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Děkujeme za projevenou důvěru

Vážení spoluobčané, chtěli bychom 
vám co nejsrdečněji poděkovat za 
podporu, kterou jste nám vyjádřili v le-
tošních komunálních volbách. Počet 
získaných preferenčních hlasů je pro 

nás zavazující a společně uděláme  ma-
ximum pro to, abychom vaši přízeň ne-
zklamali. Po dnech nervozity přichází 
čas pro každodenní práci. Chceme na-
slouchat vašim podnětům a připomín-
kám a pokračovat v nastaveném trendu 
úspěšného rozvoje našeho města.

Dne 5. listopadu 2014 proběhne od  
17.00 hodin  v kulturním domě ustavu-
jící zasedání zastupitelstva města. Bude 
zvolen starosta, místostarosta a ostatní 
členové rady. Začne obyčejná práce. 
Na stole leží připravený rozpočet na rok 
2015. Na pracovním zasedání zastupi-
telstva rozebereme všechny položky a 

všichni věříme, že rozpočet bude přijat 
do konce tohoto roku. Zahájené  inves-
tiční akce budeme dotahovat do úspěš-
ného konce a rovněž tak se budeme 
intenzivně  připravovat na další období.

Znovu potvrzujeme,  že dle našeho 
společného předvolebního slibu bu-
deme respektovat výsledky referenda. 
Budeme intenzivně pracovat na získání 
jiného investora do průmyslové zóny. 
Problém nezaměstnanosti je klíčový 
a měl by se stát na následující volební 
období 2014 – 2018 prioritou všech čle-
nů zastupitelstva zvolených v těchto 
volbách.

 Ještě jednou děkujeme za proje-
venou důvěru a jsme odhodláni  ne-
zklamat vaši důvěru. 

Karel Pačiska a Josef Vojta

Ohlédnutí za volbami do zastupitelstev obcí 
Ve dnech 10. a 11. října 2014 pro-

běhly na území naší republiky volby do 
zastupitelstev obcí. Ve volebním obvodu 
51 proběhly současně volby do Senátu.

 V našem městě kandidovalo 8 vo-
lebních stran, a to politické strany 
ČSSD, ODS, SNK ED, KDU-ČSL, 
KSČM, dvě registrovaná politická 
hnutí – ANO 2011 a Otevřená radnice 
a sdružení nezávislých kandidátů – 
Sdružení za rozvoj bystřického regionu. 

Ve volbách do městského zastupitel-
stva odpovídala volební účast v našem 
městě celostátnímu průměru. Z celko-
vého počtu 6944 voličů bylo odevzdá-
no 3932 platných volebních hlasů, což 
je 56,6 %. 

Občanská demokratická strana ne-
obdržela ve volbách žádný mandát, 
neboť nepřesáhla hranici stanovenou 
pro přidělování mandátů. Tato hranice 
se získá sečtením všech platných hlasů 
odevzdaných pro všechny kandidátní 
listiny, vydělí se počtem členů zastu-

pitelstva /tedy 23/ a vynásobí počtem 
kandidátů na jednotlivé kandidátní lis-
tině. Pokud takto získá volební strana 
méně než 5 % z celkového počtu plat-
ných hlasů, již se při sčítání výsledků 
voleb a přidělování mandátů k počtu 
hlasů u této strany nepřihlíží.

Mandáty získávají jednotlivé voleb-
ní strany tak, že se vezme počet hlasů 
odevzdaných pro jednotlivé volební 
strany a tento celkový počet hlasů pro 
stranu se dělí postupně čísly 1 až 23 (v 
případě Bystřice n. P.). Toto se provede 
u každé volební strany zvlášť a získané 
podíly se skládají za sebe podle veli-
kosti. Prvních 23 podílů představuje 
mandáty v zastupitelstvu. Mandáty 
přidělené jednotlivé kandidátní listině 
se přikáží kandidátům podle jejich po-
řadí na kandidátní listině volební stra-
ny. Výjimku tvoří případy, kdy kandi-
dát získá preferenční hlasy.

Zde se hranice zjistí tak, že se vy-
dělí celkový počet hlasů odevzdaných 
pro volební stranu počtem kandidátů 
této strany. Má-li některý z kandidá-
tů nejméně o 10 % více hlasů, než je 
takto stanovený průměr, postupuje na 
kandidátní listině na první místo. Je-li 
takových kandidátů více, určí se jejich 
pořadí podle počtu hlasů, které jim byly 
odevzdány.

Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, 
se stávají náhradníky tak, že přednost 
mají ti, kteří přesáhli 10 % hranici nad 
průměrem hlasů, dále pak se již seřazují 
náhradníci podle pořadí na kandidátní 
listině bez ohledu na to, kolik získali 
hlasů.

(Pokračování na str. 4)

1. kolo voleb do Senátu  
Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 probí-

haly současně s volbami do zastupitel-
stev obcí i volby do Senátu, ve kterých 
kandidovalo 12 kandidátů, a to Paed-
Dr. Jaroslav Ptáček za ODS, Ing. Petr 
Stoček za KSČM, Mgr. Ladislav Stal-
mach za Starostové pro občany, Miloš 
Komínek za politické hnutí Solidarita, 
Vlast a Zákon, Mgr. Jiří Havlíček za 
koalici s názvem TOP 09 a Starostové, 
Ing. Dagmar Zvěřinová za ČSSD, Ing. 
Josef Mička za Stranu Práv Občanů, 
Ivo Kaštan za Občanskou konzerva-
tivní stranu, Petr Novák – nezávislý 
kandidát, Jiří Nekovář za Úsvit přímé 
demokracie, Josef Fendrych za Stranu 
svobodných občanů a Ing. František 
Bradáč za KDU-ČSL.  

Ve volbách do Senátu odpovídala 
volební účast v našem městě zhru-
ba účasti v komunálních volbách.  
Z celkového počtu 6944 voličů bylo 
odevzdáno 3130 platných volebních 
hlasů, což je 45,07 %. 

V Bystřici nad Pernštejnem získali 
jednotliví kandidáti do Senátu násle-
dující počet hlasů (všech 15 okrsků 
dohromady) :
PaedDr. Jaroslav Ptáček 183
Ing. Petr Stoček 153
Mgr. Ladislav Stalmach 552 
Miloš Komínek 6 
Mgr. Jiří Havlíček 51 
Ing. Dagmar Zvěřinová 1261 
Ing. Josef Mička 92 
Ivo Kaštan 30 
Petr Novák 307 
Jiří Nekovář 80
Josef Fendrych 141

(Pokračování na str. 2)



2. strana                Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE

AUTO Pečinka, s.r.o. Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, tel. 566 552 985, info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz

Ing. František Bradáč 274

Do II. kola voleb do Senátu, které 
se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. 10. 
2014, postoupili 2 kandidáti, kteří zís-
kali ve volebním obvodu č. 51 – Žďár 
nad Sázavou  nejvíce hlasů (II. kolo 
voleb do Senátu proběhlo po uzávěrce 
měsíčníku Bystřicko).

Ing. Dagmar Zvěřinová 11 636 hlasů  
Ing. František Bradáč 8 683 hlasy.

Tajemnice MěÚ, Eva Špatková

1. kolo voleb do ...
(Pokračování ze str. 1)

❧

Město Bystřice nad Pern., KPV, ČSBS, PTP,  Sokol, Orel, Junák

zvou všechny občany

v úterý 28. října 2014 v 10 hodin 
na vzpomínkové setkání 
u sochy T. G. Masaryka
u příležitosti 96. výročí 

vzniku samostatného československého státu

Sraz všech účastníků setkání
u sochy T. G. Masaryka



Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko       3. strana

Sňatky
Datum Název akce  Místo Organizátor 

1. 5. - 31.10. S Vodomilem Zub í zemí 2014 Mikroregion Byst icko TIC BnP 

21. 10. D tské divadelní p edstavení 
Zimní p íhody v elích medvídk ; 10.00 hod. Velký sál KD Divadlo Krapet, KD BnP 

25. 10. Stav ní máje Lískovec SDH Lískovec 

25. 10.  Trénink honáckých ps ; pasení Mitrov – Mitrovský dv r Mitrovský dv r, a.s. 

25. - 26. 10.  Mistrovství eské republiky Enduro Open 2014 Zvole – Šikl v mlýn – offroad  
a military zóna Šikl v mlýn 

26. 10. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n.P. 

26. 10. Tradi ní hody; za átek 9.30 hod. Lískovec – pod májí SDH Lískovec 

26. 10. Národní liga muž  ve florbalu – 1. MVIL Ostrava  Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

26. 10. 6. Setkání harmoniká ; 14.00 hod. Velký sál KD KD BnP 

30. 10. Slavnosti dýní, strašidel a sv týlek; 17.30 hod. Št pánov n. S. – budova ZŠ ÚM, ZŠ a MŠ Št pánov n. S., SŽ 

31. 10.  Lampionový pr vod; 17.00 hod. Rozsochy – náves Kundratice SDH Kundratice 

31.10. - 1.11. 12. Mezinár. festival outdoorových film ; 17.00 – 22.00 hod. Velký sál KD OUTDOOR FILMS s.r.o. a M sto BnP  

1. - 2.11. Halový turnaj v „Ultimate frisbee“ (plastové disky)  Sportovní hala Jakub Venglá

1. 11. Národní liga muž  ve florbalu – IMOS FbC Aligators 
Klobouky Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

4. 11. 49. Ochutnávka vín; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

5. 11. Koncert KPH – Trojanovo trio; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

6. 11. Prodloužená; 18.30 – 22.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

7. 11. Setkání senior ; 17.00 hod. Rozsochy - orlovna SPOZ 

7. - 9.11. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Iveta Medková 

8. 11. Tradi ní „Martinské hody“; pr vod po obci od 13.30 
hod.; kázání u máje od 14.15 hod. Vír SDH Vír 

8. 11. Nezma i, Alter Ego, Orchestr N. Kyjovského a hosté; 
18.00 hod. Velký sál KD SONK, o.s. ve spolupráci s KD  

a m stem Byst ice n.P. 

9. 11. Tradi ní hody s májí; 14:30 hod. V chnov – p ed hasi skou 
zbrojnicí TJ V chnov 

9. 11. Turnaj ve volejbalu smíšených družstev Sportovní hala Miroslav Felcman 

11. 11. „Setkání k es anských senior “; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

11. 11. D tské divadelní p edstavení – ertovský mariáš; 8.30 a 
10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

11. 11. Recitál Jaroslava Hutka; Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

13. 11. Zahájení Tane ního kurzu pro dosp lé – pokro ilí; 20.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

14. - 16.11. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala R. Ondrášek + L.Velínská  

15. 11. Slavnostní koncert k výro í založení souboru Borov nka Št pánov n. S. – velký sál KD Soubor Borov nka 

15. 11. Studentský bál; 20.00 hod. Velký sál KD Studentský klub p i VOŠ a SOŠ 

15. 11. Národní liga muž  ve florbalu – Torpédo Haví ov Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

16. 11. Martinské hody; 14.00 hod. Píse né SDH Píse né 

16. 11. Turnaj ve florbalu – mladší žáci Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

16. 11. Zápas v házené – muži  Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n.P. 

16. 11. D ev né loutkové divadlo – O zlaté rybce; 10.30 hod. Kavárna Franqueza, 
Masarykovo nám. 60 Kavárna Franqueza 

17. - 18.11. Divadlo „Jak se žilo p ed Sametovou revolucí“ - 
Divadlo Beze Jména; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

22. 11. Velká cena m sta Byst ice n.P.; 8.30 – 15.00 hod. Velký sál KD SSK 0303 Byst ice n.P. 

22. 11. Národní liga muž  ve florbalu – Paskov Saurians Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

23. 11. Turnaj ve florbalu – elévové Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

25. 11. Kino – animované pohádky; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

25. 11. Zábavný po ad Parti ka; 20.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

28. 11. Funny fest; 16.00 - 21.00 hod. Velký sál KD Nadosah – nízkoprahové za ízení pro d ti a 
mládež 

29. 11.  Kácení máje; 16.00 hod. Rozsochy Obec Rozsochy 

29. 11. Sout ž v aerobiku Sportovní hala Jitka Exlová 

29. 11. Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n.P 

29. 11. Váno ní koledování aneb Otev ení adventu 2014; 
13.00 – 17.30 hod. Masarykovo nám stí BnP M sto Byst ice n.P., KD,  

M stské muzeum Byst ice n.P. 
30. 11. 1. liga dorostu ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

30. 11.  Adventní jarmark Št pánov n. S. ÚM, ZŠ a MŠ Št pánov n.S. 

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE Ř ÍJEN  LISTOPAD 2014

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Úmrtí

Narození

OPUSTIL NÁS NEÚSTUPNÝ JAN SVAČINA
„Je čas rození i čas umírání.“

V pátek 27. září 
2014 nás opustil Jan 
Svačina. Aktivní spor-
tovec, člověk mnoha 
zájmů, který se nikdy 
nedal zastrašit. 

Jan Svačina se na-
rodil 8. 6. 1926 v Bystřici, vyučil se 
drogistou a po heydrichiádě odešel do 
Prahy, kde se v květnu 1945 aktivně 
zúčastnil povstání. V únoru 1948 viděl 
na vlastní oči uchopení moci komunis-
ty, zatýkání, obsazení sekretariátu ná-

rodních socialistů i Melantrichu. Začal 
převádět lidi přes Šumavu do Německa 
a Rakouska. V květnu 1948 odešel sám 
do Německa a pak ve Francii vstoupil 
do cizinecké legie. Místo bojů v In-
dočíně se však rozhodl pro návrat do 
vlasti. Skončil v komunistickém vězení 
a v uranových dolech. V Horním Slav-
kově sundával z náklaďáku dva zastře-
lené vězně.

Po propuštění mohl pracovat 40 let 
pouze manuálně. S ním jako kopáči a 
betonáři pracovali bystřičtí doktoři práv 
Horák, Hrádek a Flek a také František 
Suchý, kterého vyhodili z SNB. Vladi-

mír Dvořáček ho nazval zrádcem ná-
roda. Dům na náměstí jim komunisté 
sebrali a maminka Svačinová musela 
platit ve vlastním domě nájem!

Jan Svačina se však ani tentokrát 
nedal. Tajně pokládal s Františkem Do-
manským kytice k Masarykově soše. 
Za tmy ji položili a ráno už byla odstra-
něna. Přesto nepřestal doufat v konec 
režimu, v němž si nikdo nemohl být 
jistý ani životem či vlastním majetkem. 
Dočkal se a zasloužil se o zhotovení 
pamětní desky, která na budově muzea 
připomíná zločiny komunizmu. Třikrát 
ročně organizoval setkání u sochy T. G. 

Masaryka v Bystřici. Byl aktivním čle-
nem OV KPV a obdržel ocenění Osob-
nost Bystřice nad Pernštejnem 2012. 
Do konce svých dnů jezdil za kulturou 
klidně i do Prahy a nevynechal žádnou 
muklovskou pouť na Hostýně.

V Janu Svačinovi ztrácí Bystřice nad 
Pernštejnem výraznou demokraticky 
založenou osobnost. Jeho památku si 
svobodomyslně smýšlející lidé nejlépe 
připomenou účastí na setkáních u so-
chy prezidenta Osvoboditele, jenž byl 
panu Svačinovi velkým vzorem a ce-
loživotní inspirací.

Hynek Jurman

Dne 24. 10. 2014 oslaví 
85. narozeniny 

pan HYNEK JURMAN 
ze Štěpánova.

Za celoživotní lásku 
a péči děkují a pevné zdraví 
přejí synové Hynek a Josef

 s rodinami, pět vnoučat 
a tři pravnoučata.

25.10. Klára Švecová
 Zdeněk Pantůček

ČERVEN 2014
14.6. Bára Salašová
21.6. Jiří Vala
24.6. Amélie Vázlerová
29.6. Jakub Uhlíř
ČERVENEC 2014
  1.7. Anna Balášová
18.7. Naděje Anna Chlumská
19.7. Adéla Veselá
23.7. Alex Matušková

LISTOPAD 2014
Františka Šabartová 87 let
Miloslav Sobotka 87 let
Miroslav Jobánek 85 let
Anastázie Šuléřová 85 let
Estera Drobná 85 let
Marie Varmužková 85 let
Vladimír Čech 80 let
Jaroslav Musil 80 let
Květuše Ptáčková 75 let
Věra Přesličková 75 let
Marie Svobodová 75 let
Jaroslav Bureš 75 let
Božena Rovnerová Mgr. 70 let
Helena Fialová 70 let
Antonín Ráčil 70 let
Pavel Petr 70 let
Věra Pavlíková 70 let
Petr Veselý 70 let

ZÁŘÍ 2014
1.9. Jan Kostelník 86 let
1.9. Miroslav Trnka Ing. 59 let
2.9. Stanislav Císař 76 let
6.9.  Pavel Just 23 let
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VOLBY

                        Výsledky voleb do zastupitelstva m sta ve dnech  10.10. – 11.10.2014                        
                                                       ve m st  Byst ici nad Pernštejnem

Do zastupitelstva města byli zvoleni :
za ČSSD : 
Ing. Karel Pačiska                                                            1.813 hlasy
Mgr. Vlasta Moncmanová                                               1.271 hlas
MUDr. Pavel Lukša                                                         1.224 hlasy
PhDr. Vladimír Cisár                                                       1.212 hlasy  
Ing. Emil Ondra                                                               1.139 hlasů
Petr Hanzlík                                                                     1.109 hlasů
Josef Soukop                                                                    1.102 hlasy

Za Sdružení za rozvoj bystřického regionu :
Mgr.  Josef Vojta                                                              1.683 hlasy
Mgr. Miroslav Novák                                                          948 hlasů
Ing. Hicham Nemrah                                                           932 hlasy
Hanička Pečinková                                                              808 hlasů
Mgr. Martin Horák                                                              789 hlasů

Za KSČM :
Mgr. Alois Bouček                                                              912 hlasů
Ing. Bohumil Kotlán                                                           763 hlasy
Antonín Tulis                                                                      749 hlasů

Za SNK ED :
MVDr. Petr Dvořák                                                             755 hlasů
Ing. Zdeněk Mašík                                                               526 hlasů

Za KDU-ČSL :
MUDr. Miluše Sáblíková                                                    936 hlasů
akad. mal. Karel Rossí                                                        616 hlasů

Za ANO 2011 :
Mgr. Martin Svoboda                                                          462 hlasy
Mgr. Martin Bárta                                                               450 hlasů

Za Otevřenou radnici :
Ing. Josef Samek                                                                 541 hlas
doc.Mgr. Ing. Miroslav Trnka, PhD.                                   518 hlasů

V připojené tabulce uvádíme počty hlasů, které získaly jednotlivé volební 
strany v 15ti okrscích našeho města. 

č. 1   Základní umělecká škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
č. 2   Základní umělecká škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
č. 3   Mateřská škola Korálky Bystřice nad Pernštejnem
č. 4   Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
č. 5   Střední zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem
č. 6   Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
č. 7   Dům s pečovatelskou službou Bystřice nad Pernštejnem
č. 8   Bratrušín
č. 9   Pivonice
č. 10 Lesoňovice
č. 11 Dvořiště
č. 12 Karasín
č. 13 Vítochov
č. 14 Domanín
č. 15 Rovné, Divišov

Tajemnice MěÚ:
Eva Špatková

Volby do zastupitelstev obcí 10. 10. - 11. 10. 2014

Po et
volených 

len
zastupitelstva

Po et 
volebních
obvod

Voli i 
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
ú ast v %

Odevzdané
obálky 

Platné
hlasy

23 1 6 944 3 939 56,73 3 932 78 109

Kandidátní listina Hlasy P epo tené %
platných hlas

Po et 
mandátíslo název abs. v %

1 ANO 2011 6 512 8,34 8,33 2
2 Otev ená radnice 7 146 9,15 9,14 2
3 Komunistická str. ech a Moravy 8 992 11,51 11,51 3
4 K es .demokr.unie- s.str.lid. 8 225 10,53 10,53 2
5 eská str.sociáln  demokrat. 21 622 27,68 27,68 7
6 Ob anská demokratická strana 3 844 4,92 4,92 0
7 Sdruž.za rozvoj byst .regionu 14 867 19,03 19,03 5
8 SNK Evropští demokraté 6 901 8,84 8,83 2

Název  
  volební stany 

po et voli   866 618 865 937 854 1114 733 69 54 101 68 73 94 256 242 6944

íslo okrsku  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ----- 

ANO 2011 589 388 1046 588 616 1399 629 79 90 356 41 25 92 383 191 6512
Otev ená radnice  1163 250 990 1030 712 1410 888 104 39 129 30 26 24 188 163 7146
KS M  1204 815 1434 1117 1137 1428 900 60 139 77 96 135 77 188 185 8992
KDU- SL 647 348 1668 601 476 1206 854 85 127 267 49 346 520 431 600 8225

SSD  2456 1675 2597 3119 2633 2881 3442 270 34 122 278 332 163 811 809 21622
ODS 441 143 550 313 238 638 483 87 65 144 23 19 21 573 106 3844
Sdruž.  za rozvoj byst . reg. 1717 1302 2164 1950 1774 1851 1715 175 99 171 322 121 295 478 733 14867
SNK Evropští demokraté 733 302 953 914 448 1152 1053 120 158 287 99 168 41 255 218 6901

ú ast voli 479 275 558 479 406 582 487 52 38 78 51 59 59 171 158 3932
% ú asti ve volbách 55,3 44,5 64,5 51,1 47,5 52,2 66,4 75,3 70,3 77,2 75,0 80,8 62,7 66,7 65,2 56,6

(Pokračování ze str. 1)

Ohlédnutí za volbami do zastupitelstev...



VOLBY

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  5. strana

Obec: Byst ice nad Pernštejnem 
Kandidátní listina Kandidát 

Navrhující
strana 

Politická
p íslušnost

Hlasy 
Po adí
zvolení

íslo název po .
íslo p íjmení, jméno, tituly v k abs. v %

1 ANO 2011 1 Svoboda Martin Mgr. 28 ANO 2011 ANO 2011 462 7,09 1 
1 ANO 2011 3 Bárta Martin Mgr. 39 ANO 2011 BEZPP 450 6,91 2 
2 Otev ená radnice 1 Samek Josef Ing. 49 Hora 2014 BEZPP 541 7,57 1 

2 Otev ená radnice 4 Trnka Miroslav 
doc.Mgr.Ing. Ph.D. 38 Hora 2014 BEZPP 518 7,24 2 

3 Komunistická str. ech a Moravy 2 Bou ek Alois Mgr. 67 KS M BEZPP 912 10,14 1 
3 Komunistická str. ech a Moravy 3 Kotlán Bohumil Ing. 72 KS M KS M 763 8,48 2 
3 Komunistická str. ech a Moravy 1 Tulis Antonín 65 KS M KS M 749 8,32 3 
4 K es .demokr.unie- s.str.lid. 1 Sáblíková Miluše MUDr. 57 KDU- SL BEZPP 936 11,37 1 
4 K es .demokr.unie- s.str.lid. 7 Rossí Karel 59 KDU- SL BEZPP 616 7,48 2 
5 eská str.sociáln  demokrat. 1 Pa iska Karel Ing. 57 SSD SSD 1 813 8,38 1 
5 eská str.sociáln  demokrat. 4 Moncmanová Vlasta Mgr. 51 SSD BEZPP 1 271 5,87 2 
5 eská str.sociáln  demokrat. 2 Lukša Pavel MUDr. 54 SSD SSD 1 224 5,66 3 
5 eská str.sociáln  demokrat. 3 Cisár Vladimír PhDr. 58 SSD SSD 1 212 5,60 4 
5 eská str.sociáln  demokrat. 5 Ondra Emil Ing. 47 SSD SSD 1 139 5,26 5 
5 eská str.sociáln  demokrat. 6 Hanzlík Petr 56 SSD BEZPP 1 109 5,12 6 
5 eská str.sociáln  demokrat. 8 Soukop Josef 60 SSD SSD 1 102 5,09 7 
7 Sdruž.za rozvoj byst .regionu 1 Vojta Josef Mgr. 44 NK BEZPP 1 683 11,32 1 
7 Sdruž.za rozvoj byst .regionu 2 Novák Miroslav Mgr. 46 NK BEZPP 948 6,37 2 
7 Sdruž.za rozvoj byst .regionu 3 Nemrah Hicham Ing. 53 NK BEZPP 932 6,26 3 
7 Sdruž.za rozvoj byst .regionu 4 Pe inková Hani ka 60 NK BEZPP 808 5,43 4 
7 Sdruž.za rozvoj byst .regionu 8 Horák Martin Mgr. 36 NK BEZPP 789 5,30 5
8 SNK Evropští demokraté 4 Dvo ák Petr MVDr. 50 SNK ED BEZPP 755 10,94 1 
8 SNK Evropští demokraté 2 Mašík Zden k Ing. 57 SNK ED BEZPP 526 7,62 2 

Výsledky hlasování v referendu ve dnech 10.10. – 11.10.2014 
ve m st Byst ici nad Pernštejnem 

Celkových po et oprávn ných osob zapsaných ve 
m st  ve výpisech ze seznamu oprávn ných osob 

Celkový po et oprávn ných osob, kterým byly vydány 
hlasovací lístky a ú ední obálky 

Celkový po et odevzdaných ú edních obálek 

Celkový po et platných hlas

Celkový po et platných hlas  pro ano

Celkový po et platných hlas  pro ne

Celkový po et oprávn ných osob, které neozna ily 
k ížkem žádnou odpov  na otázku a zdržely se tak 
hlasování 

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je t eba ú asti alespo  35 % oprávn ných osob zapsaných v seznamech oprávn ných osob.  
Po et oprávn ných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a ú ední obálky byl 3625 z celkového po tu 6951 oprávn ných osob 
zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávn ných osob, což je  52%. Místní referendum JE PLATNÉ. 
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro n  nadpolovi ní v tšina oprávn ných osob, které se místního referenda 
zú astnily a alespo  25% oprávn ných osob zapsaných v seznamech oprávn ných osob. Po et osob, které se zú astnily místního 
referenda byl 3625. Po et osob, které hlasovaly pro NE bylo 2903, což je 80% a tedy nadpolovi ní v tšina osob, které se místního 
referenda zú astnily a 41% osob zapsaných v seznamech oprávn ných osob. Místní referendum je ZÁVAZNÉ 

Celkový po et hlasovacích okrsk  ve m st 15 
Po et okrskových komisí, které p edaly výsledek hlasování 15 

Celkových po et oprávn ných osob zapsaných ve m st  ve výpisech ze seznamu 
oprávn ných osob 6951

Celkový po et oprávn ných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a ú ední obálky 3625
Celkový po et odevzdaných ú edních obálek 3622
Celkový po et platných hlas 3592
Celkový po et platných hlas  pro ano 683 
Celkový po et platných hlas  pro ne 2903
Celkový po et oprávn ných osob, které neozna ily k ížkem žádnou odpov  na 
otázku a zdržely se tak hlasování 10 
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Úvěry v podobě kreditních karet
Také vám již volal operátor z vaší 

či jiné bankovní instituce a nabízel 
vám kreditní kartu? Mnoho spo-
třebitelů si kreditní karty pořizuje 
jako rezervu pro případ nouze. Ne-
uvědomují si ovšem, že uzavřením 
smlouvy o sjednání kreditní karty 
vlastně uzavírají smlouvu o spotře-
bitelském úvěru. Kreditní karty se 
od klasického úvěru liší tím, že vám 
banky nabídnou určité bezúročné 
období na vrácení peněz (kolem 50 
dnů), avšak po této době úroky na-
skakují vysokým tempem. Na jakém 
principu tedy kreditní karty fungují? 
Na rozdíl od debetní karty nepřed-
stavuje kreditka klíč k vašim vlast-
ním fi nancím na běžném účtu, nýbrž 
umožňuje čerpat úvěr neboli kredit. 
Použitím kreditní karty při výběru 
peněz z bankomatu nebo placením 
u obchodníka si totiž od banky nebo 
jiné fi nanční instituce berete půjčku, 
kterou pak splácíte. Můžete utrácet, 
i když na účtu nemáte ani korunu, ale 
samozřejmě pouze za předpokladu, 
že později všechno řádně splatíte.

Pokud budete kreditní kartu po-
užívat s rozumem, může se vám i 
vyplatit. Výhodou jsou samozřejmě 
bonusy, kdy vám banka či jiná fi -
nanční instituce vrátí na účet urči-
té procento z každé platby kartou. 
Může vám ve spolupráci s pojišťov-

nami nabídnout zvýhodněné pojiště-
ní či jiné slevy u růžných obchodní-
ků.

Pokud smlouvu o kreditní kartě 
uzavřete a následně změníte ná-
zor, pak můžete do čtrnácti dnů od 
uzavření smlouvy odstoupit. Jest-
liže tuto lhůtu nestihnete, můžete 
smlouvu ukončit jedině výpovědí. 
Zde však záleží na tom, jestli vy-
povídáte smlouvu na dobu určitou 
nebo smlouvu na dobu neurčitou. 
V prvním případě můžete ze záko-
na bez sankce vypovědět kdykoliv, 
a to s okamžitou účinností, pokud 
nebyla sjednána výpovědní lhůta 
(maximální možná délka je jeden 
měsíc). Pokud však spotřebitel uza-
vřel smlouvu na dobu určitou, její 
výpověď může být již vázána na 
určitou sankci a podmínky výpovědi 
závisí především na smlouvě, resp. 
na obchodních podmínkách posky-
tovatele úvěru.

Je zcela na vašem uvážení, zda se 
vám kreditní karta vyplatí. Doporu-
čujeme zjistit si délku bezúročného 
období, poplatky spojené s vydáním 
a vedením karty, úrok a podmínky 
splácení a ukončení smlouvy.

Veronika Antošová
Sdružení obrany spotřebitelů

www.asociace-sos.cz

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní 
pracoviště Bystřice nad Pernštejnem oznamuje, že bude ve 
dnech 18. 11. 2014 až 21. 11. 2014 UZAVŘENO z důvodu 
stěhování kontaktního pracoviště. Telefonické i e-mailové 

spojení nebude v uvedených dnech dostupné. Příjem nových 
žádostí bude zajištěn na pracovištích: KoP Nové Město na 

Moravě, Vratislavovo náměstí 12 nebo KoP Žďár nad Sázavou, 
Strojírenská 2210/28.

Informace Vám poskytnou na telefonním čísle: 950 177 430 
Ing. Marie Latzková pro zaměstnanost a 950 177 500 
Mgr. Marie Fabíková pro nepojistné sociální dávky.

Plný provoz kontaktního pracoviště Bystřice nad Pernštej-
nem bude zahájen od pondělí 24. 11. 2014 na adrese Masary-
kovo náměstí 15, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (bývalý 
Vysočan). Telefonní a e-mailové kontakty zůstavají v platnosti.

OZNÁMENÍOZNÁMENÍ

Kdo je obět?
„Každou osobu, která se cítí být obě-

tí spáchaného trestného činu, je třeba 
považovat za oběť, pokud nevyjde naje-
vo opak nebo se nejedná o zcela zjevné 
zneužití postavení oběti podle zákona. 
Na postavení oběti nemá vliv, zda byl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen.

Právě takto defi nuje oběť trestného 
činu zákon č. 45 /2013 Sb. – „O obě-
tech trestného činu“. Za jeden rok, kdy 
je zákon v účinnosti, se na jihlavskou 
poradnu Probační a mediační služby 
obrátilo více jak sedmdesápět lidí, 
kteří se ocitli v nelehké životní situ-
aci. Poradkyně paní Mgr.Karásková 
a Mgr. Kuklová  pomáhají lidem zori-
entovat se v oblasti trestního řízení 
a vyrovnat se s dopady trestného činu. 
V rámci komplexnosti poskytovaných 
služeb je obětem nabízena i právní a 
psychosociální podpora, včetně ná-
vazné psychoterapie. 

Obětí trestného činu se rozumí člo-
věk, jemuž byla nebo měla být způso-
bena majetková či nemajetková újma  
anebo pokud se na jeho úkor pachatel 

trestného činu nezákonně obohatil.
Samostatnou kategorií jsou takzva-

ně zvlášť zranitelné oběti. Těmi jsou 
děti, mentálně, fyzicky či psychicky 
postižení lidé anebo oběti sexuálních 
trestných činů. Mezi ně například pa-
tří i oběti domácího násilí nebo oběti 
trestného činu obchodování s lidmi. 
Zvlášť zranitelné oběti mají v rámci 
zákona zajištěnou vyšší míru podpo-
ry a práv. 

Služby obětem trestného činu 
jsou pro všechny klienty bezplatné 
a anonymní. Poradenství je nabízeno 
všem lidem bez ohledu na druh trest-
ného činu nebo na stav trestního řízení. 

V rámci projektu „Proč zrovna já“ 
je  PMS hradí díky dotaci Evropského 
strukturálního fondu v operačním pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost..

Veřejnost se může obrátit na středis-
ko Probační a mediační služby, tř. Legi-
onářů 9, Jihlava, 

tel: 567 563 371 nebo 567 563 374, 
e-mail: mkaraskova@pms.justice.cz, 
hkuklova@pms.justice.cz.

Projekt „PRO  ZROVNA JÁ?“

Pomoc a poradenství ob tem trestných in
Poradenské hodiny:
pond lí 15:00 – 16:00 
st eda 16:00 – 17:00 

(poradnu m žete kontaktovat i mimo uvedené dny)

podpora a pomoc všem ob tem trestných in
poradenství p i vyrovnávání se s dopady trestného inu
poradenství v rámci orientace v trestním ízení
základní právní informace
zprost edkování dalších služeb

adresa: t ída Legioná  9, Jihlava
poradce: Mgr. Milada Karásková
telefon: 567 563 371 
e-mail: mkaraskova@pms.justice.cz 

Pomoc a poradenství jsou bezplatné.

Pro  se to stalo zrovna mn ? Pro  zrovna já?

Jak a kde podat trestní oznámení?

Jak získat informace o vyšet ování?

 Jak sepsat odvolání?

Jak uplatnit nárok na náhradu škody?

Jaké jsou možnosti mimosoudního ešení konfliktu?

Kde a jak rychle získat d ležité právní informace a 

informace o pr b hu trestního ízení?

Co d lat v situaci, kdy pachatel odmítá odpov dnost za 

trestný in?

Jak se vyrovnat s psychickou újmou, pocity bezmoci, 

vzteku a strachu? 

Je možné n komu anonymn  sv it své obavy, nejistoty a 

starosti? 

Hledáte odpov di na následující otázky?

poradce: Mgr. Hana Kuklová
telefon:  567 563 374 
e-mail: hkuklova@pms.justice.cz 
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Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním 
Už od poloviny 

roku 2012 se můžete 
spolehnout na tzv. zá-
kladní registry, které 
zajišťují, že už nemusí-

te obíhat všechny úřady a hlásit změnu 
na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů 
si data, která potřebuje, předává díky 
registrům mezi sebou automaticky.

Následujícím textem nás provede 
Jan Novák.  

První krok – místně 
příslušný obecní úřad.

Jan Novák se přestěhoval. Jeho první 
zastávkou je obecní úřad v místě nové-
ho trvalého pobytu. Vyplní tam a pode-
píše přihlašovací lístek k trvalému po-
bytu. Předloží platný občanský průkaz 
a doklad, který ho opravňuje užívat byt 
nebo dům (např. výpis z katastru nemo-
vitostí, kupní smlouvu, nájemní smlou-
vu) anebo úředně ověřené písemné po-
tvrzení oprávněné osoby (např. majitele 
nemovitosti) o souhlasu s ohlášením 
změny místa trvalého pobytu a opět 
doklad, který to dokazuje (např. výpis 
z katastru nemovitostí). Úředně ověře-
né potvrzení se nevyžaduje v případě, 
že oprávněná osoba potvrdí svůj sou-
hlas na přihlašovacím tiskopisu přímo 
na úřadu a předloží i doklad o oprávně-
nosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad.
Na katastrální úřad nemusí Jan 

Novák nic oznamovat. Data si tento 
úřad aktualizuje automaticky. Správ-
nost nové adresy je možné ověřit na 
veřejném portále Českého úřadu ze-
měměřického a katastrálního v sekci 
„Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna.
I když jsou k základním registrům 

připojeny všechny tuzemské zdra-
votní pojišťovny, stále však platí pro 
Jana Nováka oznamovací povinnost 
dle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Musí tedy do 30 dnů od 
přestěhování tuto změnu své pojiš-
ťovně oznámit bez ohledu na to, zda 
pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad.
Všechny fi nanční úřady jsou k zá-

kladním registrům napojeny. Dejte ale 
pozor na to, že fi nanční úřady rozlišují, 
zda v daňovém řízení je daňový subjekt 
(v našem případě Jan Novák) registro-
ván či nikoliv. Pokud Jan Novák není 
registrován, postupuje fi nanční úřad 
podle daňového řádu. Tedy původně 
místně příslušný fi nanční úřad zašle 
Janu Novákovi oznámení o změně 
místní příslušnosti (uvede, u kterého 
územního pracoviště příslušného fi -
nančního úřadu bude uložen jeho daňo-
vý spis). Pokud se však jedná o regis-
trovaný daňový subjekt, vydá fi nanční 
úřad rozhodnutí o stanovení data kon-

ce místní příslušnosti a teprve tímto 
datem, tedy dnem výslovně uvede-
ným v tomto rozhodnutí, přechází 
místní příslušnost na fi nanční úřad 
podle nové adresy trvalého pobytu.  

Řidičský průkaz a 
registr vozidel.

Řidičský průkaz:
Pokud Jan Novák mění adresu trva-

lého pobytu v rámci jedné obce, nemá 
povinnost tuto změnu oznamovat.

Jestli se však Jan Novák stěhuje z jed-
né obce do druhé (v praxi častější pří-
pad), musí tuto změnu nahlásit do pěti 
pracovních dnů na příslušném obec-
ním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností tam, kam se přestěhoval. Za změ-
nu údajů v řidičském průkaze zaplatí 
správní poplatek ve výši padesáti korun.

Co s sebou? Starý řidičský průkaz 
Občanský průkaz Pasovou fotografi i

Registr vozidel:
Jestli Jan Novák vlastní automobil, 

bude ho čekat také cesta na registr vo-
zidel a v případě stěhování do jiného 
kraje i výměna registračních značek. 
Změnu je potřeba nahlásit nejpozději 
do 10 pracovních dnů od doby změ-
ny adresy trvalého pobytu. Na správ-
ní poplatek si opět přichystá padesát 
korun. Následně bude vydáno nové 
osvědčení o registraci vozidla.

Co s sebou? Velký i malý technic-
ký průkaz Potvrzení o pojištění (zele-
nou kartu) Potvrzení o technické kon-
trole Obě registrační značky z vozidla 
(v případě stěhování do jiného kraje)

Při stěhování na území jiného kra-
je obdrží i nové registrační značky 
s danou krajskou příslušností. 
Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč 
za změnu pobytu a 50 Kč za změnu 
registrační značky). Samotné vydání 
registračních značek je pak zdarma.

Úřad práce.
V oblasti státní sociální podpory 

(rodičovský příspěvek; přídavek na 
dítě; příspěvek na bydlení; porodné; 
pohřebné; dávky pěstounské péče; 
dávky pro osoby se zdravotním po-
stižením atd.) získávají úřady práce 
údaje automaticky – vše si zkontro-
lují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy 
(pomoc v hmotné nouzi; podporu 
v nezaměstnanosti apod.), tam má z 
technických důvodů Jan Novák po-
vinnost nahlásit změnu příslušnému 
kontaktnímu pracovišti úřadu práce.  

Živnostenský úřad.
Živnostenskému úřadu nemusí Jan 

Novák, pokud podniká, žádnou změ-
nu hlásit. Správnost nové adresy si 
může Jan Novák ověřit na veřejném 
portálu Ministerstva průmyslu a ob-
chodu České republiky – http://www.
rzp.cz/cgi- bin/aps_cacheWEB.
sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

Česká správa sociálního 
zabezpečení.

V případě, že Jan Novák pobírá dů-
chod, musí změnu nahlásit sám. Způ-
sob hlášení změny u příjemců důchodu 
závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. 
zda v hotovosti na pobočce pošty nebo 
na účet u peněžního ústavu.  

1. Jan Novák pobírá důchod na 
poště

Pokud Janu Novákovi ČSSZ vy-
plácí důchod prostřednictvím pošty, 
změnu nahlásí na kterékoli poště, kte-
rá převede výplatu důchodu na poš-
tu v novém místě trvalého pobytu a 
následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.  

2. Jan Novák pobírá důchod na 
účet u banky

Změnu musí Jan Novák nahlásit 
sám – třeba formou vlastnoručně 
podepsaného dopisu, v němž uvede 
svoje rodné číslo a novou adresu trva-
lého pobytu. Ten musí poslat na ad-
resu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 
08. Je možné však také použít formu-

lář, který je k dispozici na webových 
stránkách ČSSZ a také na okresních 
správách sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné po-
slat též v elektronické podobě pode-
psaným uznávaným elektronickým 
podpisem na adresu e-podatelny: 
posta@cssz.cz nebo datovou zprá-
vou přes informační systém dato-
vých schránek do datové schránky 
ČSSZ: ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod 
a bydlí v cizině, musí oznámit změ-
nu adresy buďto písemnou formou 
vlastnoručně podepsaného dopi-
su, který zašle na výše uvedenou 
adresu ČSSZ (s tím, že do adresy 
připíše Oddělení výplat důchodů 
v oblasti mezinárodních důchodo-
vých agend), nebo na výše uvedený 
e-mail či datovou schránku.

Další instituce, kam 
Jan Novák musí zatím 
změnu trvalého pobytu 
hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále 
ohlašovat především nestátním (ko-
merčním) subjektům.  

Jde především o:
  banky (či jiné fi nanční společnos-

ti, kde má Jan Novák např. úvěr),
 dodavatele elektrické energie,
 plynárny,
 komerční pojišťovny, u kterých má 

pojistku,
 ošetřujícího lékaře, zubaře,  
 zaměstnavatele či školu,  
 poštu (v případě SIPO, placení tele-

vizních a rozhlasových poplatků),
 telefonního operátora, atd.

Připravujeme možnost, že i ko-
merční subjekty budou napojeny na 
základní registry a občanům se tak 
v případě změny adresy trvalého 
pobytu zase o něco zjednoduší ko-
munikace nejenom s orgány státní 
správy, ale rovněž i s komerčními 
subjekty.

adresu trvalého pobytu? 

 

Zpracoval: Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR 

 

RŮZNÉ
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

V TAKOVÉ KAFÁRNĚ JSTE JEŠTĚ NEBYLI!
Portimo, o.p.s. zve všechny přátele dobročinnosti a zábavy na 

svou podzimní benefi ci.
• Již tradičně, v podzimní sobotní 

podvečer mohli obyvatelé Domanína 
zahlédnout z okna průvod světýlek 
z lampiónů, s kterými si děti posvítily 
na cestu při lampiónovém putování. 
Tentokrát se děti setkaly se slavným de-
tektivem Očkem a pomohly mu vyřešit 
záhadu ztracených hodinek. Děti se vy-
daly po stopách zloděje, sbíraly důkazy, 

vyzkoušely si výslech, zkoumaly lupou 
otisky prstů a řešily další rébusy, které je 
zavedly ke ztraceným hodinkám a slad-
ké odměně. A po tomto dobrodužném 
pátrání je čekal opečený buřtík a teplý 
čajík na zahřátí.

I když bylo pěkné podzimní poča-
sí, všichni se na něj moc těšili.

• Domanínský fotbalový tým potvrdil, že letošní sezóna pro něj byla dobrá 
a úspěšná. Na tradičním Svatováclavském turnaji v Písečném obsadil druhé 
místo, když s domácím mužstvem Písečného prohrál ve fi nále až na penalty.

• Poslední leč v Domaníně si v pos-
ledních létech získala velmi dobrou 
pověst. Konat se bude i letos, a to 
v sobotu 22. listopadu v Kultur-

ním domě v Domaníně, hrát bude 
Zuberská šestka. Pořadatelé z Mys-
liveckého sdružení Domanín srdeč-
ně zvou domácí i přespolní.

ZÁJEZD VE STOPÁCH ZAPADLÝCH VLASTENCŮ
Zájemci o méně známá místa Bys-

třicka zaplnili autobus a vyjeli tam, 
kam většinou zájezdy nemíří. Ně-
kam, třeba na Kozlov, už autobus ani 
dlouhá léta nepřijel. Přesto naši pout-
níci nebyli zklamaní. Poobědvali ve 

Štěpánově, douškem místního piva 
se osvěžili v Doubravníku a kávu se 
zákuskem si objednali v Nedvědici. 
Ale před tím se kochali romantický-
mi výhledy u Kozlova či nad Boleší-
nem, rozjímali v kapli sv. Anny v Pi-

vonicích, prohlédli 
si malé muzeum ve 
Velkém Tresném 
i s výkladem paní 
Pecinové, spatřili 
bývalou rychtu na 
Kozlově i málokdy 
přístupné, ale o to 
vzácnější koste-
ly v Dolním Čepí 
a v Černvíru. Všich-
ni se přesvědčili, že 
i v méně známých 
místech je co vidět 
a z čeho se těšit!

Text i foto: -HJ-

Titul „Nositel tradic Bystřicka“ čeká 
na Vaše návrhy pro rok 2015!

V příštím roce dojde již počtvrté k udělení titulu „Nositel tradic Bystřicka“, 
které pořádá Město Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko na 
podporu obnovy a udržení tradic charakteristických pro náš region. Je i na 
Vás, kdo se zařadí po bok Sboru dobrovolných hasičů ve Vítochově, který 
získal titul za udržení tradice Vítochovské pouti, národopisných souborů 
Rožínka a Groš, které již 30 let udržují prostřednictvím písní a tanců tradice 
našeho kraje a Sboru dobrovolných hasičů v Blažkově, který pořádá již od 
roku 1947 úspěšné Blažkovské závody přes rybník.

Ta se uskuteční s pod-
porou města Nové Město na Moravě 
a KOUS Vysočina v pátek 21. listo-
padu 2014 v novoměstském kultur-
ním domě pod názvem NA JEDNÉ 
LODI, NA VLNĚ SVOBODY.  

Termín i podtitul benefi ce souvisí 
s jejím programem, který se letos te-
maticky vztahuje ke „čtvrtstoletí svo-
body“ a k tomu, co svoboda přinesla 
a přináší sociálním službám, nezisko-
vým organizacím i každému z nás.

Od 10 do 19 hodin bude v předsálí 
kulturního domu otevřena svobod-
ná  KAFÁRNA – osvěžovna, kde je 
možné posedět, ochutnat výběr kávy 
či limonády z domácích sirupů, objed-
nat si sladkou či slanou dobrotu (při-
pravena je i premiérová ochutnávka 
„portimáčku“). Návštěvníci si mohou 
prohlédnout výstavu o proměně soci-
álních služeb, vybrat si krátké video 
v originálním juke-boxu, vyluštit  
retrokřížovku nebo fotokvíz s názvem 

Jak jsme se proměnili, zaznamenat 
svou vzpomínku na rok 1989 a prolis-
tovat dobové čtivo, jako byl Ohníček, 
Květy, Vlasta… Na děti čeká kromě 
dobrot po celý den svobodná zábava 
v „dětském salonu“, kde jsou připra-
veny dobové hračky a stolní hry a také 
ateliér, v němž mohou děti vytvořit 
(a posléze vystavit) obrázky i texty na 
téma „svoboda a nesvoboda“.

Celodenní program vyvrcholí 
legendárním představením HRDÝ 
BUDŽES s Bárou Hrzánovou v hlav-
ní roli, které začne ve velkém sále 
kulturního domu v 19 hodin. Cena 
vstupenek je 350 Kč, předprodej pro-
bíhá od 10. října v Infocentrech (Nové 
Město na Moravě, Bystřice nad Pern-
štejnem, Žďár nad Sázavou) a v novo-
městském Knihkupectví Trojan.

DĚKUJEME, ŽE MÁTE 
RÁDI DOBROČINNOST 

A ZÁBAVU!
Portimo, o.p.s.

• Kdo Vám podá případné bližší 
vysvětlení k akci?  

PhDr. Vladimír Cisár, Městské muze-
um, 566 552 180, muzeum.bystricko@
tiscali.cz a Ing. Jarmila Zemanová, 
Mikroregion Bystřicko,  566 590 399, 
mikroregionbystricko@centrum.cz.
• Do kdy je nutno podat návrhy 

a kam? 
Písemné návrhy jednotlivců, či skupin 
osob s uvedením tradice, se kterou je 
spojujete, zašlete či předejte v zalepe-
ných obálkách do konce listopadu 
2014 na jednu z následujících adres: 
Městský úřad Bystřice nad Pern-

štejnem, Příční ulice č. 405, 593 
15 Bystřice nad Pernštejnem, od-
dělení školství, Ing. Blanka Svo-
bodová
Kancelář Mikroregionu Bystřic-

ko, Příční ulice č. 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem, Ing. 
Jarmila Zemanová. 

V návrzích nezapomeňte uvést kon-
takt na sebe, abychom s Vámi mohli 

návrh podle potřeby upřesnit.
• Co bude s návrhy dál? 
Vaše návrhy do konce letošního roku 
vyhodnotí odborná komise a svoje do-
poručení předá Zastupitelstvu Města 
Bystřice nad Pernštejnem prostřednic-
tvím jeho starosty a členské schůzi Mi-
kroregionu Bystřicko prostřednictvím 
jeho předsedy, ke schválení. Vyhod-
nocené osobě či skupině osob bude při 
slavnostní příležitosti v příslušné obci 
(pokud jde o obyvatele Bystřicka), 
případně při některé z tradičních akcí 
v Bystřici nad Pernštejnem, udělen 
titul „Nositel tradic Bystřicka“, který 
je trvalý, Dále bude předána plaketa 
a fi nanční odměna (10.000 Kč pro jed-
notlivce nebo 15.000 Kč pro skupinu 
osob). K udělení titulu bude uspořádá-
na výstavka na námět oceněné tradice 
a fotografi e oceněných budou umístě-
ny s krátkým popisem do galerie, která 
je zřízena na Městském úřadu v Bys-
třici nad Pernštejnem.
Těšíme se na Vaše návrhy!

Eva Zamazalová

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

Kaple v Pivonicích
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ŠKOLSTVÍ

Medailové umístění studentů gymnázia na 
CORNY 2014

Byli jsme prima parta

Střípky z nultého poledníku
Asi každý ví, že nultý poledník 

prochází Londýnem a najdete ho po-
blíž Royal Observatory Greenwich, 
ale uznejte: „Stát jednou nohou na 
východní a druhou nohou na západní 
polokouli je neobvyklý zážitek!“

Avšak návštěvou Greenwiche náš 
školní výlet do Londýna od 15. do 19. 
září 2014 vlastně končil. Za tři dny, které 
jsme v Londýně strávili, bylo takových 
zážitků mnoho. Kdy máte například 
možnost vyšplhat se téměř na špičku St. 
Pauĺ s Cathedral – druhé největší kated-
rály na světě – a kochat se pohledem na 
11 milionové lidské mraveniště? 

Dne 18. září 2014 uspořádali stu-
denti 3. ročníku, oboru CESTOVNÍ 
RUCH z VOŠ a SOŠ v Bystřici nad 
Pernštejnem pod záštitou Města Bys-
třice nad Pernštejnem výlet pro místní 
seniory na hrad Veveří, Brněnskou 
přehradu a Porta Coeli. Zúčastnilo se 
celkem 25 osob.

 Než jsme si prohlédli hrad Veveří, 
pan Jaroslav Kotlán vypustil holoubky, 
kteří nám jen zamávali křídly a vydali 
se někam směrem k  Brnu. Po pro-
hlídce hradu si někteří účastníci ještě 
vyběhli na hradby, aby se podívali na 
krásnou okolní krajinu.

Pěkné počasí lákalo k vodě, a tak 
jsme se po Brněnské přehradě svezli 
parníkem s hezkým jménem Stuttgart. 
I když trochu foukal vítr, většina z nás 
se slunila na horní palubě a užívali jsme 

si pár posledních paprsků, které nám 
sluníčko ještě poslalo.

Odpoledne jsme měli na programu 
prohlídku kláštera Porta Coeli. Tam se 
nám moc líbilo. Pan inženýr František 
Kobza nás všechny překvapil svými 
perfektními znalostmi latiny. I paní 
průvodkyně z Podhoráckého muzea 
se divila, jak šikovní lidé v Bystřici nad 
Pernštejnem jsou. No zkrátka:  „Co se 
v mládí naučíš.“.

Proběhla také soutěž o vtipnou his-
torku ze života. Tohoto úkolu se ujal 
pan Kocián.  Pobavili jsme se a jako 
dárek od nás dostal láhev vynikajícího 
vína přímo od vinaře z jižní Moravy.

Jsme moc rádi, že senioři náš projekt 
„Spolupráce mezi generacemi“ podpo-
řili a že se jim s námi na výletě líbilo. 
Těšíme se na další setkání.

Krásné slunečné počasí přivítalo 
v Novém Městě na Moravě 17. 9. 
2014 závodníky ze žďárského okresu 
na atletickém poháru Corny. Devět 
středních škol soutěžilo v jednotlivých 
atletických disciplínách, když celkový 
bodový součet družstva rozhodoval 
o konečném umístění. Letošní rok se 
vyznačoval opravdu velmi silnou kon-
kurencí družstev, což dokazovaly ob-
divuhodné osobní rekordy jednotlivců. 

V kategorii chlapců si naše gym-
názium odváží bronzové medaile po 
vynikajícím výkonu (7476 b.), který by 
v minulém roce zajistil jasný postup do 
krajského kola. Naše děvčata se po usi-
lovném výkonu nakonec musela smířit 
s „bramborovou medailí“ (5774 b.). 

Gymnázium reprezentovali: 
Chlapci: Zítka David, Hubka Jaro-

slav, Škorpík Jaroslav, Polesný Pavel, 
Koukal František, Handl Dominik, 
Kroupa Vojtěch, Šípek Jan, Svoboda 
Marek, Švestka Jaromír, Sýkora To-
máš, Jílek David

Dívky: Neterdová Anna, Ostrá 
Tereza, Veselá Eva, Honková Lenka, 
Moncmanová Andrea, Fulnečková 
Kristýna, Svobodová Šárka, Nedo-
mová Natálie, Dufková Kamila, Be-
nediková Erika, Chocholáčová An-
drea, Jurnečková Monika

Všem našim studentům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy! Po-
drobné výsledky a výkony jednotliv-
ců najdete na www.gybnp.cz 

Jan Illek za PK TV

Podobný výhled nám umožnila další 
atrakce, London Eye, obrovské, 135 me-
trů vysoké vyhlídkové kolo, postavené 
k výročí konce 2. tisíciletí. A víte, jaké 
to je, když vám ve 4D kině kolem hlavy 
krouží vřískající racek a na závěr vás po-
kropí 4D vodou z Temže s bublinkami?

Abychom se nevznášeli jenom pod 
oblaky, čekalo nás také „sto podzim-
ních kilometrů“ londýnskými ulicemi 
od památky k památce. Prošli jsme se 
po Trafalgar Square s National Galle-
ry, kde je umístěna velká sbírka ma-
lířských děl všech světových autorů. 
Navštívili jsme Winsdor Castle, letní 

sídlo královny. Bohužel na nás králov-
na vůbec neměla čas, protože právě ře-
šila nějakou rebelii ve Skotsku, ale její 
pochodující stráže jsme viděli!

Obešli jsme si také  Big Ben a West-
minster Abbey, kde se konají korunova-
ce, svatby a další významné královské 
rodinné události. Navštívili jsme velko-
lepé Natural History Museum s úžasný-
mi přírodovědnými expozicemi a také 
British Museum s památkami z celého 
světa. Prošli jsme se podél Temže po 
Tower Bridge k nejstarší londýnské 
pevnosti The Tower a v nejstřeženější 
místnosti Londýna jsme si prohlédli 

královské korunovační klenoty. Byly 
nádherné, a proto  jsme se kolem nich na 
běžícím pásu svezli hned dvakrát. A tak 
silné dveře, jako mají v Toweru, jsme už 
nikde jinde neviděli. Bylo toho prostě to-
lik …, zkrátka …and so on, and so on …

Navíc si naši unavení žáci každý večer 
vyzkoušeli komunikaci s rodinami uby-
tovatelů a zúročili své jazykové znalosti.  
Po 5 dnech cestování jsme se všichni 
živí a zdraví vrátili domů a jak říkají An-
gličané: „East, West, home is the best“.

Jana Korbářová, Jiří Petr 
a Iva Neumanová

ZŠ Bystgřice n. P., Nádražní 615
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SVATEBNÍ KOŠILE VE VÍTOCHOVĚ

V našem městě se nachází několik 
významných podniků a společností. 
Patří mezi ně i Cormen, s.r.o., výrobce 
kosmetiky, bytové a průmyslové droge-
rie a chemie.

Na počest 20. výročí založení této 
fi rmy byl 12. 9. 2014 vyhlášen „ Den 
otevřených dveří “, kterého se zúčastni-
li i žáci a učitelé naší školy.

Děti si prohlédly výrobní areál, 

Exkurze do Cormenu

KRÁTCE  ZE ZŠ TGM

• Ve dnech 17. a 19. září se uskutečnila pro žáky 6. ročníků v rámci předmě-
tu „Člověk a jeho svět“ beseda s dobrovolnými hasiči. Jedním z mnoha 
témat učiva tohoto předmětu je i „Ochrana člověka za mimořádných udá-
lostí“, což je jedna z kompetencí profesionálních i dobrovolných hasičů.

• Žáci naší školy ve čtyřech hodinách věnovaných EDJ, ve kterých se se-
znamovali s evropskými jazyky živými i mrtvými a podnikali mnoho dal-
ších zajímavých věcí, se dívali na anglický fi lm s českými titulky, zpívali 
anglicky, hledali názvy zvířat,  malovali trička s anglickými texty a obráz-
ky zvířat, zahráli si pexeso na multifunkční tabuli, atd.

• Dne 18. září 2014 se uskutečnila pro žáky 6. ročníků ZŠ T.G.Masaryka 
exkurze ,,Botanicus” v rámci výuky přírodopisu, výtvarné výchovy a dě-
jepisu.

• Jako každý rok, tak i letos jsme v září zahájili pestrou plejádu družino-
vých akcí. Na konci druhého týdne v září proběhla ve velké tělocvičně 
celodružinová akce s názvem ,,Pojďme se seznámit".

• Zaměstnanci bystřických technických služeb v rámci Dne otevřených 
dveří pozvali ve čtvrtek 25. září žáky 4. ročníku, aby nahlédli do provozu, 
kde se třídí nebo zpracovává to, co už doma nepotřebujeme a čeho se rádi 
zbavujeme.

• Po prázdninách nastoupily děti z pátého ročníku na druhý stupeň, do 
nových tříd, mezi nové kamarády, mnohdy i do nové školy. Bylo proto 
potřeba žáky mezi sebou seznámit a vzájemně se s nimi poznat. K tomu 
nám pomohl adaptační kurz, který se uskutečnil ve středu 10. září. 

• Žáci nynějších osmých a devátých tříd strávili dvou a třídenní pobyt 
v pěkném prostředí penzionů v Daňkovicích a Svratouchu. Jako již tra-
dičně je všechny čekal program nabitý aktivitami zaměřenými na jazyko-
vé dovednosti i reálie anglicky mluvících zemí, které měly žáky motivo-
vat a povzbudit k dalšímu zájmu o angličtinu.

• 25. září navštívili žáci 5. tříd ZŠ T.G.M. hvězdárnu a planetárium v Brně. 
Celou projekci sledovali v nově zrekonstruovaném digitáriu.

Návštěva provozu TS Bystřice v rámci dne otevřených dveří

vnitřní prostory, laboratoře, zhlédly 
dokumentární fi lm o vzniku fi rmy a 
výrobě produktů a těšily se na další 
část doprovodného programu - che-
mickou šou. Při ní dva profesionální 
lektoři předváděli zábavnou a poučnou 
formou různé chemické pokusy, kte-
rých se k velké radosti účastnili i naši 
žáci. Např. Veronika si usilovným tře-
páním obou rukou „vyrobila“ kádinku 

uvnitř potaženou stříbrem 
(viz foto). Všichni byli 
nadšeni, spokojeni, plni 
dojmů, obohaceni o no-
vé zážitky a vědomosti.

Chtěli bychom poděko-
vat za milé přijetí, občerst-
vení a dárečky, ze kterých 
jsme měli velkou radost, 
a popřát fi rmě hodně úspě-
chů do dalších let. 

Za učitele a žáky 
ZŠ Tyršova 106 děkuje        

Lenka Dobrovolná

Svatební košile je známá a takřka 
až morbidní balada z Erbenovy sbír-
ky Kytice. Pro Birminghamský fes-
tival dostal Antonín Dvořák zakázku 
na kantátu pro sóla, sbor a orchestr. 
S komponováním podle Erbenovy 
Kytice začal počátkem května a sklad-
bu dokončil 27. listopadu 1884. Jeho 
Svatební košile byla v rubrice „can-
tata“ ohodnocena jako nejlepší dílo 
zkomponované pro Birmingham Mu-
sical Festival a byly jí předpovězeny 
další úspěchy.

A právě tohle dílo předvedl v pa-
mátném kostelíku sv. Michaela ve 
Vítochově v neděli 5. října 2014 sbor 
Vernum 2013 Ensemble, což je usku-
pení profesionálů i amatérů z celé 
republiky, kteří provozují hudbu pro 
radost. Kdo čekal čtvrthodinové dílko, 
musel násobit pěti. Ale nikdo nelitoval, 
nádherné provedení, dokonalá sóla 
a navíc v úžasném prostoru s nema-
lým géniem loci. Prostě povedená věc!

Hynek Jurman, 
Foto: Iveta Sedláková

Putování po Jižní Moravě
Stalo se již pravidlem, že s končí-

cím létem vyráží na svůj výlet po krá-
sách naší země senioři z Rožné. Letos 
se stal hlavním cílem jejich výpravy 
Lednicko-valtický areál.

Po dobrodružné cestě přes stále 
rozkopané Brno jsme přece jen doje-
li k architektonickému skvostu rodu 
Lichtensteinů, zámku Lednice. Do-
jmy z krásné prohlídky ještě znáso-
bila návštěva skleníku a zahrad, kde 
jsme jen čekali, že se někde vynoří 
zámecký pán i s celým doprovodem 
dvorních dam. Následovala výstava 
pískovcových soch žďárského rodá-
ka Michala Olšiaka, který nedaleko 
zámku našel azyl pro svůj „Písečný 
svět“.

Po velmi dobrém obědě v Hi-
ppoclubu Lednice nás čekala další z 
atrakcí Lednicko-valtického areálu 
– lovecký zámeček Janův hrad. Tato 
napodobenina zříceniny postave-

ná v jednom z meandrů řeky Dyje 
neztratila dodnes svoji romantiku 
a díky příjemnému počasí se nám z 
tohoto místa ani nechtělo odjet. Ješ-
tě jsme přejeli do dalšího krásného 
moravského městečka Valtice a pak 
na závěrečné místo našeho výletu do 
Templářských sklepů v Čejkovicích. 
Prohlídka této evropsky ojedinělé 
památky ze 13. století, která dodnes 
slouží svému účelu, byla pro některé 
účastníky tou pravou třešničkou na 
dortu. Na památku jsme si zakoupili 
nejen víno, ale i keramiku s templář-
skými motivy. Posilněni výborným 
vínem ze sousedního Vinařství Sýko-
ra jsme konečně zamířili k domovu. 

Asi vyjádřím názor většiny účast-
níků, že tato akce byla naprosto skvě-
lá. Takže všem účastníkům i organi-
zátorům – díky. 

Libor Pokorný, 
starosta obce Rožná
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Hudba je nejkrásnější průvodce 
životem člověka Zrcadlí se 777 stříbrných fotografi í!

Soutěžní foto: Pouťová pirueta / autorka: Adéla Padrtková

Soutěžní foto: Co se v mládí naučíš / autor: František Hanus

Základní umělecká škola v Bystřici 
nad Pernštejnem byla založena již v roce 
1956.  V současné době jde o dvouobo-
rovou školu, která poskytuje základní 
hudební a výtvarné vzdělání pro talen-
tované děti a mládež, budoucí studenty 
středních i vysokých škol umělecky nebo 

pedagogicky zaměřených, ale také fakult výtvarného umění nebo archi-
tektury.

Během studia mají děti možnost aktivně se podílet na kulturním životě 
ve městě, soutěžit v rámci celé republiky i v zahraničí, zahrát si s orches-
try a soubory v ČR  i v zahraničí, vystavovat své práce na vernisážích, 
výstavách. 

Na základě předpokladů a talentu si žáci postupně osvojují schopnost 
vlastního hudebního projevu hrou na zvolený hudební nástroj či zpěvem, 
nebo rozvíjejí schopnost vlastní výtvarné tvorby. Výuka probíhá individu-
álně nebo v malých skupinách na základě školního vzdělávacího progra-
mu, jehož motto zní: „Hudba je nejkrásnější průvodce životem člověka.“  

V současnosti je výuka organizována v hlavní budově ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem a v dalších šesti pobočkách - detašovaných pracovištích, kde 
se vzdělává 405 žáků pod vedením 22 odborných pedagogů. Místa posky-
tovaného vzdělávání jsou:

• hlavní budova ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem /hudební a výtvarný obor
• Dalečín / akordeon, klavír
• Dolní Rožínka / dechové nástroje, klavír
• Jimramov / dechové nástroje, klavír, zpěv
• Rožná / zobcová fl étna, klavír, zpěv
• Strážek / klavír, dechové nástroje
• Štěpánov nad Svratkou / klavír, keyboard, zpěv
V následujících číslech Bystřicka se vám pokusíme ZUŠ představit zblíz-

ka.  Připravili jsme pro vás malého průvodce naší školou, ve kterém Vám 
budeme postupně přinášet informace o jednotlivých odděleních – akordeo-
novém, dechových nástrojů dřevěných a žesťových, klavírním, pěveckém, 
smyčcovém a výtvarném oboru, a také o možnostech vzdělávání dětí a do-
spělých v uměleckých kurzech ART.

vedení ZUŠ

AKORDEONOVÉ ODDĚLENÍ

Ve školním roce 2014/2015 po-
sílila naše akordeonové oddělení 
p. učitelka Dita Havlová, bývalá žá-
kyně školy a převzala část třídy naší 
nové ředitelky paní Mgr. Milady 
Krásenské.

Do dvou tříd byli přijati čtyři noví 
žáci. Od třetího ročníku mají všichni 
možnost hrát ve větších tělesech, kde 
se učí pozornosti, empatii a vzájem-
né spolupráci a samozřejmě zažívají 
i chvilky radosti ze společného výko-
nu. Na naší škole působí dva akordeo-
nové soubory, z toho Akordeonový 
soubor detašované třídy v Dalečíně 
měl hned od začátku školního roku 
velmi bohatý koncertní program.

Hned v září se veřejnosti před-
vedl nejprve na penzionu Kukla 
důchodcům, dále zahrál na Slavnos-
tech brambor a naposled na Svato-
václavských hodech v Železném 
u Tišnova.

Nejen starší žáky, ale i začáteč-
níky čeká nácvik celé řady zajíma-
vých nových skladeb, které se sta-
nou součástí repertoáru určeného 
pro školní i veřejná vystoupení. Žáci 
se mohou těšit i na nový moderní 
nástroj – digitální akordeon Roland, 
jenž obohatil nástrojové vybavení 
naší ZUŠ. 

 Dana Makovská, 
vedoucí akordeonového odd.

Konec září byl také ukončením 
soutěžní části IV. ročníku fotosou-
těže Zrcadlení. Možnosti přihlásit 
své snímky využilo letos téměř osm 
desítek fotografů. Tématicky se sou-
těž opět věnovala především našemu 
krásnému Bystřicku, druhým téma-
tem pak byl Rok české hudby 2014 
ve fotografi i. V obou tématech bylo 
možné přihlásit jak jednotlivé foto-
grafi e, tak i větší soutěžní celky – cyk-
ly.  A jaká byla úroveň a konkurence? 
Obrovská! Kvalita snímků roste s ka-
ždým dalším ročníkem a šestičlenná 
odborná porota zahájila své nesnadné 
hodnocení. O jeho výsledcích se sou-

těžící i veřejnost dozví 22. 11. 2014 
na Dnu s fotografi í. Nejen porotci, 
ale i vy – diváci – máte možnost na 
webové galerii vybrat nejkrásnější 
fotografi i. Vaše hlasy totiž rozhodnou 
o vítězi Ceny veřejnosti. Prohlížet 
a hodnotit soutěžní fotografi e můžete 
až do 31. 10. 2014 na www.fotosou-
tez-bystricko.cz. Autor vítězné fo-
tografi e, která obdrží nejvíce vašich 
diváckých bodů, vyhraje karton kva-
litního vína! A připraveny jsou také 
další věcné a peněžité výhry. Těšíme 
se na setkání nad nejlepšími snímky 
Bystřicka na Dnu s fotografi í.

KUMŠT, o. s.
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Fejeton

Psychologie knihobudky

Řekni mi, co čteš, a já ti povím, 
kdo jsi. Řekni mi, co dáš do kniho-
budky, a já ti povím... Knihobudka 
je půvabný nápad, který vzbuzuje 
pozornost. Každou chvíli vidím ně-
koho – dámy, pány, děti, bezdomov-
ce – jak nejdřív s ostychem a pak 
se zaujetím prohlížejí knihy, jejichž 
výběr nejlépe odpovídá rčení každý 
pes jiná ves. 

Kdo tak asi nosí knihy do kniho-
budky? 

Pořádkumilovný občan, který dělá 
doma pořádek a má pocit, že jeho 
knihovna je přecpaná? 

Student, jenž konečně složí nená-
viděnou zkoušku a nechce svůj stu-
dijní materiál v životě už nikdy vidět? 

Lidumil toužící po tom, aby i ostat-
ní osvítil duch poznání? 

Dědic, kterému nově nabyté pokla-
dy nic neříkají a nehrozí, že by někte-
rou ze získaných knih někdy otevřel? 

Rodič, jehož děti už povyrostly 
a nemá doma půdu? 

Pečlivec, jenž nedokáže vyhodit 
knížku, kterou má dvakrát, protože to 
se přece nedělá? 

Senior, vypořádávající se sám se 
sebou, svým životem a věcmi, které 
se už pro něj staly minulostí? 

Junior, jenž právě složil maturitu, 
a myslí si, že knihy z povinného se-
znamu už nikdy nebude potřebovat?

Intelektuál, který zjistil, že polo-
vina jeho domácí literatury je plytké 
žvanění? 

Dítě, jež místo pohádek touží po 
Pánovi času? 

Babička nesnášející špatné konce 
dobrých knih? 

Chovatel psů, který má dojem, 
že jeho zvířecí kamarád je dostateč-
ně vychován a altruisticky myslí na 
ostatní kolegy, jejichž psíci ho pravi-
delně chtějí sežrat?

Říkejte si co chcete, ale knihobud-
ka je prostě fenomén. Vy jste tam 
ještě nic nepřinesli? :-)

JM

BYSTŘICE 
NAD PERNŠTEJNEM

31.10.-1.11.2014
KULTURNÍ DŮM
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Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění podzimních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce září.

Knihy pro dospělé:
   Ať žijí stomici
   Marmelády
   Pleteme kloboučky, čepice a barety
Brown Sandra  Francouzské hedvábí
Cardoza Steven  Praktická cvičení podle čínské medicíny
Cílek Roman  Temné kouty XX. Století
Dostálová Iva  Angličtina pro aktivní seniory
Fleischmannová Staša Vrstvami
Pergler Tomáš  Babiš
Saada Tass  Sloužil jsem Arafatovi
Serno Wolf  Loutkář
Serran Marcela  Deset žen
Šimánek Leoš  Severskou divočinou
Vácha Dalibor  Červenobílá
    
Knihy pro mládež:
Bešťáková Eva  Písničkové pohádky
Pospíšilová Zuzana  Hedvika a Andělín
Pospíšilová Zuzana  Matěj a stegosaurus
Smolíková Klára  Vynálezce Alva
Žáček Jiří   Proč se ten kůň tolik směje a další říkanky

Libor Balák – nejen žák Zdeňka Buriana

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376
Mobil: 723 521 892         
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

Snad každému z nás se se jmé-
nem Zdeněk Burian vybaví nejen 
jeho tvář, ale i obrazy, tak bravurně 
namalované. Ale Libor Balák? Kdo 
to je? - může se ptát mnohý z nás. 
A přitom je to nejen výtvarník, za 
jehož obrazy, které jsou vystavovány 
v muzeích prakticky celého světa, 
by se mistr Burian jistě nestyděl, ale 
také významný spisovatel a hlavně 
paleoetnolog spolupracující s vědec-
kými kapacitami mnoha zemí. Jeho 
besedy na téma: Vývoj člověka „Do 
světa dávných lidí“, jak z biologic-
kého, tak kulturního hlediska, byly 
tak poutavé a ohromující, že nám – 
dospělým zcela vyvrátily všechny 
informace, které jsme kdysi dávno 
učili. Žádné čekání pravěkých lidí na 
blesk a s ním i oheň, žádné jámy na 

mamuty, ani jeskyně, ve kterých měli 
tito lidé bydlet, žádné očekávání prv-
ních ranních paprsků a tím i možnosti 
dorozumívání – naopak, velmi inteli-
gentní bytosti, dorozumívající se po-
mocí hlasivek, z jejichž přírodní kul-
tury bychom mohli čerpat ještě dnes. 
Pevně věřím, že děti z 5. a 6. tříd si 
odnesly s sebou něco, co se většině 
dětí jejich věku nepodaří – informace 
o nejstarších kulturách bez nádechu 
rozcuchaného, špinavého pratvora 
s kyjem v jedné ruce a nebohou pra-
věkou žínkou taženou za vlasy do jes-
kyně v ruce druhé… Dějiny a vývoj 
člověka se týká nás všech. Nedělejme 
z nich tedy pohádku. Od toho máme 
Andersena….

Dagmar Navrátilová, 
Městská knihovna

Zubní pohotovost ŘÍJEN - LISTOPAD 2014

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)

ŘÍJEN
28.10. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
LISTOPAD
  1.11. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
  2.11. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
  8.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
  9.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
15.11. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234
16.11. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 130, 566 536 712
17.11. MDDr. Marie Kopečná,  Osová Bitýška 130, 566 536 712
22.11. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
23.11. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235

RESTAUROVÁNÍ V DALEČÍNĚ
Vzácný cyklus nástěnných maleb 

je k vidění vedle Vítochova či Čern-
víra i v kostele v Dalečíně. Celá sta-
letí byl cyklus zalíčen bílým nátěrem 
a našel se náhodou v roce 1940. 
V současné době jsou odkryté fresky 
asi z roku 1380 v původním pres-
bytáři od Zvěstování Panny Marie 
a Narození Ježíše Krista až po Krista 
na hoře Olivetské. Cyklus jistě pokra-
čuje i na zdi k dnešnímu oltáři.

Doklad o tom, že kostel patřil 
i kališníkům, najdeme nedaleko ví-

tězného oblouku, kde se zachovaly 
dvě vrstvy. Původní malbu zde pře-
krývají motivy s kalichem. A vůbec 
největší freska je v dnešním presby-
táři na evangelijní straně. Představuje 
patrona poutníků svatého Krištofa. 

Malby momentálně restauruje 
akademický malíř Jiří Štourač, který 
je s naším krajem výrazně spjat svým 
životem i tvorbou.

Práce by měly pokračovat i v příš-
tím roce.
 Hynek Jurman
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LISTOPAD 2014
Pátek 31. října: 17.00 – 22.00 hodin, so-
bota 1. listopadu: 10.00 – 22.00 hodin 
– velký sál KD
Pořádá: OUTDOOR FILMS s.r.o. a 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
12. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Mezinárodní festival outdoorových 
fi lmů je soutěžní putovní přehlídka. 
Za dvanáct let své existence se stal 
ve své podstatě největším fi lmovým 
soutěžním putovním festivalem nejen 
v České republice, ale také na světě. 
Festival je zaměřený na sporty i život 
s outdoorovou tématikou, na fi lmy 
dobrodružné, extrémní, adrenalinové, 
ale také cestopisné. Zúčastňují se čeští, 
slovenští a zahraniční autoři, fi lmová 
studia, národní televize i soukromé te-
levizní společnosti, a to v profesionální 
i amatérské rovině.
www.outdoorfi lms.cz

Úterý 4. listopadu – malý sál KD – 
19.30 hodin 
49. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace francouzských vín  
Ochutnávka 4 bílých vín – oblast 
Bordeaux, Alsace a Loira, 1 růžové-
ho – Languedoc a 4 červených vín 
– Bordeaux, Cotes du Rhone, Lan-
guedoc. Tato vína nejsou běžně v ob-
chodní síti, dovozcem je Martin Ple-
šingr, který tato vína uvede.  Účinkují: 
Cimbálová muzika Hudci z Kyjova
Hlavním reklamním partnerem je fi rma 
MEGA-TEC s.r.o.              
Vstupné: 90 Kč            Předprodej: KD

Středa 5. listopadu – malý sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT KPH
TROJANOVO TRIO 
PAVEL HŮLA – housle
PETR PAULŮ – kytara
LADISLAV HORÁK – akordeon
Interpreti spolupracují v triu od roku 
2006, kdy je spojila společná práce na 
díle Václava Trojana. 
Pavel Hůla – housle, dvojnásobný 
vítěz Kocianovy houslové soutěže a 
laureát mezinárodní rozhlasové soutěže 
Concertino Praga v oboru klavírního 
tria je absolventem AMU v Praze. Od 
roku 1975 je primáriem Kocianova 
kvarteta, s kterým absolvoval téměř 
3000 koncertů po celém světě a nahrál 
víc než 50 CD. Od roku 2001 je umě-
leckým vedoucím komorního orches-
tru Praga Camerata a od roku 2006 
působí pedagogicky na pražské AMU.
Petr Paulů – kytara, po absolutoriu 
konzervatoře v Plzni vystudoval AMU. 
Od roku 1983 je profesorem kytarové 
hry na Pražské konzervatoři. Koncer-
tuje pravidelně v naší republice, kromě 
toho zná jeho hru obecenstvo v patnácti 
zemích světa, vedl mistrovské kurzy ve 
třiceti státech USA a Brazílii. Je auto-
rem kytarové školy „Breviář klasického 
kytaristy“. Spolupracoval s fi lmovým 
studiem Barrandov, je autorem mnoha 
scénických hudeb k divadelním hrám a 
pohádkám.
Ladislav Horák – akordeon, absol-
vent Pražské konzervatoře a Zápa-

dočeské univerzity u prof. J. Vlacha. 
Koncertuje jako sólista, komorní hráč a 
za doprovodu orchestrů – Symfonický 
Orchestr hl. Města Prahy FOK, Mo-
ravská fi lharmonie Olomouc, Pražská 
komorní fi lharmonie, Sukův komorní 
orchestr aj. Pravidelně vystupuje na 
prestižních festivalech v Severní Ame-
rice, Asii i Evropě. Učí na Pražské 
konzervatoři, kde je zástupcem ředitele. 
Je jedním z prvních koncertních inter-
pretů kompozicí Astora Piazzolly nejen 
v české republice.
www.triartmanagement.cz 
Program:
John Williams, Václav Trojan, Albert 
W. Ketelbey, Astor Piazzolla
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber, k.s., partner – Petrast, a.s. 
Vstupné: 120 a 70 Kč   
Platí permanentky KPH

Čtvrtek 6. listopadu – velký sál KD – 
18.30 - 22.30 hodin
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společenské 
výchovy, hraje  TATA-BAND pod ve-
dením J. Kučery, vstup pouze ve spole-
čenském oblečení
Vstupné: 70 Kč          Předprodej: KD

Sobota 8. listopadu – velký sál KD – 
18.00 hodin
Pořádá: SONK, o.s. ve spolupráci s KD 
a městem Bystřice n.P.
NEZMAŘI, ALTER EGO, 
ORCHESTR N. KYJOVSKÉHO 
A HOSTÉ
Fanoušci folkové kapely Nezmaři si 
jistě vzpomenou na skvělý letní kon-
cert z června roku 2013, kdy si orchestr 
mohl s těmito vynikajícími muzikanty 
zahrát. Uplynul rok a Nezmaři oslovili 
orchestr znovu s možností uspořádat 
další společný koncert u příležitosti 
jejich turné, na kterém budou křtít své 
nové CD. Novinkou bude spoluúčin-
kování komorního sboru Alter ego. 
Orchestr N. Kyjovského se opět roz-
roste o hostující muzikanty, kteří s ním 
vystupovali již na předchozích koncer-
tech.
Vstupné: dospělí 120 Kč, děti a studenti 
70 Kč
Předprodej vstupenek s místenkami je 
v KD a v IC v Bystřici n. P. 

Úterý 11. listopadu – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTA-
VENÍ
ČERTOVSKÝ MARIÁŠ
Uvádí: Divadlo Kompanyje, Praha
V hlubokém temném lese stojí starý 
mlýn, ve kterém straší a řádí dvě uháda-
né čertice, Kifuména a Belzemina. Kní-
že pekel Luciferando je poslal na zem, 
aby do pekla přinesly dvě prohnilé 
dušičky. Ale co čert nechce, čertice ne 
a ne na žádnou narazit. Až jednoho dne 
jim do cesty přijdou zlý Kazisvět a ha-
mižný Lakota. Tou dobou zabloudí do 
lesa princezna Brambelinda, která hle-
dá svého zatoulaného psíka. Nečekaně 
se dostává do rukou knížete pekel Lu-
ciferanda, který si ji chce vzít za ženu. 

Princezna jeho nabídku odmítne a je za 
to potrestána pekelným kouzlem. Jen 
lesní skřítek Smíšek ví, jak princeznu 
odčarovat: láska je přece ten nejkrásněj-
ší cit na světe a na tu ani peklo nemá…
Délka cca 70 minut
Určeno: dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost 50 Kč

Úterý 11. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin                          
RECITÁL
JAROSLAV HUTKA
Živá legenda mezi českými folkovými 
hudebníky a písničkáři. Na konci še-
desátých let vystupoval s vlastním hu-
debním programem, ve kterém mimo 
jiné popularizoval moravské lidové 
písničky. Několikrát byl vyhodnocen 
jako písničkář roku, byl zakladatelem 
a členem folkového sdružení Šafrán. 
V roce 1978 opustil Československo a 
žil v Nizozemí. Vrátil se 26. listopadu 
1989 a hned zpíval na manifestaci na 
Letenské pláni. 
Vstupné: 100 Kč           Předprodej: KD

Čtvrtek 13. listopadu – velký sál KD – 
20.30 hodin
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KUR-
ZU PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÍ
Lektoři taneční školy STARLET Brno 
Přihlášky v kanceláři kulturního domu

Sobota 15. listopadu – velký sál KD – 
20.00 hodin
Pořádá: Studentský klub při VOŠ 
a SOŠ
STUDENTSKÝ BÁL
Hudba: PIKARDI
Taneční vystoupení v průběhu večera, 
tombola.
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na 
místě 150 Kč. 
Předprodej: kancelář školy, 
tel. 566 550 917

Pondělí 17. listopadu – velký sál KD – 
19.00 hodin
Úterý 18. listopadu – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
JAK SE ŽILO PŘED SAMETO-
VOU REVOLUCÍ
Hraje: Divadlo Beze Jména 
Lehce satirický, vtipný a recesistní 
pořad k 25. výročí pádu komunismu, 
který popisuje kulturní život, zvyky 
a tradice nejenom 80. let. Zavzpomí-
náte na to jediné, co nás za minulého 
režimu bavilo. 
Vstupné: dobrovolné

Sobota 22. listopadu – velký sál KD – 
8.30 – 15.00 hodin
Pořádá: SSK 0303 Bystřice n.P.
VELKÁ CENA 
MĚSTA BYSTŘICE N. P.
ve střelbě ze vzduchových zbraní
Disciplíny a kategorie: VzPu, VzPi – 
muži, junioři, ženy, juniorky, dorosten-
ci, dorostenky, mládež

Úterý 25. listopadu – velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY

Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.                                                  
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Úterý 25. listopadu – velký sál KD – 
20.00 hodin
ZÁBAVNÝ POŘAD
PARTIČKA
Původně byla Partička vysílána na 
Slovensku, kde se několikrát objevili 
i Michal Suchánek a Richard Genzer. 
První, koho napadlo, že by i v Česku, 
mohl být obdobný pořad, byl zřejmě 
Suchánek. Ondřeji Sokolovi byla na-
bídnuta režie, on však nabídku odmítl 
a projevil zájem stát se hercem. Právě 
Sokol pak oslovil s nabídkou hrát v Par-
tičce svého kolegu Igora Chmelu. 
Účinkují: Richard Genzer, Michal Su-
chánek, Igor Chmela, Ondřej Sokol a 
Daniel Dangl
Vstupné: 430 Kč      
Předprodej: v síti Ticketstream a v KD

Pátek 28. listopadu – velký sál KD – 
16.00 – 21.00 hod.
Pořádá: Nadosah – nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež
FUNNY FEST
Akce je pořádaná na podporu volnoča-
sových aktivit dětí Dětského domova 
v Rovečném.
Program: vystoupení hudebních sku-
pin, prezentace služeb Nadosah – 
nzdm, doprovodný program
Vstupné: dobrovolné

Sobota 29. listopadu – Masarykovo ná-
městí – 13.00 – 17.30 hodin
Pořádá: Město Bystřice n.P., KD, měst-
ské muzeum
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ aneb 
OTEVŘENÍ ADVENTU 2014
Vystoupení dětí bystřických škol a zá-
jmových organizací, řemeslné dílny, 
Ježíškova pošta, výstavy v městském 
muzeu, soutěž „Bystřická vánočka 
roku 2014“, vyhlášení vítězů soutěže 
„Vodomil 2014“, slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu s pěveckým sborem 
ALTER EGO. Občerstvení zajištěno.

Připravujeme v prosinci:  
  1.12. – Václav Neckář – koncert      
16.12. – K. a M. Kasíkovi – koncert KPH
  9.12. – 50. Ochutnávka vín
  9.12. – Koroužanka – vánoční koncert
11.12. – Věneček 
25. a 30.12. – Taneční večer při svíčkách
Možnost zakoupení vstupenek na diva-
dla, zábavné pořady aj. k významným 
výročím rodinných příslušníků a zná-
mých v dárkové úpravě.

Prodej vstupenek /pokud není uve-
deno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, 
Bystřice nad Pernštejnem
tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbys-
tricenp.cz, www.kdbystricenp.cz  

Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kance-
lář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před 
každým představením. 
Změna programu vyhrazena!
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100 LET OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY - 4. částHistorie pohlednic

Podmínky pro vojáky byly v italských Alpách obzvlášť obtížné. Dodneška se zachovaly ve skalách vytesané chodby a pozorovatelny.

Pohlednice s propagandistickým výjevem z 3.6.1916:
Nejmilejší Naninko a děti!
Srdečně vás zdraví a líbá Váš Vladimír. To je naše dílna, ale já tu nejsem, 

neb právě jsem spravoval si boty. Pozdrav na všecky přátele a známé. Sděl 
mi, jestli to došlo. Vl. Koktavý 

Foto „naší dílny“. Totožnost žádného z vojáků (pravděpodobně Čechů) 
není bohužel známá. 

Pohlednice z 11.1.1916, adresa je označena razítkem Überprüft (Prověře-
no) – cenzura pracovala i ve válce:

Drahá Naninko!
Přijmi ode mě srdečný pozdrav, pac a pusu dětem, lístek jsem od Tebe 

s radostí obdržel, já Vás mám pořád na mysli, rád bych vás ještě uhlídal, ví 

to bůh, jak to s námi dopadne, kdybys mě viděla, tak mě nepoznáš, již jsem 
o osm kg lehčí a vůbec všeci jsme ztrápení k nepoznání. Nového nevím nic, 
počasí je zde suché, u Rösslerů mi také psali. Pozdravuj ode mě všecky přá-
tele a známé. Sbohem, líbá tě a děti Vladimír. 

S tímto bratrovým kufrem se dědeček na sklonku roku 1918 vrátil domů. 
Korespondence z posledních dvou let války je méně četná, děda byl dlouho 
nemocen úplavicí, ale pak se zase ke své „kumpanii“ vrátil.

Pamatuji si, že se mu v Itálii líbila krajina a příroda, kvetoucí pomerančov-
níky, a chtěl se tam ještě někdy podívat. To se mu ovšem vinou politických 
poměrů nepovedlo; zemřel v roce 1963.      
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1. SVĚTOVÁ VÁLKA V BYSTŘICKÉ FARNÍ KRONICEFarní kronika

Pokračování z minulého čísla.

1917

Světová válka zuří dále. Ze všech 
stran volá se po míru. Všude konají 
se pobožnosti za vyprošení míru. 
Bída a hlad zuří dále. Konají se 
prohlídky po domech za asistence 
vojáků, lidé schovávají obilí do sto-
dol, do hnojů na polích, do tajných 
skrýší. Mnoho obilí se tak zkazí.

Odebírání zvonů: Že nemě-
li kovů na munici, zabrali zvony 
v celé říši na munici. Bylo z toho 
velké pohoršení mezi věřícím li-
dem a lidé prorokují, že nebude 
požehnání tam, kde se posvát-
ných těchto předmětů používá 
k zabíjení lidí. Jako jiným tak 
i našemu děkanství bylo na zákla-
dě soupisů uloženo odvésti určitý 
počet kilogramů zvonoviny. Mně 
se jednalo o to, abychom zachrá-
nili největší náš zvon Vavřince, 
největší to zvon celého zdejšího 
Horácka (19 q). Konala se zde ve 
faře za tím účelem schůze farářů 
z celého děkanství za přítomnos-
ti důstojníka vyslaného z minis-
terstva vojenství z Vídně. Marně 
jsem prosil přítomné faráře, aby 
zachránili našeho Vavřína tím, že 
by své větší zvony obětovali, aby 
se počet kgmů naplnil. Proto byl 
určen Vavřín k rekvisici a tím ku 
zničení a s ním spolu i ostatní zvo-
ny mimo umíráčka, který nám měl 
býti ponechán. Pověst o tom brzo 
se roznesla po městě a mnohým při 
zprávě o tom vyřinuly se bolestné 
slzy. Naše 3 zvony Vavřín (19 q), 
Maria (9 q) a Luitgarda (6 q) tvoři-
ly harmonický celek a bylo rozkoší 
poslouchati, když všechny zvonily. 
Soused u fary, p. František Boček, 
stolař, první připadl na myšlenku, 
aby se občané vypravili do Vídně 
k audienci k císaři Karlu a prosili 
ho, aby aspoň Vavřína nám pone-

chali. S touto myšlenkou přišel 
p. Boček ke mně na radu. Rozmlu-
vil jsem mu to a nabídl jsem se, že 
napíši k císaři žádost, aby cestou 
milosti nám byl Vavřín ponechán. 
Stalo se tak. V žádosti jsem uvedl, 
že zvon ten srostl téměř s farníky, 
že byl pořízen v 16. století, v 18. 
století že pukl, ale zde v zahradě 
že byl přelit a že matrony bystřic-
ké v klíně přinášely stříbrné tolary 
a stříbrné předměty házejíce je do 
rozlité zvonoviny, aby zvon měl 
lahodnější zvuk. V r. 1840 [sic!] 
při hrozném požáru všechny zvony 
spadly z hořící věže a se rozlily; 
jediný Vavřín, ač nejtěžší, zůstal 
za korunu trčet v probořeném kle-
nutí věže; koruna jeho byla žárem 
propálena. Proto byl zvon znova 
přelit. Že je to tedy týž zvon, který 
skoro 400 roků farníkům v radosti 
i žalosti sloužil, že jest jim drahým 
a památným, že slouží za různá po-
řekadla a legendy lidové a že zni-
čením toho zvonu bylo by vyrváno 
téměř kus srdce zbožných farníků. 
Žádost byla kaligrafi cky přepsána, 
všemi obcemi přifařenými a všemi 
spolky podepsána a odeslána do 
kabinetní kanceláře. Dlouho však 
nepřicházelo vyřízení. Zatím přišli 
vojáci do děkanství, aby odebíra-
li zvony k rekvisici určené. Přišli 
i sem. Zástup lidu shromáždil se 
u kostela a bránil vůdci vojáků, aby 
Vavřína nebral. Také já i starosta 
Edmund Fiša žádali jsme vojáky, 
aby počkali s odebráním, až přijde 
vyřízení naší žádosti z kabinetní 
kanceláře. Marně však! Ozbrojeni 
kladivy a nástroji chystali se vojá-
ci, že půjdou na věž, aby Vavřína 
roztloukli – a v tom zmatku a kři-
ku přiletěl listonoš z pošty, mávaje 
v rukách telegramem z kabinetní 
kanceláře, kde se oznamovalo, že 
naší žádosti je vyhověno a Vavřín 
že se má nám neporušený pone-
chati. Radost všeobecná byla ve-

liká. Vojáci odešli s nepořízenou, 
ale asi za 2 měsíce přišli opět jiní 
a odebrali zvony Marii a Luitgar-
du. Večer před tím, než se zvony 
odebraly, hodinu se všemi napo-
sled zvonilo. Zvony tenkrát samy 
sobě zvonily hrany. Stát nám vy-
platil za ně ve válečných půjčkách 
4 K za jedno kg. Kde bude možno 
nové zvony poříditi? My se toho 
nedočkáme. Mimo umíráčka ne-
chal nám vojín ještě malý zvon 
Petra a Pavla (70 kg), ale musel 
jsem jemu napřed 280 K jako dar 
vyplatiti! Do Vídně napsal, že ho 
dal na dráhu, a víc nic. Nikdo se 
netázal, jestli skutečně do arsenálu 
došel. Chtěli z Vídně také za něj 
poslati peníze; odmítl jsem s vý-
mluvou, že špeditér při nakládání 
jiných zvonů za tmy večerní tento 
zvonek a ještě jeden malý (z kaple 
z Leseňovic) nepovšimnutý v síňce 
kostelní zapomněl. Bylo tak dobře 
a litoval jsem, že jsem podobným 
úplatkem nezachránil aspoň Ma-
rii nebo Luitgardu. Z kaple pivo-
nické vojín odebral oba zvonky, 
ale když dostal pecen chleba, kus 
špeku a láhev slivovice, sám šel 
na nádraží, zvonek přinesl na faru 
a Pivoničtí si ho pak opět do kap-
le pověsili. Také Leseňovičtí měli 
velikou radost, že jsem jim zvonek 
tímto způsobem zachránil, a s veli-
kou slávou si opět zvonek v kapli 
pověsili. Zvony ve Vítochově byly 
zachráněny, že jsou mnoho set 
roků staré. Zvonek ze sv. Trojice 
nám poslali z Brna hned nazpět, že 
je prastarý. Jeho nápis možno čísti 
jenom pomocí zrcadla. Zvonky ve 
Věchnově, Karasejně, Ždánicích, 
Bratrušíně, Domaníně, Písečném 
a jeden z Pivonic byly zrekvírovány.

V tom roce bylo nařízeno rekví-
rovati také píšťaly cínové z varhan. 
Mnoho varhan v říši tím bylo zni-
čeno. My jsme naše prospektní 
píšťaly uschovali na půdu kostelní 

a napsal jsem jim, že jsme je pro-
dali, abychom částečně zaplatili 
varhany nové, na nových varha-
nách že pak jsou píšťaly olověné, 
a tím jsem naše prospektní píšťaly 
zachránil. Píšťaly ty totiž nehrají, 
jsou ponechány, že tvoří krásný, 
slohový profi l varhan. A tak nás 
ta válka naučila lhát, šidit, krást 
(sami své obilí, aby nebylo rekví-
rováno) a všem neřestem!

1918

Když i Amerika severní připojila 
se ke spolku proti ústředním moc-
nostem, bylo rozumnému člověko-
vi jasno, že Německo a Rakousko 
válku nevyhrají. A protože státníci 
a generálové němečtí byli slepotou 
raněni, a přesto svůj lid dále do bi-
tev hnali a Rakousko nemělo tolik 
mravní síly, aby se od Německa 
zavčas odtrhlo, odtrhlo se od spol-
ku napřed Bulharsko, potom poča-
lo desertovati z fronty vojsko ma-
ďarské a konečně i české. Armáda 
rakouská – pokud zbyla – jala se 
z italské fronty couvati, následek 
byl, že i německá armáda na frontě 
francouzské octnula se v demora-
lisaci a rozkladu a prchala zpět. 
Vyjednalo se příměří, národové 
dosavadní říše rak.-uherské utvo-
řili samostatné státy a císař Karel, 
vzdav se nároků na trůn, odešel 
s rodinou do Švýcar. Tak povsta-
ly republiky československá, ra-
kouská, uherská. Halič připojena 
k republice polské, Bukovina 
a Sedmihrady k Rumunsku, Bosna, 
Hercegovina, Charvátsko, Slavo-
nie k Srbsku, Přímoří, jižní Tyroly 
k Itálii. Prohlášení samostatnosti 
české hlučně všude po vlasti bylo 
oslavováno. Zde bylo večer město 
osvětleno a hudba a pochodňový 
průvod procházel městem. Nej-
nádherněji byla osvětlena fara. 

Připravil Jan Pulkrábek

Pohlednice z 3. 2. 1918 adresovaná dědečkovi na italskou frontu je jediná, 
která se z toho roku zachovala:

Milý Vladimíre!
Přijmi srdečný pozdrav. Po třináčti měsících dostal jsem zase dovolenou, 

ze které zítra zase odjíždím na italský bojiště. Tvoje rodina je zdravá, že jsem 
žasl, jak ty holky vyrostly. Adres ti psát nyní nemohu, nevím, jaké máme 
číslo polní pošty, až od regimentu Ti budu psát. Srdečně Tě zdraví Met. a 
Tonča Hrstka.

J. Michálková
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JAK SE ŽILO PŘED SAMETOVOU REVOLUCÍ 
– „lehce“ satirický pořad

V letošním roce uplyne 25 let od 
pádu komunismu v ČR. DIVADLO 
BEZE JMÉNA (společně s Or-
chestrem DBJ) si nemohlo nechat 
ujít skvělou příležitost připravit před-
stavení na toto téma. Jak se žilo před 
sametovou revolucí je vtipně pojatý 
recesistní pořad - popisuje kulturní 
život „nejen“ v 80. letech - zvyky 
a tradice. Přijďte zavzpomínat na to 
málo, co nás (některé) na minulém 
režimu mohlo bavit. Uvidíte ukázku 
ze spartakiády 85/Poupata, zazpíváte 
si s námi Internacionálu a jiné „hity“, 
děti budou skládat slib pionýrů, za-
cinkáte si klíči…. a samozřejmě 

mnoho dalšího. Více zatím prozra-
zovat nebudeme. V žádném případě 
nejde o propagandu minulého reži-
mu a ani o předvolební tah . Pořad 
je určen pro širokou veřejnost, ale je 
zároveň připravován jako výchovné 
představení pro 2. stupeň základ-
ních škol a střední školy. Premiéra je 
17. listopadu 2014 v 19.00 ve vel-
kém sále Kulturního domu Bystřice 
nad Pernštejnem. Reprízy 18. listo-
padu 2014 v 8.30 a v 10.00. Všichni 
jste srdečně zváni. Těšíme se na vás, 
Vaše Divadlo Beze Jména. Vstupné 
dobrovolné.

ZA DBJ MOL

Zprávy z muzea

Tradiční české Vánoce v muzeu
Všichni návštěvníci Vánoč-

ního koledování, které se bude 
konat v sobotu před první ad-
ventní nedělí, jsou zváni do 
muzea na výstavu. Letos bude 
výstava zaměřena na tradiční 
české Vánoce. Součástí výsta-
vy bude i vánoční lidová tvorba 
pro děti i dospělé s paní Jarmi-
lou Hornou, která k nám zavítá 
až z Prahy, je členkou Klubu 
lidové tvorby (více na http://
www.klt.phorum.cz/) a má 
s výtvarnou činností dlouholeté 
zkušenosti. 

Paní Horná zde pro Vás bude 
celý následující týden, vítáni 
jsou jednotlivci i celé školy či 
školky. 

Více informací v Městském 
muzeu Bystřice nad Pernštej-
nem, Masarykovo nám. 1 nebo 
na tel. čísle 566 590 365.

-iv-

••••
••••

••••
••••
••••

A V O N  

NOVINKA
V Městském muzeum Bystřice 

nad Pernštejnem můžete zakoupit 
novou knihu s názvem Bystřicko 
na starých pohlednicích I. od autorů 
V. Cisára, I. Remeše a M. Šustra. 
Knihu pořídíte za 250 Kč. 

Dále nabízíme knihy Nedvědice 
na starých pohlednicích, Hrad Pern-
štejn na starých pohlednicích, Želez-
niční trať Německý Brod - Pardubice 
či Legionáři s lipovou ratolestí I.

v SOBOTU 8. LISTOPADU 2014
v 18:00 hodin

KD Byst ice n. P. 
na vystoupení 

soubor

SONK, o. s. p i ZUŠ Byst ice n. P. ve spolupráci 
s KD Byst ice n. P. a m stem Byst ice n. P. vás zvou

ALTER EGO

Vstupné dosp lí 120 K , d ti, studenti 70 K ,
Rezervace a p edprodej vstupenek: KD, tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz
Turistické informa ní centrum Byst ice n. P., tel. 566 590387, 566 690 388

Hlavní sponzor:

ORCHESTR  N. KYJOVSKÉHO
Byst ice nad Pernštejnem a hosté
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Jak se pokládaly kytice k TGM v padesátých letech
Ze vzpomínek Františka Do-

manského (1882–1975), dlouho-
letého místostarosty bystřického 
Sokola, pečlivého pozorovatele a
 zapisovatele všech významných 
událostí ve městě v první polovině 
20. století.

V roce 1958 slavili jsme 60 let 
založení naší jednoty a současně 
50 let trvání pěveckého odboru 
Sokola. Zazpívali jsme si v našem 
sboru. Naposled jsem si zahrál 
roli řezníka v „Pražském židu“, 
kdy na nás přišel po divadle, když 
jsme seděli dole v loutkovém sále, 
odevzdávali kroje a bavili se o se-
hraném pěkném divadlu, komuni-
sta a člen Okresního výboru KSČ 
Kostečka s Karlem Kosem a s mu-
žem od Veřejné bezpečnosti. Po 
otevření dveří pronesli: “A tady je 
to reakcionářské hnízdo.“ Natož 
já jsem hned vyskočil od stolu, 
šel jsem k němu a pravil: “Žádné 
reakcionářské hnízdo, sešli jsme 

se zde jako obyvatelé po divadle, 
abychom odevzdali kroje a popo-
vídali si.“ Načež on: “ A kdopak 
dává tu kytku každoročně k po-
mníku Masaryka?“ Na to jsem mu 
důrazně řekl: “Ano tu dávám tam 
já za Sokol.“ Nastala ještě pole-
mika, Kostečka vytýkal jaký kus 
jsme hráli na co jsme mu hned od-
větili: “To je zvláštní, že velitel Ve-
řejné bezpečnosti Petr nám právě 
gratuloval, jak jsme pěkně „Praž-
ského žida“ sehráli a on že nám 
tu předhazuje jako bychom hráli 
nějaký závadný kus. “ Po nějakých 
ještě slovních potyčkách se sestrou 
Pavlou Janovskou odešli. 

Po několik roků obstarával jsem 
vždy k 7. břenu kytici a položil 
jsem ji časně ráno ku pomníku 
presidenta Masaryka před školou. 
Asi v roce 1953 měli jsme právě 
v předvečer u MNV zeměděl-
skou schůzi, která trvala přes 11 
hodinu v noci. Měl jsem již zase 

doma připravenou 
kytici. Přijdu domů 
před půlnocí, říkám 
manželce: “Víš co, 

já tu kytici k pomníku zanesu hned 
teď a nemusím časně ráno tam cho-
dit.“ Manželka schvalovala můj 
úmysl a šel jsem hned k pomníku, 
kde jsem položil kytici. Když jsem 
poodstoupil kousek od pomníku 
presidenta Masaryka, abych shle-
dal, zda kytice správně je umístěna, 
zablesklo se vlevo za keři světélko. 
První chvíli blesklo mi hlavou, že 
snad někdo od VB zde koná právě 
službu, hned ale slyším kroky, na 
rohu keřů postava zapískla, čekal 
jsem co bude dál a tu v malé chvíli 
ze čtyř stran parčíku před školou 
přišli čtyři pánové: Moc, inspektor 
školní Ostrý, učitel Abraham a za-
městnanec okresu Strachoň. Hned 
mi napadlo, že vartovali od veče-
ra, aby zjistili, kdo každoročně 
klade k pomníku kytici. Strachoň 
pronesl: “Tak vy tady kladete ty 
kytice k pomníku.“ Načež já jsem 
důrazně pravil: “Ano já je zde kla-
du za Sokol.“ Na což Strachoň: 
“A právě teď v půlnoci?“ Nato já 
jsem řekl: “Protože jsem právě 
přišel před malou chvílí ze země-
dělské schůze u MNV, tak jsem 

kytici zanesl místo až ráno hned 
nyní sem.“ Nato Strachoň: “Tak 
tu kytici dáte nyní tamhle na místo 
ke škole, kde jsou poprsí padlých 
partyzánů.“ Nato pravím: “Tam ji 
nedám, byl jsem sám přítomen při 
odzbrojování německého lazaretu, 
divím se vašemu počínání, víte, že 
naše vláda jezdí do Lán k hrobu 
presidenta Masaryka a klade tam 
kytice.“ Nato Strachoň: “To bej-
vávalo.“ Ozval se inspektor Ostrý 
a pronesl: “Máme tady také hroby 
padlých ruských vojínů.“ Mínil, 
že tam by se kytice hodila. Řekl 
jsem mu nato: “Dobře, já ji tam 
ráno odnesu.“ Vzal jsem kytici do 
rukou a řekl jsem s důrazem všem: 
“Divím se, že jako inteligenti tak-
to jednáte.“ Načež jsem s kyticí 
odešel domů a ráno položil jsem ji 
na hrob tam pochovaných ruských 
vojínů a partyzánů. 

Nutno dodat, že kytice se v den 
narození a úmrtí našeho prvního 
presidenta objevovaly i nadále po 
celá padesátá a šedesátá léta, a 
to i po násilném odstranění sochy 
28. června 1961. Stejně tak tomu 
bylo i v době normalizace v letech 

sedmdesátých a osmdesátých, 
protože socha byla zpět vrá-
cena 28. října 1968. Pokud 
vím, tak tehdy kytky nosil pan 
Jan Svačina, který v pořádání 
vzpomínkových akcí pokraču-
je dodnes. Bohužel „Honza“ 
nás nečekaně navždy opustil 
27. září ve svých 88 letech 
krátce po letošním zářijovém 
kladení věnců.

Petr Dvořáček
Foto: 
Ing. arch. Zdeněk Makovský, 
syn tvůrce sochy Vincence, při 
její instalaci na dolním konci 
Václavského náměstí v květnu 
1990. 

Návštěvníci výstavy Kde do-
mov můj? obdivují bystřickou 
sochu TGM 

Další  velký úspěch Jitky Benové v celostátní soutěži Karlovarský hlas
V úterý 14. října proběhlo v Karlo-

vých Varech výběrové kolo 38. roč-
níku soutěže v sólovém zpěvu se za-
měřením na neklasický hudební pro-
jev. Sálem místní základní umělecké 
školy se po celé odpoledne neslo 
několik desítek písní různých žánrů 
od muzikálu přes jazz, rock, pop, 
folk až po další alternativní směry. 
Konkurence byla vysoká, dokonce 
mezinárodní. Soutěže se účastnili 
žáci základních uměleckých škol, 
studentí konzervatoří, ale i zkušení 
zpěváci.

Do fi nálového kola se však moh-
lo probojovat jen 8 těch opravdu 
nejlepších. Jitka byla mezi nimi. 
Pětičlennou porotu ohromila písní 
Saving all my Love for you, s níž 
zazářila před několika lety americ-

ká zpěvačka Whitney Houston. To-
muto úspěchu předcházela několi-
kaměsíční intenzivní příprava, která 

zahrnovala nejen nácvik písní, ale 
také výběr vhodného repertoáru.

V dalším kole, které se uskuteč-

ní 14. listopadu v sálu karlovarské-
ho Hotelu Thermal, budou fi nalisté 
bojovat o umístění se dvěma pís-
němi. Jednu z nich zazpívají za do-
provodu jazzové hudební skupiny 
M. K. Collective, druhá bude dle 
propozic zpívaná v češtině.

V porotě zasednou známé osob-
nosti české hudební scény, před-
sedou bude tradičně hudebník 
a producent Karel Vágner, dalšími 
porotci například Jitka Zelenková 
a Zbyněk Drda.

Velké poděkování za podporu 
patří městu Bystřice nad Pernštej-
nem a ZUŠ Bystřice nad Pernštej-
nem.

Eva Čepičková, 
učitelka sólového zpěvu 

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
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100 let školy ve StrážkuDivadlo Víti Marčíka v Ubušínku

V Dolní Rožínce mají žáci moderní učebnu 
technických oborů

Vitamínový týden ve školní družině 
v Prosetíně

Ve čtvrtek 18. září byla v Základní 
škole Dolní Rožínka za přítomnosti 
starostů okolních obcí, zástupců Na-
dace ČEZ, vedení školy a zástupců 
žáků slavnostně otevřena zrekon-
struovaná učebna fyziky a chemie. 
Tyto předměty obvykle nepatří k těm 
nejoblíbenějším, učitelé se to ale 
rozhodli změnit. Díky moderní od-
borné učebně nabízejí svým žákům 
atraktivní výuku plnou pokusů s cí-
lem vzbudit u nich zájem o náročné 
předměty.

Kromě fyziky a chemie bude učeb-
na sloužit také k výuce přírodovědy. 
Nové pomůcky tak poslouží více 
než stovce žáků z prvního i druhého 
stupně.

K vyšší názornosti výuky přispěje 
například nově pořízený model gene-
rátoru, na němž mohou vyučující de-
monstrovat přeměny různých druhů 
energie na energii elektrickou. Také 

mechaniku mohou žáci prozkoumat 
pomocí nové vzdělávací sady. Vý-
uku optiky obohatí pokusy s diodo-
vým laserem. Lavice jsou vybaveny 
elektroinstalací, tudíž se žáci mohou 
těšit i na pokusy s elektrickými obvo-
dy. Učitelé mají k dispozici demon-
strační stůl vybavený kamerou, která 
umožňuje i žákům v poslední lavici 
sledovat pokusy na velkoplošné ob-
razovce.

Základní škola v Dolní Rožínce se 
výchově technických talentů věnuje 
dlouhodobě. Díky opětovné spolu-
práci se středními školami na projek-
tu EU „Přírodní a technické obory – 
výzva pro budoucnost” nabízí svým 
žákům zapojení hned do několika 
technických kroužků.

Na nové vybavení učebny přispěla 
Nadace ČEZ částkou 200 tisíc korun, 
další prostředky poskytly okolní obce 
- Dolní Rožínka, Blažkov, Bukov, 

Horní Rožínka, Mila-
sín, Moravecké Pav-
lovice, Rožná, Střítež, 
Zvole.

Všem, kteří pomohli 
vytvořit moderní pra-
coviště pro žáky, děku-
jeme a žákům a učite-
lům přejeme, aby se jim 
v nové učebně dobře 
studovalo.

V. Makovský, 
ZŠ Dolní Rožínka

V týdnu od 29. 9. do 3. 10. 2014 
proběhl v naší školní družině pro-
jekt zaměřený na zdravou výživu. 
V pondělí byl jablíčkový den (čer-
vený), v úterý hruškový (žlutý), ve 
středu švestkový (modrý), ve čtvr-
tek mrkvový (oranžový) a v pátek 
zelný (zelený). V těchto dnech si 
děti oblékaly ošacení v barvě kon-

krétního dne, vyráběli jsme zápichy 
do květináče, společně jsme tvořili 
tematické maxi obrázky. Povídali 
jsme si o jednotlivých druzích ovoce 
a zeleniny, o jejich původu, využití, 
odrůdách a hlavně jejich důležitosti 
pro zdraví.

Blanka Hlaváčková
ZŠ a MŠ Prosetín

Dne 20. září 2014 tohoto roku 
se konala oslava 100. výročí ote-
vření nové školy na náměstí ve 
Strážku, které se zúčastnili zá-
stupci vedení městyse, dále pak 
hosté z Bystřice nad Pernštejnem 
a ostatní. Tato významná událost 
byla spojena s výstavou fotografi í 
jak z období staršího, tak i součas-
ného, prohlídkou školních kronik i 
celé školy. Této akce bylo přítom-

no asi 60 lidí. Mrzí mě, že občané 
neprojevili větší zájem o historii 
této školy. Rád bych touto cestou 
upřímně poděkoval paní Mgr. Piší-
nové, současné ředitelce školy, p. 
Mgr. Aničce Knofl íčkové, pedago-
gickému sboru i civilním zaměst-
nancům školy a městysu Strážek 
za obětavost, bez níž by se tato 
akce nepodařilo uskutečnit k na-
prosté spokojenosti. Z kladných 

ohlasů máme 
velkou radost a 
udělali jsme pro 
to maximu. Tě-
ším se na další 
spolupráci.

Za organizáto-
ry Petr Brychta

V neděli 14. září odpoledne jsme 
v Ubušínku přivítali Víťu Marčíka 
s jeho loutkovým divadlem. I když 
nám počasí zrovna nepřálo, sešli 
jsme se na místním výletišti v hoj-
ném počtu jak místních, tak i přes-
polních diváků. Všichni jsme se těšili 
na pohádku Bajaja, kterou sám na-
psal, zrežíroval a zahrál Víťa Mar-
čík. Z ohlasu diváků bylo zřejmé, že 
představení mělo obrovský úspěch. 

Děti byly nadšené loutkovým di-
vadlem v lehce netradičním pojetí 
a my dospělí jsme si odnášeli pří-
jemný zážitek a snad i sdělení, po-
selství, a zároveň úsměv ve tváři.

Velké poděkování patří rodině 
Zikmundových z Brna, která pro nás 
tak skvělé nedělní odpoledne připra-
vila a zorganizovala.

OÚ Ubušínek, SDH Ubušínek
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Putovní pohár zůstal v PísečnémVZPOMÍNKY NA SLUNÍČKO
“Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.

Svítí, až háj se zelená.”

Tak podobně si zpívali naši žáci 
společně s paní Buchtovou, když na 
oslavu jara a přicházejícího slunce 
vyráběli ta pravá sluníčka pro své 
maminky. Jedno mrkalo, druhé se 
smálo, ale všechna zářila krásnými 
a jasnými barvami. Výtvarná dílna 
na tvoření s látkou a malbou na látku 
pro nás připravila právě paní Buch-
tová, s kterou spolupracujeme na po-
dobných projektech každý rok. Jsme 
rádi, že podobné akce nabízí.

Tak ať pro všechny svítí sluníčko 
nejen na obloze, ale i v srdci.

Za ZŠ Zvole H. Vítová

Projekt „Znám křišťálovou studánku…“ je ve své polovině.
V Habří 23. 9.2 014

Vážená paní Ing. Jar ilo Zemanová a vážený pane Mg . Mar ine Svo-
bodo, děkujeme Vám za obnovu habržské Mariiny st dánky. Oceňujeme 
Vaše úsilí zkrášlit přírodní kout  Zubří země, kde i my máme své kořeny 
a domov.

Vy asnažíme se zachovat st dánku v čistém stavu. Přejeme Vám obě-
ma, ale i všem, kteří přispívají ke zkrášlování Zubří země, hodně vy alosti 
a radosti z této bohulibé činnosti. 

Pet  a Zdeněk Tomšíkovi
chalupáři z Habří

Studánka V Kašově koutě (Rozsochy - místní část Kundratice)

Vítězové Václavského turnaje – mužstvo Písečné

PROSETÍN - NAŠE PŘÍRODNÍ ZAHRADA
Celý minulý školní rok se naše 

děti podílely na tvorbě nové tváře 
školní zahrady, aby byla hezká, 
užitečná a aby splňovala kritéria, 
která má mít přírodní zahrada (viz 
www.prirodnizahrada.cz).

Dne 9. září 2014 nás navštívila 

paní z centra pro ekologickou vý-
chovu „Chaloupky“. Po prohléd-
nutí zahrady a zdokumentování 
jednotlivých prvků nám byla udě-
lena plaketa „Přírodní zahrada“, 
která bude umístěna u vchodu do 
areálu zahrady.

MAS Zubří země ve spolupráci 
s MAS Rokytná realizují projekt ob-
novy studánek, který má za cíl mimo 
jiné opravit celkem 41 studánek. 
Projekt je podpořen dotací z Progra-
mu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. 
Realizace projektů spolupráce.

V současné době probíhají sta-
vební úpravy vybraných studánek. 
Na území MAS Zubří země je již 
kompletně opraveno celkem 18 
studánek a zbývajících 6 studá-
nek bude dokončeno v měsíci říjnu. 
Nového vzhledu se dočkaly např. 
studánky v Bystřici, Novém Městě 
na Moravě, Bobrové, Jimramově 
nebo Habří. Mapa všech studánek, 
které projdou obnovou, a fotografi e 
opravených studánek jsou k dispozi-
ci na internetových stránkách https://
www.facebook.com/maszubrizeme. 
Letos na podzim opět proběhne akce 
„Čištění a měření studánek“. Žáci 
partnerských základních škol se 
v podzimních dnech opět vydají ke 
svým studánkám a změří základní 
charakteristiky jako je teplota vody, 
pH vody a vydatnost pramene. Záro-
veň mohou porovnat, jak se změnil 
vzhled studánek a blízkého okolí. 

Jedním z výstupů projektu bude 
i sborník studánek. Sborník bude ob-
sahovat základní informace o opra-
vených studánkách, jméno patrona, 
tedy školy, která studánku střeží, 
fotodokumentaci před a po opravě, 
rozbor kvality vody a v neposlední 
řadě i pověst či povídku, která se ke 
studánce vztahuje. 

Tímto bychom chtěli vyzvat vás 
čtenáře, abyjste nám pomohli po-
věst nebo povídku vyhledat popř. 
vymyslet. Pokud znáte pověst, kte-
rá se vztahuje k našim studánkám, 
prosím kontaktujte nás na mailové 
adrese znam.studanku@gmail.com 
nebo na tel. čísle 728 479 342. Bu-
deme velice rádi, když se o pověst 
s námi podělíte. Pověst nebo povíd-
ku ke studánce můžete rovněž i vy-
myslet, fantazii se meze nekladou. 
Vydání sborníku je naplánované na 
jaře 2015. 

Na závěr bychom rádi zveřejni-
li děkovný dopis. Přišel od Petra 
a Zdeňka Tomšíkových z Habří, kteří 
převzali patronát nad Mariinou stu-
dánkou. 

Martin Svoboda, 
MAS Zubří země, o.p.s.

Certifi kací ale naše péče o za-
hradu nekončí, budeme ji rádi 
zkrášlovat a opečovávat dál.

Blanka Hlaváčková
ZŠ a MŠ Prosetín

V neděli 28. září uspořádal Spor-
tovní klub v Písečném již 27. roč-
ník tradičního Václavského turnaje 
v kopané o putovní pohár. Turnaje 
se aktivně zúčastnila mužstva Dale-
čína, Domanína, Rodkova, Ujčova, 
Velkých Janovic a domácí fotba-
listé. Ze dvou skupin se do fi nále 
probojovali fotbalisté Domanína 
a Písečného, domácí po vyrovnaném 
boji zvítězili na penalty a na rok si 

tak „přivlastnili“ putovní pohár. Na 
třetí příčce se umístili fotbalisté 
Ujčova. Nejúspěšnější mužstva byla 
odměněna věcnými cenami. Díky 
příkladné organizaci, skvělému po-
časí a občerstvení turnaj zhlédla více 
než stovka příznivců tohoto sportu. 
Všichni odcházeli spokojeni s tím, 
že do roka a do dne se na turnaji 
v Písečném opět setkají.

-DR-

Plaketa „Přírodní zahrada”
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V sobotu 4. října se z bystřického náměstí vydalo 50 účastníků na kole 
nebo pěšky Zubří stopou po Bystřicku. 

Nejkratší trasa zavedla polem a lesem odvážlivce na Aueršperk a výkon-
nější chodci si prošli na trase 25 kilometrů i Zubštejn, Pyšolec, Vír a Karasín. 
Pro cyklisty byla připravena trasa 38 kilometrů, která se již tradičně protáhla 
tak, aby cyklistům z nejbližších krás Bystřice nic neuniklo.

Zubří stopou se vydali chodci nejen z Bystřicka, ale také účastníci z Kolí-
na a z jihomoravského Rohatce u Hodonína.

Děkujeme všem za účast, za pomoc dobrovolníkům a těšíme se na další 
ročník. Věříme, že se turistický pochod stane v našem městě opět tradicí.

-lv-

ZUBŘÍ STOPOU PO BYSTŘICKU

Šermíři TJ Sokol Bystřice n. P. zahájili přípravu soustředěním
16. - 23. 8. 2014 . Naší šermíři, spolu s dalšími šermíři z České republiky 
a Slovenska, se zúčastnili soustředění, kde bylo 80 sportovců. Pořadatelem 
byl oddíl šermu při TJ Sokol Bystřice n. P. (viz foto).
06. 09. 2014 Wroclav Polsko 
První velice těžký turnaj na začátku sezóny, 73 startujících
Kadeti: 52. místo Robert König, 58. místo Radek Šibor, 63. místo Marek 
Totušek 
13. 09. 2014 Györ Maďarsko, světový pohár kadetů

První světový pohár 214. startujících z celého světa (velice cenná zkušenost)
156. Robert König, 201. místo Radek Šibor společně s Markem Totuškem. 
20. 09. 2014 Ostrava, Čermákův memoriál
Kadeti: 2. místo König Robert, 6. Totušek Marek, 22. Mička Ivo
21. 09. 2014 Slovenský pohár Šamorín
Starší žáci: 1. místo Totušek Marek, 3. místo König Robert
Starší žačky: 3. místo Isabela Sedláková a 7. místo Eliška Malíčková

Gratuluji VK

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• KOUPÍM starší chalupu k rekonstrukci – okolí 20 km. Tel. 732 381 285

• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici nebo okolí do 
30 km. Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 722 624 829

• PŘIJMEME mezi sebe nové komunikativní spolupracovníky min. SŠ. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, solidní fi nanční ohodnocení, fl e-
xibilní pracovní čas, školení a benefi ty. Oblast působení Žďársko, Bys-
třicko, Velkomeziříčsko. Kontakt: osobně v kanceláři ČSOB pojišťovny 
na Veselské 4, Žďár nad Sázavou,nebo e-mail: csobpojzdar@gmail.com. 

• PRONAJMU RD v Nedvědici 1 + 3, k dispozici garážové stání a pergo-
la. Nájem 6.000 Kč + inkaso 4 .000 Kč. KontaKT 775 216 521.

•
•
•

•
•
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

Německý 7-komorový 
profilový systém 
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační 
vlastnosti
Uw až 0,76 W/(m2K)

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 520 855
mobil: 605 500 442
e-mail: bystrice@vpo.cz
Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

Poradenství s výběrem pneumatik přímo v servisu.

nově otevřené...

Kompletní péči o Vaše vlasy zajistí

Iva Havelková
tel.: 733 415 089

Marcela Dvořáková
tel.: 603 723 135

a

Pro tyto pozice nabízíme:

DISPONENT / PLÁNOVAČ

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ / SOUSTRUŽNÍK
Požadujeme: 
SŠ nebo SOU s technickým 

zaměřením 
 (nejlépe zaměření strojírenství)

po zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání 
zajímavou práci, možnost osobního růstu
benefi ty (týden dovolené navíc, školení, individuální výuka jazyků 

přímo ve společnosti, po zapracování příspěvek na životní nebo 
penzijní připojištění, příspěvek na stravování)

zázemí mezinárodní společnosti
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s 
životopisem na adresu: Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem, resp.  e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566 590 824, 566 590 823. 

Náplň práce: 
plánování výroby
zajištění operativního nákupu
práce s programem pro řízení 

výroby a skladů
komunikace s německou 

mateřskou společností
komunikace s tuzemskými 

i zahraničními dodavateli
Požadujeme: 
min. SŠ vzdělání technického 

směru

www.werawerk.cz

Jsme dceřinou společností německé skupiny Wera 
a ve strojírenském oboru patříme ke světové špičce. 
V České republice působíme od roku 1995, zabýváme 
se výrobou vysoce kvalitního utahovacího nářadí 
pro profesionální použití. Jsme certifi kováni dle norem ISO 9001 a 14001. 
V současné době zaměstnáváme 550 pracovníků. 
Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo pracovnice 
na tyto pozice:

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ / SOUSTRUŽNÍK

DISPONENT / PLÁNOVAČ
uživatelská znalost práce 

s počítačem 
 (Excel, Word, MS Outlook,..)
aktivní znalost německého jazyka 
znalost anglického jazyka 

výhodou
samostatnost 
velmi dobré komunikativní 

a organizační schopnosti
schopnost týmové práce, 
časová fl exibilita

praxe v oboru výhodou

Uvítáme: 
praxi na CNC strojích nebo 

v oblasti soustružení 

HRABÁRNA
Velikosti: 0 do 3XXL
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