, kte-
rá vraha odhalí a usvědčí. A náhoda 
to skutečně dokázala!

K potůčku nedaleko Josefova se 
zatoulaly děti a našly zde na kame-
nech zaschlou krev.“
(O smutném konci bystřického 
četníka)

„Že i povaleči panu Plesovi vadi-
li, dokládá další bod jeho řádu: 
„Zahaleči a všelijací povaleči, kteří 
obchodu a prací žádných nevedou 
a někteří vojnou dělati odvykli a na 
nic dobrého nemyslí, toliko při kost-
kách a kartech svůj život maří, při 
městě žádným způsobem ať se od 
žádného nepřechovávají a netrpí, kdo 
by se pak na toto poručení mé tak 
nezachoval, je přechovával, fedroval 
a jim folkoval a škoda nějaká skrze 
ně buď někomu na statku neb na 
zdraví se stala, ten hospodář každej 
s toho odpovídej a práv buď a pokuty 
pět grošův bez milosti propadni.“

Pět kop grošů českých měl zaplatit 
či vězení podstoupit ten, kdo by pro-
vozoval „hry v kostky a v karty“. Boj 
proti gamblerům tehdy začal! Nako-
nec byla napomínána i dítka nezdár-
ná, která by pobíhala po ryncích a po 
ulicích a věnovala se věcem „nenále-
žitým, nepobožným“.

Dávno před starostou Novotným 
tedy bojoval proti sociálně pato-
logickým jevům majitel Bystřice 
Václav Ples Heřmanský. Dnes ti 
„povaleči všelijací“ navíc s chutí 
kritizují ty pilné a zodpovědné na 
různých webech. Jinak už tu všech-
no bylo...“

(O tom, že všechno už tu bylo)

Kniha Hynka Jurmana „Na bystré 
vodě – Bystřice nad Pernštejnem“ 
vyjde kolem 20. prosince 2010 
a seženete ji jako dárek k Vánocům 
v Turistickém informačním centru 
v Bystřici.

-red-

Publikace, která prá-
vě vyšla v nakladatelství 
Tváře k 105. výročí zpro-
voznění železniční trati 
zvané Tišnovka, je prací 
dvou autorů pana PhDr. 
Vladimíra Cisára a pana 
Karla Černého. Kniha 
obsahuje historicky cen-
né pohlednice a dobové 
fotografi e trati z let 1900 
– 1920 a je nabídnuta 
k prodeji za 200,- Kč v 
Městském muzeum Bys-
třice nad Pernštejnem.

- MU mč -

Železniční trať Německý Brod - Brno 
(přes Nové Město na Moravě)

Bystřický rodák prožil dětství ve Skleném, měšťanku 
vychodil v N. Městě. Na uč. ústavu v Brně byl žákem 
Janáčkovým, vynikal v hudbě i malířství. Učil v Tvarož-
né (hrál tu s V. Kosmákem), ve Strážnici, kde se spřátelil 
s Úprkou, Kalvodou ad. a v Jaroměřicích (spřátelil se zde 
s Březinou a přivedl ho pak na prázdniny na Fryšavu). 
Odpočinek trávil ve Fryšavě, maloval především akvare-
ly, které jsou nejvíce v soukromých sbírkách. Vystavoval 

v Chlumci nad Cidlinou, Hradci Králové i v Praze u Topiče.

PERLY A PERLIČKY - 23    PERLY A PERLIČKY - 23    PERLY A PERLIČKY - 23    PERLY A PERLIČKY - 23

Texty z Vysočiny a o Vysočině

„Vyrostl jsem ve Skleném a přes všechny trampoty, kterými nás tam 
život štědře obmýšlel, mám tu dědinu a celý kraj na čtyři hodiny cesty 
kolem dokola velmi rád. Je tam Brožova skála, tam jsme žili víc než 
doma. Na Milovech je otec Mošner, na Samotíně jsou Tlustošovi, na 
Třech Studních voňavá rašeliniště, na Fryšavě, oh, na Fryšavě je všech-
no….na mezích hořká vůně bedrníků a sto a sto jiných věcí na jiných 
místech, stejně krásných, na které se nezapomíná.“

připravil -hj-

VÁCLAV JÍCHA
1874 - 1950
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KULTURA, OZNÁMENÍ

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU V PROSINCI 2010PROGRAM KULTURNÍHO DOMU V PROSINCI 2010
Sobota 4. prosince – velký sál KD 
– 19.30 hodin
Pořádá: SONK při ZUŠ a KD
HUDEBNĚ-TANEČNÍ 
PŘEDSTAVENÍ
IRSKÉ BALADY A ROMANCE
Účinkují: Smyčcový orchestr Něho-
slava Kyjovského se svými nejen 
rockovými hosty, taneční skupina 
irských tanců  DÉMAÍRT z Brna
Umělecká vedoucí: Lenka Macháč-
ková
Vstupné: dobrovolné   
Omezená kapacita sálu !!!
 
Úterý 7. prosince - velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH
KOMORNÍ ORCHESTR BOHU-
SLAVA MARTINŮ
Sólisté: IRENA SVAČINOVÁ-VÍT-
KOVÁ – housle
VÍTĚZSLAV KUZNÍK – housle
Umělecký vedoucí Lubomír Čermák
Komorní orchestr B. Martinů byl 
založen v první polovině minulého 
století, ale své současné jméno při-
jal se souhlasem Charlotty Martinů, 
vdovy po slavném skladateli, v roce 
1962. V repertoáru zahrnujícím hud-
bu od baroka po současnost má dílo 
B. Martinů významné postavení. 
Některé jeho skladby byly orchest-
rem v jeho rodné zemi uvedeny popr-
vé. Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč 
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům

Středa 8. prosince – velký sál KD 
– 8.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT PRO 
ŠKOLY
KOMORNÍ SOUBOR MUSICA 
ANIMAE
Účinkují: 
Komorní soubor Musica animae
Určeno II. st. ZŠ, celková délka pro-
gramu cca 60 minut
Vstupné: ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Pátek 10. prosince – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin  
VÁNOČNÍ KONCERT PRO 
ŠKOLY
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Hraje a zpívá Lída Helligerová, člen-
ka skupiny Schovanky
Malí diváci se společně s protagonist-
kou vydávají na cestu do města Betlé-
ma, seznamují se s Josefem a Marií a 
prožívají tak nejstarší příběh narození 
Ježíška.
Určeno dětem 3 – 10 let, délka před-
stavení 60 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 35 Kč, veřejnost 40 Kč

Sobota 11. prosince – velký sál KD 
– 8.30 hodin   
Pořádá: Dance Style Bystřice n.P.
TANEČNÍ SOUTĚŽ

BYSTŘICKÝ KOSTITŘAS 
1. ročník nepostupové taneční sou-
těže amatérských tanečních skupin, 
studií, klubů, týmů škol, DDM atd.
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč

Pondělí 13. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin
Pořádá: ZUŠ
KONCERT 
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ 
Vstupné: dobrovolné

Středa 15. prosince – velký sál KD 
– 19.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 
JAKUB SMOLÍK a F. K. BAND
Dvacet jedna vydaných alb, stejný 
počet Zlatých desek, nadstandardně 
prodané sály a romantické písně o 
životě – to je Jakub Smolík. Vstup-
né: 220 Kč   
Předprodej: knihkupectví 

Čtvrtek 16. prosince – velký sál KD 
– 18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK   
účastníků kurzu taneční a společen-
ské výchovy, vstup pouze ve spole-
čenském oblečení   
Hraje TATA-BAND pod vedením J. 
Kučery
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: kulturní dům 

Pátek 17. prosince – velký sál KD 
– 19.30 hodin
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA VÍN 
Jubilejní v pořadí již třicátá třetí
Prezentace fi rmy „Vinařství Vlastimil 
Konečný a syn“
Vinařská oblast Morava, podoblast 
Velkopavlovická, obec Čejkovice 
Výklad k vínům – Vlastimil Konečný
Rodinná fi rma Konečný a syn byla 
založena v roce 1992. V. Konečný 
se již v 70. letech zabýval výrobou 
archivních vín, ale vinařství bylo 
pouze jeho koníčkem. 
Hlavním reklamním partnerem veče-
ra je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 90 Kč   
Předprodej: kulturní dům 

Sobota 18. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA 
KOROUŽANKA
Kapelník: Štěpán Chalupník
Umělecký vedoucí: Štěpán Husák 
Zpívají: Inka Pospíšilová, Zuzana 
Černá a Pavel Schmidt
Spoluúčinkuje: Dětský pěvecký sbor 
Studánka  a Pramínek
Sbormistr: Inka Pospíšilová
Pořadem provází: Ludmila Chalup-
níková
Vstupné: dobrovolné

Pondělí 20. prosince – velký sál KD 
– 9.00 hodin   
Pořádá: ZŠ T.G.M.

AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Úterý 21. prosince – velký sál KD 
– 9.00 a 17.00 hodin 
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Sobota 25. prosince – malý sál KD 
– 20.00 – 02.00 hodin
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH
Tradiční a oblíbené vánoční posezení 
při svíčkách s hudbou 70, 80, 90 let
Kvalitní vína – míchané nápoje 
– výběr minutkových jídel – půlnoční 
losování vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 70 Kč   
Předprodej: kulturní dům 

Středa 29. prosince - velký sál KD 
– 15.00 – 19.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ ODPO-
LEDNÍ DISKOTÉKA
Loučení s rokem 2010 ! Sladké ceny 
a další překvapení ! 
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 30. prosince – malý sál KD 
– 20.00 – 02.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ 
TANEČNÍ VEČER 

PŘI SVÍČKÁCH
Předsilvestrovské posezení při svíč-
kách s hudbou 70, 80, 90 let
Kvalitní vína – míchané nápoje 
– výběr minutkových jídel – půlnoční 
losování vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 70 Kč   
Předprodej: kulturní dům 

Pátek 31. prosince – Masarykovo 
náměstí     
Pořádá: Město Bystřice n.P.
TRADIČNÍ OHŇOSTROJ  
Reprodukovaná hudba, občerstvení 
zajištěno

PŘIPRAVUJEME V LEDNU 2011: 
15.1. - Ples Kulturního domu
20.1. – Linhart Swingers, koncert KPH
22.1. 2 - Ples Gymnázia 
29. l.  – Ples sportovců  
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

Krátce před půlnocí z úterý 30. listopadu na středu 1. prosince 2010 
ukončí řádný provoz analogový převaděč ČT2 Bystřice nad Pernštej-
nem (51. kanál) – při vypnutí analogových vysílačů ČT2 velkého výko-
nu Svitavy, Valašské Meziříčí a Žďár nad Sázavou právě k 30. 11. 2010 
totiž ztratí svůj zdrojový signál. Vysílání zmíněného analogového pře-
vaděče je od začátku října označené piktogramem (symbol v podobě 
čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se bude 
od 45. týdnu průběžně objevovat také textová lišta s bližšími informa-
cemi. Podle těchto grafi ckých prvků velnutých přímo do obrazu diváci 
snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží. 

Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiple-
xem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT – v územní oblasti 
Brno, kam Vaše město spadá, zajišťují vysílače velkého výkonu Brno 
– Hády, Brno-město – Barvičova, Brno – Kojál a Mikulov – Děvín 
(všechny shodně na 29. kanálu). Příjem programů ČT v lokalitách s 
neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu zemského digitálního vysí-
lání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv 
v České republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř pro-
gramů České televize z družice Astra 3A, respektive distribuci ČT HD 
z družice Astra 3B (platformy CS Link a SkyLink). Na přelomu roku 
bude satelitní digitální vysílání ČT z družice Astra 3A rozšířeno o regi-
onální mutace vybraných zpravodajských pořadů – v danou dobu bude 
vysílána vždy současně česká, jihomoravská i severomoravská varianta 
a diváci si budou moci vybrat. 

Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového zemského vysí-
lání České televize jsou k dispozici v tiskové zprávě Textová lišta na 16 
analogových vysílačích ČT vypínaných 30. listopadu.

Více informací o digitalizaci České televize diváci získají ve 
zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na stránkách inter-
netového speciálu www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – hor-
ká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).

VYPNUTÍ ANALOGOVÉHO 
PŘEVADĚČE ČT2 
K 30. LISTOPADU
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O Bystřických zastaveních, která 
jsou volným pokračováním úspěšné 
Svratecké vodohospodářské naučné 
stezky, jsme Vás již při nejrůznějších 
událostech informovali. Protože jsou 
před dokončením, rádi bychom Vám 
je znovu krátce připomněli. Zastavení 
je sedmnáct a realizují se již druhým 
rokem. Jako první ze zastavení, i když 
s číslem 14, se otevíral v roce 2009 
ekologický pavilon u základní školy 
na Nádražní ulici. V současné době se 

pracuje na zasta-
vení posledním, 
sedmnáctém, na 
Vrchové, kte-
rým bude dílna 
v přírodě „Zasaď 
strom na Vyso-
čině“ umístěná 
v blízkosti roz-
hledny na Kara-
síně.  Slavnostní 
otevření dílny 
se připravuje 
na jaro 2011. 
Návštěvníci díl-
ny budou mít 

možnost vybrat si podle osazovacího 
plánu jednu ze 150 sazenic 24 druhů 
původních dřevin Vysočiny, kterým 
stanoviště na Vrchové vyhovuje 
a zasadit ji do Plevova lesoparku. Kro-
mě sazenic pro ně zde bude připra-
veno nářadí, potřebné návody a od-
borná obsluha. V dalších letech se pak 
mohou vracet a sledovat, jak se park 
postupně zaplňuje, jak jejich dřeviny 
rostou, jak který druh dřevin vypadá 
ve skutečnosti a těšit se překrásnou 

vyhlídkou na lesy a krajinu v okolí 
nádrže.  I. etapa lesoparku je již vyty-
čena, oseta travou a jsou na ní zpev-
něné cestičky.  Připravuje se provozní 
objekt s výukovým a odpočinkovým 
pavilonem a další zařízení. 

Abychom Vás a Vaše děti nala-
dili na jarní návštěvu zastavení na 
Vrchové a umožnili Vám i v zimě 
těšit se z krásy přírody, připravili 
jsme již nyní na předvánoční trh 
pestrou a zajímavou knihu nazva-
nou podle dílny v přírodě „Zasaď 
strom na Vysočině“. Obsahuje, 
kromě základních informací o pro-
jektu Bystřických zastavení a dílně 
v přírodě, pokyny pro výběr dřevin 
a jejich sázení a popis 56 původních 
dřevin Vysočiny se spoustou zají-
mavostí, fotografi í a kreseb. Knihu 
můžete zatím zakoupit za 96 korun 
pouze v Turistickém informačním 
centru v Bystřici nad Pernštejnem 
a v sídle LSO v Karasíně. Počát-
kem prosince bude distribuce roz-
šířena i na další místa Bystřicka 
a okolí. 

Eva Zamazalová

Dokon ovaná Byst ická zastavení i p írodu nám v zim  Dokon ovaná Byst ická zastavení i p írodu nám v zim  
p ipomene kniha o p vodních d evinách Vyso inyp ipomene kniha o p vodních d evinách Vyso iny

Kraj Vysočina vyhlašuje anketu 
Sportovec kraje Vysočina 2010. Stej-
ně jako v minulém roce je vyhlášena 
v několika kategoriích. Do ankety 
mohou být nominováni všichni spor-
tovci, kteří během roku 2010 dosáhli 
významných sportovních výsledků. 

Kategorie
Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
Dospělí
Kolektiv
Mládež (do 15 let)
Senioři
Trenér roku
Zdravotně postižený sportovec
Sportovní osobnost kraje Vysočina
Veřejná - čtenářská anketa – kategorie 
kolektiv a jednotlivci

Hodnocení
Hodnotitelskou komisi tvoří zástup-

ci všesportovního kolegia (6 hod-
notitelů), Komise pro sport a volný čas 
Rady kraje Vysočina (6 hodnotitelů), 
sportovní redaktoři krajských periodik 
(3 hodnotitelé) a zástupce Krajského 
úřadu kraje Vysočina.

V každé kategorii členové hodnotí-
cí komise vyhodnotí pořadí na 1. – 10. 
místě. Výsledky zpracuje a vyhlásí 
pověřený pořadatel na slavnostním 
galavečeru.

Nominace
Nominace mohou předkladatelé 

vyplnit do předepsaného formulá-
ře, který je k dispozici na oddělení 
mládeže a sportu Krajského úřadu 
kraje Vysočina nebo na internetové 
adrese kraje Vysočina http://mladez.
kr-vysocina.cz. Přihláška musí obsa-
hovat jméno a příjmení nominova-
ného, kategorii do které je navržen, 
odvětví a sportovní oddíl ve kterém 
působí, umístění a úspěchy a kontakt 
na tělovýchovnou organizaci a spor-
tovce. Spolu s touto přihláškou je 
potřeba dodat elektronickou fotografi i 
nominovaného sportovce/kolektivu, 
v opačném případě nebude nominace 
umožněna.

Nominováni mohou být pouze spor-
tovci, kteří jsou registrovaní v oddílech 
se sídlem v kraji Vysočina. Výjimkou 
je kategorie „Sportovní osobnost kraje 
Vysočina“, která je určena sportov-
cům, kteří dosáhli významných spor-
tovních úspěchů, pocházejí z Vysoči-
ny, ale soutěží za oddíl se sídlem mimo 
kraj Vysočina. 

Vyhlášení výsledků
Vyhlášení ankety Sportovec kraje 

Vysočina 2010 bude následovat po 
okresních kolech a do samotného 

Sportovec kraje Vysočina 2010
procesu hodnocení a nominací bude 
vtažena i široká veřejnost kraje, která 
bude prostřednictvím jednotlivých 
okresních deníků navrhovat své favo-
rizované sportovce celokrajské působ-
nosti.

Slavnostní galavečer s vyhlášením 
nejlepších sportovců Vysočiny pro-
běhne v březnu 2011 (změna termínu 
vyhrazena).

Kontakt
Nominace sportovců a sportovních 

družstev bude oddělení mládeže a 
sportu přijímat do 15. 1. 2011 emai-
lem na adrese prokop.v@kr-vysoci-
na.cz nebo osobně prostřednictvím 
podatelny Krajského úřadu kraje 
Vysočina, Ing. Vilibald Prokop, Žiž-
kova 57, 587 33 Jihlava. Po tomto 
termínu již nebude možné přijímat 
další nominace.

Na webových stránkách Mik-
roregionu Bystřicko (odkaz je 
i na webových stránkách Bystři-
ce) je webový vyhledávač fi rem 
v územní působnosti mikroregio-
nu Bystřicko (http://www.bystric-
ko.cz/fi rmy/). 

Jelikož dochází ke změnám 
v kontaktních údajích fi rem a ne-
ní v našich silách veškeré tyto 
údaje zkontrolovat, prosíme te-
dy všechny fi rmy a podnikatele, 
kteří chtějí být uveřejněni v tomto 
vyhledávači (je to inzerce zdarma), 
aby si zkontrolovali veškeré kon-
taktní údaje a případně jejich změny 
zaslali na email: mikroregion-
bystricko@centrum.cz nebo do 
kanceláře Mikroregionu Bystřicko, 
ul. Příční 405, Bystřice n. P., 
tel. 566 590 399, 731 575 342.

- BS-

Posledním říjnovým dnem 
skončila výherní a poznávací turis-
tická akce „S Vodomilem Zubří 
zemí 2010“. Defi nitivně jsme tím 
ukončili letní turistickou sezonu, 
která byla letos opět velmi úspěš-
ná. Nemalý podíl na úspěšnosti 
akce měly určitě i nové a zají-
mavější podmínky, ale i ceny pro 
výherce. Kdo by si nepřál získat 
nové kolo či poukaz na velké gri-
lování pro celou rodinu? Dne 11. 
prosince 2010 v rámci programu 
„Bystřické vánoční koledování“ 
mezi 14.00 – 16.00 hodinou pro-
běhne v prostorách půdní galerie 
městského muzea losování. Pro 
všechny účastníky  soutěže, kteří 
splnili základní podmínky soutěže, 
tj. získali aspoň 4 razítka s údaji, 
jsme opětovně i v letošním ročníku 
připravili malou odměnu ve formě 
volné vstupenky do Westernového 
městečka Šiklův mlýn. Přijďte se 
vánočně naladit a třeba si i od nás 
odnesete dárek pod stromeček...

AKTUALIZACE 
WEBOVÉHO 

VYHLEDÁVAČE

Losování výherní 
soutěže

 „S VODOMILEM „S VODOMILEM 
ZUBŘÍ ZEMÍ 2010“ZUBŘÍ ZEMÍ 2010“

PŘIPRAVUJETE KULTURNÍ AKCI V ROCE 2011?
Připravujeme tištěnou podobu ročního přehledu kulturních akcí 

v mikroregionu. Jestliže máte zájem o uveřejnění Vašich akcí, kontak-
tujte nás: olga.konigova@bystricenp.cz nebo mikroregionbystricko@
centrum.cz, tel. 728 010 944 nebo 731 575 342.                          - BS-
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Kdo přišel do MŠ a ZŠ Rožná ve středu 26. října 2010 jistě nečekal, že 
místo žáčků uvidí v lavicích sedět čarodějnice, spidermana, duchy a strašidla 
nebo dokonce samu Smrtku s pěkně ostrou kosou. Ale vydlabaná obří dýně, 
která obsadila schodiště a trošku tajemně ozařovala docela tmavé ráno, všem 

Halloween v Rožné

napověděla, že se blíží Halloween. Školou se rozléhalo anglické Trick or treat 
a za každým rohem se dala čekat nějaká čertovina. Sladká odměna nakonec 
zachránila paní učitelky před nastraženými pastmi a děti se nakonec vyřádily 
při Halloweenské diskotéce.                                                      ZŠ a MŠ Rožná

Bramborobraní aneb Mastné pusy ve 4. a 5. třídě
 Kdybyste přišli v úterý 19. října dopoledne do Základní 

školy v Dolní Rožínce, určitě by vás vaše čichové buňky 
varovaly, že se tu něco děje. Po celé škole se linula příjem-
ná česneková vůně, která doprovázela společný jednodenní 
projekt žáků nazvaný Bramborobraní.

Čtvrťáci a páťáci spojili své „síly“, aby prozkoumali 
naši nejtypičtější plodinu - brambory. Zabývali se jejich 
původem,“ mírami“, využili je na hraní, na výrobu plas-
tiky a nakonec je samozřejmě snědli.

Ještě před „dnem B“ si v hodinách slohu připravi-
li postup výroby bramboráků, který uplatnili při jejich 
zpracování. Všichni si mohli vyzkoušet celou přípravu 
- od syrových brambor až do výsledných plných talířů 
zlatavě opečených placek. I když občas zavazel někte-
rý prstík při okrajování brambor, měl každý na závěr po 
zásluze pěkně mastnou pusu - bramboráky byly chutné 
a hlavně se musely  sníst.

Během dopoledne jsme také dosáhli rekordu v okrájení 
nejdelší slupky - měli jsme dokonce dvě dlouhé slupky, 
které se od sebe lišily pouze o půl centimetru. Ta vítězná 
měřila 34,5 cm.                                                          S.Š. 

Jako tradičně se na 1. stupni 
Základní školy v Dolní Rožínce 
konaly poslední den před podzimní-
mi prázdninami Podzimní slavnosti.

Protože se podzim přehoupl do 
druhé poloviny a ve své výzdobě 
nyní hýří všemi barvami, snažily se 
děti příjemnou barevnou atmosféru 
tohoto ročního období vytvořit také 
ve škole. Našeho skutečně pestrého 
dopoledne se zúčastnili při soutěžích 
žáci 1.-3. třídy a přísnou odbornou 
porotu nám vytvořili páťáci. 

Co musela tříčlenná družstva spl-
nit? Nejdříve vytvořit myšlenkovou 
mapu na téma PODZIM. Následo-
vala soutěž MISS JEŘABINKA, 
ve které museli soutěžící splnit pod-
mínky pro návrh a zpracování pod-
zimního modelu (10 javorových lis-
tů, 5 dubových, 3 jabloňové, 5 plát-

ků kukuřičného šustí a minimálně 
5 kusů šípků, které svou výrazně 
rudou barvou nahradily červeň jeřa-
bin – ty se letos neurodi-
ly...).  V další disciplíně 
si děti procvičily postřeh 
a slovní zásobu při POD-
ZIMNÍM HÁDÁNÍ. 
Posledním nelehkým 
úkolem bylo domalovat 
se zavázanýma očima 
ČÁSTI DRAKA. 

Na závěr pestroba-
revného dopoledne 
čekal naši porotu neleh-
ký úkol – vyhodnotit tři 
nejlepší skupiny. Všem 
dětem bylo odměnou 
příjemně prožité dopo-
ledne a malé podzimní 
občerstvení. 

Barevné podzimní slavnosti
Jak se tato akce vydařila, můžete 

posoudit na fotografi ích. Další 
možnost máte, pokud navštívíte 

naši školu, neboť je zádveří školy 
vyzdobeno výtvory dětí.

Jitka Synková
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Poslední říjnový víkend se odehrála závěrečná utkání 
první poloviny tohoto soutěžního ročníku. Obě mužská 
družstva se rozloučila remízou. Muži A hráli 1:1 
v Okříškách, muži B remizovali doma s celkem Borů. 
Pokračovat v soutěži se bude až na jaře, takže hráče 
čeká dlouhá a zasloužená soutěžní přestávka. Tréninky 

zatím pokračují na UT ZŠ Nádražní a v tělocvičnách bystřických škol. 
Pravděpodobně na přelomu roku nás čeká valná hromada, přičemž účast 
na ní by měla být pro členy SK samozřejmostí.

Přehled umístění jednotlivých družstev:
Muži A (KP) 2. místo
Muži B (OP) 3. místo
Dorost st.  (KP) 4. místo 
Dorost ml. (KP) 4. místo
Nejlepší střelci: Prášil Miloš 10 (M“A“), Čech David 6 + 10 (M“B“ + 

dorost st.), Karásek Pavel 10 (dorost ml.), Zich Michal 10 (žáci st.), Maršálek 
Jiří 16 (žáci ml.).                                                                     Petr Slabý

Fotbalové soutěže jsou v polovině

Žáci st. (KP) 7. místo
Žáci ml.(KP) 6. místo
Přípravka (KP) 9. místo

Tenisový klub Bystřice nad Pernštejnem pořádá od 
7. 1. - 25. 2. 2011 tenisovou školičku pro děti ve věku 
7-10 let. Pod vedením trenérů a hráčů TK se děti nau-
čí základům tenisu a ti, kteří budou mít zájem, mohou 
vstoupit do TK a hrát za mládežnické družstvo klubu. 
Školička bude probíhat každý pátek v čase od 15,30 - 
16,30 hod., cena je 400,- Kč/dítě. Je možné si rovněž 
půjčit tenisovou raketu. Přihlášky se podávají na spor-
tovní hale osobně nebo na tel. čísle 566 551 098. Počet 
účastníků je omezený.  

TENISOVÁ ŠKOLIČKA

Naskýtá se nová příležitost 
nejen pro bystřické „hokejo-
vé čutálisty“. Rozhodli jsme se, 
pokud bude zima přát, uspořá-
dat Bystřickou hokejovou ligu. 
Dle počtu přihlášených družstev
by se hrálo dvakrát/třikrát týdně 
(středa-večer, sobota/neděle - ráno 
i večer) na kluzišti u Sokolovny. 
Hrálo by se 4 na 4 s možností jaké-
hokoliv střídání. Rukavice a holen-
ní chrániče však budou povinností.
Bez těchto doplňků nebude možné, 
aby hráč nastoupil. Pukem se hraje 
po zemi, maximálně po kotníky. 
Gól platí na „cinknutí“ nebo když 
přejede brankovou čáru. Ostatní 

Bystřická hokejová liga
h o ke j ov á 
p r a v i d l a 
platí, kro-
mě pravi-
del s čara-
mi (icing, 
o f s a j d 
atd.). Hra-
cí čas je 
2x30min . 
Soutěž je otevřená všem hráčským 
i věkovým kategoriím. Startovné a 
hrací systém bude záležet na počtu 
přihlášených družstev. Zájemci 
kontaktujte nás: hokej.sokolov-
na@gmail.com

V sobotu 11.12.2010 se v bystřické sportovní hale 

uskuteční tradiční

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA HOROLEZECKÉ STĚNĚ 
Akce začíná ve 13:00 hodin. Pro velké i malé bude kromě lezení na stěně 

připraven lanový žebřík, lanovka nebo chůze po slackline. Přijďte si zasporto-
vat a strávit sobotní odpoledne pod horolezeckou stěnou.

Těšit se na Vás budou členové HO LEZCI Z VYSOČINY

Horolezecká stěna - OTEVŘENA

10. prosince budou mít diváci 
v Bystřici nad Pernštejnem ještě 
před koncertem jedinečně vese-
lého herce a písničkáře Jiřího 
Schmitzera možnost zhlédnout 
taktéž jedinečně veselé divadel-
ní představení Koně. Využít této 
možnosti se zcela jistě vyplatí. 
Čtyři mladí herci vás v této hře 
provedou mnoha rozličnými umě-
leckými styly, které spojí v jeden 
koncentrovaný umělecký zážitek. 
Poutavě a s citem do sebe míchají 
odborné fi losofi cké texty se starou 
čínskou poesií, texty Karla Maye 
nebo undergroundových básníku 
J. H. Krchovského a Ivana Magora 

Jirouse. To vše ve formě respektu-
jící nejnovější divadelní trendy 
podpořené precizními individuál-
ními výkony celé čtyřky tvoří str-
hující podívanou, u které se divák 
skvěle odreaguje od všedního 
stresu, dobře se pobaví a naladí na 
koncert pana Schmitzera.

Divadelní představení zažilo 
svou premiéru již v roce 2004 a 
od té doby procestovalo křížem 
krážem celou republiku. Na diva-
delních přehlídkách získalo něko-
lik ocenení a především kultovní 
statut. Přestože divadelníci pochá-
zí z Vysočiny, v Bystřici budou k   

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 pra-
covní 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)

LISTOPAD
27.11. MUDr. Jiří Žák, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
28.11. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, 566 575 210
PROSINEC
  4.12. MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566618060
  5.12. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové Město n. M., 566542615
11.12. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566522442
12.12. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566524203
18.12. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566667236
19.12. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566690125
24.12. pátek MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566552444
25.12. sobota MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732642160
26.12. neděle MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739093334

Na půdě muzea se představí Divadlo Koně a zazpívá Jiří Schmitzer
vidění vůbec poprvé. Nenechte si 
to ujít.

Divadlo začne v 19:30, násle-
dovat bude od 20:00 koncert Jiří-
ho Schmitzera (www.bandzone.
cz/jirischmitzer), akce proběhne v 
nekuřáckém podkroví městského 
muzea. K dispozici bude pose-
zení a občerstvení. Vstupenku 

lze zakoupit na místě za 120 Kč, 
osoby mladší 15 let a starší 65 let 
zaplatí pouze 60 Kč. Tonto večer 
uspořádalo bystřické občanské 
sdružení Tranzistory (www.tran-
zistory.cz) za podpory Města Bys-
třice nad Pernštejnem, Městského 
muzea a vinárny Rozhledna. Pře-
jeme příjemnou zábavu.
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NÁKUPÈÍ

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 450 pracovníkù. 
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zamìstnance na tyto pozice:

Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem, resp.  e-mail: Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823, 566590820.prace@werawerk.cz . 

www.werawerk.cz    

Náplò práce: 
 zajištìní operativního nákupu výrobního a režijního materiálu
� korespondence se zahranièními a tuzemskými dodavateli
� správa nákupních ceníkù a objednávek 
� vyhledávání a výbìr nových dodavatelù
� hodnocení stávajících dodavatelù
� reporting a ostatní administrativní èinnosti spojené s nákupem

Požadujeme: 
� min. SŠ vzdìlání 
� uživatelskou znalost práce s poèítaèem
� aktivní znalost nìmeckého jazyka
� znalost anglického jazyka 
� komunikativní a organizaèní schopnosti  
� schopnost týmové práce
� èasovou flexibilitu
� praxi v oboru

�

ELEKTORÚDŽBÁØ

Požadujeme: 
 ukonèené SO nebo ÚSO vzdìlání strojního smìru
� znalost vyhlášky 50/1978
� velmi dobré znalosti elektrotechniky, pøíp.elektroniky 
�praxi v oboru
� uživatelskou znalost PC
� samostatnost, zodpovìdnost, peèlivost

Uvítáme: 
� zkušenosti ze strojírenské výroby
� znalost regulovaných elektrických pohonù
� znalost NJ nebo AJ výhodou

�

SEØIZOVAÈ
CNC STROJÙ / VSTØIKOVACÍCH LISÙ
Požadujeme: 

 SŠ nebo SOU s technickým zamìøením (nejlépe zamìøení   
     strojírenství nebo zpracování plastù)  
� praxe v oblasti vstøikování plastù nebo práce na CNC strojích    
     nebo v oblasti  soustružení vítána

�

   Pro všechny pozice nabízíme:
               �   po  zapracování dlouhodobì perspektivní zamìstnání  

      �   zajímavou práci, možnost osobního rùstu 
      �   benefity (týden dovolené navíc, školení, pøíspìvek na životní nebo penzijní pøipojištìní)

�   zázemí mezinárodní spoleènosti
�   mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

Ř Á D KOV Á   I N Z E R C EŘ Á D KOV Á   I N Z E R C E

•  SMS PŮJČKY. Bez poplatků, bez rizika. Zašlete SMS ve tvaru: 
PUJCKA + částka o jakou máte zájem. Pište na číslo: 775 914 105, 
zavoláme Vám.

•  Půjčky – 100% schválení a vyplácení půjčky na zástavu nemovité 
a movité věci. Příjem a registr neřeším. Info: 732 565 767.

•  Prodám v Rožné stavební parcelu 1068 m2. Cena dohodou. Tel.: 
721 408 032.

•  Prodám chatu a byt se zahradou ve Víru, možnost i k rekreačním 
účelům, 1+1. Tel: 777 824 822. Prodám RD, 5+1 Bystřice, podskle-
pený, zahrada, nedaleko centra města.

•  POZOR!!! PRÁCE Z DOMU www.byznyszdomu.cz
•  Povedu daňovou evidenci a účetnictví soukromníkům a menším fi r-

mám, včetně mezd a daní. Tel.: 724 932 861, 725 857 297.
• VEDI výroba plast. i dřev. oken a dveří, kuch. linky, vest. skříně, 

schody, vrata. Tel.: 725 007 781, 725 398 660.

PROFESIONÁLNÍ PÉ E V POHODLÍ  
VAŠEHO DOMOVA

Poskytuji tyto služby až k Vám dom :   
KOSMETIKA    již od    220 K * 
MANIKÚRA      již od    120 K * 
PEDIKÚRA     již za    200 K * 
LEPENÍ AS     již za 1 500 K * 

Na a Špa ková www.kosmetickadodomu.cz        
mob: 603 810 890

* Kompletní nabídka a ceník je na webových stránkách.  
P i p edložení tohoto inzerátu 10% sleva. Platí do 31. 12. 2010. 
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Bližší informace na www.kr-vysocina.cz -> krajský ú ad -> ú ední deska -> zve ej-
n ní zám ru prodeje, nebo na tel.: 564 602 227, email: dvorak.p@kr-vysocina.cz.

se sídlem v Jihlav , 
Žižkova 57, 
587 33 Jihlava
vyhlašuje 

Výb rové 
ízení na 

odprodej 
bytových 
jednotek 

umíst ných v bytovém domu .p. 497 Lu ní 
ul. a pozemku par. . 954/3  v k.ú. a obci 
Byst ice nad Pernštejnem:

• bytové jednotky . 497/1 - bytu 2+1 o 71 m2 pod-
lahové plochy v etn  spoluvlastnického podílu 
710/2616 na spole ných ástech domu a pozemku
• bytové jednotky . 497/2 - bytu 2+1 o 66,5 m2 
podlahové   plochy   v etn    spoluvlastnického 
podílu 665/2616 na spole ných ástech   domu 
a pozemku
• bytové jednotky . 497/4 - bytu 2+1 o 63,6 m2 
podlahové plochy v etn  spoluvlastnického po-
dílu  636/2616  na  spole ných   ástech  domu 
a pozemku.

Prohlídka prodávaných nemovitostí bude zá-
jemc m umožn na dne 30. 11. 2010 v termínu 
od 15.00 hod. – 16.00 hod. nebo po p edchozí 
dohod  se zástupcem VOŠ a SOŠZt  Byst ice 
nad Pernštejnem, p. Mgr. Zde kem Ve e ou, 
tel.: 603 889 891.
Výb rové ízení „na ur ení po adí“ se bude konat 
v budov  domova mládeže Vyšší odborné školy 
a St ední odborné školy zem d lsko-technické 
Byst ice n. P., Dr. Veselého 343, 
dne 6. 12. 2010 ve 14.00 hodin.

tloušťka vnějších 
stěn 3 mm, třída A

okapnice
zabraňující zatékání 
vody do těsnění

podkladní profil
s izolační vložkou 

ve dvou komorách

Součinitel prostupu tepla celého okna:

Uw= 0,98 W.m-2.K-1

TOPLINE
PREMIUM

www.vpo.cz

výhodné
ZIMNÍ SLEVY

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

tel.: +420 566 520 855
fax: +420 566 522 368
mobil: +420 605 500 442
e-mail: bystrice@vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto inzerátu 

BONUS

15 %

y

Elkolky
ekologicky a levn

http://elkolky.cz
Tel.: 721 801 685


