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Město Bystřice nad Pernštejnem 
se 21. října připojilo k řadě měst regi-
onu, která aktivně přistupují k otázce 
středoškolského vzdělávání. Stalo se 
tak prostřednictvím prvního ročníku 
Bystřického veletrhu vzdělávání, kte-
rý byl městem uspořádán v Kulturním 
domě v Bystřici nad Pernštejnem.

Tato akce byla podpořena staros-
tou města panem Ing. Karlem Pačis-
kou, který k veletrhu podotkl: „Stát-

Bystřický veletrh vzdělávání byl úspěšný

(Pokračování na str. 6)(Pokračování na str. 6)

V polovině listopadu byla dokon-
čena další bystřická cyklostezka, a to
v úseku od tréninkového fotbalové-
ho hřiště na Lužánkách podél řeky 
Bystřice do Domanínka. Hned od sa-
motného začátku je hojně využívána 

Nová cyklostezka

Ono to tak vypadá. Kouzelná víla přehradu zaklela, nikdo k ní nesmí. 
Dívat se jen z dálky, nezastavovat, zlatou rybku mohou chytit pouze vyvo-
lení a na lodičku smí jen ti pověření. 

Toto technické dílo, které bylo postaveno na řece Svratce před padesáti lety 
i jako rekreační nádrž, bylo určeno prvotně proto, aby lidem pomáhalo, zpří-
jemňovalo jim život a ne škodilo. 

JE VÍRSKÁ PŘEHRADA ZAKLETÁ?

jak k procházkám, tak na projížďku 
na kole či kolečkových bruslích. Její 
délka je 1,3 km a je široká 3 metry. 
Součástí této cyklostezky je i asfalto-
vý ovál v délce 300 metrů. Celkové 
investiční náklady na cyklostezku činí 
5,8 miliónů korun, přičemž zhruba 
polovina je hrazena z dotace Státního 
fondu dopravní infrastruktury. K pro-
storu okruhu jsou přivedeny chrá-
ničky pro možné osazení veřejného 
osvětlení, protože tento prostor vybízí 
k dalším možných aktivitám, jako je 
např. možnost výstavby dětského do-
pravního hřiště, které ve městě chybí. 
Další možností je vykácení přilehlé 
meze, čímž může vzniknout přírodní 
hlediště. Ale toto jsou spíše vyhlídky 
do budoucnosti. Nyní si přejme, aby 
byla cyklostezka co nejvíce využí-
vána a sloužila jako místo pro sport, 
setkávání, ale i relaxaci.

Josef Vojta, místostarosta

ní maturity, nezájem o technic-
ké obory, nedostatek studentů a 
zdražování studia jsou pouze ně-
kterými problémy, které řeší mno-
ho žáků a také jejich rodičů. Naše 
město chce aktivně pracovat ve 
prospěch mladé generace, pomoci 
s rozhodováním rodičům a nabíd-
nout dostupný způsob vzdělávání 
v našem regionu“. 

Zejména mělo sloužit jako ochrana před povodněmi na řece Svratce, pro na-
lepšení nízkých průtoků v době sucha, pro využití vodní energie a umožnění re-
kreace obyvatel. Teprve později se přidal i účel vodárenský.  V roce 1986 byla 
provedena revize pásem hygienické ochrany nádrže Vír a bylo rozhodnuto, 
že celá vodní nádrž a její okolí v prvním pásmu hygienické ochrany budou 
neprodyšně uzavřeny. Rekreační objekty Vírovka, Zbrojovka a další byly 
postupně zbourány, zemědělství se omezilo na minimum, stavební uzávěra 
vyhnala mnoho mladých lidí pryč z okolních vesnic. Teprve v roce 2005 
se podařilo zpřístupnit alespoň pravobřežní stezku okolo nádrže pro turisty. 
Proč jsou některé absurdní, technicky nezdůvodnitelné zákazy stále platné 
na Vírské nádrži a neplatí například na Sečské přehradě, Vranovské přehra-
dě,  na vodárenské nádrži Husinec na Blanici a na dalších nádržích, které 
mají také vodárenský význam? Možná v letech, kdy se o nich rozhodovalo, 
měli soudruzi v těchto oblastech tvrdší lokty, lepší známé nebo se narazilo 
na tvrdý odpor místních obyvatel a rekreantů. V okolí Víru se tomu tak ne-
věnovali, a proto také tak dopadli. Nastolený stav z roku 1986 je setrvalý 
a pro bezprostřední okolí vodní nádrže Vír se připravují  stále tvrdší řešení. 
Na hrázi, kde kdysi býval mimo jiné i bufet, není kde bezpečně zaparkovat. 
Parkoviště, které je zabezpečené proti úniku ropných látek, je oplocené, 
prázdné a vysmívá se všem bláznům, kteří jdou pěšky a uskakují před bez-
ohlednými řidiči na úzké silnici vedoucí na hráz přehrady.  Pod hrozbou 
pokut se rybářští pytláci choulí v úkrytech zátok připraveni k útěku před 
pověřenými, kteří na rychlém člunu hlídkují a zasahují. 

(Pokračování na str. 6)(Pokračování na str. 6)
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Letos uply-
ne již 25 let od 
chvíle , kdy nás 
nečekaně, náh-
le, ve věku 63 
let opustil pan 
Ing. Vladimír 
Zobač, učitel 

Střední zemědělské školy technic-
ké v Bystřici n. P. 

Vystudoval Vysokou školu ze-
mědělskou v Brně. Jako mladý 
inženýr nastoupil do nově založe-
né Střední zemědělské školy tech-
nické v Bystřici n. P., kde potom 
pracoval až do konce svého života. 
Ze všech svých sil se podílel na bu-
dování a rozkvětu školy i školního 
statku. Hlavní náplní jeho činnosti 
však byla vysoce obětavá práce 
pedagogická. Spolu s ostatními 
kolegy vychoval desítky mladých 
zemědělských odborníků, kterým 
byl příkladem poctivého, pracovi-
tého a vlídného člověka.

Měl svou práci rád a obětoval jí 
téměř veškerý svůj čas a všechny 
své síly.

Cílem jeho snažení nebylo osob-
ní obohacení a prospěch. Svou prá-
ci přinášel jako dar svojí milované 
Vysočině, svému rodnému kraji - 
domovu, ke kterému byl připoután 
vděčností a láskou.

Při svém velkém pracovním vy-
tížení však nikdy nezapomínal na 
rodinu, kterou měl upřímě rád.

Den 14. prosinec je smutným vý-
ročím jeho odchodu.

Na milovaného tatínka a manže-
la vděčně vzpomíná

rodina Zobačova

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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LISTOPAD 2011
5.11.  Marie Minaříková
          Radek Hřebíček

ZÁŘÍ  2011
  1.9.  Matyas Kadlec
  8.9.  Tomáš Prokůpek
20.9.  Kamila Roháčková

PROSINEC  2011
Antonín Havelka    95 let
Anna Barnová    88 let
Ludmila Milotínská MUDr. 87 let
Metoděj Švaříček Ing.   80 let
Jan Korbář   75 let
Jaroslav Straka   75 let
Milada Haviarová   75 let
Vladimír Černý   70 let
Josef Pech   70 let
Jiří Šibor   70 let
Zdeněk Hovorka   70 let

Oprava :
14.8.  František Císař   77 let

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Jubilanti

Sňatky

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PROSINECKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE PROSINEC  20112011
Datum Název akce  Místo Organizátor 

2. 12. 2011 Mikulášská šaráda na DDM; 17.30 hod. sál DDM DDM 

2. 12. 2011 Velký váno ní koncert ZUŠ; 18.00 hod. velký sál KD ZUŠ Byst ice n. P. 

3. 12. 2011 Koncert: Jakub Jan Ryba – MISSA in ES; 18.00 hod. kostel sv. Vav ince orchestr N. Kyjovského 

3. 12. 2011 Adventní dílny a jarmark; 9.00 hod. aula gymnázia gymnázium  

3. 12. 2011 II. liga muž  ve florbale; 19.00 hod. sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

3. 12. 2011 Sout ž v d tském aerobiku sportovní hala Jitka Exlová 

3. 12. 2011 Malý p edváno ní trh; 13.00 hod. bývalá ZŠ V.Janovice Obec Velké Janovice 

3. 12 .2011 Váno ní jarmark; 15.00 hod. KD Un ín Obec Un ín 

3. 12. 2011 Poslední le ; hraje Zuberská šestka; 20.00 hod. KD Nyklovice MS Sulkovec 

4. 12. 2011 II. liga muž  ve florbale; 15.00 hod. sportovní hala ASK Byst ice n. P. 

5. - 6. 12. 2011 Den otev ených dve í ZŠ Nádražní  ZŠ Nádražní Byst ice n. P. 

6. 12. 2011 Musica animae a žes ové kvinteto; 19.30 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P. 

7. 12. 2011 Recitál:  Yveta Simonová a Milan Drobný; 19.30 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P. 

8. 12. 2011 P edškoláku neboj se! ZŠ Nádražní  ZŠ Nádražní Byst ice n. P. 

9. 12. 2011 Farmá ské trhy; 9.00 hod. Masarykovo nám. TIC Byst ice n. P. 

9. 12. 2011  Váno ní koledování; 14.30 hod. Masarykovo nám. a 
m stské muzeum M sto Byst ice n. P. 

9. 12. 2011 Váno ní jarmark; 15.00 hod. ZŠ Vír ZŠ a MŠ Vír 

10. 12. 2011 10. Trampský festival „Vírský sumec“; 15.30 hod. KD Vír T.O. Falešná karta & p átelé 

10. 12. 2011 Váno ní koncert Jitky Benové; 16.00 hod. KD Št pánov n. S. ZUŠ Byst ice n. P. 

10. 12. 2011 Váno ní jarmark; 17.00 hod. KD Št pánov n. S. OÚ a ZŠ Št pánov n. S. 

10. 12 .2011 17. Mikulášský trampský bál; 19.30 hod. KD Vír T.O. Falešná karta & p átelé 

10. 12. 2011 Turnaj v tenisu sportovní hala Pavel Novotný 

11. 12.2011 Turnaj ve volejbalu sportovní hala M. Felcman. 

13. 12. 2011 Setkání k es anských senior  ; 14.00 hod. orlovna SKS a Orel Byst ice n. P. 

13. 12. 2011 Putování za váno ní hv zdou; 8.30 a 10.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P. 

13. 12. 2011 Váno ní ochutnávka vín; 19.30 hod. malý sál KD KD Byst ice n. P. 

14. 12. 2011 Váno ní koncert J. Benové a žák  p vecké t ídy E. 
epi kové; 18.00 hod. velký sál KD ZUŠ Byst ice n. P. 

14. 12. 2011 Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P. 

15. 12. 2011 V ne ek; 18.30 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P. 

16. 12. 2011 Váno ní koncertík ZUŠ sál ZUŠ ZUŠ Byst ice n. P. 

17. 12. 2011 Koncert:  Studánka, Pramínek, Koroužanka; 18.00 hod. velký sál KD ZUŠ Byst ice n. P. 

17. 12. 2011 Turnaj ve florbale sportovní hala Orel Nové M sto n. M. 

18. 12. 2011 Turnaj ve florbale sportovní hala Orel Nové M sto n. M. 

21. 12. 2011 Akademie ZŠ T.G.M.; 17.00 hod. velký sál KD ZŠ T.G.M 

25. 12. 2011 Tradi ní váno ní koncert ZUŠ; 18.00 hod. kostel sv. Vav ince ZUŠ Byst ice n. P. 

25. 12. 2011 Váno ní tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P. 

26. 12. 2011 Turnaj v nohejbalu sportovní hala Sokol Byst ice n. P. 

27. -  28. 12. 2011 Turnaj v tenisu – dorostenci sportovní hala TK Byst ice n. P. 

27. 12. 2011 Tradi ní váno ní koncert; 17.00 hod. kostel sv. Michaela  ímskokatolická farnost a 
obec Vítochov 

27. 12. 2011 Št pánská zábava orlovna Orel – jednota Rozsochy 

29. 12. 2011 Váno ní aerobic show sportovní hala Petra Nováková 

30. 12. 2011 Turnaj v kopané sportovní hala HZS kraje Vyso ina 

30. 12. 2011 P edsilvestrovský tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P. 

31. 12. 2011 Tradi ní oh ostroj Masarykovo nám. M sto Byst ice n. P. 

Narození

Místní samospráva jednala 
s projektantem obecní kanalizace 
o dalším postupu projektu 
kanalizace v Domaníně.

V sobotu 5. listopadu 
se v podvečer za krásného 
podzimního počasí konalo 
v Domaníně lampióno-
vé putování za zvířátky, 
která se v tuto roční dobu 
připravují na zimu. Sešlo 
se sedmdesát účastníků, 
z toho čtyřicet dětí, každé 
z nich si přineslo svítící či 
blikající lampiónek, kte-
rý jim posvítil na cestu. 
Při putování vesnicí byla 
připravena pro děti stanoviště, na 
kterých se děti dozvěděly různé 
zajímavosti o zvířátkách přezimu-
jících u nás. Děti plnily i spoustu 

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

úkolů. Poznávaly stopy zvířátek, 
hledaly pomocí lampiónků typic-
ký znak sovy (brýle) či pochoutku 
pro zajíce (mrkev) a i do plnění 

ostatních úkolů se s chutí zapojily. 
Na posledním stanovišti bylo pro 

děti připraveno překvapení. 
Sladkou odměnu jim roz-
dal hodný medvěd, kterého 
jsme vyrušili z přípravy 
k zimnímu spánku. To vel-
ké lízátko od medvěda bylo 
sladké jako med.

Domanínské roztles-
kávačky předvedly své 
vystoupení na halloween-
ském dni na Základní škole 
T.G.M. v Bystřici n. P. 

V měsíci prosinci zveme 
všechny na Vánoční zdobe-
ní stromečku na návsi, kte-

ré se koná 11. 12. 2011 v 15 hodin. 
Připravuje se i předvánoční zasta-
vení v kulturním domě s vystoupe-
ním domanínských dětí. 

Úmrtí

VZPOMÍNKA



ZPRÁVY Z MĚSTA
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Dne 18. 10. 2011 uspořádala fi r-
ma TS města a.s. ve spolupráci se 
společnostmi Elektrowin a Ekokom 
„den otevřených dveří “. Program byl 
určený především žákům základních 
škol a dostal název ,, Zaskočte si pro 
radu, jak se zbavit odpadu“.  Děti ze 
základních škol Bystřice n.P., Roz-
soch a Štěpánova měly možnost se 
seznámit s provozem zařízení, slouží-
cích k nakládání s odpady – fungová-
ním sběrného dvora, tříděním plastů 
na chráněné dílně anebo provozem 

Je Vírská přehrada... Bystřický veletrh vzdělávání...

Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu

(Pokračování ze str. 1)(Pokračování ze str. 1)(Pokračování ze str. 1)(Pokračování ze str. 1)
Rozehřátí cyklisté podstupují krkolomné sestupy, aby  zchladili vodou  puchýře 
na nohou, které vznikly ujetím spousty kilometrů. Opět ti pověření na rychlém 
člunu zasáhnou a nezodpovědnému občanovi důkladně vyčiní. Jistý pokrok 
oproti minulým dobám je jen v dohodě o ponechání otevřené pravobřežní ko-
munikace pro pěší a cyklisty. Takto podaná pravda zní skutečně pohádkově až 
hororově. Je nějaká cesta ke zlepšení tohoto stavu?

Myslím, že je to zdravý rozum a vůle objektivně se podívat na celou situaci. 
Přistoupit k problematice ochrany tohoto vodního zdroje s technickou rozva-
hou.  Jsem přesvědčen, že nás, starosty okolních obcí, nemůže nikdo podezří-
vat z toho, že bychom chtěli vodě škodit. Voda je dar a ne každý na naší planetě 
má tohoto daru dostatek. Proč se nelze rozumně dohodnout na přiměřeném 
rekreačním využití bez škodlivých vlivů na ochranu vody. Lidé po tom velmi 
touží a zákazy plodí rybářská pytláctví, tajná koupání a někdy i  populistic-
ké provokativní akce. Vždyť přírodu uchováváme pro další generace a nežijí 
tu pouze vyvolení a pověření, kteří se pasovali na zachránce, protože jim to 
prostě vyhovuje a je to pro ně nejpohodlnější a nejlevnější řešení. V minulosti 
bylo vypracováno několik studií o rizicích a nebezpečích pro udržení kvality 
vody v nádrži Vír.  Nikde však v těchto materiálech není zmiňováno nebezpečí 
plynoucí z řízené rekreace, rybolovu nebo turistického využití vodní nádrže 
a jejího okolí. Největší nebezpečí je signalizováno z povodí Bílého potoka, 
kde je nejvíc průmyslu a zemědělství. Těmto oblastem se má však nový návrh 
ochranných pásem prakticky zcela vyhnout, zřejmě z ekonomických důvodů.

Co má nyní v ochraně vodárenské nádrže následovat?  Povodí Moravy při-
pravuje nový návrh ochranných pásem, který má být pro nádrž a její blízké 
okolí bezdůvodně stejně přísný nebo přísnější než dosud. Krajský úřad jako 
vodoprávní úřad vyhlásí tato pásma formou opatření obecné povahy, kde mají 
občané i samosprávy jen omezené možnosti se bránit a argumentovat. Tím 
může dojít k zakonzervování stávajícího nepříznivého stavu na mnoho dalších 
roků. Než dojde k vyhlášení nových pásem, chceme dále jednat a najít u vodo-
hospodářů pochopení, i když si mnohdy připadáme postaveni na druhou kolej. 
Pod heslo „my tomu rozumíme lépe“ a „je to veřejný zájem“ se dá schovat 
všechno možné, i když chybí technicky podložené argumenty.

Mnoho věcí v našem státě nemá logiku.              
Karel Pačiska - starosta

městské kompostárny. Po exkurzi 
je čekal tým Elektrowinu a Ekoko-
mu, který zábavnou formou dětem 
vysvětlil nejen jak správně třídit, ale 
i velký význam třídění a recyklace 
odpadů pro naši společnost. Zájem 
zúčastněných dětí nás příjemně pře-
kvapil a doufáme tedy, že pro někoho 
nově nabyté informace budou děti 
šířit dál nejen mezi své kamarády, ale 
i nás dospělé. 

za TS města a.s. 
Veronika Chalupová, Ludvík Šikula

Kde vznikl nápad bystřického ve-
letrhu? Zrodil se na mnoha setkáních 
radních města Bystřice nad Pernštej-
nem, mezi které patří i ředitel VOŠ 
a SOŠ pan Mgr. Miroslav Novák. 
Ten o projektu říká: „Bystřice je 
malé město, které potřebuje ne-
jenom kvalitní střední školy, kte-
ré mládež připravují a vychová-
vají. Potřebuje vyvinout i vlastní 
iniciativu, která povede k udrže-
ní místních mladých lidí v našem 
regionu, když už ne přímo v na-
šem městě. Proto jsem nejenom 
jako radní města, ale i jako ředi-
tel střední školy podpořil myšlen-
ku vzniku tohoto projektu, do kte-
rého město investuje svoje fi nanč-
ní prostředky. Věřím, že naše sna-
ha nebude zbytečná a povědomí 
o místních školách, fi rmách a na-
bídce zaměstnání bude stoupat“.

Proto ve spolupráci města, obou 
bystřických středních škol, ale i 
velkých podnikatelských subjektů 
vznikl projekt Bystřického veletrhu 
vzdělávání.

Finanční prostředky, které bylo 
potřebné investovat do jejího usku-
tečnění, poskytlo nejen město, ale 
velkou měrou se svými příspěvky 
podílely i dále zmíněné fi rmy.  

Příprava veletrhu se odehráva-
la v duchu neznámého. Pořadatelé 
nevěděli, s jakou odezvou se žáci 
základních škol, jejich rodiče a vý-
chovní poradci k veletrhu postaví. 
Všechno však dopadlo na výbornou. 

Mezi nejvýznamnější účastníky 
veletrhu bezesporu patřila fi rma 
WERA, která nejenže představila 
svůj výrobní program, ale připravila 
pro účastníky soutěž ve šroubování 
na rychlost. Dalším partnerem vele-
trhu byla VOŠ a SOŠ Bystřice n. P., 
která žákům základních škol před-
stavila své učební a maturitní obo-
ry. Druhou středoškolskou expozici 
připravilo bystřické gymnázium, 
které pro studenty zajistilo testová-
ní jejich studijních předpokladů.

Partnery veletrhu dále se svými 
expozicemi byly fi rmy Rotter s.r.o. 
z Víru, AGRO Rozsochy a.s. – škol-
ní závod VOŠ a SOŠ Bystřice n. P., 
GAMA group a.s. z Jimramova, 
místní fi rma ZDT s.r.o., fi nančně 
přispěly fi rmy TS města a.s., SPH 
stavby s.r.o., KOH-I-NOR Hardt-
muth a.s. a TMV s.r.o.

A jak veletrh hodnotí střední ško-
ly? V každém případě jsme, co se 
týká kvality, nezaostali za jinými 
podobnými akcemi, které se konají 
v blízkém nebo vzdálenějším okolí. 
Nabídka bystřických středních škol 
je také velice různorodá a měla by 
splnit i náročná očekávání různých 
typů studentů. Střední odborná ško-
la nabízí široké portfolio studijních 
i učebních oborů. Mezi maturitní patří 
Management služeb a cestovního ru-
chu se specializacemi Cestovní ruch 
a Aplikovaná informatika a obor Eko-

logie, životní prostředí a zemědělská 
výroba. Mezi učební obory řadíme ze 
standardní nabídky Automechanik, 
Mechanik, opravář – svářeč, Zámeč-
ník strojní výroby, Kuchařské práce 
a Zámečnické práce ve stavebnictví. 
Novinkou mezi nabízenými učeb-
ními obory se pro následující školní 
rok stal obor Farmářka, farmář, který 
vzhledem k poptávce po odbornících 
nejen do zemědělské výroby, ale 
i služeb souvisejících, vhodně doplňu-
je i učební obory pro dívky. Nezapo-
mínejme ani na další nabídku studia, 
kterou žáci nejenom bystřických škol 
po ukončení středoškolského studia 
využívají. Je jí studium na Vyšší od-
borné škole, v oboru Agroturistika. 
Terciální (vyšší) vzdělávání nemůže 
v našem městě nabídnout žádná jiná 
instituce, a proto považujeme nabíd-
ku odborné školy za komplexní.

Svou prezentací však přitahovalo 
i místní gymnázium, jehož absol-
venti jsou taktéž cenným přínosem 
do skladby obyvatelstva Bystřice. 
Nejenom osmiletý studijní pro-
gram, ale klasické gymnaziální 
vzdělání je vhodné pro další studi-
um na humanitně zaměřených vy-
sokých školách.

A tak nezbývá, než první ročník 
vyhodnotit, a to hned z několika 
pohledů. Prvním by mohl být žák a 
rodič žáka střední školy: získání in-
formací a možnost nahlédnout pod 
„pokličku“ své možné budoucnosti, 
je zajímavý. Termín a forma na-
bídky je dobře přístupná všem bez 
rozdílu studijního zaměření. Proto 
bystřický veletrh ano.

Pohledem středních škol – oslovi-
ly v jeden den velké množství svých 
potenciálních žáků a předvedly jim, 
co se od nich může a bude očekávat. 
Obrovskou výhodou bylo, že město 
investovalo i do dopravy žáků vzdále-
nějších škol, a proto i menší základní 
školy například z Jimramova, Dolní 
Rožínky a další byly osloveny. 

Firmy předvedly svoji nabídku 
a oslovily tak svoje potenciální za-
městnance budoucnosti. Nejenom 
Wera očekává přísun nových mladých 
pracovních sil. I zemědělské podniky, 
jako je již zmíněné AGRO Rozsochy, 
v následujících letech budou poptávat 
značné množství nových pracovních 
sil. Vzhledem k složitosti a náročnos-
ti techniky, se kterou tito noví zaměst-
nanci mnohdy pracují, však potřebují 
kvalitně připravené zaměstnance bez 
nutnosti zdlouhavého a drahého zá-
cviku ve fi rmě samé.

A město dodává – věříme, že 
naše investice do mládí bystřického 
regionu se nám v brzké budoucnos-
ti začne vracet. Podpoříme jakou-
koliv aktivitu, která povede k tomu, 
aby mladí lidé, kteří v našem městě 
a jeho okolí vyrostli, tady také vy-
chovali svoje rodiny a vytvořili tak 
předpoklad životaschopného a mo-
derního města.

Tomáš Krejčí

Letos na jaře byl odstartován již 
třetí ročník tradiční soutěže v ma-
nuální zručnosti, Bystřický ku-
til. Téma letošního ročníku bylo: 
„Malý zlepšovatel aneb jak uleh-
čit práce sobě i jiným“. 

Soutěž určena pro žáky od 5. 
tříd základních škol byla vyhlášena 
v dubnu. „Každý rok se snažíme dát 
příležitost manuálně zručným dětem 
vyniknout. Obzvláště poslední dobou 
právě dětí, které se věnují řemeslu či 
technickým oborům je čím dále méně 
a paradoxně na trhu práce je o tyto 
odborníky největší nouze,“ říká Oľga 
Königová za organizátory soutěže. 
Město Bystřice nad Pernštejnem se 
snaží podporovat školství v regionu 
nejen organizováním regionálního 
veletrhu vzdělávání, ale i fi nančními 
příspěvky, které jsou určeny na mo-

Vyhodnocení soutěže v manuální zručnosti 
Bystřický kutil 2011

dernizaci školních dílen. Každá ško-
la, která se soutěže zúčastnila získala 
fi nanční dar ve výši 2.000,- Kč. 

Generální partner soutěže fi rma 
Wera Werk s.r.o. darovala každé 
škole dvě sady utahovacího nářadí. 
Ovšem největší díky samozřejmě 
patří dětem, které se do soutěže při-
hlásily: Michal Šmerda, Jíří Tomá-
šek a Dominik Holý ze ZŠ Dolní 
Rožínka, Petr Molík, Tomáš Čech 
a Leoš Moučka ze ZŠ T. G. Ma-
saryka Bystřice n. P., žáci I. a žáci 
6. a 7. ročníku ze ZŠ ve Stráž-
ku, Ilona Molíková z Gymnázia 
Bystřice n. P., Veronika Kosová, 
Kristýna Palečková, Michaela 
Juříčková, Veronika Škorpíková, 
Veronika Černá a Alena Kopec-
ká ze ZŠ Nádražní Bystřice n. P.

OK
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Každý rok uskutečňujeme pro žáky 9. ročníků geologickou exkurzi. 
Ani letos tomu nebylo jinak.  Naším prvním zastavením  bylo Podhorácké 
muzeum v Předklášteří, kde jsme měli možnost zhlédnout stálou výstavu 
minerálů, které pochází z Českomoravské vrchoviny nebo Brněnské vrcho-
viny. Dalším cílem naší cesty byla již 36. mezinárodní výstava minerálů 
v Tišnově, které se účastní naši přední i zahraniční mineralogové a sběratelé 
v Tišnově. Měli jsme možnost vidět velké množství krásných, barevných a 
zajímavě zpracovaných  minerálů na třech výstavních plochách v Sokolovně, 
v prostorách Gymnázia a ZŠ. Po celou dobu exkurze žáci sbírali indicie, kte-
ré jim na závěr pomohly vyplnit test. Otázky se týkaly nejenom geologické 
stavby území, výskytu hornin, ale i zeměpisné polohy Tišnova. Za zmínku 
stojí i úkoly, které museli žáci plnit na náměstí. Například  z jakého materiálu 
byl zhotoven Mariánský sloup Panny Marie na dolním náměstí, jaké 4 sochy 
jsou umístěny na podstavci nebo jaký nápis je vyryt na východní straně bu-
dovy radnice Tišnova. Poslední úkol, který žáci budou zpracovávat, je referát 
minerál mého znamení.

Hana Kopecká, ZŠ Bystřice n. P. Nádražní 615

Ve středu 12. října se sešli opět 
malí i velcí na školní zahradě MŠ 
Čtyřlístek k tradičnímu Uspávání 
broučků.

I když nám celý den počasí nepřá-
lo, nakonec se přece jen umoudřilo 
a akce  se mohla uskutečnit.

Děti přišly v doprovodu svých 
rodičů vybavené lampiónky, lucer-
ničkami 

a různými světýlky, které k Uspá-
vání neodmyslitelně patří.

Broučkům zazpívaly, zatancovaly 
a potom se posilnily voňavým perní-
kem a teplým čajem na dlouhou ces-
tu, kterou měly ještě před sebou.

Mezi tím se zešeřilo a všichni se 

- tak nazvaly paní učitelky z MŠ Pohádka akci pro děti a jejich rodiče na 
podvečer 20.října. Rozhodly se společně s dětmi, že najdou všechny pohád-
ky na školní zahradě a pak je za doprovodu světel lampiónů a lucerniček roz-
nesou po celém sídlišti, aby se tak dostaly do jejich domovů. Vždyť dlouhé 
zimní večery přímo vybízí ke čtení pohádek.

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P. pořádá

MIKULÁŠSKOU ŠARÁDU
před Mikulášem

pátek 2. 12. 2011 v 17.30 hodin
 na sále DDM 

Čeká na vás plno soutěží, písniček 

a možná za vámi přijde i Mikuláš s čertem a andělem

Těšíme se na Vás !!!

Geologická exkurze 

Uspávání broučků na MŠ Čtyřlístek na sídlišti II

vydali s rozsvícenými lucerničkami 
setmělou Bystřicí. Průvod světýlek a 
radostné ,,brebentění‘‘dětí se rozlé-
halo všude kolem. 

Cílem cesty byla opět školní za-
hrada, která nás přivítala množstvím 
světýlek na cestě, vedoucí k domeč-
ku, kam jsme po příchodu uložili 
všechny broučky k zimnímu spán-
ku.

Děti se s nimi ještě rozloučily 
ukolébavkou, popřály jim dobrou 
noc a potom se všichni rozcházeli do 
svých domovů, kde už na ně čekaly 
teplé postýlky. A všichni spali a spali 
a dobře se jim spalo…

Zaměstnanci MŠ Čtyřlístek

„Příroda usíná, čas pohádek začíná…“ 

Čarodějnice společně s kašpárkem 
přivítala všechny přítomné u hlavní 
brány a rozdala dětem pohádkové 
obrázky na krk. Rozžetím světelné 
fontánky na perníkové chaloupce bylo 
zahájeno hledání pohádek na školní 
zahradě. Každá se prozradila zvoně-
ním, ale bylo potřeba ji ještě probudit 
písničkou a rozsvítit její pohádkovou 
lucerničku. Nejenže děti všechny po-
hádky poznaly, ale také krásně zazpí-
valy. Proto dostaly za odměnu oma-
lovánku Perníkové chaloupky, Budu-
línka, Smolíčka Pacholíčka i Červené 
Karkulky. Potom už mohl vyjít průvod 
s rozsvícenými lampióny sídlištěm. 
Do kroku jsme si zpívali písničky 

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)

PROSINEC  
  3.12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
  4.12. MUDr. Jitka Kašparová, Nová říše 624/2, 566 523 796
10.12. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S., 566 628 712
11.12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
17.12. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
18.12. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
24.12. (SO) MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 566 666 222
25.12. (NE) MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
26.12. (PO) MUDr. Zd. Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, V. Bíteš, 566 531 645

Zubní pohotovost prosinec 2011

z pohádek a o pohádkách. Průvodem 
jsme se vrátili do mateřské školy, kde 
nás cestička, osvětlená lucerničkami, 
zavedla přímo k perníkové chaloupce. 
Tentokrát hodná Ježibaba všem dětem 
rozdala sáček s perníčky, které nám 
napekla babička jednoho z dětí, paní 
Cacková. 

Paní kuchařky pro všechny připra-
vily horký čaj na zahřátí a sladkou 
buchtičku na posilněnou.

Pohádkový večer byl ukončen nád-
hernou barevnou fontánou.

Radost a úsměvy na tvářích dětí 
byly důkazem, že se jim tato akce lí-
bila. 

Kolektiv MŠ Pohádka
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V rámci  předmětu ekologická vý-
chova jsme s žáky 6. tříd uskutečnili 
dne  18. 10. 2011 exkurzi  na sběrný  
dvůr TS města  Bystřici n. Dozvě-
děli jsme se, jaké odpady nepatří do 
nádob na směsný komunální odpad, 
a proto se  odkládají na sběrném dvo-
ře např. objemný odpad, elektrood-
pad, monočlánky a baterie, stavební 
suť, pneumatiky, bioodpad, dřevo-
tříska, eternit , kartony a co se s nimi  
dále děje. Navštívili jsme také  no-
vou kompostárnu a chráněnou dílnu 
na třídění plastů. Je důležité si uvě-
domit, co jich lidé v současné době 

Pokračujeme v ekologických aktivitách - 
návštěva sběrného dvoru

Dne 20. 10. soutěžili žáci 8. a 9. 
ročníku v soutěži „Přírodovědný 
KLOKAN“, kategorie Kadet. Sou-

V současné době absolvují žáci 3. 
a 4. ročníku ZŠ Bystřice n. P., Ná-
dražní 615, v rámci tělesné výchovy 
výuku plavání v rozsahu 20 hodin. 

Děti se zdokonalují v plavec-
kých stylech. Neplavci se učí úpl-

Dne 3. – 4. 11. 2011 proběhla ve školní družině ZŠ Bystřice n. P., Nádraž-
ní 615 soutěž „Hurá za zvířátky“. Děti byly rozděleny do družstev od 1. do 5. 
třídy. Celkem bylo osm různě barevně označených družstev. Soutěž obsaho-
vala šest částí – „Zvuky lesa“ (poslech), „Sloní jízdu“ (pohyb), „Užitkovost 
domácích zvířat“, „Poznej zvíře“ (hmat), „Stopy zvířat“ a „Klokaní skoky“ 
(pohyb). Zvítězilo modré družstvo – Pavel Javůrek (kapitán) 3. B, Mikuláš 
Konečný 2. B, Kristýna Navrátilová 1. B, které bylo odměněno omalován-
kami „Na louce a v lese“. Vítězům blahopřejeme.

Jitka Vičarová, Jana Pivková

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
Vás zve na akce

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

5. a 6. 12. 2011

PŘEDŠKOLÁČKU 
NEBOJ SE!
8. 12. 2011

Předškoláčku přijď k nám
s mámou nebo tátou 

prohlédnout si naši školu 
a pohrát si do třídy.

(S sebou si vezmi přezůvky a spor-
tovní oblečení do tělocvičny.)
Těší se na Vás paní učitelky

I v letošním školním roce se 
žáci 4. ročníků zapojili do pro-
jektu Dopravní vý-
chova. Tento projekt 
je rozdělen na dvě 
části. 

První, teoretická 
část proběhla na naší 
škole v měsíci říjnu. 
To si děti zopakova-
ly dopravní značky, 
modelové situace 
křižovatek a upřesni-
ly si, čím vším musí 
být jejich kolo před 
jízdou vybavené. Na 
závěr této první části 

Dopravní výchova na ZŠ Nádražní
si žáci zkusili nanečisto napsat 
test z pravidel silničního provo-

Přírodovědný KLOKAN
těž pořádá Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, 
jejím cílem je vzbudit zájem žáků 
o technické a přírodovědné obory. 
Žáci řešili 24 zajímavých otázek 
z matematiky, fyziky, chemie, biolo-
gie a zeměpisu. Zadání jednotlivých 
úloh a další informace o soutěži mů-
žete najít na  http://kag.upol.cz/pri-
rodovednyklokan/info.html  .

Celkem soutěžilo 74 žáků. Nej-
lepšího výsledku  dosáhly dvě žáky-
ně: Anna Honková  (9. A) a Vendula 
Kabrdová (8. B); 3. místo obsadil 
Martin Uhrinec (9. B).

Vítězům blahopřejeme a všem 
soutěžícím děkujeme za účast.

Marie Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

zu. 
Druhá část projektu proběhne 

v měsíci dub-
nu, a to na do-
pravním hřišti 
ve Žďáře nad 
Sázavou. Zde si 
děti prakticky 
vyzkouší pra-
vidla silničního 
provozu, napíší 
test a pokusí se 
získat řidičský 
průkaz na kolo.

Vyučující 
4.ročníků ZŠ 

Nádražní

Plavání nás baví
ným základům. 

Cílem plaveckého výcviku je, aby 
se děti nebály vody a plavání se pro 
ně stalo potěšením. 

 Ludmila Chudobová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Hurá za zvířátky

vyprodukují, že se nemusí někde po-
valovat, ale dají  se znovu zpracová-
vat a  vyrobit z nich například nové 
lavičky, ploty zatravňovací bloky, 
mikiny, bundy nebo spacáky. Další 
aktivity-hry, soutěže s ekologickou 
tématikou připravili pro žáky Elek-
trowin a Eko-Kom. Děti si při sou-
těžích ověřily svoje znalosti o třídění 
a recyklaci odpadů. Žákům se exkur-
ze líbila.  Ve spolupráci s TS města 
Bystřice n. P. v  těchto aktivitách  bu-
deme  dále pokračovat.

 Hana Kopecká, Dagmar Pivková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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2 x  BYLI JSME SI PRO RADU, JAK SE ZBAVIT ODPADU 
… aneb exkurze žáků ZŠ TGM ve sběrném dvoře TS
V úterý 18. října 2011 jsme 

se zúčastnili ekologicko-naučné 
akce na sběrném dvoře v areálu 
Technických služeb v Bystřici 
nad Pernštejnem, která proběh-
la ve spolupráci se společností 
Elektrowin. Během dopolední 
prohlídky sběrného dvora jsme si 
zopakovali význam třídění odpa-
dů pro společnost, jak a kam třídit 
plasty, papíry, sklo a bioodpad, a 
prohlédli jsme si třídičku plastů či 
kompostárnu. Třídírna plastových 
obalů nás velmi zaujala (i přes 
mírně nepříznivé povětrnostní pod-
mínky), zhlédli jsme lisování PET 
lahví do balíků, které se po odvozu 
do jiných fi rem využívají k dalšímu 
zpracování. Zjistili jsme – někteří 
s velkým údivem – kde všude ko-
lem sebe najdeme recyklované PET 

K čemu tak asi může sloužit malá 
žehlička se speciálním držátkem a 
hodně nízkým příkonem? Napadla 
by vás jako velmi užitečná pomůcka 
do výtvarné dílny? Troufl i byste si 
s ní dokonce malovat? 

Tyto otázky už dávno neudivu-
jí žáky ZŠ Vír, kteří 18.10.2011 
navštívili Základní školu T.G.Ma-
saryka v Bystřici nad Pernštejnem 
a zúčastnili se kreativního tvoření 
pod vedením vyučujících výtvarné 
výchovy. Nejprve mohli slyšet tro-
chu tajemné slovo „enkaustika“, pod 
nímž si zpočátku naprosto nikdo 
nic nepředstavil. Později užaslé děti 
pozorovaly pomalu rozpouštějící 
se voskovky na plotýnce žehličky, 
kterou paní učitelka zdánlivě leda-
byle otírala o křídový papír. Tyto 
jednoduché, přesto však pečlivě 
uspořádané tahy daly vzniknout prů-
zračné obloze, zeleným pastvinám 
a naprosto věrohodným smrkům 
na horizontu. V popředí pro oživení 
vyrostla dlouhá stébla a na nich se 
rozvila pestrá poupata horských by-
lin. Málokdo si v té chvíli připustil, 
že sám něco takového také zvládne. 
Později už měli všichni plné ruce 
práce s vybíráním vhodného odstí-
nu voskovek a s prvními nesmělými 
otisky, díky kterým vznikla u všech 
malá umělecká dílka. Největší ex-
perimentátoři měli dokonce oblohu 
rozčísnutou bleskem, jiným drobně 
sněžilo na strmé hřebeny hor, ob-

Smaltované hrnce, hrnečky, čajníky, naběračky, mísy a misky by doma 
našel snad každý. Většinou v bílém, světle modrém či hnědém provedení, 
zkrášlené maximálně potiskem „od výroby“. Pro žáky a návštěvníky výtvar-
ných dílen na ZŠ T. G. Masaryka už ale teď není problém si na takovýto 
předmět vytvořit svůj vlastní obrázek. 

Jak je možné toho dosáhnout? Máme totiž svoji unikátní elektrickou pec 
pro smaltování, ve které se výrobky vypalují ve velmi vysokých teplotách 
a za použití profesionálních barev. Ty pak následně můžeme označit za tzv. 
pravý smalt. Bílý hrneček si 9. 11. 2011 rozveselily hezkými obrázky i děti 
ze ZŠ Lísek, které si při této příležitosti mohly prohlédnout i bohatou výzdo-
bu školy a musely uznat, že 
vybavení naší učebny vý-
tvarné výchovy je vskutku 
jedinečné. Tři hodiny kre-
ativní činnosti utekly jako 
voda a veškeré snahy byly 
odměněny krásnými ple-
cháčky. Na povrchu těchto 
nádobek rozkvetly tulipány, 
pomrkávaly ryby, popose-
dali ptáčci, svítila sluníčka 
a sněžily vločky. 

Malí hosté s napětím 
pozorovali výpal v peci a 
užasli, jak se mění barev-
nost smaltu během chlad-
nutí, než se ve svém spek-
tru ustálí natrvalo. Domů si 
všichni spokojeně odnášeli 
povedený výrobek, možná 
i budoucí vánoční dárek, 
který jistě potěší a zároveň 
bude sloužit svému účelu.

Jitka Jeřábková

V pátek 21. října 2011 se naši os-
máci a deváťáci zúčastnili prvního 
ročníku Bystřického veletrhu vzdě-
lávání. Uskutečnil se v Kulturním 
domě v Bystřici nad Pernštejnem. 
Cílem bylo představit obě bystřic-
ké střední školy. Seznámili jsme 
se s jejich nabídkou a možnostmi 
dalšího uplatnění. Gymnázium 
a zemědělsko-technická škola se 
prezentovaly zajímavými expozice-
mi a určitě, stejně jako každý rok, 
značná část našich žáků využije 
možnosti studia „na domácí půdě“. 
Obě střední školy jsou velmi dobře 
vybaveny a poskytují svým studen-
tům kvalitní výuku.

Lze s žehličkou dělat kouzla?  Na ZŠ TGM ano.

Kouzla a čáry v elektrické peci na smalt 
na ZŠ T. G. Masaryka

jevila se i pestrá podzimní krajina. 
Po tomto seznámení s enkaustikou 
šlo pak tvoření skoro samo. Vznikla 
také celá řada jemných vloček, jistě 
byste neuhodli, že k tomu poslou-
žila opět tato „chytrá“ žehlička. A 
obrázky těchto zimních motivů jistě 
dobře poslouží jako základ přáníček 
k Vánocům. Ti, kteří zrovna čekali 
tzv. na střídačce, rovněž nelenili a 
stříhali, lepili a zdobili záložky do 
svých oblíbených knih. Šikovnější 
jich stihli i několik! 

Sami jsme byli překvapeni, jak i 
ti nejmenší se všech výtvarných čin-
ností zhostili, doufáme, že na naše 
tvořivé dopoledne budou rádi vzpo-
mínat a přijmou pozvání i příště.

Jitka Jeřábková

Žáci ZŠ TGM na 
Bystřickém veletrhu vzdělávání

Naši žáci si také prohlédli ex-
pozice zaměstnavatelů z Bystřice i 
blízkého okolí. Zaujala je možnost 
si vyzkoušet svou zručnost při práci 
s utahovacím nářadím ve stánku fi r-
my Wera Werk, s. r. o. Tři naši žáci 
si navíc odnesli i pěkné ceny za své 
výrobky v soutěži Bystřický kutil 
a získali i odměnu pro naši školu.

Bližší informace naleznete na 
webových stránkách našeho města 
(http://www.bystricenp.cz/bystric-
ky-veletrh-vzdelavani/).

Určitě se účastníme i dalších roč-
níků této užitečné akce.

Miloslav Sobotka 
kariérový poradce ZŠ TGM  

lahve či jak se dále využívá papír 
a sklo. Na návštěvu jsme se do-
předu vybavili starými, drobnými 
a nefunkčními elektrospotřebiči 
– klávesnicí, počítačovou myší či 
mobilním telefonem – nebo použi-
tými bateriemi – a byli jsme odmě-
něni malým dárečkem. Další upo-
mínkovou drobnost jsme získali za 
účast v jednoduchých soutěžích 
s tematikou třídění odpadů – sklá-
dání puzzle, domina, hod kostkou 
na cíl, hrou Člověče, nezlob se - a 
tak nikdo z nás neodešel s prázd-
nou. Odcházeli jsme pěkně pro-
mrzlí, ale spokojení, a doufáme, že 
nám všem v hlavičkách zůstaly ně-
jaké důležité informace o tom, proč 
a jak třídit odpad kolem nás a jak 
tím prospějeme naší Zemi. 

Žáci 4. C a tř. uč. Eva Poláchová

ZASKOČTE SI PRO RADU,JAK SE ZBAVIT ODPADU  aneb …… 
je název projektu a akce, kterou uspořádaly bystřické Technické služby 
ve spolupráci s Krajem Vysočina a kolektivními systémy EKO – KOM 
a ELEKTROWIN. Zúčastnili se jí i žáci  4., 5., 6. a 7. tříd ze Základní 
školy T. G. Masaryka. Cílem projektu bylo žákům přiblížit místo, kde 
se shromažďují využitelné a objemné odpady z Bystřice n.P. a okolí, a 
také jim vysvětlit, jak a proč odpady třídit. Žáky velmi zajímaly i infor-
mace o následném využití odpadů. Tato akce probíhala formou výkladu 
a prohlídky sběrného dvora v areálu  TS v Bystřici n.P. Žáci se dozvěděli 
mnoho zajímavých informací, obdrželi propagační materiály a informač-
ní leták, co a jak třídit. Na závěr exkurze je čekaly hry  a soutěže.

Ivana Uhlířová, Libuše Zabilová
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Mezi knihy, které už řadu let poutají pozornost našich studentů, patří do-
kument – výjimečný příběh dívky, jež se pokusila uniknout osudu židovské 
národnosti. Autentické deníkové zápisy třináctileté Anny, více jak dva 
roky se skrývající během 2. světové války se svými blízkými v půdním 
bytě v Amsterodamu, byly přeloženy do mnoha jazyků, dokonce i zdra-
matizovány a zfi lmovány. Poslední vydání poprvé obsahuje i dosud nepub-
likované stránky z jejího deníku, který se podařilo zachránit  a předat Anninu 
otci, který jediný z celé rodiny tragédii přežil. 

Z iniciativy Židovského muzea v Praze vznikla výstava Anna Franko-
vá – Odkaz a skutečnost. Shodou šťastných náhod a zájmu  se nám podařilo 
zapůjčit tuto putovní expozici i pro naši školu.  Zveme širokou veřejnost, 
žáky a studenty škol k návštěvě  pozoruhodné výstavy.

Pokud jste knihu četli nebo znáte cokoli o Anně a její rodině, přijďte si pro-
hlédnout neznámé dokumenty. Je-li pro vás příběh z Amsterodamu z let 1942 
– 44 neznámý, objevíte působivou  tvář tématu zvaného holocaust  - šoa.

Expozici můžete zhlédnout v průběhu měsíce ledna 2012, bude vol-
ně přístupná v aule Gymnázia Bystřice n.P.  Návštěvní hodiny budou 
upřesněny na www.gybnp.cz. 

L.Císařová, vyuč. českého jazyka a literatury

ADVENTNÍ DÍLNY A JARMARKU

Již tradičně se VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem zúčastnila Evrop-
ského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011 
v Brně. Mezi 185 vystavovateli se objevilo i 21 vyšších odborných škol 
z celé České republiky a nechyběla ani ta naše se studijním oborem AGRO-
TURISTIKA.

Veletrhu, který od 1. do 4. listopadu navštívilo více jak 32 000 návštěvní-
ků, jsme propagovali vyšší odborné vzdělání určené maturantům, kteří dávají 
přednost praktickému a aplikačnímu pojetí výuky před teoreticky zaměře-
ným akademickým studiem na vysoké škole nebo univerzitě. Studium tohoto 
oboru, který je jediným akreditovaným oborem svého druhu v České repub-
lice, je zakončeno absolutoriem a úspěšným absolventům je udělen titul DiS. 
(diplomovaný specialista).

Studium tohoto oboru je charakteristické náplní odborných předmě-
tů, mezi které patří například Aplikovaná ekonomika, Ekologie a krajina, 
Turistický ruch, Průvodcovské 
služby a mnoho dalších. Druhým 
charakteristickým rysem je délka 
praxí, kterých je za tři roky studia 
více než 25 týdnů a které studenti 
mohou absolvovat v partnerských 
organizacích v České republice i 
v zahraničí.

Pro všechny zájemce, kteří se 
o naší škole chtějí dozvědět více 
úplných a správných informací, 
jsme připravili na 30.11.2011 a 
8.12.2011 dny otevřených dveří. 
Přijďte nás navštívit, rádi se vám 
budeme věnovat!

GAUDEAMUS 2011 v Brně opět s naší účastíBystřická VOŠ a SOŠ mezi 84 vystavovateli 
při Festivalu vzdělávání ve Žďáru n. S.

Tradiční podzimní náborový mara-
ton středních škol pokračoval Festiva-
lem vzdělávání, jehož 16. Ročník se 
uskutečnil 10.listopadu v Domě kul-
tury ve Žďáru nad Sázavou. Přehlídka 
vzdělávacích možností a pracovního 
uplatnění oslovuje především žáky 
7. až 9. tříd základních škol ze širo-
kého okolí, kteří se rozhodují o svém 
budoucím studiu a poté i povolání. 
Návštěvníci našli informace o nově 
vzniklých oborech a na ně navazují-
cích pracovních příležitostech.

Jedním z největších vystavovatelů, 
nejenom co se týká expozice, byla 
tradičně VOŠ a SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem. Poněkud ponuré pro-
středí velkého sálu zaplněného expo-
zicemi různých středních škol jsme 
oživili plně pohyblivým simulátorem 
Formule 1 a Rallycross vozů. 

Hlavním cílem festivalu však ne-
byla jen zábava našich budoucích 
studentů. Představili jsme opět kom-
pletní nabídku našich studijních obo-
rů. Mezi ně již standardně patří obory 
maturitní – Ekologie, životní prostře-
dí a zemědělská výroba (technický 
obor vedoucí absolventy k důkladné 
přípravě nejenom pro další studium, 
ale i profesnímu uplatnění v oborech 
zemědělské výroby a dalších) a Ma-
nagement služeb a cestovního ruchu 
(obor, jehož náplň připravuje absol-
venty pro výkon specializovaných 
pozic v cestovním ruchu atd.) Třetím 
maturitním oborem je specializace 
výše zmíněného Managementu, a to 
Aplikovaná informatika ve službách 
(specializace je zaměřena na získá-
ní důkladných znalostí a návyků při 
správě počítačových systémů a dal-
ších aplikačních systémů ve výpočet-
ní technice).

Mezi nabízené učební obory řa-
díme Automechanika, Mechanika, 
opraváře – svářeče a Zámečníka 
strojní výroby. Všechny jsou tříle-
tými učebními obory zakončenými 
výučním listem, obory z celé po-
loviny naplněnými praktickou čin-
ností na školních pracovištích nebo 
u smluvních partnerů. Takovým je 
dlouhodobě bystřická WERA, která 
se festivalu společně s námi účastni-

la. WERA je fi rmou, která pro obor 
Zámečník strojní výroby poskytuje 
plnohodnotné fi remní zázemí pro vý-
kon praxí učňů studujících tento obor. 
Firma naše studenty také významně 
podporuje i fi nančními prostředky 
v podobě stipendií. Stipendia pro ten-
to obor jsou poskytována i zřizovate-
lem školy, kterým je Kraj Vysočina, 
a to za pevně stanovených podmínek 
– docházka studentů a jejich kvalita 
prospěchu.

Novinkou v nabídce školy je obor 
Farmářka, farmář. Tříletý učební 
obor zavádíme do nabídky z důvodu 
zvyšující se poptávky po odbornících 
do zemědělské prvovýroby a nava-
zujících činností, ať už v pozicích 
zaměstnanců nebo samostatných 
podnikatelů. Obor je perspektivní i 
z důvodu jeho efektivní návaznosti 
na maturitní obor Ekologie, životní 
prostředí a zemědělská výroba.

V každém případě bychom měli 
zmínit i zbylé učební obory (Ku-
chařské práce a Zámečnické práce 
ve stavebnictví). Tyto obory nabízejí 
vyučení studentům se specifi ckými 
poruchami vzdělávání. I takoví žáci 
potřebují nabrat praktické zkuše-
nosti včetně teoretických znalostí, 
které zúročí v následném profesním 
uplatnění na trhu práce. Máme-li 
zhodnotit uplynulý ročník žďárského 
Festivalu vzdělávání, pak je potřeba 
se na něj podívat ze dvou stran. Z po-
hledu vystavovatele z regionu (ať už 
kraje nebo okresu) musíme konsta-
tovat svoje rozladění při pohledu na 
seznam zúčastněných škol – nabídka 
se pochopitelně rozšiřuje za hranice 
Kraje Vysočina, ale naším cílem je 
nabízet kvalitní obory žákům základ-
ních škol v místě bydliště nebo v do-
jezdové vzdálenosti. Ze strany zájmu 
žáků základních škol jsme letos za-
znamenali zřejmě nejnižší návštěvu 
za poslední léta. Jsme rádi, že náš 
stánek zaujal a že ho navštívila velká 
řada zájemců o naše obory. S Vámi 
všemi se však velice rádi setkáme u 
příležitosti dnů otevřených dveří, kte-
ré se konají 30.listopadu a 8. prosince 
2011 anebo kdykoliv po předchozí 
domluvě.

Pozvánka na výstavu  -  aula  bystřického  
gymnázia  -  Deník Anny Frankové

V sobotu dne 3. 12. 2011 od 9:00 do 15.00 hod. 
se v prostorách auly Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem koná 

2.ročník 

Těšit se můžete na prodej vánočních květi nových vazeb, perníků, 
keramiky, šperků, výrobků z pedigu a patchworku.
Opět bude připravena ukázka a možnost výroby 

drobných předmětů s témati kou adventu a Vánoc.
Program bude ve 14:00 hod. obohacen o vystoupení pěveckých sborů 

pod vedením Mgr. Marty Kočíkové.
Všichni jste srdečně zváni.

Hana Borková
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ZA KRÁSAZA KRÁSAMI FILATELIEMI FILATELIE    
7. Poštovní historie Bystřice

Člověk je tvor hloubavý. Ve škole se učí o historii světa, své vlasti. Indi-
viduálně se potom zajímá o historii svého bydliště, své rodiny. Pohlednice z 
výletů a zajímavých míst, přání k různým příležitostem a sdělování důvěr-
ných informací. A jsme zase u fi latelie. Dobře vím z vlastní zkušenosti, když 
jsem začal pracovat na rodokmenu, co jsem se napsal dopisů příbuzným a 
různým institucím. I když v dnešní době internetu poštovní provoz prořídl, 
stále je ještě co objevovat. Poštovní historii Bystřicka pečlivě zpracoval pan 
Adolf Dvořáček (dlouholetý předseda MO svazu československých fi late-
listů) ve svém exponátu, který je v městském muzeu. Z této historie čer-
pá kniha: Cestičky, cesty a mosty mezi lidmi od ing Petra Dvořáčka (syna 
Adolfa Dvořáčka). Taktéž zmínka v knize: Bystří lidé na bystré vodě od ing 
Hynka Jurmana. Pro zajímavost ukázka razítek Bystřické pošty v průběhu 
historie a jejich odchylky.                                                            Antonín Ráčil

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštej-
nem upozorňuje všechny existující i 
budoucí podnikatele v zemědělství, 
že od prosince 2011 bude probíhat 
další kurz pro výkon obecných země-
dělských činností. Kurz bude otevřen 
při minimálním počtu 8 uchazečů. 

Kurz je určen aktivním zeměděl-
cům, kteří neabsolvovali některý ze 
zemědělských učebních nebo studij-
ních oborů a chtějí splnit základní 
kvalifi kační požadavky stanovené čl. 
4 Směrnice Ministerstva zemědělství 
č.j.4945/2002-1000, o dalším odbor-
ném vzdělávání v resortu Minister-
stva zemědělství.

Cílem kurzu je osvojit si nové 
progresivní znalosti nutné pro úspěš-
né provozování rodinné farmy nebo 

KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

zemědělského podniku.
Organizace kurzu - forma pre-

zenčního studia a samostudia s kon-
zultacemi v rozsahu 300 hodin. Pre-
zenční výuka 198 hodin, samostatná 
praxe v podnicích (na vlastní farmě) 
a zpracování závěrečné práce v roz-
sahu 102 hodin.

Termín: zahájení při minimálním 
počtu 8 uchazečů, pravidelně od pro-
since do března.

Závěrečná zkouška: ústní obhajo-
ba zadaného absolventského projek-
tu. Výstupním certifi kátem je osvěd-
čení.

Případní zájemci se mohou hlásit u 
Mgr. Solaře na tel. čísle 566 550 917, 
nebo e-mailem solar.ivo@szesby.cz.

Dne 11. 10. 2011 se ve Velkém Meziříčí zúčastnili naši dorostenci okres-
ního kola středních škol ve fotbale. Do okresní kola si zajistili postup v kole 
okrskovém, ve kterém porazili družstva zdejší zemědělské školy a SOŠ Nové 
Město n. M. 

Ve Velkém Meziříčí jsme nejprve nejtěsnějším rozdílem porazili tým SOŠ 
Velká Bíteš, následně s favoritem turnaje VOŠ a SPŠ Žďár n. S. jsme uhrá-
li bezbrankovou remízu a o nášem případném postupu rozhodoval poslední 
zápas s Gymnáziem Velké Meziříčí. V tomto zápase bylo nutné vyhrát rozdí-
lem 6 branek a o případném postupu by rozhodoval los. Výhra o 7 branek by 
zajistila našemu družstvu přímý postup do krajského kola. 

Po jednoznačné převaze našeho týmu a několika promarněných šancích, 
skončil zápas v poměru 5:0. Rozdíl skóre o jediný gól nakonec zavřel naši 
postupovou bránu do krajského kola v Jihlavě.   

Konečné pořadí : 
1.   VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 7 bodů     /7 : 0/
2.   Gymnázium Bystřice n. P.  7 bodů      /6 : 0/
3.   SOŠ Velká Bíteš   1 bod       /2 : 6/
4.   Gymnázium Velké Meziříčí  1 bod       /2 : 11/ 

Gymnázium reprezentovali: Mrňous Jan, Petr Martin, Ryba Přemysl, 
Padrtka Tomáš, Chocholáč Jaromír, Lahodný David, Svoboda Marek, Ka-
dlec Radim, Kroupa Jiří, Šikula Martin, Štoudek Marcel, Dvořáček Michal, 
Mareš David, Pokorný Antonín, Zítka David

Branky: Padrtka 3, Chocholáč 2, Zítka 1
Všem fotbalistům děkujeme za vzornou reprezentaci! 

Jan Illek, Gymnázium Bystřice n. P.

Fotbalistům z gymnázia chyběl krůček k postupu

Dne 9. 11. 2011 se ve Velkém Me-
ziříčí zúčastnili naši dorostenci okres-
ního kola středních škol v basketbale. 
Do okresního kola si zajistili postup 
v kole okrskovém, ve kterém porazi-
li družstvo zdejší zemědělské školy 
v poměru 22:12. 

Do okresního kola postoupilo cel-
kem 5 družstev z několika okrsků. 
Hrálo se systémem každý s každým. 
S favority na postup jsme ještě v prv-
ní části utkání drželi krok, ale herní 
zkušenost a vyzrálost většiny jejich 

Basketbalisté z gymnázia jsou bronzoví
registrovaných hráčů prokázala vyšší 
úroveň. S vítězem turnaje VOŠ a SPŠ 
ZR jsme prohráli 33:17 a s druhým 
týmem Gymnázia ZR 26:8.  Vítěz-
stvím nad HŠ a OA VM v poměru 
21:13 jsme se udrželi ve hře o 3. mís-
to. Protože hotelová škola zvítězila 
nad domácím týmem ZŠ VM a nao-
pak tým ZŠ porazil nás 17:11, měly 
všechny tyto školy stejný počet bodů 
a rozhodoval tak rozdíl skóre, který 
vyšel nejlépe pro nás. V konečném 
pořadí jsme tak obhájili 3. místo.

Konečné pořadí : 
1.   VOŠ a SPŠ Žďár n. S. 8 bodů     /129:41/
2.   Gymnázium Žďár n. S. 6 bodů      /129:76/
3.   Gymnázium Bystřice n. P. 2 body     /57:89/
4.   HŠ a OA Velké Meziříčí      2 body   /60:97/
5.   ZŠ Velké Meziříčí 2 body      /57:104/ 

Gymnázium reprezen-
tovali: Vančo Petr, Lahod-
ný David, Kadlec Radim, 
Kroupa Jiří, Šikula Martin, 
Pokorný Antonín, Jílek 
Vlastimil, Bureš Patrik, Ší-
pek Martin, Mrňous Jan

Body: Kadlec 16, La-
hodný a Pokorný 10, Van-
čo 9, Kroupa 7, Jílek 3, 
Mrňous 2

 Jan Illek, gymnázium

Z činnosti Kynologického klubu v roce 2011 
V roce 2011 uspořádal náš klub 

mnoho akci, a to 5x zkoušky z vý-
konu podle národního a mezinárod-
ního zkušebního řádu, výcvikové 
akce pro různá psí plemena, ukázky 
pro veřejnost. Členi našeho klubu 
odpracovali mnoho brigádnických 
hodin na úpravě a vylepšení areálu. 
Úpravy terénu, vylepšení klubovny, 
za přispění města Bystřice nad Pern-

štejnem jsme vybudovali osvětlení 
v klubovně, ale i venkovní plochy, 
což je zvláště v měsících, kdy se 
brzy stmívá, hojně využíváno. Areál 
tak důstojně slouží k všeobecné spo-
kojenosti a velice nás  těší pochvalná 
slova kolegů kynologů nejen z Čes-
ké republiky, ale i z Polska, Rakous-
ka, Belgie, kteří nás v letošním roce 
navštívili.

Bystřická denní razítkaBystřická denní razítka
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Pro zpříjemnění podzimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
ze 163 nových knih, zaevidovaných v měsíci říjnu.

Knihy pro dospělé:
Babica Jiří  Babicovy dobroty
Banáš Jozef  Zastavte Dubčeka!
Bauer Jan   Netvoři, tyrani a zlosynové českých dějin
Cibulka Aleš  Černobílé idoly a jiní
Craughwell Thomas  Nejznámější vědci ve službách války
Davidson Peter  Říše světa od starověku po evropskou unii
Grimmichová Alena  Nunofi lcování
Halík Tomáš  Úvahy na prahu tisíciletí
Janda Petr   Dávno
Kabát Jindřich  Psychologie komunismu
Kamenář Jan  Tuning
Kepler Lars  Paganiniho smlouva
Kessler Leo  Pochod na Varšavu
Kovářová Daniela  Oko za oko
Liška Vladimír  Upíři a vlkodlaci v českých zemích
Matragi Blanka  Jedu dál
McNab Andy  Průstřel
Mertz Barbara  Tajemství chrámů, pyramid a hieroglyfů

Knihy pro mládež:
Bendová Krista  Opice z naší police
Burchett Jan  Záchranáři v akci
Etrychová Pavla  Komisař Vrťapka
Kate Lauren  Muka
Kate Lauren  Pád
Krolupperová Daniela Tygří trápení
Lasky Kathryn  Legenda o sovích strážcích. Záchrana
Madejová Renáta  Souhvězdí Něhy
Poznanski Ursula  Erebos
Sís Petr   Ptačí sněm
Spielvogelová Vladimíra Žirafí příběhy
Svěrák Zdeněk  Když je pěkné počasí
Šironina Jelena  Jak souhvězdí dostala svá jména
Valentino Serena  Jak se státi zombie

V rámci projektu „Knihovna otevřená všem“ proběhnou 1.prosince 
2011 dvě dopolední představení LISTOVÁNÍ. Scénické čtení z knihy fran-
couzského spisovatele Mikaëla Olliviera „Život k sežrání“ zhlédnou starší 
žáci bystřických základních škol.

Akce se uskuteční za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Městská knihovna zve všechny příznivce na prezentaci ekologického krouž-

ku „EXPEDICE  PYRENEJE“
Žáci ZŠ Nádražní 615 a studenti Gymnázia nás seznámí se svojí zatím po-

slední expedici v úterý 13.prosince 2011 v 16 hodin. Akce se uskuteční v dět-
ském oddělení knihovny.

Student mezinárodních vztahů a politologie 
na Masarykově univerzitě v Brně Tomáš Čer-
nohous nám poutavým vyprávěním, doplně-
ným fotografi emi a několika fi lmovými vstupy, 
pomohl porozumět základním aspektům blíz-
kovýchodního konfl iktu. Přiblížil nám tradice 
místního obyvatelstva a seznámil nás s pamě-
tihodnostmi tohoto krásného města. Akce se 
uskutečnila v úterý 1.listopadu 2011 ve spolu-
práci s Klubem důchodců – učitelů. Součástí 
besedy byla i výstavka předmětů, které si Tomáš 
Černohous přivezl ze svých cest.

Jeruzalém v pohybu

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376   Mobil: 723 521 892

e-mail: knihovna@bystricenp.cz      www.knihovna.bystricenp.cz

V minulém roce se soutěže 
zúčastnilo 5 autorů se 6 sou-
těžními vánočkami. Každá z 
vánoček byla originální svým 
tvarem i  recepturou. Nako-
nec nejlepší hodnocení od-
borné poroty získal výrobek 
paní Olgy Vojtové s číslem 
1.  Laická porota nejlépe 
ohodnotila vánočku číslo 5 
pana Radka Halamky.  Pan 
Halamka byl také nejoriginál-
nějším účastníkem soutěže. 
Dvě soutěžní vánočky přivezl 
co by Santa Claus a jedna, ta 
vítězná byla ještě horká.

Účastníkům loňské soutěže 
děkujeme za snahu, se kte-
rou všichni k pečení vánoček 
přistupovali a doufáme, že se 
zúčastní i soutěže „ O nejlep-
ší bystřickou vánočku roku 
2011“.

Městská knihovna informuje

Choleru si dnes spojujeme pře-
devším s méně rozvinutými země-
mi, ale před 179 lety tato zákeřná 
nemoc krutě zasáhla i do života 
v Bystřici nad Pernštejnem.

V roce 1826 vypukla v deltě 
řeky Gangy druhá pandemie cho-
lery, která se záhy po trase obchod-
ních cest rozšířila do Číny, Afghá-
nistánu a Ruska, odkud ji v zimě 
počátkem roku 1831 přenesla rus-
ká armáda do střední Evropy. Bys-
třický obecní důchodní Jakub Jakl 
tehdy zaznamenal do tzv. Zourko-
vy kroniky: „Téhož roku [...] ne-
moc, zvaná cholera, začala se po 
Moravě rozšiřovati a mnoho lid-
stva, zvlášť v Brně a Znojmě, tak-
řka na tisíce uchvátila. Zachovejž 
nás Všemohoucí od toho nemilého 
hosta!“ Nicméně hned následující 
Jaklův zápis svědčí o tom, že po-
hroma se nevyhnula ani Bystřici: 
„V r. 1832 vloudila se cholera i 
do města Bystřice, na kterouž ne-
moc se mnoho lidí rozstonalo, však 
jen několik osob přes 100 zemře-
lo, a to nejvíce při vodě bydlící.“

O průběhu a rozsahu epidemie 
si lze udělat poměrně přesný ob-
rázek na základě dobových matrik. 
První úmrtí, která můžeme spojit 
s cholerou, se objevila na sklonku 
srpna, za příčinu však bylo zprvu 
považováno zánětlivé onemocně-
ní zažívacího ústrojí. Po polovině 
září již ovšem nebylo pochyb, že 
se jedná o choleru. V porovná-
ní s pětiletým průměrem za léta 
1827–1831 vzrostl měsíční počet 
zemřelých v září 1832 téměř čty-
řikrát. Vrcholu pak dosáhla nákaza 
v říjnu, kdy se počet úmrtí oproti 
běžným číslům dokonce více než 
zdesetinásobil. 

Epidemie mnohdy zasáhla celé 

Malé připomenutí loňské soutěže
„O nejlepší bystřickou vánočku roku 2010“

CHOLERA V BYSTŘICI (1832)
rodiny a domy. Kupříkladu 7. září 
podlehla choleře Anna Švomová, o 
dva dny později ji následoval její 
manžel, soukenický mistr Josef 
Švoma, a 12. září zemřela na psot-
ník jejich dcerka Nepomucena. 
1. října nemoc připravila o život 
v domě čp. 174 Kateřinu, ženu 
ševce Antonína Koktavého, jejich 
dceru Josefu a ševce Jana Beka 
se synem Františkem. 5. a 7. října 
přišel soukenický tovaryš Fran-
tišek Čermák o syny Františka a 
Josefa… Podobných případů, kdy 
cholera připravila jednoho z man-
želů o jeho protějšek či rodiče o 
děti nebo z dětí udělala sirotky, lze 
z matrik vyčíst celou řadu.

Celkem matriky uvádějí 50 obětí 
cholery, k nimž můžeme připočíst 
8 úmrtí na zánětlivé onemocnění 
trávicího traktu a s největší prav-
děpodobností i 12 úmrtí, ke kterým 
došlo v rodinách a domech zasaže-
ných nákazou, u nichž však byla 
označena jiná příčina smrti, např. 
horečka, psotník nebo souchoti-
ny. Každopádně nešlo o více než 
70 osob, takže Jaklův údaj o po-
čtu obětí byl poněkud nadsazený. 
V čem se však nemýlil, byla sku-
tečnost, že cholera řádila hlavně 
v níže položených částech města, 
kde snáze docházelo ke znečiště-
ní zdrojů pitné vody. Na domy na 
náměstí a v Malé brance naproti 
tomu připadla jen zhruba pětina 
všech smrtelných případů.

Jestliže se cholera do Bystřice 
vplížila pozvolna a nenápadně, 
konec epidemie byl překvapivě 
rychlý: v listopadu si již cholera 
vyžádala jedinou a zároveň po-
slední oběť.

Jan Pulkrábek
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Pátek 2. prosince – velký sál KD – 18.00
Pořádá: ZUŠ
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ
V programu vystoupí sólisté, komorní 
seskupení a sbor Pramen 
Vstupné: dobrovolné

Úterý 6. prosince - velký sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT  KPH
MUSICA ANIMAE A ŽESŤOVÉ 
KVINTETO
Generální partner koncertů KPH – Ra-
thgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč 
Platí permanentky KPH. Předprodej: KD 

Středa 7. prosince - velký sál KD – 19.30 
RECITÁL
YVETTA SIMONOVÁ 
a MILAN DROBNÝ
Vzpomínkový koncert s řadou zná-
mých písní, které oba protagonisty do-
provázely v 70. a 80. letech min. století. 
Vstupné: 100 Kč. Předprodej: knihkupectví

Úterý 13. prosince – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ 
HVĚZDOU
Uvádí Divadlo KAPSA Andělská 
Hora, Karlovy Vary
Pohádkové vypodobnění příběhu na-
rození Ježíška. Délka předst. 55 min.
Vstupné: ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Úterý 13. prosince – malý sál KD – 19.30
VÁNOČNÍ 
OCHUTNÁVKA VÍN 
Prezentace vinařství ZNOVÍN ZNO-
JMO, a. s. se sídlem v Šatově.
Zpívá Jožka Šmukař, Jan Rampáček – 
cimbál, Petr Mikulka – housle 
Hlavním reklamním partnerem večera 

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROSINEC 2011PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROSINEC 2011
je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 90 Kč. Předprodej: KD

Středa 14. prosince - velký sál KD – 10.00
KINO  
ANIMOVANÉ  PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro děti 
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Středa 14. prosince – velký sál KD – 18.00 
Pořádá: ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT 
JITKY BENOVÉ
V programu dále vystoupí Radmila 
Špačková, Kateřina Jurnečková a Pa-
vel Lukášek – všichni sólový zpěv
Zazní nejen vánoční písně, ale i ko-
ledy, písně o zimě a další populární a 
muzikálové písničky. 
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 15. prosince – velký sál KD – 
18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK   
účastníků kurzu taneční a společenské 
výchovy, vstup pouze ve společen-
ském oblečení. Hraje TATA-BAND 
pod vedením J. Kučery 
Vstupné: 70 Kč. Předprodej: KD

Sobota 17. prosince – velký sál KD – 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA KOROUŽANKA
Kapelník: Štěpán Chalupník
Zpívají: I. Pospíšilová, I. Lukasová a 
P. Schmidt. Spoluúčinkuje: Dětský pě-
vecký sbor Studánka a Pramínek
Vstupné: dobrovolné

Úterý 20. prosince – velký sál KD – 9.00 
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Středa 21. prosince – velký sál KD – 

9.00 a 17.00 hodin   
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Neděle 25. prosince – velký 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 – půl-
noční losování vstupenek o ceny
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 70 Kč. Předprodej: KD

Pátek 30. prosince – velký 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 – půl-
noční losování vstupenek o ceny

Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 70 Kč. Předprodej: KD 

Sobota 31. prosince – Masarykovo nám.  
Pořádá: Město Bystřice n.P.
TRADIČNÍ OHŇOSTROJ  
Půlnoční přípitek, vystoupení Jakuba 
Pustiny, reprodukovaná hudba, občer-
stvení zajištěno  

PŘIPRAVUJEME V LEDNU 2012:
11.1. 2012 – Novoroční koncert  KPH
14.1. 2012 - Ples Kulturního domu
28.1. 2012 - Ples města  
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 nám. 12, 
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
So: 8.00 – 11.00

Milí přátelé, bystřický Orchestr 
N. Kyjovského slaví v letošním roce 
10. výročí svého vzniku. S některý-
mi z Vás jsme se potkali na koncertu, 
jehož program byl průřezem deseti-
letého působení tohoto tělesa. Kon-
cert se uskutečnil za podpory města 
Bystřice nad Pernštejnem, fi rmy 

Orchestr N. Kyjovského slaví
Wera werk, s. r. o., Hudebních nástro-
jů Bystřice n. P., KD a mnoha dalších, 
kterým tímto velice děkujeme. Alma-
nach vydaný při této příležitosti si 
můžete zakoupit v Městské knihov-
ně v Bystřici n. P. Rádi bychom Vás 
tímto pozvali i na další z našich kon-
certů. Na něm se veřejnosti představí 
orchestr v menším obsazení a spo-
lečně s hosty a Komorním sborem 
Alter ego bude provedena latinská 
Missa in Es klasicistního skladatele 
a kantora Jakuba Jana Ryby. Tento 
skladatel napsal mezi jinými díly po-
měrně velké množství mší, z nichž 
nejznámější je Česká mše vánoční, 
kterou zná u nás snad každý. Ovšem 
většina dalších těchto Rybových děl 
je veřejnosti prakticky neznámá. 
Z toho vzešlo naše rozhodnutí uvést 
běžně nehranou Missu in Es, a tím 
veřejnosti přiblížit další části Rybovy 
tvorby, která si jistě více pozornosti 
zaslouží. Toto dílo bude provedeno 
celkem na třech koncertech. První se 

uskuteční v advent-
ním čase v sobotu 
3. prosince 2011 
v 18:00 v kostele 
sv. Vavřince v Bys-
třici n. P., druhý 
10. prosince v no-
vorenesančním 
chrámu Českobra-
trské církve evan-
gelické  v Novém 
Městě na Moravě 
a poslední 7. ledna 
2012 v kostele sv. 
Václava ve Zvoli. 
Podrobnější infor-
mace najdete na 
www.sonk.cz.Těš-
íme se na setkání 
s Vámi, děkujeme 
za Vaši přízeň a pře-
jeme poklidné pro-
žití adventní doby 
i vánočních svátků.

L. Macháčková
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Temné stránky - 4
Ani počátek třicátých let 20. století neušetřil Bystřické před různými druhy 

neštěstí. Tak například kronikář ke dni 4. dubna 1931, kdy byla zrovna Bílá 
sobota, připomíná, že byla podruhé uctěna památka padlých ve válce dvoumi-
nutovým klidem, jehož záčátek i konec ohlásila hasičská trubka. Před deskou 
padlých se vystřídali hasiči s praporem, zástupci Orla v kroji, zástupci odboru 
Červeného kříže, školní mládež i další občané.

Téhož dne odpoledne se ovšem přihodilo v městě další neštěstí. Julie Zítko-
vá, která měla 32 let a byla dcerou domkaře Zítky z ulice Na Skřipci, si nesla 
ušité šaty od švadleny Rotkovské. Od Foroty jel zrovna čeledín Adolfa Kočí-
ho s koňským spřežením. Koně se lekli troubení auta, splašili se  a pádili po 
městě. Povalili zrovna Zítkovou a poranili ji tak moc, že za chvilku zemřela.

V říjnu 1931 přijel do Bystřice cirkus Bonelo a zaujal místo na náměs-
tí pod kašnou. Po celý týden tam předváděl kromě jiných čísel i produkci 
se svým zvěřincem, s medvědy, psíky a koňmi. Lev, jemuž zahynula před 
nedávnem družka, po celý týden žalostně řval, zvláště v noci. Tento solidní 
cirkus se těšil hojné návštěvě občanů. V neděli 12. října ale spadl při vystou-
pení jeden akrobat a zůstal v bezvědomí ležet pod šapitó. Autem Červeného 
kříže byl odvezen do brněnské nemocnice. „To je častý úděl akrobatů!“ za-
znamenal kronikář. 

Dne 27. února 1932 nastala nešťastná událost na lovu. Obětí se stal  Fran-
tišek Krytinář, který sloužil u Josefa Kince na Dvořištích č. 10. Podle bys-
třického kronikáře měl 17 let, lesoňovický kronikář mu 5 let přidal. A právě 
Kinc dělal hajného v lese solicitátoru Josefu Svobodovi. Svoboda i Kinc se 
vypravili na lov do Špitálského lesa i s notářem J. Hosou. Doprovázel je 
právě čeledín Krytinář a všichni chtěli u Aueršperku lovit kuny. 

Městský kronikář událost popsal tak, že notář Hosa vystřelil a čeledín mu 
nešťastně vkročil do rány. Byl trefen do hlavy a okamžitě mrtev. Josef Svo-
boda v tom zmatku rozháněl psy holí, uklouzl a bodec hole si vrazil pod oko. 
Byl ihned autem odvezen do nemocnice. 

Lesoňovický kronikář podrobněji zapsal, že lovci jednu kunu chytli a vo-
dili ji po lese na provázku. Náhle se však kuna vyškubla, Hosa po ní vystřelil, 
ale současně po ní skočil Krytinář. Byl zasažen do krku a okamžitě byl mrtev. 
Soud notáře osvobodil, ten se jen vyrovnal s pozůstalými.

2. srpna 1932 se konal smutný pohřeb Antonína Elčknera, dvacetiletého 
strojního zámečníka. Ten se vydal s přítelem Janem Šperlingem, vojínem 
na dovolené, vykoupat do rybníka Křepeláku. Oba tam jeli na kolech a na 
rybníku spatřili dvě potápky. Elčkner se vysvlékl a skočil za nimi. Potápky 
plovali doprostřed rybníka, Elčkner pořád za nimi a začal se i potápět. Náhle 
začal volat o pomoc a kamarád Jan Šperling skočil do vody, aby mu pomohl. 
Začali se však topit oba a Šperling stěží vyvázl a na kole rychle spěchal pro 
pomoc. Dostavil se stolař Pavelka se synem a oba se pustili do vody s pomocí 
prken. Bylo však již pozdě, Elčknera vytáhli mrtvého.

připravil Hynek Jurman

ORIGINÁLNÍ ZÁŽITEK I PODÍVANÁ

Tomáš Garrigue Masaryk: Česká otázka - ... to není učení, že zlému se nemá 
odpírat, naopak, má se mu odpírat pořád a všude, ale důsledně a hned od sa-
mých jeho zárodků.

KDYBY LIDÉ TAKZVANĚ HODNÍ A DOBŘÍ NEBYLI VLASTNĚ LE-
NOŠI, ZLÝCH BY JIŽ NEBYLO…

…Jsme tedy národ Žižkův a Prokopův, či Husův a Komenského? Sami cí-
tíváme, že nelze být obojím, a proto činíváme pokus, obě tyto protivy v sobě 
usmířit. Ustavičně kolísámě mezi těmi dvěma charaktery a krajnostmi.

O vývoji událostí, které vedly k 28. říjnu 1918, promluvil podrobně ředitel 
ZŠ Mgr. Martin Horák. Společně byla zazpívána píseň ,,Hej Slované ještě naše 
slovanská řeč žije“. Dozvěděli jsme se, jak se 28. říjen slavil v průběhu nece-
lého století.

Ivetka Šiborová za hudebního doprovodu pana Štěpána Husáka a jeho žáků 
zazpívala píseň o našich legionářích  za I.světové války - ,,HOŠI OD ZBORO-
VA“ od Karla Hašlera:

Upozorňujeme naše čtenáře, že 
jako vhodný vánoční dárek mo-
hou pro své milé a blízké zakoupit 
v Turistickém informačním centru 
v Bystřici knihu Hynka Jurmana 
„Na bystré vodě“. Čtivá a zajíma-
vá kniha o minulosti i současnosti 
města je krásně grafi cky vybavena 
Jankou Soukopovou a obsahuje 
i spoustu zajímavých fotografi í. 
Stojí pouhých 222.- Kč. Na skladě 
máme posledních sotva 80 kusů, 
takže neváhejte...

redakce Bystřicka
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Vhodný vánoční dárek

Pro velký úspěch posledních farmářských trhů přistoupilo Město Bystřice 
ještě k malé prodloužené. Opravdu poslední letošní farmářské trhy tak pro-
běhnou až v den bystřického koledování, tedy v pátek 9. prosince od 10.00 
hodin na Masarykově náměstí. Končit se bude až se soumrakem a s rozsví-
cením vánočního stromu.

K dostání budou zase všechny dobroty jako minule, tedy i pštrosí specia-
lity, holandské sýry, pečivo, cukroví, medovina, koření, škvarkové tyčinky a 
další dobroty. Největším lákadlem bude znovu domácí zabíjačka s prodejem 
čerstvého masa a též prodej ryb. Srdečně Vás všechny zveme!

-HJ-

Pokud jste se v úterý 1. listopadu 
rozhodli večer vydat do KD, mohli 
jste se stát účastníky  výjimečného 
zážitku. V malém sále vystoupilo 
trio japonských  hudebnic, z nichž 
si  zejména drobná a křehká Yasu-
ko Tanaka získala sympatie a srd-
ce diváků. Hrála totiž na trubku,s 
kterýmžto nástrojem si většina lidí 
spojuje spíš představu  urostlého  
muže či rovnou hasičského trubače 
než snovou gejšu hrající v kimonu. 
Spojení to ovšem bylo nejen ne-
obvyklé, ale i působivé. Zajímavé 
rovněž bylo, jak jinak cítí – a hra-
jí -  např. Bacha  jiné národy, jiné 
kultury. Nespravedlivé by bylo za-
pomenout na dvě další umělkyně: 
na klavír hrála Rie Michimura a 
na violoncello Kaoru Nakayama, 
jejichž virtuozita vynikla v sa-
mostatných vystoupeních a pak 
zejména v závěrečné Popperově 
Maďarské rapsodii.

Připomeňme na tomto místě, že 
zachování KPH v Bystřici je svého 
druhu unikum, protože v mnoha 
větších městech v okolí se udržet 
toto sdružení přátel klasické hudby 
nepodařilo.Za 30 let jeho existence 
se  u nás vystřídaly mnohé hvěz-
dy světových pódií – vzpomeňme 
například, že před asi 10 lety zde 

byla samotná Magdalena Kožená ! 
V minulých letech jsme pak mohli 
slyšet slavné rodáky – Irenu Sva-
činovou, Josefa a Přemysla Kšico-
vy, operního pěvce Petra Špačka, 
klavíristu a skladatele Radima Lin-
harta . Mnozí uznávaní interpreti 
jsou zde jako doma – Gentleman 
Singers, Štěpán Rak, Čermákovo 
kvarteto a jiní.

Letošní sezóna bude pokračo-
vat vánočním koncertem na za-
čátku prosince ve velkém sálu, 
kde vystoupí Musicae animae a 
Žesťové  kvinteto, hned poté slav-
nostní novoroční koncert japonské 
mezzosopranistky Miki Isochi  a 
basbarytonisty Jiřího Procházky 
uvede přípitkem náš starosta Ing. 
K. Pačiska. Pokračovat budeme 
muzikálem, vzpomeneme letošní 
výročí Antonína Dvořáka a skon-
číme v dubnu Brněnským kytaro-
vým kvartetem.

Ars longa – vita brevis ( volně 
přeloženo : život je krátký, umění 
nekonečné) připomínal poslucha-
čům na koncertě Jakuba Pustiny 
jeho klavírista Richard Pohl. I my 
bychom si měli někdy připome-
nout, že je to tak .

Za KPH: 
J. Michálková, M. Špaček  

Co zaznělo u sochy T.G.M. 28. října 
v Bystřici nad Pernštejnem

Když se soumrak sklání nad Zbo-
rovskou plání,   
sluneční když zhasne svit,
křížů bílé řady ze tmy svítí všady, 
které střeží mrtvých klid.

,,Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte,
vy se nikdy více domů nevrátíte,
vy se nevrátíte nikdy více zpátky, 
nikdy nezříte svou zem“….

Tiché půlnoci když přijde čas
a zem líbá bledé luny jas, 
českým hochům k spánku
na perutích vánků
zpívá smutný hlas:

Vzpomínkové setkání bylo zakončeho zahranou a všemi zazpívanou hym-
nou ,,Kde domov můj“.

Před rozchodem nám místostarosta Bc. Josef Vojta připomněl, že i účastí 
na těchto akcích projevujeme své vlastenectví. 

Libuše Pechová

Farmářské trhy ještě jednou!
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ZÁVOD SOBĚŠICKÁ MULDA 2011

Dne 9.10.2011 se jel v Soběšicích 
u Brna závod na horských kolech 
zvaný Soběšická Mulda. Ideou to-
hoto velmi atraktivního závodu pro 
veřejnost je umožnit lidem, kteří do-
posud jezdili na horském kole spíše 
po silnici než v terénu, aby si na vlast-
ní kůži zkusili, co všechno se dá na 
MTB v terénu projet, přestali riskovat 
své životy na nebezpečných silnicích 
s hustým automobilovým provozem 
a bezohlednými řidiči a začali jezdit 
tam, kam horské kolo patří - v terénu, 

po lesních a polních cestách. Tento 
závod je jedinečnou příležitostí pro 
sportovně naladěné bikery, zkusit si 
zajet zabezpečenou technickou trať na 
čas a porovnat své síly s účastí „profí-
ků“ z několika závodních týmů, kteří 
se na „Muldě“ vždy objeví. Závodní 
okruh je veden po nezpevněných les-
ních a polních cestách, jež tvoří 96% 
jeho délky, a nikde nevede po silnici 
ani ji nekříží. Je dlouhý 5 km s pře-
výšením 166 m a jede se třikrát nebo 
šestkrát - dle kategorie (15 km/+500 
m, 30 km/+1000 m). Střídají se na 
něm rychlé sjezdy i technické výjez-
dy, táhlá stoupání podzimním lesem i 
divácky atraktivní „padák“ (který po-
řadatelé nazývají „had“), nad kterým 
zaplesá srdce každého pravověrného 
bikera. Povrch osciluje od kameni-
tého až po blátivý, v deštivých pod-
zimech vysloveně bahnitý, nechybí 
kořeny, listí, ani několik metrů asfal-
tového chodníku. Jiří Pučan z Cyk-
listického spolku Bystřice v tomto 
závodě obsadil krásné 3.místo v ka-
tegorii V 30 Muži 40+ s výsledným 
časem  1:30:44. Více na stránkách:  
http://www.czex.cz/mulda/start.

Jiří Binder

Už zase závodímeŠkolní rok je již v plném běhu, ale 
našemu týmu se sezóna blíží ke konci. 
I po třech měsících cvičebního volna  
se nám podařilo vstoupit do závodů 
s vysoko zdviženou hlavou. V říjnu 
jsme se zúčastnili závodů v Nácho-
dě. Nejlepší umístění, a to 4. místo 
v kat. 6-7 let si odvezla Hanička Čer-
ná. Ostatní dívky (Kaťa Černá, Verča 
Černá, Nikča Nachtigalová, Anetka 
Pečínková) se ve svých kategoriích 
probojovaly do fi nále a umístily se 
v nejlepší desítce. 

O čtrnáct dní později 6. listopadu 
jsme vyrazili na závody do Českého 
Brodu. Tady byla konkurence opravdu 
veliká.Byly zde týmy převážně z vel-
kých měst jako je Praha, Písek, Kolín, 
Poděbrady, Kutná Hora, … V každém 
základním kole cvičilo přes sedmdesát 

Rozšíření areálu tenisových kurtů
Na konci letošního roku dojde 

k velkému kvalitativnímu posunu 
tenisu v Bystřici. Díky získané do-
taci ve výši 3 mil. korun z MŠMT 
a také díky velké pomoci Města Bys-
třice n.P. se podařilo to, o čem  jsme 
více než dvě desetiletí pouze snili. 
V roce 2009, tedy v době, kdy získali 
házenkáři pro svůj sport nové hřiště 
a zázemí v areálu lehkoatletického 
stadionu Tomáše Dvořáka, jsme opět 
začali uvažovat o rozšíření stávající-
ho areálu. 

Dva antukové kurty, na kterých 
dosud hrajeme, jsme si postavili sami 
v „akci Z“ v létech 1984-86 a byl to 
v té době mimořádný úspěch, protože 
tenis byl považován, podobně jako 
např. golf, za buržoazní sport a jeho 
podpora ze strany tehdejšího vedení 
MěNV byla minimální. Podařilo se 
nám to však po mnoha neúspěšných 
pokusech, kdy jsme pokaždé museli 

zajistit na podporu výstavby brigád-
nické hodiny. Při jejich výstavbě jsme 
bezplatně odpracovali přes 3.200 hodin 
a teprve na těchto kurtech jsme mohli 
zahájit opravdovou tenisovou činnost. 
Během této doby jsme dosáhli mno-
ha úspěchů, které si zaslouží respekt 
i uznání. Naši dospělí hrají již několik 
sezón KS II., což je mezi kluby kraje 
Vysočina, které hrají soutěže družstev 
v rámci jihomoravského tenisového 
svazu, za Spartakem Jihlava (hraje 
extraligu) a HTK Třebíč (divize) třetí 
nejvyšší soutěž. A navíc to hrajeme 
jen s vlastními odchovanci. Na našich 
kurtech vyrostli několikanásobní mi-
stři republiky v soutěžích jednotlivců 
a také hráči a hráčky, kteří hráli nej-
vyšší republikové soutěže družstev 
v Prostějově, Letovicích a Tišnově. 

závodnic. Ani tady se děvčata neztra-
tila. Nejlepší umístění odvážela Nela 
Jandová v kat. hobík 1. místo a Aneta 
Pečínková 2. místo. Další umístění si 
odvezla Míša Exlová a to 5. místo v kat. 

Další úspěch Dance Stylu 

Dne 13. listopadu 2011 se taneční skupina Dance Style Bystřice n. P. již po 
třetí zúčastnila celostátní taneční soutěže Super Dance Tábor  2011. Naše 
taneční skupina bojovala v kategorii Freestyle dance Junioři, kde byla napro-
stým nováčkem a vybojovala s choreografi í  „BUBU“  2.místo. 

K úspěchu  blahopřeji  tanečnicím Simoně Fabiánové, Lucii Firychové, 
Ivetě Houdkové, Marii Jandové, Aleně Koktavé, Ivetě Kudrnové, Žanetě Kul-
kové, Michaele Palečkové, Kateřině Svobodové, Magdaleně Šikulové, Lucii 
Šnajdrové, Jitce Švandové, Michaele Zbořilové a Lucii Žilkové.

Všem mnohokrát děkuji za výbornou reprezentaci skupiny Dance Style i 
města Bystřice nad Pernštejnem.

Petra Nováková, Dance Style Bystřice n. P.

14-16 let. Verča Černá, Nikola Nachti-
galová, Hana Černá, Adéla Nachtigalo-
vá se ve fi nálových kolech umístily do 
10 místa. Nela Fendrychová, Hana Ju-
račková a Peťa Janečková se zúčastnily 

a také předvedly velice dobrý výkon. 
Za zmínku stojí, že všechna děvčata 

byla plná zážitků, protože zde před-
cvičovali mistři světa v aerobiku v po-
dání Olgy Šípkové, která cvičila kat. 
14 – 16 let, Jakub Strakoš kat. 11 – 13 
let a Eliška Strakošová kat. 8 – 10 let. 

Všichni se s našim týmem ochotně 
vyfotili. Pokud chcete nahlédnout, jak 
to na takových závodech vypadá, tak 
se můžete podívat na stránky našeho 
týmu do sekce foto. www.aerobik-je.cz 

Holkám ještě jednou velká gratula-
ce a rodičům velké díky za jejich po-
moc při převážení dívek na závody. 

Další závody nás čekají v Brně 
a 3. prosince ve sportovní hale 
v Bystřici nad Pernštejnem. Všichni 
jste srdečně zváni. 

Jitka Exlová

Na našich kurtech v mládí trénovala 
v současnosti 25. hráčka světa a vítěz-
ka letošního Fed Cupu Lucie Šafářo-
vá, jejíž maminka pochází z Bystřice. 

V roce 1992 se tenisté osamostatni-
li, protože nechtěli vstoupit do TJ So-
kol Bystřice. Vznikl tak Tenisový klub 
Bystřice n.P., který až do roku 2005 
měl možnost zažádat o vydání teniso-
vých kurtů a od státu by celý areál zís-
kal bezplatně do svého majetku. V té 
době jsme se domluvili, že Město je 
garantem toho, že kurty zůstanou kur-
ty a nebudou v budoucnosti zneužity 
nějakou malou skupinou k osobním 
cílům. Pro rok 2010 jsme poprvé zažá-
dali o dotaci na MŠMT ve výši 5 mil. 
Kč, ale nebyli jsme vybráni. Již tehdy 
jsme byli s Městem dohodnuti na dofi -
nancování akce, a také, že po skončení 

udržitelnosti projektu, tj. po cca 15 le-
tech, převede TK veškerý vybudovaný 
majetek bezplatně na Město. Získat 
dotaci se nám podařilo hned napo-
druhé v roce 2011, bohužel vzhledem 
k ekonomické situaci ve státě byla 
všem příjemcům dotace zkrácena 
o 40%. Součástí žádosti bylo vybudo-
vat dva antukové kurty a zastřešit stá-
vající víceúčelové hřiště. Tento areál 
bude sloužit zejména členům TK, ale 
budou zde moci hrát i ostatní zájemci 
z řad veřejnosti. Umožní to rezervační 
systém sportovní haly, kde si zájemci 
budou moci tenisovou halu objednat, 
a hala bude také zajišťovat evidenci 
a vydávání klíčů. Na hale budou moci 
také tenisté za úplatu využívat šatny.

Věříme, že nový tenisový areál, 
který v Bystřici vyrostl, bude sloužit 
všem zájemcům o tuto krásnou hru 
a přinese jim spoustu radosti.

Zdeněk Mašík, TK Bystřice n.P.
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Na Silvestra 31. 12. 2011 se uza-
vře zimní kolo soutěže amatérských 
fotografů. Zbývá tedy ještě čas a vy 
můžete letos svými fotografi emi 
obohatit obrazovou fotokroniku 
města Bystřice nad Pernštejnem a 
obcí mikroregionu Bystřicko a zá-
roveň soutěžit o hodnotné ceny. 

Nenašli jste čas probrat svůj fo-
toarchiv a vyhodnotit snímky, na 
kterých jste zachytili zajímavé místo 
či dění v mikroregionu Bystřicko? 
Udělejte to teď! Fotografi cká soutěž 
Bystřická zrcadlení vstupuje do své 
poslední třetiny a Vy máte možnost 
své vydařené záběry zúročit a před-
stavit ostatním. Krásy, radosti z nich 
a z umělecké tvořivosti, hravosti a 
kreativity nikdy není dost. A to jsou 
právě priority a cíle Bystřického 
zrcadlení. Chceme být obrazovou 
kronikou toho, co jste na Bystřicku 
viděli, co neobvyklého zažili, kde se 
vám líbilo. Chceme ukázat ostatním, 
co oni nestihli vidět a co jim uniklo, 
chceme zachytit pro budoucnost for-
mou fotografi cké databanky vše, co 
nás v daném období obklopovalo a 
čím jsme na Bystřicku žili. 

Na webových stránkách fotosou-
těže www.fotosoutez-bystricko.cz, 
kam můžete jednoduše svá díla – fo-

FOTOSOUTĚŽ  BYSTŘICKÁ  ZRCADLENÍ  JDE  DO  FINÁLEFOTOSOUTĚŽ  BYSTŘICKÁ  ZRCADLENÍ  JDE  DO  FINÁLE

Výsledky podzimního kola

Dokumentární fotografi e:

Noční toulání městem
Jezdecký den v Bystřici n. P.
Běh proti vodě
Odlévání 
Novodobí Hippies
Výstava  L.B.
Zajištěno
Na výstavě Tomáše 
Ohnivý anděl
V zajetí ohně

Zrcadlení, 1. místo, umělecká fotografi eZrcadlení, 1. místo, umělecká fotografi e

Noční toulání městem, 1. místo, umělecká fotografi e

Rodačka z Víru, 1. místo, umělecko-srovnávací fotografi e

tografi e vkládat, najdete v současné 
chvíli (v archivu letního a podzim-
ního kola) více než 300 fotografi í. 
Fotografi e můžete podle libosti pro-
hlížet a aktuální snímky z fotogalerie 
probíhajícího zimního kola můžete, 
pomocí počtu přidělených hvězdiček, 
bodovat. Tím jim přidělujete divácké 
preference a posouváte k možnosti 
stát se vítěznými fotografi emi v kate-
gorii Cena veřejnosti. 

Vítězné pořadí určuje šestičlenná 
odborná porota, pod vedením prof. 
Mgr. Jindřicha Štreita. Ta vybere 
výherce z každého tématu – doku-
mentárního, uměleckého a historic-
ko-srovnávacího. Udělena bude také 
cena absolutního vítěze, kterému se 
dostane kromě věcné výhry v podo-
bě fotoaparátu v hodnotě 15 000 Kč 
i ocenění „Fotograf Bystřicka roku 
2011“. Soutěž není omezena věkem, 
ani zkušenostmi. Snímek, který má 
myšlenku, vtip, či dobré světlo se po-
vede občas snad každému, kdo umí 
použít hledáček objektivu a spoušť. 
A jestli nevíte či váháte, nebo hledáte 
inspiraci tak nahlédněte na www.fo-
tosoutez-bystricko.cz.

Do fi nále postupuje podle verdiktu 
poroty opět deset nejlepších snímků 
z každého tématu. 

Všem postupujícím blahopřeje-
me. Nejen pro fotografy, ale pro 
vás všechny, kteří se rádi díváte na 
krásné a zajímavé fotky, vám všem 
nabízíme malý dárek plný barev, 
pohybu, situací a scén zdánlivě 
všedních. Připravili jsme totiž pro 
vás kalendář „Bystřická zrcadlení 
2012“. Vydavatelem kalendáře je 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
a je celý sestaven z fotografi í, kte-
rými přispěli do soutěže „ti odváž-
ní“. A nebylo jich málo. Kalendář 
obsahuje přes 50 fotografi í od 
34 autorů převážně z Bystřicka. 
Pro všechny zájemce je k dispo-
zici v Turistickém informačním 
centru Bystřice nad Pernštejnem.                                                                                                

KUMŠT, o. s.

Umělecká fotografi e:

Zrcadlení (tvář ve skle)
Zatmělý Měsíc nad Bystřicí
Balíky...
Lesní mikrosvět
Trofej
Tak co je tady!
Tam, kde tančí víly
Uranové doly
Bystřické kostely
Zrcadlení (kostel ve Zvoli)

Historicko-srovnávací fotografi e:

Rodačka z Víru ve Víru
Kostel sv. Vavřince od jihovýchodu
Obchod pana Rinchenbacha  
Spodní část náměstí v Bystřici n. P.
Celkový pohled na Bystřici 1907 a 
dnes
Dolní Rožínka-zámek hrabat Mit-
rovských
Náměstí a hotel Velen/Angela
Horní konec náměstí v Bystřici n. P.
Uzenářství a řeznictví pana Emila 
Schwarzera

Z vybraných fo-
tografi í soutěže 
„Bystřická zrcad-
lení“ byl vytvořen 
stejnojmenný ná-
stěnný kalendář. 
Obsahuje přes 50 
unikátních záběrů 
z Bystřicka. Ka-
lendář zakoupí-
te za 180.- Kč 
v Turistickém 
informačním 
centru v Bys-
třici n. P.
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RŮZNÉ

Domácí hospicová péče – jeden 
z projektů Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou, oslavil nedávno tříleté 
narozeniny. V čele projektu působí 
od jeho počátku Marie Miličková. 
Tato žena, která doprovází těžce 
nevyléčitelně nemocné, umírající a 
jejich pečující rodiny, má zvláštní 
pracovní pozici. Ona sama ji však 
za takovou nepovažuje. Díky svým 
zkušenostem dokáže v životě jistě 
odlišit to, co je podstatné a čím se 
mnohdy trápíme už zbytečně. 

Marie, stále jsou mezi námi lidé, 
kteří netuší, co si představit pod 
pojmem Domácí hospicová péče. 
Zvláště slovo hospic je stále ještě 
méně známé.  Zkuste nám krátce 
představit základní činnost Vaší 
služby.

Slovo hospic znamená kamenný 
objekt, ve kterém jsou poskytovány 
zdravotní a sociální služby lidem 
v závěrečném (tzv. terminálním) stá-
diu nemoci. Domácí hospicová péče 
ale neposkytuje úkony v těchto ob-
jektech. Jak je již z názvu „domácí“ 
patrné, vyrážíme do terénu, přímo do 
rodinného prostředí těžce nevyléči-
telně nemocného. Tam poskytujeme 
komplexní službu, která zahrnuje 
odbornou zdravotní péči a sociální 
službu odlehčovací.

Zdravotní péči zajišťují registrova-
né zdravotní sestry Charitní ošetřo-
vatelské služby pod vedením vrch-
ní sestry paní Anny Janů. Provádí 
ošetřovatelské úkony podle ordinace 
ošetřujícího lékaře. Ošetřují rány, 
defekty, dekubity, katetry a stomie, 
odebírají krev, moč, podávají léky, 
infuze, monitorují zdravotní stav pa-
cienta, provádějí rehabilitaci.

Sociální služba odlehčovací nabízí 
lidskou podporu a „zázemí“ pro těžce 
nevyléčitelně nemocné, umírající a 
pro jejich blízké pečující. Poskytu-
jeme službu „doprovázení“. Navště-
vujeme těžce nemocné, umírající a 
jejich blízké pečující, poskytujeme 
jakoukoli potřebnou pomoc. Pomůže-
me při zvládání běžných úkonů péče 
o těžce nemocného, při osobní hygi-
eně, při zajištění nebo podání stravy, 
zprostředkujeme kontakt s okolím, 
na základě žádosti nemocného i od-
bornou psychologickou a duchovní 
podporu. Nabízíme pomoc v oblasti 
sociálně-právní, pomáháme při vyří-
zení úředních záležitostí, příspěvků, 

Chci prožít každý den odpouštěním...
Nastává předvánoční čas, kdy se 

těšíme na setkávání se širším kruhem 
rodiny a přátel, na sváteční atmosfé-
ru. Začíná advent, který byl v křes-
ťanském pojetí odedávna obdobím 
ztišení, přípravou na duchovní svát-
ky. Dnes často místo zklidnění spíše 
znervózníme,  stěžujeme si na před-
vánoční spěch, na nervozitu z blíží-
cích se Vánoc. Ale záleží jen na nás, 
jaké si toto krásné a neopakovatelné 
období předvánoční a vánoční udě-
láme. Neměli bychom čekat až na 
těch pár dnů vlastních svátků, ale vy-
chutnávat si už vlastní čas adventní. 
V tom zpomalení a zklidnění si najít 
čas na večerní popovídání si v kruhu 
nejbližších. Vnímat, že nejsou jen 
hodnoty tržní, neshánět drahé dárky, 
ale více myslet na jejich obsah, na 
přátelské vztahy, na milá setkání.

Na konci roku se nevyhneme za-
myšlení nad tím, co nás čeká. Příští 
rok jistě nebude snadný, vše signali-
zuje možné pokračování hospodář-
ské krize a vláda provádí mnohdy 
nedomyšlené kroky, jež omezují i 
nenahraditelné výdaje. Například po-
kud Ministerstvo práce a sociálních 
věcí skutečně rozdělí v roce 2012 
mezi kraje pouze zatím avizované 
částky, pak by pro příští rok na Vy-
sočině chybělo až 100 miliónů ko-
run, a to by mohlo pro mnohé služby 
znamenat nemožnost jejich dalšího 
fungování. Stále se snažíme s kolegy 
ministerským úředníkům vysvětlit, 
že s tak malým balíkem peněz nemů-
žeme síť nutných sociálních služeb v 
regionech zajistit, ale zatím se nám 
nedostává sluchu. Menší peníze než 
potřebujeme, nám stát zatím slibuje 
i na zdravotnictví, školství, dopravu. 
To vše jsou oblasti, které máme v kra-
jích částečně v naší zodpovědnosti, 
ale s nutným spolufi nancováním ze 
strany státu. A stát nám bez respek-
tování reality a našeho stanoviska 
zkrátka pošle méně peněz – a bohu-
žel kraj ani města a obce nemají jiné 
zdroje pro jejich doplnění. A nezbývá 
pak než jisté omezování všech těchto 
služeb, což je vždy bolestivé a přináší 
mnoho problémů.

Nechci ale končit poslední letošní 
článek pesimisticky. Když jezdím po 
městech a obcích Vysočiny, vidím, 
jaký obrovský kus práce se u nás zase 
za ten rok udělal. Mnoho zásluhy na 
tom mají starostové se svými týmy 
a především všichni občané našeho 
krásného kraje. Jistě zvládneme i ten 
další rok. I příroda nás učí, že ani v ní 
samotné není jen stálý růst, že taky 
někdy odpočívá nebo má i kritické 
chvíle a přitom funguje samoobnovi-
telně již miliardy let. I když jí člověk 
dává někdy zatraceně zabrat. 

Rád bych na závěr popřál všem ob-
čanům Vysočiny krásné Vánoce, hod-
ně radosti, spokojenosti, zdraví a běž-
ného lidského štěstí. Pěkně si tu sváteč-
ní pohodu s rodinami a přáteli užijte.

Jiří Běhounek 
hejtman Kraje Vysočina

pozůstalostních důchodů atd. Pokud 
potřebuje blízký pečující odejít, něco 
si vyřídit nebo si i odpočinout, za-
stoupíme jej a jsme u nemocného 
delší časový interval. 

Sociální služba je ale hlavně 
o doprovázení těžce nemocného 
v průběhu jeho nemoci, pracovnice 
jsou s ním při umírání a postarají 
se o něho i po úmrtí. Vedou tímto 
„údolím stínů smrti“ nejen těžce 
nemocného a umírajícího, ale i 
jeho blízké pečující. Poskytují jim 
informace, řeší různé situace, jsou 
s nimi kdykoliv, podle potřeby, ve 
dne i v noci.

Na jak velkém území je tato služ-
ba poskytována? Kdo ji může po-
žadovat a kam se má obrátit?

Služba je poskytována na území 
žďárského okresu.  Kdo má zájem o 
naši službu, může se na nás obrátit na 
telefonním čísle 739 389 244 nebo 
733 755 869. Naše provozní doba je 
rámcově od sedmi do půl čtvrté, ale 
podle aktuální potřeby sloužíme kdy-
koli, nepřetržitě.

Potenciální zájemce jistě zajímá, 
jaký je poplatek za službu Domácí 
hospicové péče?

Poplatek se platí za službu zapůj-
čení zdravotnických pomůcek a za 
službu odlehčovací. Všechno ostatní 
je zdarma.

Ceník pomůcek je stanoven podle 
pořizovací ceny pomůcky. Například 
půjčovné elektrického polohovacího 
lůžka je 10,- Kč za den, antidekubitní 
matrace aktivní s kompresorem je 5,- 
Kč za den apod.  Odlehčovací služba 
je stanovena podle počtu hodin služ-
by pečovatele, ne podle úkonů. Např. 
když jsme v rodině a pečující si potře-
bují odejít, platí interval do 4 hodin, 
který je celkem 100 Kč. Při dalším 
navýšení se platí 50 Kč za každou ho-
dinu. Takže za pět hodin péče uhradí 
rodina 150,- Kč, za 8 hodin 300,-Kč. 
V rámci této odlehčovací služby vy-
konáváme jakékoliv potřebné úkony 
– hygienu, stravování, úklid apod. Vše 
ostatní v sociální službě (úřední vyřizo-
vání, návštěvy, poskytování informa-
cí, „doprovázení“ těžce nemocného, 
umírajícího, pobyt a úkony po úmrtí) 
je zdarma. Úkony zdravotní služby 
jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou ze 
zdravotního pojištění pacienta.

Jako doprovodnou činnost máte 
i půjčovnu kompenzačních pomů-
cek. Jaké pomůcky můžete zájem-
cům zapůjčit?

Půjčujeme především elektrická 
polohovací  lůžka, schodolez, anti-
dekubitní matrace,  kyslíkové přístro-
je, odsávačky, WC křesla, chodítka 
a další. V letošním roce jsme díky 
Tříkrálové sbírce zakoupili zvedák 
pro imobilní pacienty. V budoucnu 
bychom chtěli dokoupit ještě přenos-
ný závěs a vanu na polohovací lůžko. 
Vše z důvodu kvalitnější hygieny pří-

mo na lůžku. Musím ale zdůraznit, že 
pomůcky zapůjčujeme jen uživate-
lům naší služby.

Kdo všechno tvoří tým, připra-
vený poskytnout domácí péči?

Na chodu našeho zařízení se podílí 
zdravotní sestry z Charitní ošetřova-
telské služby. Spolupracujeme také 
s lékaři – specialisty. Máme skvělé a 
obětavé lékaře specialisty pro léčbu 
bolesti a specialisty urology k lůžku 
nemocného v domácím prostředí. Tito 
odborníci mají nezastupitelné místo u 
lůžka nemocného, jsou nesmírnou 
pomocí pro těžce nemocného.

Za sociální službu nesmím zapo-
menout zmínit své dvě skvělé kole-
gyně, pečovatelky, které ochotně vy-
jíždějí za pacienty a jejich pečujícími, 
kdykoliv je zapotřebí. Velmi děkuji 
našim dobrovolníkům, pomáhají nám  
pružně a obětavě a nečekají odměnu. 
Všichni jsou to vzácní lidé! 

Poslední otázka závěrem. Bě-
hem svého tříletého působení v této 
službě jste zažila jistě mnoho boles-
ti. Je ale něco pozitivního, co Vám 
tato práce dala, čím je pro Vás pří-
nosná?

Víte, když trpíme, stáváme se prav-
divými. Padají naše přetvářky, masky 
a zůstává jen to podstatné a my to 
vyjadřujeme nefalšovaně a upřímně. 
A s touto „čistotou“ a opravdovostí 
se setkávám. To je to krásné v nás. 
Setkávám se s mnoha lidmi v nejtěžší 
životní situaci, držím za ruku umíra-
jící, mluvím s nimi, s jejich nejbliž-
šími. Jsem svědkem mnoha vnitřních 
proměn, zrání, usmiřování, lásky, 
oběti… To je velké bohatství, které 
dostávám.. 

Služba mi dala mnoho krásných 
přátelských vztahů, kterých si velmi 
vážím. Dostávám nové a nové impul-
sy různých pohledů na život, vztahy, 
životní hodnoty, příklady lidí obě-
tavých, milujících, trpících, odváž-
ných. Chci prožít každý den co nej-
lépe, láskou, odpouštěním, být sama 
připravená na smrt. To pro mne není 
smutné, vážně. Je to radost...

Domácí hospicová péče
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zdravotní služba:
tel.: 566 626 041, mob.: 777 755 435, 
e-mail:  chops.zdar@charita.cz
Sociální služba: 
mob.: 739 389 244, 733 755 869, 
e-mail: dhp.zdar@charita.cz
www.zdar.charita.cz
vedoucí zařízení: Marie Miličková

Naším posláním je pomoci lidem, 
kteří bojují s těžkým nevyléčitel-
ným onemocněním a umírajícím 
prožít poslední období svého života 
v domácím prostředí a zároveň po-
skytnout podporu a pomoc blízkým 
pečujícím osobám a umožnit jim ne-
zbytný odpočinek.

Slovo hejtmana
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Lampionový průvod 
a Fechtl cup v Sejřku

První víkend v listopadu to 
v Sejřku opravdu žilo. V sobotu 
5. 11. jsme se těšili na strašidelný 
Lampionový průvod. Po setmění 
se všichni sešli u kapličky a dlou-
hý průvod se za světel lampionů 
pomalu přesouval celou obcí. Dě-
kuje občanům za pěknou světel-
nou výzdobu a hlavně strašidlům 
a duchům za to, že nás navštívi-
li, ale nikoho nesebrali. Smrťák, 
kostlivec, ježibaba, upíři a další 
vzbuzovali respekt nejen v dě-
tech, ale husí kůže naskakovala i 
některým dospělým. Nakonec na 
statečné děti čekalo občerstvení a 
sladkosti v krásně vymalované a 
vyzdobené Hospůdce pod Lípou.

Neděle 6. 11. patřila milovní-
kům malých motorek. V areálu u 
kravína se konal I. ročník závodu 
motocyklů do objemu 50 cm3 - 

MOTOCROSS MASACRE Sej-
řek (Fechtl cup).

Závodníky čekalo 20 kol tvrdé 
jízdy v nelehkém terénu. Zatím-
co zahřívací kola zvládly všechny 
stroje, v samotném závodu začaly 
postupně odpadávat. Po více než 
půlhodině napínavého soupeření 
dojelo do cíle pouze 8 z 12 startu-
jících závodníků. K radosti pořa-
datelů se závodu zúčastnili nejen 
místní borci, ale i přespolní. Stup-
ně vítězů však patřily domácím. 
1. místo vybojoval Filip Man na 
Jawě 21, 2. místo obsadil Zdeněk 
Minařík se strojem Simson skútr 
a 3. dojel Radek Matuška na mo-
tocyklu Simson enduro. Miláčkem 
diváků se však stal závodník s čís-
lem 1 a s nejstarším strojem v zá-
vodu, Jiří Chocholáč z Borače na 
své Jawě 05 z roku 1956, s ručním 
vodním chlazením. Kopečky zdo-
lával „alá koloběžka“, nadřel se, 
ale závod šťastně dokončil. Tímto 
gratulujeme nejen vítězům, ale 
všem zúčastněným.

Video i fotky ze závodu a z lam-
pionového průvodu si můžete pro-
hlédnout na internetových strán-
kách obce www.sejrek-bor.cz.

Obě akce se vydařily, i díky 
krásnému počasí, nad naše očeká-
vání, proto se určitě můžete těšit 
na další ročníky.

P. Bučková, J. Mazour

Ve dnech 27. září až 4.října uspo-
řádala energetická společnost ČEZ 
a.s. odbornou exkurzi do vybraných 
jaderných zařízení ve Švédsku (JE 

Zástupci Skalky ve Skandinávii

T.O.Falešná karta & pøátelé poøádají

17. MIKULÁŠSKÝ

 TRAMPSKÝ BÁL
hraje a zpívá

VÍRSKÝ SUMEC

v sobotu 10.12. 2011 v sále kina ve Víru

30
Vírský sumec:  zaèátek v 15

- Namaskovaní mikuláši, èerti a andìlé mají vstup zdarma

- Zdarma mají vstup i pøíchozí pøevleèení za chobotnici

- Hudební nástroje s sebou, po skonèení bálu se 

bude dál hrát a zpívat pod pódiem

- Jídlo a pití zajištìno

10. roèník trampského festiválku

T.O. Falešná karta & další

a

30
Trampský bál: zaèátek v 19

Úèinkují:

FALEŠNÁ KARTA (Vysoèina)

Lucka Faltýnková-Dobrovodská (Prštice)

BOB A BOBCI (Køižanov u Hrobu)

ORION (Brno)

SEKVOJ (Praha)

uvádí: Pavel "Jim" Macháèek

Spoleèné vstupné na festival i bál 80 kè w
w

w
.f
k
a
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a
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Oskarshamn) a Finsku (JE a úložiště 
VJP Olkiluoto). K účasti na exkurzi 
byli pozváni zástupci obcí z okolí ja-
derné elektrárny Temelín a lokality 

Skalka na Bystřicku. Tato lokalita 
byla před několika lety vybrána pro 
umístění centrálního meziskladu 
VJP z českých jaderných elektráren.

Nyní, kdy fi rma ČEZ vybudo-
vala mezisklady pro VJP přímo 
v areálech jaderných elektráren, je 
se Skalkou počítáno jako se záložní 
variantou pro případ výstavby dal-
ších jaderných bloků v Temelíně, 
Dukovanech popř. zcela nových 
zdrojů.

Hlavním motem exkurze bylo se-
známení se s principy vzájemných 
vztahů mezi provozovateli jader-
ných zařízení, obyvateli a jimi vole-
nými samosprávami obcí, na jejichž 
území tyto provozy stojí, resp. jsou 
ve výstavbě či pouze plánech.

Pro všechny účastníky se beze-
sporu jednalo o velice užitečné a 
inspirující informace, které najdou 
plné uplatnění i v procesu výstav-
by nových jaderných zařízení také 
na území České republiky, ať už se 
bude jednat o nové bloky JE, dočas-
ný sklad, nebo trvalé úložiště vyho-
řelého paliva. R.Š.



Již desátým rokem slaví obyvatelé Evropské 
unie 26. 9. Evropský den jazyků. Také žáci Zá-
kladní školy v Dolní Rožínce se nezapomněli k 
těmto oslavám připojit a připomenout si význam 
znalosti cizích jazyků.

O úvod celého dopoledne se postarali třeťáci, 
kteří v hodině angličtiny nacvičili píseň Hel-
lo Superstar a její podbízivou melodií osvěžili 
starším spolužákům mnohdy nelehké začátky 
výuky anglického jazyka. Následovala práce s 
interaktivní tabulí, při níž žáci vyznačovali do 
mapy Evropy ty státy, které již navštívili. A bylo 
jich opravdu hodně. 

Dalším bodem společného projektu se stala 
ukázka mluveného slova ve vybraných zemích. 
Děti si vyslechly všem velice známou českou 
pohádku O veliké řepě doplněnou o hudební 
doprovod. Následovala nám blízká slovenština v 
Hrubínově veršované pohádce na stejné téma.

A abychom jen pasivně nepřihlíželi, připravili 
si žáci 4. a 5. třídy rovněž tuto pohádku, ale ten-
tokrát anglicky. Protože na na naší škole probíhá 
i výuka němčiny, přišla nám Velkou řepu zahrát  
děvčata z 8. třídy. Následně měly děti možnost 
srovnání těchto dvou světových jazyků. Po di-
vadelních představeních nás starší žáci opustili 
a děti 1. - 3. třídy začaly tvořit ve skupinkách. 
Pod jejich rukama vznikaly papírové koláže na 
téma Evropské jazyky. Jak se nám práce zda-
řila, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii 
nebo přímo v zádveří školy 1. stupně. Třeba si 
při jejich prohlížení vzpomenete na své studium 
cizích jazyků během školní docházky, případně 
na zážitky z vaší dovolené.

Když jsme se v pondělí 26. září po skon-
čení oslav Evropského dne jazyků rozcháze-
li s hřejivým pocitem, že naši žáci nadějně 
pronikají do základů angličtiny a němčiny, 
netušili jsme, že za pár dní bude prostorami 
školy znít němčina z úst rodilých mluvčích a 
že potřebu znalosti cizích jazyků představíme 
dětem ve zcela reálné situaci.

Hned následující den nás totiž oslovil zahra-
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20. října proběhlo slavnostní 
vyhlášení stromu roku 2011. Letos 
se jím stala alej ve Skaličce z Olo-
mouckého kraje s 12 645 hlasy, 
na druhém místě to byla hruška u 
Slavkova ze Zlínského kraje s 8 
992 hlasy a jako třetí se umístil 
Skalický platan z Jihomoravského 
kraje s 5 818 hlasy. Tisíc hlasů Ja-
novické lípy (přesněji 1006) stači-
lo na pěkné osmé místo. 

Vzhledem k tomu, že navrhova-
telé neměli podporu obce, hejtma-

na kraje ani žádné velké školy v okolí, a že to jsou hlasy ve-
směs pouze místních lidí, není to vůbec málo. 

Vlastník lípy v Pernštejnských Janovicích – obec Věžná – 
chtěl totiž strom před dvěma lety pokácet a tahanice ukončil 
až verdikt Ministerstva životního prostředí, který na základě 
odborného arboristického posudku rozhodl, že strom se kácet 
nesmí. 

Nadace Partnerství tuto anketu pořádá nejen proto, aby vy-
dělala fi nanční prostředky na granty sloužící k výsadbě stromů, 
které každoročně rozděluje, ale hlavně proto, aby upozornila 
širokou veřejnost na nenahraditelnou hodnotu starých stromů. 
Letos hlasovalo v anketě více než 40 tisíc lidí. Většina z nich 
už tedy ví, že někde v Pernštejnských Janovicích na Vysočině 
roste krásná stoletá lípa. Máte-li ve svém okolí nějaký pěkný 
strom, zkuste jej navrhnout příští rok. Ať se o něm taky ví.

JV

Janovická lípa děkuje tisícovce 
svých fanoušků za podporu

Autobusem náš den začal
do Bystřice výlet načal.
Školní výlet ZŠ Zvole
do Bystřické metropole.

Z nádraží až na technický,
cesta dlouhá jako vždycky.
Jak správně třídit odpad řekli nám,
a že to nejen pro přírodu dělat mám.

Báseň ze Zvole
Potom šupem na náměstí,
kde rozchod bývá už zvyklostí,
abychom si z výletu
přivezli i nějakou tu dobrotu.

Navštívili jsme také paní,
co prodává v domku zdraví.
Dala nám pro boj s nemocí,
pytlík první bylinné pomoci.

Školní výlet jako vždycky,
končí jak jinak než sympaticky
Na veletrhu vzdělávání,
kde jsou všechny školy k mání.

Všem se to moc líbilo,
taky dost unavilo.
Končím heslem doslova:
do Bystřice zas a znova!

Za ZŠ Zvole, Klusáková Laďka

Evropský den jazyků a nečekané pokračováníEvropský den jazyků a nečekané pokračování
niční tajemník Folklorního sdružení ČR pan 
Kuča s nabídkou na setkání našich národopis-
ných souborů se členy folklorních souborů ze 
středního Německa - Hesenska. 

Taková nabídka se neodmítá! Ihned jsme se 
dali do pečlivých příprav s odhodláním nepone-
chat nic náhodě. 

Němečtí hosté přijeli ve středu 12. října. Nej-
prve si pochutnali na české specialitě vepřo-kne-
dlo-zelo a prohlédli si budovu 1. stupně. Chválili 
její vkusnou barevnou výzdobu a moderní vy-
bavení – interaktivní tabuli, velkoplošné televize, 
počítače. Zaujala je i chuť našich nejmladších 
dětí navázat s nimi kontakt alespoň pozdravem.

V úvodu společného setkání dětí našich sou-
borů a členů souborů z Německa přivítal hosty 
pan ředitel. Pohotovou tlumočnicí mu byla paní 
učitelka Knofl íčková, která přidala zajímavé in-
formace o naší škole a jejích aktivitách (projek-
tech, soutěžích, akademiích).

Potom se představily německé soubory. Pře-
kvapením pro nás bylo, že v nich tančí nejen 
děti, jejich vedoucí, rodiče, ale i prarodiče. Na-
vzájem jsme si vyměnili poznatky o lidových 
krojích a předvedli jsme si svá vystoupení 
(podrobnější informace naleznete na stránkách 
Groše).

Čas utekl jako voda a přišlo loučení. Naši hos-
té si odváželi nádherná perníková srdíčka, která 
pro ně připravila paní Vrbková s dcerou Klárou a 
propagační materiály regionu Bystřicko dodané 
Infocentrem Bystřice n. P. Obec Dolní Rožínka 
věnovala každému hostu drobné upomínkové 
předměty. Všem děkujeme.

Naše děti se radovaly nejen z darovaných kin-
der vajíček, ale i z toho, že se jejich vystoupení 
opravdu líbilo. 

A co napsat na závěr?
Pečlivá příprava všech, kteří měli na našem 

mezinárodním setkání podíl, se vyplatila. Strávili 
jsme příjemné odpoledne a uvědomili si, že ač jsme 
z různých zemí, jsme „vyladěni na stejnou notu“.                                          

I. J.
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• Půjčky – volejte zdarma 800 770 555.
• Hledáme brigádníky i brigádnice pro rozvoz knih s vlastním autem. 

Tel.: 739 067 695. Vhodné i pro důchodce.
• Prodám byt v obci Vír 1+1 (50 m2), www.rkfi nreal.cz. Tel.: 777 824 822.
• Koupím kompletní přenosnou skládací garáž na auto, dříve stávaly v 

sídlišti II. Tel.: 720 286 865.
• Rozšíření služeb v prodejně textilu na Nádražní 138, Bystřice n. P. – 

ruční žehlení, čistírna oděvů, čistírna peří a hodinový manžel.
• 60-ti letý dělník hledá jakoukoliv práci. Prosím o nabídky. Tel.: 731 

965 152. Pouze volat!
• RYCHLÉ PŮJČKY NEJEN NA VÁNOCE! Vánoce se blíží a s nimi 

výhodné akční splátky nejen na dárky nebo změnu zařízení bytu a další. 
Výhodné půjčky nebo Hypotéky do 3.000.000 Kč. Garance vyplacení 
do 48 hodin! Zam, OSVČ, Důch., MD, i Nezaměstnaní. Pracuji pro více 
věřitelů. Volejte 736 466 918.

Řádková inzerce

NEVOLÁTE NA ŽÁDNE LINKY 900 ... ANI PREMIOVÁ ČÍSLA

 

Vaše dluhy Vám p erostly p es hlavu ! 
nemáte na splátky všech v t
bojíte se zvednout telefon a ote ve e ?
pronásledují vás v telé, vymáhající spol. a exekut
nespíte a jste psy vy atd.

AKČNÍ VÝHODNÉ SPLÁTKY AŽ NA 72 MĚS. 

Pracuji pro více věřitelů

DØEVÌNÉ BRIKETY
z tvrdého døeva

1 PALETA 1 tuna - 4700,-Kè
balení 10 kg - 49,-Kè

Dolní Rožínka 59
Kontakt:

+420 566 551 183
+420 606 136 477

Možnost objednání dopravy
do 30 km ZDARMA. 
Cena dohodou a dle

odebraného množství.

HALLOWEEN na Dolní Rozsíčce

… že jste v sobotu 29. 10. večer 
potkali na Dolní Rozsíčce upíry? A 
duchy, Draculu a temné, v kápích za-
halené postavy? No, to je určitě mož-
né, protože děti společně s dospělými 
slavili svátek Halloween.

V podvečer si ti nejmenší v kultur-
ním domě formou tvořivých dílen vy-
ráběli ozdoby a dekorativní předměty. 
Ale největší zájem byl u stolků s dý-

němi,  kde pod rukama dětí a rodičů 
vznikaly naprosto senzační obrazce na 
dýních různorodých tvarů a velikostí.

Ty se potom za setmění roznášely 
a rozsvěcovaly za přítomnosti všech 
masek u domů ve vesnici.

Byl to krásný průvod a krásná před-
dušičková akce. Zářily nejen dýně, ale 
štěstím i oči všech zúčastněných.

IvJa, Dolní Rozsíčka

Barevný  podz im
Podzim nabízí množství námětů 

pro školní akce. Uspávání broučků se 
stalo krásnou tradicí. V ZŠ Rožná pro-
běhlo 13. října 2011. S pásmem písni-
ček a básní vystoupili prvňáčci a děti 
z mateřské školy. Lampiónový průvod 
pak dorazil k mraveništi u fotbalového 
hřiště, kde byl zakončen četbou z kni-
hy J. Karafi áta Broučci. Ani letos ne-
mohl v naší škole chybět Halloween. 
Jeho atmosféru skvěle vytvořila neče-
kaná halloweenská výzdoba. Svítící 
obří dýně vylekala snad každého. A co 
potom strašidelné masky, které se pro-
hnaly školou i blízkým okolím! Všich-
ni si pak za krátké pásmo anglických 
básní a písniček pochutnali na sladké 
odměně. Podzim bez pouštění draků si 

snad ani nelze představit. Školní druži-
na každoročně ožívá jejich veselými či 
strašidelný-
mi obličeji. 
Letos jsme 
je nejen 
vyráběli a 
pouštěli, ale 
také jsme 
se o nich 
pokoušeli 
psát vlastní 
básničky. 
I drakiáda 
všechny ba-
vila a těšíme 
se na příští podzim plný barev a příjem-
ných zážitků.                       ZŠ a MŠ Rožná

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
10. 12. 2011 ve Štěpánově
začátek v 17.00 hodin, v přísálí KD

Nabídka: trubičky a další cukroví, sýry, perníky, keramika, 
šperky, knihy a vánočních dárky i ozdoby.

Přijďte se podívat i vybrat!

Bližší informace na tel. 566 567 983 nebo 606 703 406

NABÍZÍ K PRODEJI
STAVEBNÍ PARCELY

pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Zlatkov – Borovičky
Cena pozemku je stanovena na 325,– Kč/m2,

při zkolaudování stavby do 3 let od vydání stavebního povolení 
bude stavebníkům poskytnut příspěvek ve výši 35,– Kč/m2

Obec Rožná

TRH  MALÝ PŘEDVÁNOČNÍ 
Obec Velké Janovice Vás zve na 

v sobotu 3. 12. 2011 od 13 hodin 
v budově bývalé školy 

Těšit se můžete například na pletené předměty, šperky,                   
háčkované ozdoby, svíčky a další.  
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INZERCE

Sokol Bystøice n.P.

oddíl sportovního šermu

hledá nové dìti do oddílu

Tréninky se konají ve sportovní hale: 
pondìlí a støeda 16.00 - 18.00 hodin

Pátek 17.00 - 19.00 hodin

Kontakt: Ing. V. Kurfürst tel.: 724 105 036

 
PSTRUH DUHOVÝ ŽIVÝPSTRUH DUHOVÝ ŽIVÝ - 110,- Kč/kg  

PSTRUH DUHOVÝ KUCHANÝPSTRUH DUHOVÝ KUCHANÝ - 135,- Kč/kg
(objednávejte minimálně den předem a min. 10 ks)  

Prodej krmiv pro plůdek, na výkrm a  pro sportovní 
rybolov za bezkonkurenční ceny!!    

    (pstruží pelety, halibuty s dírou i bez, krmiva pro kapra)  

Prodejní doba: Po – Pá 7-13 hod. a So 9-13 hod.
Kontakt:  +420 724 835 563, 
                +420 566 566 480

PSTRUHAŘSTVÍ  UJČOVPSTRUHAŘSTVÍ  UJČOV

j

www.pstruharstvi-ujcov.cz
 Objednávky na www.pstruharstvi-ujcov-eshop.cz

 PŮJČKY
 

volejte si o své peníze zdarma 800 420 240

PŘIJÍMÁME NOVÉ OBCHODNÍKY! 

RYCHLÉ A SOLIDNÍ NEBANKOVNÍ

www.potrebuji-penize.cz

= v soukromí,v blízkosti centra 
 Byst ice n. P. 
= skupinová, individuální, 
 firemní výuka 
= maximáln  4 osoby ve 
 skupin
= školní d ti, p íprava 
 k maturit , dosp lí, senio i 

VÝUKA 
ANGLICKÉHO 

JAZYKA 
od ledna 2012 

anglictina-bynp@seznam.cz
www.anglictina-bynp.cz 
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MÌSTO 
BYSTØICE NAD PERNŠTEJNEM 

nabízí k pronájmu volné byty
- Nájemní byt mùžete získat za 45.000,- Kè.
- Obèané bydlící mimo správní obvod Bystøice nad Pernštejnem

  mohou získat byt za 100.000,- Kè. 

Bližší informace Vám podáme na tel.: 566 590 372 - 374 

nebo na www.bystricenp.cz.
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 INZERCE

Masarykovo námìstí 58
Bystøice nad Pernštejnem

Tel: 722 44 55 10

Nabídneme Vám v našem elegantním butiku obleèení
                 jak pro dámy tak i pro pány

Studio Šarm
          POZVÁNKA 9.12.2011 

ODPOLEDNE S KÁJOU PAVLÍÈKEM
ZNÁMÝM VIZÁŽISTOU A JEHO KOSMETIKOU
                          

Solárium s kolagenem-zdravé  opálení
Vacu shape 2011
Coolipo Twin-nová metoda hubnuti !!!!!!
Lymphastim-12 Topline
Péèe o ruce-Modelace nehtù
Péèe o vlasy-kadeønictví
Kosmetika-prodloužení øas
Mìøení tuku v tìle
Odstranéní vrásek- okamžitý efekt!

Budeme se na Vás tìšit


