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V neděli 9. října 2011 se v Bystřici konaly opět tradiční hody s májí. 
Soudní stolice zase přednesla peprný ortel, beran však byl znovu díky 
pardonu osvobozen.

Hodový program obohatila už v sobotu country kapela The Mery-
len, v neděli nechyběl závod v pojídání bramborových šišek sypaných 
mákem, zahrály Bystřická kapela, ABBA revival z Hranic na Moravě 
i dechový orchestr ZUŠ. Nechyběl ani žid s židovkou, prošly hodové 
maškary, jen to počasí jaksi nepřálo...                                           -HJ- 

BERAN OPĚT HODY PŘEŽIL...
Za přítomnosti vedení města, 

mikroregionu a za slušného zájmu 
veřejnosti byla v neděli 9. 10. 2011 
slavnostně otevřena Galerie v prů-
chodu u městské tržnice v Bystřici 
nad Pernštejnem. Ke zpestření celé 
akce přispěla Bystřicka kapela svým 
hudebním vystoupením.

Město Bystřice a Mikroregion 
Bystřicko organizují od roku 2005 
již tradičně dětské výtvarné soutě-
že, ze kterých vzniká řada dětských 
prací zaměřených m.j. na historické 
a přírodní zajímavosti Bystřicka. 
Kromě putovních výstav, znám-
ky, užití kreseb jako podkladu pro 
tvorbu loga a maskota Vodomila 
a součásti informačních a naučných 
panelů, řada kreseb, které mají své 
neopakovatelné kouzlo, na své další 
užití teprve čeká.

Impulsem pro vznik galerie byl 
tedy soubor dětských kreseb s ná-
měty z Bystřicka, který vznikl z pěti 
ročníků dětských výtvarných soutě-
ží. Výtvarné práce jsou pozvánkou 
na Bystřicko, které je zde zachyce-

Slavnostní otevření Galerie v průchodu

Foto: M. Špaček

no s neotřelým dětským pohledem 
a fantazií. Ať už jde o kresby z prv-
ního ročníku soutěže, kdy se hle-
dalo logo pro rozvojové projekty 
Bystřicka a maskot pro Svrateckou 
vodohospodářskou naučnou stezku, 
či výtvarné práce zachycující život 
u potoků a říček Bystřicka, odvážně 
navrhující známku pro Bystřicko 
nebo zabydlující Bystřicko pohád-
kovými bytostmi, vždy v nich najde-
me něco, co nás zaujme, zapůsobí 
na nás. Neopakovatelný nadhled, za-
jímavé a půvabné detaily, angažova-
nost - zejména u kreseb pátého roč-
níku soutěže, které byly tvořeny již 
přímo pro obce, láska malých autorů 
k domovu, která se v kresbách proje-
vuje, to vše nás potěší a často i dojme. 

Cílem akce bylo také ozvlášt-
nit anonymní průchod na náměstí, 
nabídnout místním obyvatelům 
i návštěvníkům Bystřicka dětský 
pohled na to, co Bystřicko charakte-
rizuje, a současně podpořit tvořivost 
a snahu dětí i škol. 

Foto: J. Zemanová
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INZERCE

Poradenství s výběrem pneumatik.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ŘÍJEN - LISTOPAD ŘÍJEN - LISTOPAD 20112011
Datum Akce Místo Organizátor

17.  9. - 31.  11.  2011 Malí ské sympozium – výstava obraz P dní galerie muzea Jimramovské Pavlovice

23. 10. - 30. 11. 2011 Mykologická poradna M stské muzeum M stské muzeum

29. 10. 2011 Farmá ské trhy; 8.00 hod. Masarykovo nám. M sto Byst ice n. P.

29. 10. 2011 Varhanní koncert; 18.00 hod. kostel sv. Vav icne ímskokatolická farnost

29. 10. 2011 II. liga muž  ve florbale; 19.00 hod. Sportovní hala ASK Byst ice n. P.

30. 10. 2011 II. liga muž  ve florbale; 15.00 hod. Sportovní hala ASK Byst ice n. P.

30. 10. 2011 Muzikálový ve er; 19.00 hod. velký sál KD Magna Diesis

31. 10. 2011 Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P.

1. 11. 2011 Tajemství sakurového kv tu; 19.30 hod. malý sál KD KD Byst ice n. P.

3. 11. 2011 Prodloužená; 18.30 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P.

5. 11. 2011 Setkání harmoniká ; 14.00 hod. KD Byst ice n. P. KD Byst ice n. P.

5. 11. 2011 P edhodová zábava; hrají Pikardi; 20.00 hod. KD V chnov SDH V chnov

4. - 6. 11. 2011 Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Medková

6. 11. 2011 Turnaj ve volejbalu - ženy Sportovní hala Felcman

6. 11. 2011 V chnovské hody s májí; hraje Bobr vanka; 14.30 hod. P ed Hasi skou 
zbrojnicí SDH V chnov

8. 11. 2011 Setkání k es anských senior ; 14 hod. Orlovna SKS – Orel Byst ice

9. 11. 2011 Koncert: Jakub Smolík a F. K. Band; 19.30 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P.

11. 11. 2011 Koncert Byst ické kapely; 19.00 hod. velký sál KD Byst ická kapela

11. 11. 2011 P edhodová zábava; hraje Arzenal; 20.00 hod. KD Píse né SDH Píse né

11. - 13. 11. 2011 Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala R. Ondrášek + L. Velínská

11. - 13. 11. 2011 Svatomartinské menu – víkend plný chutí, v ní a mladého vína Slovácká chalupa Slovácká chalupa v Rožné

12. 11. 2011 Zápas v házené - muži Sportovní hala TJ Sokol Byst ice n. P.

12. 11. 2011 Hodová zábava; 20.00 hod. KD Vír SDH Vír

13. 11. 2011 II. liga ve florbale; 11.30 hod. Sportovní hala ASK Byst ice n. P.

15. 11. 2011 Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P.

16. 11. 2011 Studentský bál; 20.00 hod. velký sál KD Studentský klub p i 
VOŠ a SOŠ

18. 11. 2011 Oldies party s hudbou 60-90 let; hraje DJ Hejtmánek; 20.00 hod. Slovácká chalupa Slovácká chalupa v Rožné

19. 11. 2011 Velká cena M sta Byst ice nad Pernštejnem velký sál KD SSK 0303 Byst ice n. P.

19. 11. 2011 Liga Vyso iny muž  ve florbale; 9.00 hod. Sportovní hala ASK Byst ice n. P.

19. 11. 2011 Sout ž o nejlepší št pánovský mou ník; 16.00 hod. p ísálí KD Št pánov n. 
S. SŽ Št pánov n. S.

20. 11. 2011 Liga Vyso iny starších  žák  ve florbale; 9.00 hod. Sportovní hala ASK Byst ice n. P.

21. – 23. 11. 2011 Festival outdoorových film ; 18.00 hod a 20.00 hod. KD Byst ice n. P. M sto Byst ice n. P.

23. – 27. 11. 2011 Záv re né soust ed ní p ed MS ve florbalu – ženy Sportovní hala fbU

25. – 27. 11. 2011 Zv inové hody Slovácká chalupa Slovácká chalupa v Rožné

26. 11. 2011 Koncert kapely Vypsaná Fixa sokolovna Tranzistory o.s.

27. 11. 2011 P ehlídka od v : Dív í válka; 15.00 hod. velký sál KD Hana Baxantová

29. 11. 2011 D tské divadelní p edstavení: Návšt va v pekle; 10.00 hod. velký sál KD KD Byst ice n. P.

29. 11. 2011 36. Ochutnávka vín; 19.30 hod. malý sál KD KD Byst ice n. P.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Jubilanti

Úmrtí

Narození

V půli září proběhl na fotbalo-
vém hřišti v Domaníně další ročník 
již tradičního turnaje v kopané. Po 
mnoha létech, kdy turnaj ovládli 
domácí fotbalisté, se tentokrát po-
dařilo vydobýt si vítězství týmu ze 
Ždánic, který v turnaji hraném mezi 
5ti týmy systémem každý s každým 
skončil nakonec na skóre před muž-

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

Fotbalový turnaj v Domaníně

GYNEKOLOGICKÁ 
AMBULANCE 

MUDr. Lenka Minářová  

zdravotní  středisko Vír 172 
každé úterý    7.15 – 11.15 hod.
tel.: 566 575 206
zdravotní středisko Nedvědice 103
úterý  12.00 – 17.30 hod.
tel.: 603 724 634
Poliklinika Nové Město n. Mor.
pondělí    7.15 – 11.15
středa  12.30 – 16.3O
pátek    7.30 – 11.30
tel.: 602 479 428
Obce ve správním obvodu 
Bystřice n. P. pod obec Vír      
úterý    7.15 – 11.15 
tel.: 566 575 206

OBČANSKÁ PORADNA 
Bystřice nad Pernštejnem 

tel.: 566 688 227

úterý  8.30 – 12.00    
                *12.30 – 17.00*
čtvrtek    8.30 – 12.00      
                  12.30 – 17.00
* pouze pro objednané

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY

Slavnostní otevření Galerie v průchodu
(Pokračování ze str. 1)

V Galerii v průchodu je umístěno 
35 dětských kreseb na plastových 
deskách z 10 škol (ZUŠ Bystřice 
n.P., ZŠ Rožná, ZŠ Štěpánov n.S., ZŠ 
Bystřice n.P. – Nádražní ul., ZŠ TGM 
Bystřice n.P., ZŠ Bystřice – Tyršova 
ul., Gymnázium Bystřice n.P., ZŠ 
Moravské Prusy, ZŠ Rovečné, ZŠ 
Rozsochy).

Děkuji za organizátory všem 
účastníkům výtvarných soutěží (sa-
mozřejmě i zúčastněným základním 

stvem Domanína. Počasí se opět vy-
dařilo a o zpestření se opět postaralo 
několik tanečních vystoupení do-
manínských děvčat. K nim se letos 
přidalo i několik malých místních 
chlapců ve fotbalových dresech, kte-
ří  s děvčaty převlečenými za Šmou-
ly předvedli pravý Šmoulí trénink.
Zdeněk Skula, předseda samosprávy

školám), kterých bylo za 5 ročníků 
bezmála 300 a doufám, že i v dal-
ších letech bude o výtvarné soutěže 
zájem jako doposud. Všechny Vás 
tímto zveme k návštěvě nově ote-
vřené Galerie v průchodu a k pro-
hlídce dětských výtvarných prací.

Doufám, že dětské kresby, které 
hlídá webová kamera, budou pro 
veřejnost stále krásné a vandalové 
se jim z daleka vyhnou. 

Jarmila Zemanová

Myslivecké sdružení Doma-
nín zve veřejnost na tradiční 
Poslední leč v Domaníně, která 
se bude konat v kulturním domě 
v sobotu 19. listopadu od 20 ho-
din, hraje Zuberská šestka.

Poslední leč v Domaníně

10.8.  Tomáš Štětina
11.8.  Adrián Varga
19.8.  Kryštof  Pučan
26.8.  Nikol Minářová

LISTOPAD 2011
Bohumila Jirčíková   87 let
Jaroslav Mikšík   80 let
Vlasta Vondráčková   80 let
Josef Hudec   80 let
Jitka Uhrová  MUDr.  80 let
Josef Malý   70 let
Vlastimil Jílek   70 let

Úmrtí 
14.8.  Stanislav Císař
16.8.  Aleš Štipák
19.8.  Karel Hůrka
23.8.  Anna Čanková
25.8.  Vladimír Handl Ing.
30.8.  Jarmila Schwarzerová
  8.9.  Alena Bukáčková
12.9.  Martin Ladvenica
24.9.  Anna Valešová



ZPRÁVY Z MĚSTA
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Příprava rozpočtu příštího 
roku je v této době vždy rituál, 
který se opakuje se železnou 
pravidelností v mnoha organi-
zacích. Důležitá fáze je to pře-
devším v činnosti měst a obcí. 
Tyto veřejnoprávní korporace 
jsou závislé na příjmu z daní, 
dotacích nebo hospodářské čin-
nosti. Musí předložit rozpočet 
ke schválení kolektivnímu or-
gánu a najít shodu ve výdajích. 
Mnohdy nedojde k dohodě a po 
dlouhou dobu se pracuje v roz-
počtovém provizoriu, kdy je 
radnice částečně paralyzovaná. 
V letošním roce je vše obzvláš-
tě komplikované, protože naše 
země prochází krkolomnými re-
formami a ekonomickými zvra-
ty. Ekonomika na základě před-
pokladů nedává tradiční jistoty 
daňového výběru a dalšího roz-
dělení. Sociální oblast zásadně 
mění svoji stabilitu a zdražo-
vání téměř všeho zboží vstoupí 
do života všech našich občanů. 
Sestavování pravdivého roz-
počtu se opravdu rovná věštění 
z křišťálové koule. Ono totiž 
rozdělování daní musí předchá-
zet jejich výběr. Jak se fi rmy 
i občané zachovají? Když za-
čnou hodně šetřit, bude výběr 
daní menší, i když se procentu-
álně zvedne. Pokud se omezí so-
ciální dávky pro méně majetné 
lidi a rodiny, klesne zcela jistě 
jejich základní spotřeba. Nemys-
lím, že všichni občané závislí na 
pobíraní sociálních dávek, jsou 
občany z vyloučených lokalit 
a spekulanti. Poklesem spotře-

by jistě nepřibude pracovních 
míst, takže i opravdová snaha 
o získání zaměstnání bude tzv. 
Labutí písní. Zdražení základ-
ních životních potřeb na druhé 
straně komplikuje život živnost-
níkům ve službách. Pokud mám 
hluboko do kapsy, omezím holi-
če a kadeřníka, nepůjdu na oběd 
do restaurace, opravu střechy 
provedu sám nebo pozvu melou-
cháře, byt mohu vymalovat také 
sám. Je mnoho činností, kdy se 
rozhodujeme, zda využít odbor-
níka nebo pracovat jako kutil.

Příprava rozpočtu města na 
rok 2012 tedy vychází z odha-
dů, a to velmi pesimistických. 
Výši příjmů plánujeme ve výši 
roku 2006 a ještě se bojíme, že 
nemusí být naplněny. S nižšími 
příjmy zákonitě přicházejí nižší 
výdaje. Několik zásadních akcí 
jsme museli zastavit a několik 
jich je ohroženo. Zásadně platí, 
že rozpočet města bude vyrov-
naný jako v minulých letech.

Ale abych nekončil úplně pe-
simisticky. V minulých letech 
jsme mnoho věcí vybudovali, 
využili jsme dotací, a tak snad 
i tuto obtížnou dobu překonáme. 
Kromě řešení nevyhovující škol-
ky Korálky není nic tak akutní-
ho! Hlavně však lidé musí velmi 
obezřetně vydávat svoje fi nanční 
prostředky a snažit se budovat 
alespoň malou úsporu pro nena-
dálé výdaje. Já pevně věřím, že 
se vše musí obrátit k lepšímu. 
Už aby to bylo!!!

Karel Pačiska, starosta

Podzimní zamyšlení nad rozpočtem
Na odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem 

se množí dotazy občanů ohledně podmínek pro spalování nebo pro jinou li-
kvidaci rostlinného materiálu a bohužel jsou evidovány i stížnosti na někte-
ré spoluobčany, kteří nerespektují platné zákony a spalují buď doma (např. 
v kotli ústředního topení) nebo na zahradě odpady, jako např. PET lahve, od-
pad z plastů, pneumatiky apod. nebo takto spalují mokré dřevo a mokrý 
rostlinný materiál. Co tedy lze v domácích podmínkách legálně spalovat a co 
takto spalovat nelze?

Ve smyslu zákona číslo 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů, 
upozorňujeme majitele nemovitostí, že v otevřených ohništích, zahradních 
krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, 
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrob-
cem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminová-
ny chemickými látkami. Každý je povinen omezovat a předcházet znečištění 
ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Orgán obce 
v přenesené působnosti může nařízením obce stanovit podmínky pro spalování 
rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob 
pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 185/2001 Sb. 
o odpadech, místní vyhláška, likvidace zeleného odpadu a rostlinných zbytků). 
Při stanovení podmínek  spalování suchých rostlinných materiálů se přihlíží ze-
jména ke klimatickým podmínkám (směr větru), stavu ovzduší ve svém územ-
ním obvodu (rozptylové podmínky), k vegetačnímu období a hustotě obytné 
zástavby (neobtěžovat svým konáním majitele sousedních nemovitostí). 
K vytápění je možno použít jen schválená paliva ve smyslu § 3 odst. 4 zákona 
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Při spalování paliv jsou provozovatelé ma-
lých stacionárních zdrojů (zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu 
nižším než 0,2 MW) umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro 
individuální rekreaci povinni dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat 
kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. 

Je zakázáno pálení jakýchkoli odpadů (ve smyslu zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb.), a to zejména plastů, pneumatik a výrobků z ropných 
produktů! V žádném případě není přípustné pálení plastů a ostatních 
umělých hmot nejen na otevřeném ohništi, ale i v topeništích pro vytápění 
rodinných domků (kotle, kamna, krby). Orgán obce může stanovit pokutu 
ve výši až do 150 000,- Kč osobě, která poruší výše stanovené povinnosti.

 Z uvedeného mj. vyplývá, že jakékoliv dřevo, např. ze staveb, je nutno roz-
řezat a spálit v topeništích pro vytápění rodinných domků nebo dřevo vhod-
né ke spalování (kmeny, větve bez kořenového systému, dřevo ze stavebních 
a ostatních demolic, chemicky neošetřené, staré palety a další) odevzdat ve 
sběrném dvoře. Ostříhané a ořezané větve z ovocných a okrasných stromů či 
keřů na zahradě je možné po vyschnutí rovněž spálit, a to buď v topeništích 
nebo na otevřených ohništích nebo opět odevzdat ve sběrném dvoře. Biologic-
ky rozložitelný odpad (vyhrabaná a posečená tráva, listí a ostatní rostlinné 
zbytky apod.) lze využívat jako zelený odpad do kompostu nebo se musí 
likvidovat odvezením do sběrného dvora. Provozní doba na sběrném dvoře: 

 Po, St, Pá      9.00 – 17.00    Čt      zavřeno   
 Út                   7.00 – 14.00    So      8.00 – 12.00

Spalování vlhkých rostlinných materiálů, které nehoří jasným plame-
nem a kouř z ohně zamořuje širší okolí, není přípustné. Dále upozorňuje-
me na zákaz ukládání ořezaných větví apod. na veřejných prostranstvích 
a na zákaz vypalování suché trávy. I v těchto případech může orgán obce 
stanovit pokutu ve výši až 150 000,- Kč osobě, která poruší jmenované 
povinnosti.                                                               Odbor životního prostředí

Město Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje záměr na proná-
jem nebytového prostoru v domě č.p. 643 na ulici Hornické (DPS) 
o ploše 48 m2. Výše nájemného 420 Kč/m2/rok + služby s nájmem spo-
jené (bližší informace ing. Ivan Buchta tel. 566 590 333).

CO LZE SPALOVAT A CO SPALOVAT NELZE!

Jako dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejňujeme 
informaci, že  je možné nahlédnout do návrhu koncepce:“Aktualizace Pro-
gramu rozvoje Kraje Vysočina“ (včetně vyhodnocení vlivů této koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví) – dále jen „návrh koncepce“. S návrhem 
uvedené koncepce je možné se seznámit na úřední desce zdejšího městského 
úřadu (resp. na odboru životního prostředí) a dále např. v místním tisku. 

Současně upozorňujeme, že každý může zaslat své písemné vyjádření 
k návrhu koncepce – nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného pro-
jednání návrhu koncepce. Toto veřejné projednání proběhne nejdříve dne 
21. 10. 2011. 

Do návrhu koncepce (včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví) lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na inter-
netových stránkách  http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód kon-
cepce MZP110K.

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
(včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví)

OZNÁMENÍ

Kapela natočila své první CD
 Muzikanti z Bystřické kapely 

spolu se svým kapelníkem Vác-
lavem Ondrou vás tímto srdečně 
zvou na koncert Bystřické kapely, 
který se koná 11. 11. 2011 v 19 
hodin ve velkém sále KD v Bys-
třici n. P.

Spolupořadatelem tohoto kon-
certu je Kulturní dům v Bystřici 
nad Pernštejnem. Celým večerem 
vás bude provázet známý brněn-

POZVÁNKA KONCERT 
BYSTŘICKÉ KAPELY

ský moderátor, zpěvák a milovník 
dechovky Karel Hegner.V průběhu 
večera vystoupí dcera pana Josefa 
Kšici, která se také spolupodílela 
na vzniku tohoto CD.

Přijďte tímto oslavit tradici 
dobré dechovky v našem regionu 
a podpořit tak snahu a úsilí všech 
zúčastněných, kteří na celém pro-
jektu pracovali.

Na setkání s vámi se těší Václav 
Ondra, kapelník Bystřické kapely.
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Exkurze žáků ZŠ TGM - Dlouhé StráněV září vyráží žáci osmých tříd 
na fyzikálně-zeměpisnou exkurzi, 
jejímž cílem je přečerpávací vodní 
elektrárna Dlouhé Stráně. Ta leží na 
moravské straně Hrubého Jesení-
ku. Může se pochlubit třemi „nej“. 
Je vybavena největší reverzní vodní 
turbínou v Evropě, má největší insta-
lovaný výkon v ČR a je elektrárnou 
s největším spádem u nás – 510,7 m.

Osmáci se tyto informace do-
zvěděli od sympatického průvod-
ce, v infocentru elektrárny zhlédli 

Už 30. ročník má za sebou 
CORNY atletický pohár střed-
ních škol, který se konal na atle-
tickém stadionu v Novém Městě 
na Moravě 21. září 2011.

V předcházejících ročnících se 
studentky Gymnázia Bystřice n. P. 
probojovaly do regionálního kola, 
dvakrát dokonce až do republi-
kového fi nále, kde vždy shodně 
obsadily 6. místo. Po odchodu tří 
klíčových atletek, které úspěšně 
ukončily studium na gymnáziu, 
se podařilo více než důstojně na-
vázat na tyto výjimečné výsledky. 
Družstvo dívek obsadilo 2. místo 
ziskem 6826 bodů, což málokdo 
čekal. Podařilo se doplnit sestavu 

Atletky z gymnázia tentokrát stříbrné!

nadějnými atletkami tak, že vý-
sledek je příjemným překvapením 
a družstvo má perspektivu. Sou-
středěné výkony všech, individuál-
ní nasazení a vůle po dosažení nej-
lepšího výkonu zaručily stříbrnou 
medaili mezi devíti zúčastněnými 
družstvy.

11 dorostenek - B. Kunčíko-
vá, M. Vrbková, R. Dufková, E. 
Hrbáčová, V. Suchá, J. Pišínová,

 B. Konvalinková, E. Veselá, 
M. Janíčková, A. Neterdová, 
Z. Lisá - skvěle reprezentovalo 
svoji školu.Výsledky najdete na 
www.gybnp.cz.

Libuše Císařová, 
Gymnázium Bystřice n. P.

ADAPTAČNÍ DEN PRO ŠESŤÁKY ZE ZŠ TGM

Nastal nový školní rok a do 
šestých tříd na ZŠ T.G.Masary-
ka přišly děti z pátého ročníku. 
Při vstupu do tříd na ně čekaly 
i dvě nové třídní učitelky. Bě-
hem prvního týdne se všichni 
vzájemně okukovali a pro lepší 
poznání společně absolvovali 
tzv. adaptační den.

6. B pod vedením třídní uči-
telky Marie Horákové vyrazila 
13. září na seznamovací výlet na 
Borovinku. O dva dny později 
je následovala 6.A s třídní uči-
telkou Marií Nebolovou. Trasa 
vedla přes Domanínský rybník.

Obě třídy během cesty hrály 

Dne 8. 4. 2011 se Gymnázium 
Bystřice nad Pernštejnem stalo tzv. 
„Školou pro udržitelný život“. Co to 
pro školu znamená? Může čerpat 
dotace, navštěvovat zdarma exkurze, 
workshopy,… pořádané, vypsané  or-
ganizacemi zabývajícími se přírodou, 
zdravým životním prostředím, ekolo-
gií, spoluprácí škol s veřejností (Nada-
ce Partnerství, Partnerství o.p.s., Sever, 
Lipka, Chaloupky o.p.s.). V tomto 
roce jsme podávali 2 žádosti vypsané 
těmito nadacemi. První v rámci pro-
gramu „Škola pro udržitelný život“ 
a druhou  na jeho podvýzvu „Pro pří-
rodu se stromy“. Obě tyto výzvy na-
bízely maximální částku 55 000,- Kč. 
Byli jsme podpořeni v druhé výzvě 
částkou 50 785,- Kč. Během plánová-
ní a tvorby žádostí do těchto programů 
se ale objevila zajímavá výzva „Pří-
rodní zahrady“ , na maximální částku 
80 000,- Kč, z Kraje Vysočina. Jelikož 
náš zamýšlený projekt splňoval po-
žadavky výzvy, tak jsme se rozhodli 
zažádat. Moc jsme si nevěřili, protože 
jsme věděli, že je Krajem Vysočina 
vypsána poprvé a bude mít zřejmě 
velký ohlas. Co se ale ještě v polovině 
června zdálo nemožné, se stalo skuteč-
ností. Na konci června nám Rada Kra-
je Vysočina přidělila tuto dotaci v plné 
výši. Co vlastně znamená „přírodní 
zahrada a čím se liší od ostatních“? 
Liší se svou trvalou udržitelností, což 
je jeden z nejdůležitějších důvodů pro 
její zakládání. Jde o vytvoření rozmani-

„ZAHRADA POZNÁNÍ A RELAXACE“

tého ekosystému, ve kterém se rostliny 
a živočichové vzájemně podporují 
a poskytují si výhodné podmínky k ži-
votu. Sázejí se původní odolné rost-
linné druhy. Co vůbec přinese tento 
projekt studentům a veřejnosti? 
Bude se jednat o certifi kovanou polo-
otevřenou zahradu s možností využití 
tzv. „Zahradní turistiky“, „Ukázkovou 
přírodní zahradu“ (tzv. „Velký je-
žek“, pro více informací: http://www.
prirodnizahrada.eu/). Zahrada bude 
v pracovních dnech od 16 do 18h, dále 
v projektové dny, na „workshopy“, „bi-
otrhy“, exkurze,… otevřena veřejnosti 
a můžete v ní nalézt venkovní učebnu, 
místa k odpočinku, poznávací dend-
rologickou stezku, tzv. hmyzí hotely, 
ptačí budky, pítka pro ptáčky, zajíma-
vé solitéry… přispěje k estetičtějšímu 
prostředí, konkretizaci a praktičnosti 
výuky, umožní výuku v přírodě, na-
jdete v ní nové náměty, poznání, po-
skytne místo pro volnočasové, kultur-
ní aktivity… Kde se bude nacházet? 
Jako nejvhodnější prostor pro tuto za-
hradu jsme zvolili nevyužitý pozemek 
za gymnáziem.

Děkujeme všem partnerům tohoto 
projektu za podporu a vítáme jakékoliv 
další partnery, sponzory a pomocníky 
z řad veřejnosti. Nyní stojíme na prahu 
realizace tohoto „snu“ a moc si přeje-
me, aby se opravdu stal skutečností. 
Pomozte nám k jeho splnění, i Vaše po-
moc může být velkým krokem vpřed!!!

Marcela Tučková

Zapojení Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem do sítě škol 
ŠUZ a získání 2 dotačních programů na realizaci projektu

o celém díle krátký dokument. Ná-
sledovala prohlídka podzemní stro-
jovny. Z hlubin země jsme vyrazili 
autobusem k horní nádrži, která se 
nachází v nadmořské výšce 1350 
metrů a odkud je nádherný výhled 
nejen na dolní nádrž na říčce Divoká 
Desná, ale i na panoramata Hrubého 
Jeseníku.

Fyzikální exkurze se dostala do 
cíle, ale před námi ležel i cíl země-

pisný – zdolání Pradědu a pozoro-
vání měnící se fl óry. Statečně jsme 
stoupali kamenitou, ale fascinující 
cestou k nevyššímu vrcholu Jese-
níků. Odměnou nám byl ostrý vítr, 
bolavé nohy a občerstvení v místní 
restauraci. Cesta dolů už nebyla pří-
liš náročná a rychle všem utekla.

Sladkou tečkou za naším putová-
ním mělo být posezení v lázeňské 
cukrárně ve Velkých Losinách, ale 

z technických důvodů byla bohužel 
uzavřena. S nízkou hladinou cukru 
v krvi jsme se vraceli zpátky a spo-
kojeně mohli konstatovat, že díky 
pěknému počasí, slušnému chování 
všech žáků a skvělé organizaci se 
celá exkurze vydařila.

Budoucí osmáci, máte se na co 
těšit!!! A co vy čtenáři? Nebyl by 
to pěkný tip na turistický výlet po 
moravských luzích a hájích? 

Dana Kuncová, Michal Neterda, 
Radoslav Vencálek

různé hry, soutěžily a vedoucí 
měly možnost sledovat děti i 
mimo školní lavice. Na cílovém 
místě se opékaly buřty, zdolávaly 
různé prolézačky, hrály všelijaké 
míčové hry, ale hlavně testovaly 
nové kolektivy. 

S dobrým pocitem jsme se 
všichni vraceli zpátky ke škole. 
Sice se na nás podepsala dlou-
há cesta, ale poznali jsme, že 
si budeme při společné práci 
v hodinách rozumět a že si děti 
vybudují ve třídách kvalitní ko-
lektivy. 

Marie Nebolová, 
Marie Horáková
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V pátek 23. září 2011 proběhl na 
naší škole tradiční „Evropský den 
jazyků“. Cílem tohoto školního pro-
jektu je seznámit se s reáliemi nebo 
zajímavostmi o některých evropských 
státech nebo procvičit se v praktic-
kém užití cizího jazyka, zažít jazyk 
všemi smysly. 

V naší třídě 4. C jsme se rozhodli 
pracovat na tomto projektu od velké 
přestávky. Začali jsme popíjením 
výborného anglického čaje – pravý 
černý čaj jsme si zjemnili chutí mléka 
a cukru, a ochutnávali jsme k němu 
výborné čajové sušenky (zopakovali 
jsme si i zásady slušného chování při 
„anglickém“ čaji o páté). Připome-
nuli jsme si letní prázdniny a místa, 
kde jsme různě po Evropě trávili naši 
dovolenou; nakreslili jsme si malé 
vizitky s vlajkami států a připevnili si 
je do mapy Evropy.  

A poté jsme se přesunuli do oblasti 
Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska – konkrétně do oblas-

Evropský den jazyků v ZŠ TGM
šikovné řemeslníky. Krásným do-
plňkem tohoto centra jsou rozlehlé 
zahrady, pečlivě udržované, rostliny 
bývají opatřeny naučnými štítky. Ni-
kdo většinou neodolá proběhnutí se 
v labyrintu, může se vyfotografovat 
u některé nápadité sochy vytesané 
z opuky, lze se zastavit i u výběhu 
se zvířaty. Koho přepadne během 
prozkoumávání prostor Botanicu 
hlad a žízeň, není problém vstoupit 
do středověké krčmy, tam šenkýřka 
zasytí hladové žaludky palačinkami 
s domácí marmeládou, k pití na-
bídne ovocné nebo bylinné šťávy - 
opět vyrobené z toho, co v průběhu 
roku pracovníci sklidí na vlastních 
políčkách. Určitě by nám nečinilo 
potíže zde setrvat i delší dobu, věcí 
na prohlížení zde bylo dost a dost. 
Tak alespoň na památku si mnozí 
odváželi tu kytici sušených bylinek, 
tu mýdla opatřená pečetí nebo vo-
ňavé koupelové soli. Cesta zpět do 
Bystřice proběhla bez problémů, 
všichni si exkurzi užili a odnesli si 
i spoustu zajímavých postřehů.

Dne 16. 9. 2011 třídy 6.A a 6.B 
společně navštívily historické cent-
rum řemesel a umění Botanicus ve 
vesnici Ostrá u Lysé nad Labem. 
Botanicus vznikl v roce 1999 na 
místě bývalé skládky, kterou by 
v něm žádný návštěvník v součas-
né době vůbec nehledal. Naopak 
při vstupu vplujeme do příjemné 
atmosféry středověku, malí i velcí 
se mohou obdivovat dřevěným dom-
kům zastřešeným slaměnými došky, 
v každém z nich na návštěvníky 
čeká řemeslník, který často bývá 
mistrem svého oboru a ukazuje, jaké 
nástroje by ve středověku potřeboval 
a jak bylo nutno s nimi při výrobě 
zacházet. Šesťáci se takto postupně 
seznámili např. s výrobou mýdla, 
papíru, svíček, drátováním, zaujalo 
je i rýžování zlata. Největší úspěch 
sklidilo provaznictví, mnohý sem 
znovu po společné prohlídce s paní 
průvodkyní zavítal, aby si sám tuto 
techniku vyzkoušel a odvezl si domů 
kus vlastnoručně svinutého provazu. 
Děti mohly samy podle vlastního 
zájmu vyrábět drobnosti a okukovat 

Šesťáci ze ZŠ TGM navštívili Botanicus

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem aneb Evropský 
den jazyků na ZŠ TGM očima Venduly Navrátilové

Tak jsme se stali deváťáky! A ani letos nezahálíme. Tentokrát máme patronát 
nad malými prvňáčky. Nejen že jsme je slavnostně přivítali 1. září, ale taky se 
rozhodli, že s nimi strávíme Evropský den jazyků. Jak to všechno probíhalo a 
jak se čas strávený s velkými kamarády líbil prvňáčkům? Čtěte dál! 

Vycházející žáci bystřické základky si protentokrát připravili téma námoř-
níci. Předvedli vtipnou scénku o Robinsonovi Crusoe, přečetli ukázku ze stej-
nojmenné knížky psané anglicky, poskládali nespočet puzzlí, z papíru vyrobili 
barevné parníky s anglickými jmény dětí, naučili je pár slovíček, zahráli si hru 
„plácačky“, a dokonce i namalovali trička. A jak byli s tímto příjemně stráve-
ným dnem spokojeni naši prvňáčci?
Justýnka, 6 let (1.C): Moc mě to bavilo. Nakreslila jsem si na triko loď.
Štěpánek, 6 let (1.A): Byl jsem moc rád, že jsme tu byli s deváťáky. Nejvíc mě 
bavilo skládat parník.
Adélka, 7 let (1.A): Líbilo se mi to hodně a bavily mě plácačky.
Davídek, 7 let (1.C): Bavilo mě to, protože jsme tu hodně kreslili, to mám rád.
Pavlík, 6 let (1.A): Líbilo se mi skládat loďku a naučil jsem se pár anglických 
slovíček. 

I my, deváťáci, jsme byli spokojeni a už se moc těšíme na další spolupráci 
s našimi prvňáčky. Ale nejenom první a poslední ročník naší základky se věno-
val tématu cizích jazyků. Celý den proběhl jinak než obvykle. V matematice se 
počítalo anglicky, učebnami chemie zněla latina, v tělocviku se naši spolužáci 
seznámili s netradičními sporty cizích zemí a i v pěstitelských pracích bylo 
téma plodiny pojato ryze „evropsky“. Žáčci prvního stupně si povídali o zvy-
cích a tradicích různých národů, zaměřili se i na přímé sousedy naší republiky 
a pod heslem „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“ se naučili pár základních 
slovíček v několika jazycích. A někteří z nich se dokonce seznámili i s Loch 
Nesskou příšerou. Zkrátka zaměstnáni jsme byli všichni dost a dost a domů  
jsme odcházeli se spoustou zajímavých informací a zážitků.

Oblíbenou součástí podzimního 
vyučování na prvním stupni naší 
školy je cvičení v přírodě. Děti 
rádyvymění aktovky za batůžky 
plné svačin, párků, sladkostí i dob-
ré nálady. Využili jsme nádherné-
ho zářijového počasí a postupně 
se vystřídali na kratších i delších 
vycházkách do okolí našeho měs-
ta. Ti nejmenší – prvňáčkové – se 
vydali do místní části Domanínek 
nebo Pod Horu, kde si společně pro-
cvičovali chůzi v terénu, jednoduché 
dopravní situace a času zbylo dost 
i na příjemné hry a opečení párků. 
Starší děti – druháčci a třeťáčci – už 
zvolily delší a náročnější trasu, ale 
i ony příjemně strávily celé dopo-
ledne v přírodě. Každá třída plnila 
drobné úkoly z oblasti přírodovědy 
– poznávání stromů a rostlin, pozo-
rování změn v přírodě se začínajícím 

Cvičení v přírodě na prvním stupni ZŠ TGM
podzimem, nebo se snažili zoriento-
vat se v krajině a překonat různé pře-
kážky – únavu, žízeň, hlad, bolení 
nohou i přírodní překážky.

Naši čtvrťáci i páťáci zvolili delší 
trasu – cílem se stalo oblíbené místo 
za Domanínem – Borovinka, Háje, 
letiště či Nové Dvory. I oni se během 
výletu vždy vydatně posilnili opeče-
ným párkem a svačinkou z batůžku, 
procvičili spoustu znalostí, ale hlav-
ně nezapomněli užít si radosti při hře 
společně se svými kamarády. 

Některé naše pochodující výlet 
unavil, jiné nalákal na další a dal-
ší společně s kamarády či s rodiči. 
Všichni ale musíme říct, že cvičení 
v přírodě jsme si plně užili – pozna-
li se zas o kousek víc, a společně se 
těšíme na další dny strávené společ-
ně ve škole i mimo školní budovu.

Eva Poláchová

ti Skotska. Nejprve jsme se seznámi-
li s místními zvyklostmi, krajinou, 
kulturou, jídlem. Nejvíce času jsme 
se ale věnovali zkoumání záhadného 
tvora, který se možná skrývá v hlubi-
nách jednoho z nejznámějších jezer 
na světě - Loch Ness. Lochneska 
neboli „Nessie“ nás zaujala na dlou-
hou dobu, vedli jsme „odbornou“ 
diskuzi o podobě, počtu tvorů, způ-
sobu života i možnostech zkoumání 
záhadného tvora a poté jsme si naši 
Lochnesku zkusili nakreslit. 

Celý den jsme zakončili ve cvičné 
kuchyni, kde jsme si ukuchtili jednu 
část bohaté skotské (nebo anglické) 
snídaně – „hemandeggs“ – smažená 
vajíčka se šunkou. Malí kuchaři byli 
báječní, a i když se ne vždy výsledek 
zdařil podle přání, nikomu ten den 
nechutnalo tak, jako nám. 

Doufám, že i děti si tento den plně 
užily a těšíme se na další možnost a 
příležitost, jak strávit vyučování tro-
chu jinak.                  Eva Poláchová
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Do Londýna s MuchomůrkamiDne 20.9.2011 bylo v naší ZŠ 
Nádražní rušno. Dvacet žáků a dva 
učitelé netrpělivě vyhlíželi příjezd 
autobusu, který je měl odvézt na 
školní výlet do Londýna. Vysvobodi-
la nás až průvodkyně Jana a za rohem 
zaparkovaný autobus se nám stal na 
dalších 5 dnů pohyblivým hledištěm, 
jídelnou, hernou i postelí. V Plzni se 
k nám připojila skupina „muchomů-
rek“ - žáků 1. stupně s bílými puntíky 
na červených čepičkách a mohli jsme 
směle vyrazit přes Německo, Nizo-
zemí a Belgii do Calais, kde už číhal 
trajekt do Doveru.

Plavba byla klidná a abychom 
splynuli s okolím, posunuli jsme si 
hodinky o hodinu zpět. Řidiči zamí-
řili z trajektu do levého jízdního pru-
hu a kolem 7. hodiny jsme se ocitli 
v mumraji velkoměsta. První, co nás 
překvapilo, byla vzájemná tolerance 
řidičů aut, autobusů, motocyklů a cyk-
listů. Druhé zjištění se týkalo chodců. 
Vkusné, střízlivé a často konzervativ-
ní oblečení, žáci škol v uniformách, 
všichni v pohodě a s úsměvem, bez 
stresu a vzájemných konfl iktů.

Náš první londýnský den jsme pro-
pochodovali napříč městem a bylo 
co vidět: hodinová věž s Big Benem, 

V úterý 4. října 2011 jsme se s naší 
třídou 2. B vydali na „cvičení“ v příro-
dě. Namířili jsme si to do okrajových 
částí Bystřice. Počasí nám přálo, a tak 
si děti mohly po cestě procvičit doprav-
ní značky, poznávání stromů a hmyzu, 
obeznámily se se základními turistic-
kými značkami, s chováním v příro-
dě, s obsahem batohu a vyzkoušely si 
první pomoc při drobných poraněních. 
Zbyl nám čas na skotačení s míčem 
a dokonce se nám podařilo vyluštit 
zprávu „zašifrovanou“ morseovkou. 
Fotografi e z naší akce najdete ve foto-
galerii na stránkách naší školy (www.
zsbystrice.cz).

Renata  Pavlačková

Dopoledne v přírodě

Na dvoudenní putování „Po dračí 
stopě“ se vydaly děti obou 6. tříd 
ZŠ Nádražní 615 v termínech 13., 
14. a 20., 21.9.2011 v rámci Bloků 
primární prevence ve spolupráci 
s centrem Nadosah v Bystřici n. P.

Společná cesta žáků první sku-
piny byla odstartována ve Strážku, 
dračí stopy je provázely údolím říč-
ky Bobrůvky až ke zřícenině hradu 
Mitrov. Kouzelnou přírodou pro-
tkanou překážkami v podobě nej-

Po dračí stopě

V tomto školním roce jsme si 
připravily pro děti velmi zajímavý 
a pestrý program. Naše škola zakou-
pila v rámci projektu Comenius pec 
na pálení výrobků z keramické hlíny. 
Obě družiny se zapojily do projektu 
a děti vytvořily pěkné výrobky. Prá-
ce s hlínou je bavila a rády bychom 
tuto akci zopakovaly. Dále jsme si 
naplánovaly soutěže a projekty týka-
jící se k danému měsíci například:
-  září: Den bez aut – výtvarná 

soutěž, poznávání dopravních 
značek,

- říjen: Světový den zvířat – pro-
jekt Hurá za zvířátky, 

Školní družina ZŠ Nádražní v roce 2011-2012 - březen: Světový den vody – pro-
jekt Plavba po řece Svratce, 

- duben: Den Země - kvíz, hry 
z témat Ekoškoly,

- květen: Příroda a já, 
- červen: Hry bez hranic. 

V září jsme již uskutečnili vý-
tvarnou soutěž na téma Den bez 
aut rozdělenou do 2 kategorií 
1. – 2. třída a 3. – 5. třída. 1. místo 
v 1. kategorii získal Jiří Tur z 1. A 
a v 2. kategorii Michaela Šafránko-
vá 3. B. Výhercům blahopřejeme 
a doufáme, že se další naplánované 
akce dětem budou líbit.

Jitka Vičarová, Jana Pivková

Westminster Abbey – místo význam-
ných svateb a pohřbů, návštěva 4D 
kina a fi lmu pro turisty o Londýně, 
vyhlídka z obřího kola London Eye a 
v podvečer návštěva Národní galerie . 
Po celodenním chození jsme se obávali 
o stav „muchomůrek“. Ty však vesele 
šplhaly a skákaly z metrové zídky, jak o 
velké přestávce. Kolem 7. hodiny si nás 
„rozebraly“ londýnské rodiny na uby-
tování a tím skončil náš první den.

Druhý den jsme vyrazili do letního 
sídla britské královny, kterým je pře-
krásný hrad Windsor. Jestli je královna 

doma nebo ne, jsme podle vyvěšených 
vlajek nepoznali. Snažil se nám to vy-
světlit náš „nový pan domácí“, ale bylo 
to tak složité, že jsme pochopili jen to, 
že Skotsko má ve znaku jednorožce 
a že je středa. Na vlastní oči jsme si 
mohli prohlédnout i kapli Sv. Jiří a její 
strop zdobený erby rytířů Podvazkové-
ho řádu. Málokdo ví, že autorem erbů 
všech žijících rytířů je český občan, 
světově uznávaný heraldik pan Jiří 
Louda. Odpoledne nás čekala návště-
va přírodopisného muzea. Na krásné 
tematicky zaměřené expozice bychom 

potřebovali celý den, ale díky za jed-
no odpoledne! Navečer opět do rodin, 
povečeřet po anglicku, popovídat si 
s hostiteli a spát. 

Třetí den ráno bylo vidět, že někte-
rým hostitelům „naše děti“ přirostly 
k srdci, ale některým zas tak moc ne :-). 
Po krátkém loučení jsme opět vyjeli s 
naší „žlutou ponorkou“ – autobusem 
Student Agency - do středu města na 
celodenní procházku. Vystoupali jsme 
po 540 schodech na nejvyšší vyhlídko-
vou galerii katedrály Sv. Pavla a po nej-
známějším londýnském mostě Tower 
Bridge jsme přešli do pevnosti Tower. 
Kromě mnoha expozic jsme mohli 
zhlédnout i korunovační klenoty brit-
ských panovníků a ti, kteří nestihli oku-
sit tradiční „fi sh and chips“, uspokojili 
své chutě v hradní restauraci. Po krátké 
plavbě po Temži jsme ještě stihli vyšpl-
hat k nultému poledníku na Greenwich, 
udělat poslední společné foto a pak už, 
bohužel, domů :-(.

Dnes už máme opět hodinky o hodi-
nu vpřed, jezdíme vpravo a zbylo nám 
všem mnoho osobních zážitků, pár 
fotografi í a hlavně krásné vzpomínky 
na město, kde vládne čistota, pořádek a 
laskavý přístup k turistům. 

Jana Korbářová a Jiří Petr, učitelé

různějších úkolů žáci doputovali do 
cíle – Penzionu Podmitrov. Druhá 
skupina díky nepříznivému počasí 
byla nucena začít přímo v areálu 
pobytu.

V pohádkově nazvaných poko-
jích – Salamandří výheň, Dračí 
sluj, U ohnivého muže, Čertova 
skála, Fénixovo hnízdo, Dračí loď 
a Klícka ptáka Ohniváka – strávili 
nezapomenutelné chvíle se svými 
spolužáky, poznali svou novou tříd-

ní učitelku, učili se spolu komuni-
kovat a spolupracovat. Postupně 
prošli nelehkými zkouškami, např. 
Tanec na kládě, Měňavka či Stezka 
odvahy. Za plnění úkolů získávali 
dílky puzzle a také dračí zuby, ze 
kterých si na závěr vytvořili origi-
nální šperk. Zpátky domů si dovezli 
nejen vlajku třídy a osobní diplomy, 
ale také spoustu společných vzpo-
mínek.

Dita Kabelková, metodik prevence

- listopad: projekt O poklad Bys-
třicka, 

- prosinec: Vánoční lidové tra-

dice a zvyky, 
- leden: Pohádkové odpoledne, 
- únor: soutěž Kufr, 
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Městská knihovna informuje
Městská knihovna se omlouvá všem čtenářům i uživatelům za nepří-

jemné čtyřtýdenní uzavření, způsobené celkovou rekonstrukcí budovy. 
Jsme rády, že se nám knihovnu podařilo otevřít již v pondělí 3.října 

2011, bohužel však našim čtenářům nabizíme pouze omezený počet no-
vých knih:

Knihy pro dospělé:
Cílek Roman  Příliš obyčejná vražda
Klatovský Karel  Microsoft Excel 2010 nejen pro školy
Klatovský Karel  Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy
Klatovský Karel  Microsoft Word 2010 nejen pro školy
Komárek Stanislav Ochlupení bližní
Rohál Robert  Jiřina Švorcová a ti druzí
Svobodová Martina Smích a pláč Afriky
Knihy pro mládež:
Blanck Ulf  Zmatek před kamerou
Bray Libba  Měsíční oko
Filcík Gabriel  Ema má Emu
Plichota Anne  Oksa Pollocková. Vyvolená
Ward Rachel  Čísla na útěku
Wiese Petra  Detektivové v sedlech. 
   Ukradli dostihového koně!

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

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

V pátek 23. září 2011 se v podkrovním sále Městského muzea Bystřice n. P. 
uskutečnil vzpomínkový večer věnovaný úspěšnému seriálu z produkce České 
televize Četnické humoresky. Diváky pobavilo veselé vyprávění ze zákulisí 
natáčení, František Švihlík a Zdeněk Junák zavzpomínali i na režiséra Antonína 
Moskalyka. Na závěr oba herci poskytli čas na autogramiádu knihy o natáčení 
– Humoresky za kamerou – Deník z natáčení. Večer se uskutečnil za fi nanční 
podpory Města Bystřice n. P.                                                            KUMŠT, o. s.

Četnické humoresky v Městském muzeu

Dvacet let Galerie z ruky
Galeristka, paní Stanislava Ma-

cháčková, uzamkla svoji Galerii 
z ruky letos v září již podvacáté. 
Pamětníci si možná vybaví překva-
pení, ovšem z rodu těch příjemných, 
když se v roce 1991 otevírala „kdesi 
vysoko v kopcích nad řekou Svrat-
kou“ soukromá výstavní síň.  Galerie? 
A tady? Ano, trošku z ruky, viďte?

Už po několika málo letech bylo 
zřejmé, že se zrodila výjimečná tra-
dice, včetně místa, z něhož dýchá 
genius loci. Není jednoduché sestavit 
a zajistit program na výstavní sezónu 
tak, aby oslovil všechny návštěvníky. 
A oni se tvrdošíjně vracejí, možná 
ve větším počtu…především díky 
osobnosti galeristky, jejího manžela – 
Mistra Zdeňka Macháčka, díky oslo-
veným umělcům i díky přátelům. 

Kde hledat prameny neopakova-
telnosti Galerie z ruky? V hlubokém 

vztahu k umění, odborných znalos-
tech a přehledu, též v lidské vlídnosti 
paní S. Macháčkové.

Galerie nás nikdy nezklamala. 
Nápadité, originální vernisáže pro-
ložené ukázkami z klasiků české i 
světové literatury, koncerty či literár-
ní a taneční podvečery v amfi teátru, 
pohádky a hračky pro děti…

Po celých dvacet let se na Křížo-
vicích podařilo udržet vysokou úro-
věň. Letošní sezónu paní Macháč-
ková vyšperkovala výběrem z tvorby 
Tomáše a Karla Rossí. Nabídla pří-
ležitost osmi mladým výtvarníkům 
z bystřického regionu. I tím je činnost 
Galerie z ruky velmi cenná. Závěr 
letošního mimořádného ročníku pat-
řil kolekci obrazů Bohumíra Matala.

Těšíte se na příští sezónu? Já vel-
mi...

Libuše Císařová

Část bystřických žen jej zná, ví, kde najít tu příjemnou dílnu se stále usměva-
vou a kreativní majitelkou  paní Libuší Buchtovou. Ale ne všichni v Bystřici to 
povědomí mají. Čas od času je potřeba bystřickým spoluobčanům představit se 
trochu blíže. 

A to se stalo v pátek 2. září, kdy Ateliér předvedl ukázku ze své tvorby na půdě 
zrenovovaného Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem. Prostor pro módní 
přehlídku skutečně velmi důstojný, vždyť zde se konají jak výstavy výtvarného 
umění, tak koncerty.

Paní Libuše s kolektivem připravila akci vskutku pečlivě a velkoryse. Modely 
pro každý věk a postavu předvedlo celkem dvanáct „manekýn“ počínaje malými 
děvčátky, přes půvabné „těhulky“ až po dámy pokročilejšího věku, ba ani mladá 
mondénka nechyběla.

Ateliér obléká pro každou příležitost, tvoří, také krásné a měkoučké hračky 
pro děti, ušije též  bytové doplňky i pracovní oblečení pro celé kolektivy. A znovu 
opakuji – pro ženu každého věku a typu. 

Přehlídku pak doplnily krásné skleněné šperky brněnské výtvarnice ing. Vero-
niky Maruškové. Ty bylo možné též zakoupit. Slavnostní atmosféru pak podtrhla 
ochutnávka skvělých vín z jihomoravských svahů. 

Kolik práce a úsilí takové práce obnáší, to si my, které jsme profesionálně nalí-
čené a učesané už jen předvedly šatičky, to si věru nedokážeme představit. 

Spokojené zákaznice se do Ateliéru vracejí znovu a znovu. A ty nové z čet-
ného publika zdařilé akce zde najdou pro sebe i svoji rodinu řadu pěkných věcí. 
Ateliér nabízí jak autorskou tvorbu, tak šití na zakázku. Popřejeme mu hodně 
zdaru do budoucna.                                                                             Anna Staňková

Když se řekne Ateliér Liba…

Městská knihovna v Bystřici nad Pernštejnem ve spolupráci 
s Klubem důchodců - učitelé, 

pořádá v úterý 1. listopadu 2011 v 9.30 hodinv úterý 1. listopadu 2011 v 9.30 hodin

přednášku

Tomáše ČernohouseTomáše Černohouse

Jeruzalém v pohybuJeruzalém v pohybu
Přednáška pomůže návštěvníkům porozumět základním aspektům 

blízkovýchodního konfliktu, přiblížit je životním tradicím 
místního obyvatelstva a samozřejmě je i seznámit 

s pamětihodnostmi tohoto krásného města

Součástí přednášky jsou filmové vstupy, fotografie a malá výstavka
Akce se uskuteční v dětském oddělení městské knihovny
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Úterý 1. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT KPH 
TAJEMSTVÍ SAKUROVÉHO 
KVĚTU
Yasuko Tanaka – trubka, Rie 
Michimura – klavír, Kaoru Naka-
yama - violoncello
Koncert vynikajících japonských 
umělkyň, které svá studia zahájily 
v rodném Japonsku a poté pokračo-
valy na hudebních školách v České 
republice.
Program:  J. S. Bach, O. Ketting, C. 
Saint-Seans, A. Dvořák, Japonské 
písně, W. Brandt, D. Popper 
Generální partner koncertů KPH 
– Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH      
Předprodej: kulturní dům

Čtvrtek 3. listopadu – velký sál KD 
– 18.30 - 22.30 hodin
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společen-
ské výchovy, hraje  TATA-BAND 
pod vedením J. Kučery, vstup pouze 
ve společenském oblečení
Vstupné: 70 Kč    
Předprodej: kulturní dům 

Sobota 5. listopadu – velký sál KD 
– 14.00 hodin
3. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Setkání hráčů na všechny druhy har-
monik. 
Na závěr setkání se představí 
„HOMOLSKÁ HELIGONKA“
Moderuje populární PAVEL KOPEC-
KÝ alias Vlasta Buria
Vstupné: 60 Kč 

Středa 9. listopadu – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LISTOPAD 2011PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LISTOPAD 2011
JAKUB SMOLÍK a F. K. BAND
Dvacet pět vydaných alb, nespočet 
Zlatých desek, trvale vyprodané sály 
a romantické písně o životě – to je 
Jakub Smolík. Pokud jste příznivci 
nostalgických zamilovaných písni-
ček a country balad pro všední dny, 
pak si určitě nenecháte ujít příležitost 
a přijdete na koncert.
Vstupné: 220 Kč  
Předprodej: knihkupectví 

Pátek 11. listopadu  – velký sál KD 
– 19.00 hodin Pořádá: Bys-
třická kapela a kulturní dům 
SLAVNOSTNÍ KONCERT,  BYS-
TŘICKÁ KAPELA
Koncert u příležitosti vydání svého 
prvního hudebního nosiče – CD
V programu zazní skladba „Tance 
z Pivonic“, kterou pro dechovku upra-
vil Josef Kšica. Celým večerem prová-
zí známý brněnský moderátor, zpěvák 
a milovník dechovky – Karel Heger
Vstupné: dobrovolné

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

Středa 16. listopadu – velký sál KD 
– 20.00 hodin                     
Pořádá: Studentský klub při VOŠ a 
SOŠ
STUDENTSKÝ BÁL 
Hudba: PIKARDI
Taneční vystoupení v průběhu veče-
ra. Tombola.
Vstupné: 120 Kč   
Předprodej: kancelář školy, tel. 
566 550 917

Sobota 19. listopadu – velký sál KD 
– 8.30 – 15.00 hodin              
Pořádá: SSK 0303 Bystřice n.P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYS-
TŘICE NAD PERNŠTEJNEM
ve střelbě ze vzduchových zbraní.
Disciplíny a kategorie: VzPu, VzPi – 
muži, junioři, ženy, juniorky, doros-
tenci, dorostenky, mládež

Pondělí 21.– středa 23. listopadu 
– velký sál KD
Pořádá: OUTDOOR FILMS S.R.O. 
a Město Bystřice n.P. 
9. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Neděle 27. listopadu – velký sál KD 
– 15.00 hodin 
Pořádá: Půjčovna svatebních a spo-
lečenských 
PŘEHLÍDKA ODĚVŮ     
Hany Baxantové, Rožná
DÍVČÍ VÁLKA                                                                             
Hana Baxantová – autorská tvorba, 
svatební a plesové šaty
Moderátor: DJ Simens 
Vstupné: 120 Kč   
Předprodej: HB STUDIO Rožná a 
KD v Bystřici n.P. 

Úterý 29. listopadu – velký sál KD 
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
NÁVŠTĚVA V PEKLE
Účinkuje Divadýlko Kuba z Plzně 
Hrají: Dana Mládová a Petr Mlád
Doba trvání: cca 50 minut, určeno 
dětem MŠ a 1. - 3. tř. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Úterý 29. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin 
36. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace VINAŘSTVÍ KONEČ-

NÝ, Čejkovice
Rodinné vinařství Konečný (neza-
měňovat s Vinařstvím Vlastimil 
Konečný a syn rovněž z Čejkovic), 
obhospodařuje téměř 5 ha vinic 
v duchu integrované produkce. Díky 
odbornému řezu, nízké zátěži keřů, 
precizním zeleným pracem, probír-
kou hroznů a pozdní sklizní produ-
kuje kvalitní hrozny, z nich vyrábí 
vysoce kvalitní přívlastková a spe-
ciální vína. Všechna vyrobená vína 
jsou v omezených partiích a jsou 
určena do gastronomie, vinoték, 
soukromých archivů, ale především 
pro milovníky kvalitních vín. Jenom 
v roce 2011 vinařství obdrželo 
17(!) různých ocenění z přehlídek a 
výstav. 
Účinkují: Jožka Šmukař – zpěv, Jan 
Rampáček – cimbál, Petr Mikulka 
– housle 
Hlavním reklamním partnerem je 
fi rma MEGA-TEC s.r.o.              
Vstupné: 90 Kč   
Předprodej: kulturní dům

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI
6.12. - Musica Animae a Žesťové 

kvinteto – koncert KPH
7.12. - Yveta Simonová a Milan 
Drobný - koncert
13.12. -  Vánoční ochutnávka vín
Změna programu vyhrazena !   

PRODEJ VSTUPENEK
Kulturní dům, Luční 764, tel. i fax 
566 552 626, e-mail: kd.bystrice@
atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00 
– 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, Masarykovo náměstí 
12, tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
So: 8.00 – 11.00

Centrum aktivizačních služeb pro seniory Včela, spadající pod Oblast-
ní charitu Žďár nad Sázavou, uspořádá ve svých prostorách tradiční pod-
zimní prodejní výstavu. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu 
výrobků, které s pečlivostí zhotovili uživatelé zařízení Včela.

Prodejní výstava se uskuteční ve dnech 31. 10. až 6. 11.2011, vždy 
od 9.00 do 16.00 v prostorách Včely, která sídlí v budově DPS na ulici 
Hornická č.p. 643 v Bystřici nad Pernštejnem.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!
Autor tiskové zprávy: Miroslav Prudký, vedoucí centra Včela

Včela uspořádá podzimní prodejní výstavu

Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem pořádá 

zájezd na muzikál

MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) 

17. listopadu 2011 v 19:30 hod.
Městské divadlo Brno

Cena zahrnuje vstupné a dopravu:
 520,- Kč dospělí, 310,- Kč děti, studenti 

Odjezd autobusu od budovy DDM v 17:30 hod.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte osobně na Domečku, 
na tel. č. 566 552 700 nebo na e-mailu kkddmbynp@seznam.cz

ZA KRÁSAZA KRÁSAMI FILATELIEMI FILATELIE        
5. Fiskální fi latelie



KULTURA, RŮZNÉ

10. strana                                                                                            Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

„Vysočina je překrásným kou-
tem naší země, stálou inspirací pro 
všechny, kteří chtějí poctivě pra-
covat,“ řekl nejednou akademic-
ký malíř Alois Lukášek. Náš kraj 
inspiroval mnoho krajinářů, Alois 
Lukášek však patřil k těm nejvý-
raznějším a byl s Bystřickem spjat 
i svým původem, celým životem a 
tvorbou. 

Jeho otec pocházel ze Čtyř Dvo-
rů a maminka ze Lhotky u Žďáru. 
Právě po předcích ze Lhotky opat-
roval knihu z roku 1480! Alois Lu-
kášek se narodil jako syn řídicího 
učitele před rovnými sto lety 12. 
října 1911 ve Zlatkově a do ško-
ly chodil i v Bystřici. Vystudoval 
učitelský ústav v Žatci (1933), učil 
v Ostrově nad Oslavou, Mirošo-
vě, Zvoli a od roku 1937 devět let 
v Daňkovicích. 

Tam navázal kontakt s malíři 
jezdícími do Sněžného a v letech 
1945 až 1950 dálkově vystudo-
val Akademii výtvarných umění 
v Praze  u prof. Sychry a prof. 
Nejedlého. Po absolvování učil 
v Jimramově, Nedvědici a v Bys-
třici (1956 – 1964). V Nedvědici se 
usadil už v roce 1949 a tvořil zde 
až do konce života. Od roku 1964 
se věnoval profesionálně jenom 

STO LET OD NAROZENÍ AL. LUKÁŠKA Temné stránky – 3

I v časech první republiky se ob-
čas lidé uchýlili k sebevraždám a 
ještě častěji je potkalo opravdu ne-
čekané neštěstí, jak dosvědčují i kro-
niky Bystřice a okolních obcí. Tak 
se třeba v Lužánkách oběsila zdejší 
rodačka 22tiletá Lidmila Dědková 
a 11. února 1926 byla pochována 
v Bystřici za hojné účasti obyvatel-
stva. Bývala kuchařkou u zdejšího 
kaplana Františka Kučery, s nímž 
později odešla do Žabovřesk, kde se 
stal katechetou. Katecheta Kučera 
si po zprávě o jejím úmrtí pořezal 
žíly a byl dopraven do ústavu cho-
romyslných.

15. září 1926 byl František Pe-
terka z Dvořišť, žák bystřické školy, 
zabit elektrickým proudem. Po vyu-
čování hnal krávu k pivonické lávce, 
vyšplhal tam po železné konstrukci 
až k elektrickému vedení a nožem 
zkoušel sílu vodičů. Proud ho zabil, 
Peterka spadl a zůstal viset na stožá-
ru. Sestra se ho večer vydala hledat, 
našla krávu, ale nikoliv bratra. Toho 
spatřila až druhého dne, když sama 
hnala na pastvu.

Tragédii, kterou Bystřičtí znají i 
z její nedávné reprízy, zaznamenal 
kronikář ke dni 4. ledna 1927, kdy 
učeň Ladislav Bajer besedoval u 
kamaráda L. Chrásta. Pohrávali si 
s nabitým revolverem, vyšla však 
rána a zasáhla Chrásta přímo do pr-
sou. Hoch zanedlouho skonal. Bajer 
byl zatčen a po výslechu dopraven 

k soudu do Jihlavy.
Jiná tragédie, která se také ještě 

měla opakovat, se přihodila v břez-
nu 1930. Noviny přinesly 22. března 
zprávu, že ve  Vysokých Taurech 
v Alpách zahynuli dva výborní br-
něnští lyžaři, a sice 28tiletý advokát-
ní koncipient Dr. Radoslav Chytil a 
56tiletý úředník Edmund Schvarzer 
z Bystřice nad Pernštejnem. Otec 
Radoslava Chytila byl v Bystři-
ci soudcem a Edmund Schwarzer 
byl zase bratrem inženýra Eduarda 
Schwarzera, jenž rodnému městu 
zdarma vypracoval zastavovací plán 
nové čtvrti u sokolovny.

Počátkem stejného roku se v Bys-
třici objevili lupiči. V noci ze 13. 
na 14. ledna 1930 asi půl hodiny 
před půlnocí vnikli tři lupiči hum-
ny a zahradou do domu č. 11, kde 
sídlilo hospodářské družstvo. Ote-
vřeli si vrata a dostali se do síně, 
ale vrátili se a v zadním okně do 
dvora vyřízli okenní tabuli a okno 
si otevřeli. Vlezli pak do správcovy 
kanceláře a odtud do účtárny, kde 
navrtali pokladnu a hasákem ji ote-
vřeli. Ukradli malou pokladnu s 12 
tisíci a také 600 korun v drobných 
a některé listiny. Téže noci vykrad-
li i trafi ku prodavačky Šmerdové, z 
Jakubcovy prodejny sebrali salámy, 
které pravděpodobně házeli psům. 
Když u Jedličků zavírali o půl jed-
né hostinec, uviděli lidé tři muže u 
Hamplovy studny. Policejní pes je 
vystopoval směrem k Víru, ale zajiš-
těni nebyli.

A 11. května 1930 proběhlo s tra-
gickými následky cvičení selské 
jízdy v sokolské Forotě. V plné síle 
se dostavil i Ferdinand Svítil, rolník 
z Horní Rožínky. Náhle však spa-
dl s koně a zůstal ležet mrtev. Kůň 
se sám zastavil, jako by tušil, že se 
s jeho pánem něco hrozného stalo. 
Přivolaný lékař už mohl jen konsta-
tovat smrt způsobenou srdeční mrt-
vicí. připravil Hynek Jurman
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tvorbě.
Maloval kytice, zátiší, fi gury, 

ale především krajiny. Ve stovkách 
olejů zachytil milovanou Vysočinu 
v jejích četných proměnách. 

Vystavuje v Nedvědici, Bystři-
ci, Novém Městě, Žďáru, Olomou-
ci, Jihlavě, Praze, ale i v Havaně, 
Sofi i, Lipsku, Drážďanech, Buda-
pešti ad. V září 1981 je otevřena 
Síň odkazu Mistra Lukáška v bys-
třickém muzeu, kde dodnes najde-
te kolem padesáti jeho děl. Vedle 
stavby Vírské přehrady tu ční těž-
ní věže uranových dolů, nechybí 
pernštejnské lípy, samotný hrad, 
ale třeba také obraz “Příchod par-
tyzánů do vsi, obec Daňkovice“. 
A vedle kdysi viselo partyzánské 
osvědčení, jež Lukášek dostal prý 
za aktivní účast v bojích od listo-
padu 1944 do května 1945 právě 
v Daňkovicích.

„Těším se, až rozkvetou stráně 
kolem Nedvědice! Pak se do toho 
zas pustím. A i ten Štěpánov ještě 
namaluji!“ nechal se slyšet malíř 
koncem března 1984. Na jeho slo-
va bohužel nedošlo, Alois Lukášek 
zemřel 14. dubna 1984 v Nedvě-
dici.

Umělcovu bustu od Milana Vlč-
ka nějaký chmaták zcizil z nedvě-
dického hřbitova. Po Aloisi Lukáš-
kovi nám však zbyly jeho obrazy. 
V galeriích, v každé druhé třetí 
domácnosti, v bystřickém kultur-
ním domě, na radnici, ve spořitel-
ně a v dalších veřejných budovách. 
Hodnotná sbírka Lukáškových 
olejů je stále k vidění v Městském 
muzeu v Bystřici nad Pernštejnem. 
Co takhle vyrazit na prohlídku této 
kolekce a prohlédnout si přitom 
všechny zajímavé muzejní expo-
zice?

Hynek Jurman

Turistické informační centrum 
v Bystřici nad Pernštejnem připra-
vilo pro své návštěvníky sezónní 
akci, přístup na veřejný internet 
v příjemném prostředí informač-
ního centra zdarma. Nabídka platí 
pro listopad a prosinec a pro prv-

Veřejný internet na TIC bude zdarma

Rada Města Bystřice rozhodla přízpůsobit otvírací dobu TIC i měst-
ského muzea trendu větších měst a neprovozovat je v zimních měsících 
o víkendech. Muzeum bude navíc otevřeno pro veřejnost i v pondělí. 
Schválila tedy novou otvírací dobu, která je uvedena v tabulce.

letní období 
(V-IX) 

zimní 
období

po-pá so ne po-pá so ne

TIC 8.30 - 17 9 - 16 9 - 16 8.30 - 17 - -

muzeum 8.30 - 17 9 - 16 9 - 16 8.30 - 17 - -

Římskokatolická farnost pořádá

VARHANNÍ KONCERT
v sobotu 29. října 2011 v 18 hodin

v kostele sv. Vavřince na náměstí  v Bystřici n. P.

Na programu jsou klasická i novodobá varhanní díla
(J. S. Bach, J. D. Zelenka, F. Liszt, A. Dvořák a další)
Účinkují varhaníci pánové Josef a Přemysl Kšicovi

Zpěv paní Pavla Kšicová
Vstupné je dobrovolné

ních šedesát minut. Standardně je 
zde k dispozici volné připojení na 
wifi . Bližší informace získáte u pra-
covníků centra na tel.: 566 590 388 
nebo přímo v informačním centru 
na Masarykově náměstí (v budově 
městského muzea).

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MUZEA A TIC
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Krásné letní počasí vydrželo až 
do 6. října, teď už tak ideálně není a 
hlavní turistická sezóna pomalu kon-
čí. Začíná též ubývat turistů mířících 
do našeho regionu a zastavujících se 
přitom i v bystřickém infocentru. Což 
ale neznamená, že by zdejším pra-
covníkům mělo ubývat práce. 

Konečně se najde čas na inventuru 
pohledů, turistických známek, map a 
ostatního zboží, které centrum nabí-
zí. Udělá se inventarizace rozdaných 
propagačních materiálů, zajistí se 
dotisky na příští sezonu a připravují 
se nové brožury.

Již nyní je nutné se připravovat 
na každoroční brněnský veletrh ces-
tovního ruchu Regiontour a možná i 
další veletrhy, na kterém pracovníci 
centra veřejnost seznamují s naším 
regionem a zvou k návštěvě u nás. 
Vždyť dnes se již děti ze základních 
škol učí, že cestovní ruch je jedním 
z nutných aspektů pro celkový rozvoj 
a fi nanční injekcí regionu.

Velmi významnou částí naší práce 
je i aktualizace databáze podnikate-
lů v cestovním ruchu, ubytovacích, 
stravovacích a jiných zařízení s na-
bídkou aktivních či volnočasových 
činností, kterou využívají nejenom 
návštěvníci, ale i místní. Proto také 
každoročně v lednu připravujeme 
pro „naše“ podnikatele Konferenci 
cestovního ruchu, na které se všichni 
snažíme zapojit do společných pro-
gramů, což zviditelňuje region a tím 
i samotné podnikatele.

Každoročně u nás také vznikne 
několik nových brožur, s jakými se 
nemohou pochlubit ani velké metro-
pole. O jejich kvalitách svědčí velmi 
vysoká poptávka a nám nezbývá, než 
připravit na novou sezonu dotisky 
těch nejžádanějších. Přes zimu by-
chom rádi připravili nového Průvod-
ce městem a brožuru zaměřenou na 
rodiny s dětmi…

Mezitím je nutné připravovat No-
viny Bystřicka. Každý z vás dostává 
měsíc co měsíc tyto noviny a netuší, 
kolik práce za tím vším je. Nejde o 
samotný tisk, to je opravdu třešnička 
na dortu. Předtím je však nutné zajis-
tit články a fotografi e, ostatní články 
napsat a fotografi e vyfotit. Poté vše 
nasázet tak, aby to mělo hlavu a patu. 
K tomu všemu sbírat a nabízet inzerci 
a vytvářet grafi cké návrhy pozvánek 
i inzerce. A to vše s myšlenkou, že 
výroba novin by měla být „pouze“ 
jakousi „přidruženou výrobou“ in-
focentra. Jisté tedy je, že co se týká 
počtu personálu s celkovým úvazkem 
dva a kousek při výčtu všech aktivit, 
které z 50% s infocentrem vůbec 
nesouvisejí, je naše infocentrum ra-
ritou.

Bystřické informační centrum 
pracuje pod Městem Bystřice a pří-
mým nadřízeným je Mgr. Radek 
Vojta, vedoucí odboru správního a 
školství. Ten metodicky usměrňuje 
chod infocentra a má rozhodující 

Sezóna končí, práce nikoliv...        

Bystřické farmářské trhy se po-
dařilo celkem slušně rozjet, ale ně-
kolik posledních se už tolik nepo-
vedlo, takže spokojenost nevládne 
ani na městském úradě ani na info-
centru, které nakonec dostalo trhy 
na starost. Organizací byl pověřen 
externí spolupracovník, který však 
nesplnil zdaleka všechna očekává-
ní. Proto proběhne poslední letoš-

Organizace farmářských trhů nesplnila naše očekávání

Naši i zahraniční turisté získají 
i v Brně pozvánku na Bystřicko! 
Dva mluvící infokiosky umístěné 
na Joštově ulici a na náměstí Svo-
body u Masarykovy ulice budou 
nabízet i volbu Bystřicko. Čísel-
nou kombinací se dostanete na fo-

Mluvící kiosek v Brně

Protože se v poslední době pro-
měnila tvář našeho města, bylo nut-
né aktualizovat ¨mapu města. Podle 
pokynů pracovníka TIC tak učinil 
osvědčený tvůrce map Ing. Petr Ma-

Aktualizovaná mapa města

Při rozvoji cestovního ruchu na 
Bystřicku má v současné době vel-
ký význam hlavně propagace na 
internetu. V tomto okamžiku je již 
aktivní ofi ciální turistický průvod-
ce Bystřicka. Tyto stránky ovšem 
nejsou určeny jen pro turisty, ale 
i pro místní občany. Naleznete zde 
mnoho zajímavých tipů na výlet po 
našem okolí. Získáte přehled o kul-
turních akcích v Bystřici a v celém 
regionu. Nabídka poledních menu 
restaurací je zde také přesunuta 
z ofi ciálních stránek Města Bystři-
ce nad Pernštejnem. Stránky nabí-

Bystřicko má nové turistické webové stránky 

ní farmářský trh v sobotu 29. října 
2011 a poté dojde k zásadnímu pře-
hodnocení. Buď budou trhy zcela 
zrušeny, nebo si je vezme pod palec 
organizátor z našeho města, jenž by 
byl v osobním kontaktu s vyzkou-
šenými i potencionálními prodejci a 
vystavovateli. Mohou nastat i další 
organizační změny, uvidíme a včas 
budeme informovat.

zí také mnoho zajímavých funkcí 
a možností. Nejenže při kliknutí 
na jakoukoliv obec získáte přehled 
o ubytování v blízkém okolí, také 
přehled o občerstvovacích zařízeních 
včetně otevírací doby nebo památky, 
zajímavosti, osobnosti a akce v oko-
lí. K dispozici jsou mapy s GPS body 
a co je jedna z nejzajímavějších 
možností, můžete si vytvořit vlastní-
ho průvodce po Bystřicku. Vyzkou-
šejte naše stránky, vydejte se třeba 
po stopách pánů z Pernštejna… 
To vše a mnohem více naleznete: 
www.info.bystricenp.cz.

tografi e našeho města i mikoregio-
nu, objeví se několik „bystřických“ 
titulků a v češtině nebo angličtině 
zazní upoutávka na město Bystřice 
nad Pernštejnem či Mikroregion 
Bystřicko.

Bystřické TIC ve spolupráci 

s mikroregionem vybralo fotogra-
fi e, napsalo texty i titulky, zajistilo 
překlady a provedlo i korektury. 
Tuhle zajímavou věc právě v těchto 
dnech dokončuje fi rma DARUMA 
Plzeň a můžete si ji v Brně v nej-
blížší době vyzkoušet.

reček z Nového Města. K jakým 
změnám v plánu např. došlo? Přiby-
la řada nově zkolaudovaných domů, 
nejvíce samozřejmě v lokalitě Ro-
vinky. Objevila se i nová parkoviště, 

lávka, sportovní areál, cyklostezka, 
nová pošta, průchod domem č. 50 
k nové radnici a i takové detaily jako 
je amfi teátr před knihovnou či te-
koucí kaskády uprostřed náměstí.

podíl na celé řadě zdejších aktivit. 
K ruce má rozmanitý kolektiv, jehož 
každý člen vyniká v jiném směru. 
Ze zboží prodávaného na infocent-
ru měla  v posledním roce největší 
úspěch kniha „Bystřice nad Pernštej-
nem - Na bystré vodě“. V rekordním 
čase ji napsal a do tisku připravil 
jeden ze zaměstnanců TIC, Ing. Hy-
nek Jurman. Ten je současně i au-
torem textů, někdy i částí fotografi í, 
většiny našich propagačních letáků 
a textů na turistických tabulích v ob-
cích regionu. Jurman je též autorem 
pohledů hradů Zubří země a organi-
zuje a průvodcuje poznávací zájezdy 
Bystřickem. Byl otcem myšlenky 
a organizátorem akce Sedm divů 
Bystřicka. Je též redaktorem a pravi-
delným dopisovatelem Bystřicka, na 
požádání se účastní četných besed a 
přednášek po školách, obcích, úřa-
dech, pro pedagogy i další zájemce. 
Kontroluje též značení cyklostezek 
i turistických tras a věnuje se řadě 
dalších aktivit. 

Uvedenou knihu grafi cky nádherně 
vypravila zaměstnankyně TIC Janka 
Soukopová, takže kniha byla navrže-
na i do soutěže o Nejkrásnější knihu 
Kraje Vysočina. Paní Soukopová tvo-
ří i nové pohlednice Bystřice a také 
četné pozvánky, plakáty či diplomy. 
Mimo práce v infocentru je grafi čkou 
a redaktorkou Bystřicka a v poslední 
době i propagačních brožur. Pořizuje 
také kvalitní fotografi e.

Autorkou nových turistických 
webových stránek města je Oľga 
Königová, která mimo práce v info-
centru má na starosti úsek vnějších 
vztahů města. Administruje stránky 
města Bystřice nad Pernštejnem a 
současně je i zodpovědná za inzerci 
v Bystřicku. Propaguje a organizuje 
celou řadu kulturních a vzdělávacích 
akcí města, je duší úspěšného pro-
jektu o turisticky nejpřitažlivější de-
stinaci, který získal v roce 2010 titul 
„EDEN“ European Destinations of 
Excellence. Nyní připravuje mimo 
jiné veletrh vzdělávání a festival 
outdoorových fi lmů. Náš region zvi-
ditelňuje prostřednictvím tiskových 
zpráv, komunikací s novinářskou 
veřejností, propagací na sociálních 
sítích a turistických portálech.

Pozvání na farmářské trhy
Město Bystřice Vás zve na letošní tečku za farmářskými trhy. Nebudou 

chybět tolik oblíbené trubičky z Prosetína, ale ani sýry z Habří, uzeniny a 
další vyzkoušené komodity. Prodejci tentokrát dovezou i pštrosí speciality, 
holandské sýry, španělská vína a další dobroty. Největším lákadlem by 
měla být domácí zabíjačka s prodejem čerstvého masa a též prodej ryb a 
jejich grilování na místě.

Trhy začínají v sobotu 29. října 2011 od 8.00 hodin na Masarykově 
náměstí. 
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V roce 2011 se družstvo bystřic-
kých nohejbalistů pod hlavičkou 
Sokolu zúčastnilo Okresního přeboru 
Žďárska. Po úspěšném loňském roce, 
kdy jsme nultý ročník této soutěže 
vyhráli, jsme s podobnými cíli vstou-
pili i do sezony letošní. Vstup do 
soutěže se nám vydařil, vyhráli jsme 
všechny zápasy kromě jednoho - a 
to s největším favoritem Dalečínem 
„B“, jenž byl před sezonou doplněn o 
hráče, kteří loni kralovali krajskému 
přeboru. Během léta jsme navšítvili 
několik turnajů. Prvním byl turnaj 
trojic Vysmáté léto ve Žďáře n.S., 
kde jsme překvapivě získali bronzo-
vou medaili.  Na tradičním zářijovém 
turnaji v Dalečíně trojic jsme získali 
5. a 6. místo, což lze také, vzhledem 
ke konkurenci, považovat za částečný 
úspěch. Největším turnajovým úspě-
chem však bylo 2. místo na turnaji v 
Novém Městě na Moravě, který se 
konal 24. 9. Dne 1. 10. se v Dalečí-
ně v přijemném prostředí a za nád-
herného počasí odehrál závěrečný 
fi nálový turnaj okresního přeboru. 

Po úspěšném loňském nultém roč-
níku přichází na řadu druhá sezona 
„rybničního hokeje“ v Bystřici n.P. 
a okolí. Předběžní zájemci se mohou 
přihlásit na hokej.sokolovna@gmail.
com. Startovné a další organizace 
soutěže (herní systém atd.) se budou 
řešit dle počtu přihlášených týmů. 
Důrazně však upozorňujeme na nut-

BYSTŘICKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2011 - 2012
nost některých součástí výstroje - ho-
kejové rukavice a holenní chrániče. 
Hrát se bude na vlastní nebezpečí na 
kluzišti u sokolovny, hrací čas je 3x20 
hrubého času, požadujeme smysl pro 
fair-play. Tak tedy doufejme, že zima 
bude přát a druhý ročník se vydaří 
minimálně stejně jako ten loňský. 

Petr Tomášek

Bystřický nohejbalPeklo v nebeských výšinách švýcarského Wallisu

Fotbalová přípravka zve
SK Bystřice nad Pernštejnem zve všechny děti a jejich rodiče na tré-

ninky fotbalové přípravky, které se konají v pondělí a ve středu od 16:00 
hodin na fotbalovém stadionu po dohledem zkušených trenérů. Přijďte se 
podívat na tréninky, případně si vyzkoušet, jak takový trénink probíhá.

Poté co jsme byli po našem zim-
ním tatranském dobrodružství 
označeni za extrémisty a blázny, 
jsme se rozhodli, že musíme všech-
ny dobrodruhy lačnící po podob-
ných nářezech opět potěšit. Proto 
Vám přinášíme report z našeho 
letního horolezeckého výstupu 
s upozorněním – „lezení způsobu-
je závislost.“

O švýcarském kantonu Wallis se 
říká, že je po Norsku jedním z nej-
krásnějších míst v Evropě. Znám 
velice dobře obě země a jednoznač-
ně souhlasím. Jenže zatímco v nor-
ských horách je pravděpodobnost, 
že potkáte člověka, výrazně nízká, 
tak v Alpách musíte dobře rozmýš-
let, kam se vydáte. Většina turistů a 
horolezců míří za profl áknutými ho-
rami, jako jsou Mont Blanc či Mat-
terhorn, pyšnícími se všemožnými 
„nej“. My jsme se rozhodli pro horu, 
která žádné takové „nej“ nemá. Hora 
s názvem Weisshorn o nadmořské 
výšce 4506 metrů je těžce přístup-
ná, ledově chladná a odlehlá. To vše 
zvedá obtížnost výstupu. Již z dáli 
ční mezi ostatními čtyřtisícovými 
velikány jako obrovská bílá pyra-
mida, jejíž tři hrany značí výstupové 
cesty na vrchol. My jsme si vybra-
li tu nejtěžší, jihozápadní hřeben 
Schaligrat obtížnosti D. Auto jsme 
nechali v osadě Randa (1410m n.m.) 
a vyrazili k salaši na Schatzplatte 
(2402m n.m.). Zde jsme museli kvů-
li silnému dešti den zůstat, což nám 
však pomohlo k lepší aklimatizaci. 
Brzy ráno následoval prudký výstup 
k čelu ledovce za svitu čelovek a 
měsíce. A pak to začalo….nasadit 
mačky, uvázat lano, do ruky cepín 
a už jsme se probíjeli spletitým le-
dovcovým labyrintem plným vy-
sokých ledovcových věží – seraků, 
hlubokých trhlin a příkrých svahů 
splazu. Nikde ani živáčka, žádná 
lidská stopa, jen my uprostřed le-
dovce děravého jak ementál. Teprve 
tady si uvědomíte vlastní nicotnost a 
maličkost člověka. Hory nám dávaly 
pocítit, kdo je tu pánem, to když se 

kolem nás rozlilo bílé mlhové peklo. 
Pomalu, ale jistě, boříce se po kole-
na v čerstvém mokrém sněhu, jsme 
dorazili do sedla. Zde nás čekalo orlí 
hnízdo Schalijochbiwak (3570m 
n.m.). Tato plechová horolezecká 
bouda pro osm lidí, visící na ostrém 
skalním hrotu, se kvůli sněžení a vě-
tru stala na další dvě noci naším úto-
čištěm. Jít ven na záchod s hrozbou 
přimrzlého toaleťáku na zadku bylo 
za trest, zima jak v ruským fi lmu a 
vrchol pekelně daleko. A to jsme 
ještě netušili, co nás čeká za taška-
řice další dny… Ihned po výstupu 
do stěny jsme věděli, že to nebude 
sranda, prostě kam se hrabe výstup 
na Kokořín. Zmrzlé ruce držící ješ-
tě vymrzlejší skálu, na zádech 15kg 
nejnutnějšího vybavení v batohu a 
na pohybem rozmrzajících nohách 
těžké pohorky. Slangem dnešní doby 
to nebyla žádná hitparáda. Stěnové 
lezení střídaly sněhové hřebeny, ale 
vrchol stále v nedohlednu. A když 
už slunce pomalu zapadalo, nezby-
lo nám nic jiného, než bivakovat ve 
stěně. Jediné pozitivum v tomto sta-
vu, kdy se cítíte jak zavěšený neto-
pýr, je naprosté splynutí s přírodou 
a svoboda. Jinak jde o holé přežití 
noci s prosbou „ať už je sakra ráno.“ 
Když pak ale sluníčko ozáří okolní 
vrcholy, tak je nepohodlí přebito a 
my opět vyrážíme vstříc vrcholu, 
kam dolézáme pozdě večer unave-
ní, avšak spokojení. Překonali jsme 
sami sebe. Čeká nás však ještě jeden 
mnohem důležitější úkol, přespat na 
vrcholu a další den v pořádku se-
stoupit. Těžko říci, kolik lidí na této 
špici s křížem o ploše tak 8m2 kdy 
spalo, ale pro nás je to neuvěřitelný 
a nepopsatelný zážitek. Ráno se pro-
bouzíme, jsme dnes první na vrcholu 
a náležitě si to užíváme. Pomalu se-
stupujeme zdlouhavým východním 
hřebenem až k chatě Weisshornhütte  
(2932 m.n.m.) na jídlo a vítězné piv-
ko a odtud do Randy. Splnili jsme si 
další sen a děkujeme hoře, že nám 
dovolila na ni vystoupit.   

Luboš Gável

Bohužel pracovní a další povinnosti 
náš tým oslabily natolik, že jsme na 
turnaj odjeli pouze v pěti hráčích, a 
to nás ještě jeden poté opustil. Jenže 
tento fakt nás semknul a to, s čímž 
nikdo nepočítal, se stalo skutečností. 
Obhájili jsme titul Okresních přebor-
níků. Soupeři nám byli v semifi nále 
SK DRAK Dalečín „C“. Nutno však 
dodat, že o výhře rozhodoval posled-
ní možný míč, za stavu 9:9 ve 3. setu 
7. zápasu. Dá se tedy říci, že při nás 
stála i notná dávka štěstí. Ve fi nále za 
bojovné a „vyhecované“ atmosféry 
jsme vyzvali domácí favority turnaje, 
SK DRAK Dalečín „B“. Nakonec 
jsme díky bojovnému výkonu vyhráli 
3-4 a mohli jsme slavit obhajobu ti-
tulu Okresních přeborníků v nohej-
bale. Bystřický nohejbal reprezentují: 
Marin Bárta, Stanislav Joska, Radek 
Mach, Marek Ondra, Petr Tomášek 
a Vlastimil, Jiří a Michal Svobodovi. 
Pro zájemce o tento krásný sport - 
scházíme se každé pondělí a čtvrtek 
na kurtech u sokolovny v 17.00 hod, 
přijďte si zahrát s námi. 
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Bystřičtí šermíři opět na stupních
ta zúčastnili Memoriálu Zdeňka 
Minaříka ve Šternberku. Svými 
výkony výborně reprezentova-
li bystřický oddíl, který má mezi 
českými šermíři zaslouženě dobré 
jméno. Chlapci šermovali ve dvou 
kategoriích a v obou dosáhli na cen-
né kovy. V kategorii mladších žáků 
získal Radek Šibor skvělé 2. místo 
a mezi staršími žáky obsadil krás-
né 3. místo Robert König. Všem 
závodníkům gratulujeme a přeje-
me, aby jim dobrá forma vydržela 
i do budoucna.

Bystřický oddíl již vychoval 
hodně úspěšných šermířů a šer-
mířek a stále je otevřen pro nové 
zájemce. Ti mohou pod vedením 
zkušených trenérů dosáhnout 
výborných výsledků jak na čes-
kém, tak na mezinárodním poli.                                                      
-vk-

Slunečné dny babího léta vystřídal 
sychravý podzim. Školákům nasta-
ly každodenní starosti s domácími 
úkoly, ale zároveň radosti v podobě 
zájmových činností. A tak se na plné 
otáčky rozeběhl i celoroční kolotoč 
skautského programu. Program, 
který letošní rok přilákal hodně dětí 
a my doufáme, že budou spokojení 
i rodiče. Co se tedy zajímavého udá-
lo a co nás čeká?

Závěr loňského skautského roku 
patřil již tradičně letnímu stanové-
mu táboru. Námětem poutavé celo-
táborové hry byl Divoký Západ. Po 
táborovém městě Deadwood City 
se tak proháněly bandy desperátů 
se sombrery a kolty proklatě nízko. 
Šerif John Stone a jeho pomocníci 
z řad dětí řešily záludné úkoly, s ni-
miž se potýkali osadníci v Americe 
19. století. Tehdy všechny hnala zla-
tá horečka a koňské dostavníky byly 
nejdůležitějším informačním kaná-
lem v zemi plné indiánů, kovbojů 
a stavebníků železnice. Nejdůleži-
tější však bylo nalézt Joea Hansona, 
padoucha s kradeným pokladem. 
A tak se táborníci museli se všemi 
radostmi i nepříjemnostmi dané 
doby vypořádat. Úkol to byl o to 
těžší, že se z nebe často snášel hus-
tý déšť. Pod kopyty koní a okova-
nými botami osadníků se tak země 
změnila v blátivé hřiště. Naštěstí se 
dalo ohřát u táborového ohně, v in-
diánském tee-pee, povzbudit náladu 
dobrým steakem z bizona, či hrou na 
kytaru v místním saloonu. Jen místo 
whisky tekl proudem horký čaj s me-
dem a citronem. Poklad byl nakonec 
nalezen a spravedlivě rozdělen mezi 
táborníky. Novinkou letošního tábo-
ra byly zbrusu nové záchody, které 

Ve dnech 12. - 18.9. 2011 proběh-
lo v Rodinném penzionu Chalupa 
Pohádka v Jimramovských Pavlo-
vicích mezinárodní setkání výtvar-
ných umělců. Českou republiku 
zastupovaly grafi čka Mgr. A. Andrea 
Tachezyová, malířky Mgr.art. Petra 
Kršáková a Mgr.art. Eva Chmelo-
vá, Slovenskou republiku pak malíři 
Prof. Ľudovít Hološka akad. mal., 
MA. Mária Fulková, Viliam Pirchala 
akad. mal., Mgr. art. Martina Lacová, 
Mgr. art. Jana Pirchalová, Mgr. art. 
Juraj Toman, Mgr. art. Juraj Jaroš, Bc. 
Slavo Durkaj a audiovizuální umělec 
Mgr. art. Andrej Poliak (Arttoday.sk) 
a jeho mexický kolega Carlos Car-
monamedina (rezident Arttoday.sk).

Malířská, jako ostatně i jiná sympo-
zia, jsou velmi specifi ckým „časem“ 
pro tvorbu, to je způsobeno jak pře-
sunem do jiného prostředí, vytržením 
se z vlastního prostoru a zvyků, nut-
nou „aklimatizací“,  vstřebáváním 
nových podnětů a fungováním mezi 
jinými „cizími“ tvůrci.  Pokud má  za 
těchto podmínek vzniknout výtvarné 
dílo, je nutná rychlá adaptace. Díky 
velmi otevřenému přijetí místními 
obyvateli, zázemí, které vytvořili 
manželé Šindelářovi i společnému 
naladění autorů, však vznikla pro tyto 
akce až nebývalá rodinná atmosféra, 
která celý proces „zvykání si“ urych-
lila. Díky tomu i během tak krátkého 

oznamuje, že i v tomto školním 
roce budou v Orlovně probíhat 
pravidelná cvičení těchto skupin: 
Aerobik, Badminton, Cvičení 
dětí od 3 let, Cvičení na overbal-
lech a s posilovacími gumami, 
Cvičení na velkých míčích pro 
začátečníky i pokročilé, Cvičení 
rodičů s dětmi, Florbal – žáci, ju-
nioři, Historický šerm, Jóga, Ka-
rate, Kondiční cvičení, Lyžařský 
oddíl, Stolní tenis –žáci, muži, 
ženy, Zdravotní cvičení.

Účast na těchto cvičeních není 

OREL JEDNOTA BYSTŘICE N. P.
podmíněna členstvím v organizaci 
Orla, ale chutí zacvičit si. Cílem 
setkávání není vychovávat profe-
sionální sportovce, ale najít smys-
luplné využití volného času, mít 
radost z pohybu, učit se pravidlům 
soutěžení.

Rozpis jednotlivých cvičebních 
hodin a telefonní kontakty na cvi-
čitele lze nalézt na informačních 
vývěskách u bystřické Orlovny na 
ulici Dr.Veselého 358 nebo naproti 
Solné jeskyni.

Jitka Čechová

Skautské středisko KLEN informuje
musely nahradit nevyhovující staré. 
Tato fi nančně velmi nákladná akce 
za bezmála 130 000 Kč by se neobe-
šla bez fi nanční pomoci města. Ale 
nejvyšší podíl na fi nancování mělo 
bystřické středisko samotné.  Ob-
rovský dík však patří panu Svobo-
dovi za provedení dřevostavby, panu 
Dvořáčkovi za poskytnutí betonové 
jímky, panu Samkovi za technickou 
pomoc a samozřejmě všem ostatním, 
kteří se na stavbě podíleli. Od září 
se rozeběhl program v jednotlivých 
oddílech. Začaly pravidelné schůz-
ky a nutno dodat, že velmi úspěšně. 
Nejmladší děvčata – světlušky se po 
úspěšném náboru vydaly na svoji 
první dobrodružnou schůzku a svez-
ly se na koních. Nejmladší chlapci 
– vlčata pokračují v perfektně utvo-
řené sestavě z loňského roku tak, 
aby se připravili na jarní skautské 
závody. Starší skauti a skautky z od-
dílu Třítečáci plánují střediskovou 
drakiádu a zajímavé výpravy. Skaut-
skému středisku se zkrátka daří, a to 
vše díky vedoucím, kteří dokážou 
připravit skvělý program bez jaké-
koliv fi nanční odměny. Skauting je 
tu pro všechny a nabízí dobrodruž-
ství, opravdové přátelství a možnost 
zdokonalit klíčové dovednosti dětí. 
Staň se i ty součástí party, staň se 
skautem!
Oddíl světlušek (děvčata 7-10 let) 
středa 16-18h, Míša Hovorková tel. 
723 110 745
Oddíl vlčat (chlapci 7-10 let) 
pátek 16-18h, Josef Samek tel. 
723209726
Oddíl Třítečáci (děvčata a chlapci 
11-15 let) pátek 17-19h, Milan 
Skoupý tel. 733320505

                                   Luboš Gável

O Nultém ročníku malířského sympozia 
v Jimramovských Pavlovicích

časového horizontu vznikla řada kva-
litních děl, zachycujících jak okolí 
Jimramovských Pavlovic, tak subjek-
tivní vnímání autorů.

Sympozium probíhalo formou 
plenérové malby, kdy jednotliví tvůr-
ci přímo reagovali na krajinu a její 
charakteristické tvarosloví. Inspira-
ci nacházeli  v místní architektuře i 
volné přírodě. Vždy však s osobitým 
přístupem.

„Nultý“, ročník je za námi, čeká 
nás zhodnocení a příprava ročníku 
„Prvního“... 

Díla vzniklá během Nultého roč-
níku malířského sympozia v Jimra-
movských Pavlovicích můžete vidět 
do 31.10. 2011 v prostorách Městské-
ho muzea Bystřice nad Pernštejnem, 
Půdní galerie. Po skončení výstavy 
v Bystřici n.P. se obrazy přesunou do 
prostor České spořitelny, pobočky 
Žďár nad Sázavou.

Občanské sdružení 2CH, organi-
zátor akce, zastoupené paní Lenkou 
Šindeléřovou, Petrou Kršákovou 
a Evou Chmelovou, děkuje za podpo-
ru všem sponzorům.

V případě zájmu o vystavené obra-
zy nás kontaktujte na e-mail: 2CHo-
bcanskesdruzeni@gmail.com. 
Stejně tak pokud máte zájem o spo-
lupráci, či bližší informace o našem 
sdružení a celé akci.

2CH, o.s.

Dne 18. 9. 2011 se konal v obci 
Telecí jubilejní 25. ročník časovky na 
Lucký vrch. První časovka na Lucký 
vrch se jela v srpnu roku 1974. Or-
ganizátorem prvního ročníku byl Jiří 
Vraspír. Za pomoci Miroslava Švandy 
a Jiřího Coufala se závod stal brzy tra-
dicí. Česká závodní cyklistika zařadila 
závody v Telecím do svého termíno-
vaného kalendáře, takže na startu ne-
chyběli členové Střediska vrcholové-
ho sportu v Lanškrouně, závodníci z 
Dukly Brno a Favorit Brno, přijížděli 

ČASOVKA NA LUCKÝ VRCH 2011

V sobotu 1. října se naši šer-
míři pod vedením pana Kurfürs-

cyklisté z Plzně, Pardubic, Hradce 
Králové i z Prahy. V nepřetržitém 
sledu se uskutečnilo šestnáct ročníků. 
Potom se závod stal na dlouhá léta jen 
vzpomínkou. Až v září roku 2003 se 
Aleš Andrlík, Lukáš Grubhoffer a ma-
jitel Horské chaty Jiří Sypták za pod-
pory Cyklo-ski klubu Polička pokusili 
navázat na tradiční závody do vrchu. 
Trať byla dlouhá 6,5 km s převýšením 
230 m. Za krásného slunečního počasí 

se zúčastnilo 45 závodníků a po nej-
prudším stoupání  na všechny v cíli če-
kal guláš, vychlazené pivko a spousta 
cen pro každého závodníka. Od roku 
2006 se závod jezdí jako memoriál 
vášnivého cyklisty Libora Šafáře. 

Letošní ročník byl velmi vydařený. 
Na start závodu se postavilo rekord-
ních 124 závodníků, příznivý vítr fou-
kal tak dobře, že byl pokořen 5 let sta-
rý čas (nově nastavena laťka na 11:15). 

Foukalo dokonce tak dobře,že se hned 
třem závodníkům podařilo dostat pod 
hranici 12 min. Absolutním vítězem 
letošního ročníku se stal� František 
Groulík (Prima Polička) s časem 
11:15.  Jaroslav Hamerský z Cyk-
listického spolku Bystřice  skončil 
na vynikajícím 12. místě v kategorii 
veteráni nad 50 let s časem 15:20 a 
na 49. místě v celkovém hodnocení. 
Více o tomto krásném závodě na in-
ternetové adrese: http://www.casov-
kanalucak.cz/
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SRAZ RODÁKŮ Z PÍSEČNÉHO

V sobo-
tu 17. září se 
v Písečném 
u s k u t e č n i l 
historicky a 
ofi ciálně prv-
ní Sraz rodá-
ků obce Píseč-
né, který byl 
zorganizován 

při příležitosti výročí 130 let od za-
ložení místní základní školy. Díky 
všem pořadatelům, zejména z řad 
místního zastupitelstva a vedení 
místní základní a mateřské ško-
ly, se podařilo zorganizovat tuto 
krásnou a pro mnohé nezapome-
nutelnou akci. Všichni účastníci 
se nejprve sešli v nově zrekonstru-
ovaném kulturním domě. Zde se 
každý na památku této události 
podepsal do kroniky obce a obdr-
žel upomínkové předměty. Uvítání 
se zhostily děti MŠ a ZŠ Písečné 
perfektně sehraným divadelním 

představením. Hosty uvítal sta-
rosta RNDr. Drahomír Rous, na 
kterého navázal svým vyprávěním 
o historii Písečného pan Hynek 
Jurman. Během dne byly zpřístup-
něny prostory školy a školky, kde 
byly vystaveny historické i sou-
časné fotografi e zobrazující dění 
obce a její obyvatele. Ve školce bylo 
možné zhlédnout velkoplošnou 
projekci sestavenou z prezentace 
fotografi í o dění ve škole a škol-
ce. Celý program byl zakončen v 
kulturním domě taneční zábavou. 
Všichni byli potěšení mimo jiné i 
přítomností nejstaršího žijícího ro-
dáka pana Vratislava Novotného a 
dalších, kteří do Písečného zavítali 
po několika desítkách let. Věříme, 
že v budoucnu tuto akci opět zo-
pakujeme, aby občané a rodáci z 
Písečného měli možnost se znovu 
potkat, zavzpomínat a aby věděli, 
že Písečné žije!

Iveta Sedláková

V průběhu letních prázdnin bylo ve školce v Lísku rušno. Ne, že by tam zlo-
bily děti, ty si užívaly prodloužených prázdnin, ale probíhaly tam rozsáhlé sta-
vební úpravy. Budova postavená v 70. letech minulého století po rekonstrukci 
a zateplení přímo volala.

Obec si nechala vypracovat energetický audit a projekt na zateplení a poda-
řilo se jí tak získat dotaci  z Evropského fondu pro regionální rozvoj ( 85%), 
ze Státního fondu  životního prostředí (5%). Zbývajících 10%  bylo hrazeno 
z prostředků obce.

Zateplení se týkalo obvodových stěn, výměny výplní (okna, dveře) a zateple-
ní stropů. Nad rámec dotace bylo třeba provést vyztužení vazby, výměnu střešní 
krytiny, výměnu stropních podhledů v 1. patře a rekonstrukci elektroinstalace. 
Tyto práce byly hrazeny z prostředků obce. 

Před zahájením  stavebních úprav bylo třeba téměř celé 1. patro budovy 
vystěhovat. Z tohoto důvodu musel  být provoz školky uzavřen před prázdni-
nami o týden dřív. Začátek nového školního roku se také o čtyři dny oddálil. 
Děkuji tímto všem rodičům za pochopení a omlouváme se za případné vznik-
lé komplikace. Pro bezproblémový a hlavně bezpečný provoz školky to však 
bylo nezbytné. Zvláště však děkuji všem, kteří se podíleli na stěhování a úkli-
du, především však kolektivu MŠ a bývalým pracovnicím paní Homolkové a 
Mitášové.

Věřím, že se nový vzhled školky hlavně dětem líbí a že zde budou mít ideál-
ní podmínky pro předškolní vzdělávání. Obec Lísek provedla v letošním roce 
také výměnu oken v budově KD a ZŠ. Na tuto akci čerpala dotaci z Programu 
obnovy vesnice ve výši 110 tisíc Kč. Ceny energií neustále rostou, a tak  věřím, 
že se tyto investice vrátí v úsporách

František Cacek - starosta

Lísek má zateplenou 
a zrekonstruovanou školku

V loňském létě se dožil v tajnosti 
krásných 40 let nejúspěšnější závodní 
muškař Tomáš Starýchfojtů. Jeho prv-
ní muškařské pokusy se odehrávaly v 
rámci rybářského kroužku na Louč-
ce a Svratce pod vedením předsedy 
místní organizace Jana Musila. Rodák 
z Dolní Rožínky začal se závoděním 
velmi brzo už ve věku 13 let, což bylo 
v té době hodně neobvyklé. První vel-
ké úspěchy přišly v roce 1996, který 
zakončil druhým místem v užším vý-
běru na Otavě v Sušici. To mu přineslo 
nominaci na příští MS na Hadí řece a v 
celostátním žebříčku pak poskočil na 
celkové osmé místo.

Mistrovství světa v USA doslova 
katapultovalo neznámého, mladého 
Čecha mezi elitu, když zde získal při 
svém prvním startu na MS bronzo-
vou medaili a stál na stupních vítězů 
s dvojnásobným zlatým medailistou 
Pascalem Cognardem z Francie. Své 
výsadní postavení mezi závodníky 

Úspěšný závodní muškař a trenér týmu ČR z Dolní Rožínky

ČR korunoval v tomto roce druhým 
místem v užším výběru na Vltavě v 
Rožmberku a v celostátním žebříčku 
roku 1997 byl už první. 

Tomáš Starýchfojtů se v dalších 
sezónách stále držel v české špičce a 
v národním týmu absolvoval všechna 
mistrovství světa, na kterých získal 
v jednotlivcích ještě tři medaile a to 
zlato v Polsku (1998), stříbro ve Fran-

cii (2002) a bronz 
na Novém Zélandu 
(2008) viz foto. Jako 
člen týmu získal tyto 
další medaile: zlato 
v Polsku (1998), Por-
tugalsku (2006) a na 
N. Zélandu (2008), 
stříbro na Slovensku 
(2004) a ve Finsku 
(2007) a dvakrát 
bronz ve Švédsku 
(2001 a 2005). Cel-
kem tedy získal jako 
závodník na mistrov-

ství světa 11 medailí a v historickém 
pořadí podle medailí v jednotlivcích z 
MS je druhý za Pascalem Cognardem. 
Na mistrovství Evropy startoval třikrát 
a má zlato ze soutěže družstev na ME 
2000 v Kostelci nad Orlicí. 

Během celého tohoto desetiletí se 
držel v absolutním popředí českého 
žebříčku, který vyhrál ještě v letech 

1999 a 2003. Tomáš Starýchfojtů 
ukončil svou reprezentační kariéru po 
MS na N. Zélandu ve věku 38 let a 
dále pokračoval jako trenér týmu ČR, 
se kterým získal zlato na ME v Irsku 
(2009), zlato na MS v Polsku (2010) a 
stříbro letos na MS v Itálii. 

Ve své domovské organizaci MRS 
v Dolní Rožínce se řadu let věnuje 
také chovu ryb a je už 15 let i jejím 
předsedou. Věnuje se také výchově 
mladé generace a jeho syn Lukáš (16 
let) je dnes už platným členem junior-
ské reprezentace ČR, v jejímž dresu 
získal dvě zlaté týmové medaile na 
juniorském MS a v letošním roce na 
juniorském MS v Itálii získal zlato v 
jednotlivcích. Svou činností Tomáš 
mnohokrát proslavil jméno České 
republiky, ale nezapomněl ani na to, 
odkud pochází a vykonal mnoho dob-
rého i pro své nejbližší okolí. 

Zdroj: www.cesky-muskar.eu 
Autor: Karel Křivanec
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Praskání táboráku, vůně špekáč-
ků, kytara a trampské písničky - to 
vše neodmyslitelně patří k prázd-
ninám. Ty sice skončily, ale my v 
Základní škole v Rožné jsme se s 
nimi ještě nechtěli rozloučit. A tak 
jsme se v září poctivě připravova-
li, abychom ještě naposledy zažili 
kouzelnou prázdninovou atmosfé-
ru. Rozhodli jsme se totiž uspořá-
dat na Hradisku trampský potlach. 
Vydali jsme se tedy po stopách 
trampů, zjišťovali, jak se obléka-
jí, čím se inspirují. Nahlédli jsme 
do příběhů Karla Maye, s partou 
Rychlých šípů řešili záhadu hla-
volamu, objevili svět trampských 
a country písniček. Počasí nám 
opravdu přálo a tak se Hradiskem 
konečně nesly naše Tři citronky, 

Na základě předchozích dobrých 
zkušeností uspořádala i letos obec 
Rožná zájezd pro své starší spolu-
občany. 

Prvním bodem programu byla ex-
kurze do dílny na výrobu modrotisku 
v Olešnici. Poutavý výklad majitele 
s ukázkou původních pracovních 
postupů a pak i nákup hotových vý-
robků všechny zaujal a potěšil. 

Následoval krátký přejezd do 
Lysic. Zde nás čekala prohlídka je-
diného moravského zámku s krytou 
kolonádou a díky aktivnímu přístupu 
paní průvodkyně jsme se dozvěděli 
spoustu podrobností a pikantností 
ze života našich předků. V restau-
raci Lidový dům jsme poobědvali a 
posilněni pokračovali do Doubravic 
nad Svitavou. 

V jednom areálu se zde skrývá 
zvláštní kombinace – zahradnictví 
a pštrosí farma. Podobně zvláštní 
byly i suvenýry, které jsme si od-
tud odnášeli. V jedné ruce květinu, 

Stále aktivní senioři v Rožné

Chasa ve Zvoli i v Branišově 
opět v letošním roce uspořáda-
la tradiční krojované „Václavské 
hody“.  

V neděli 25.září 2011 se usku-
tečnily hody ve Zvoli a  následně 
2.října 2011 v Branišově. 

Ke zdařilému průběhu hodů 
v obou našich vesnicích přispělo 
nádherné slunečné počasí

Hody v obou obcích začínají již 
v sobotu ráno, kdy stárci jdou do 
lesa porazit máj. Tu vždy pečlivě 
vybírají, aby byla patřičně syme-

Zvolské a branišovské hody se vydařily 

v druhé pak výrobky z pštrosího 
masa. 

Poslední zastávkou pak byla ná-
vštěva Jeskyně Blanických rytířů v 
Rudce u Kunštátu. Opět jsme měli 
štěstí na průvodce, který ač nevido-
mý, orientoval se v podzemí lépe 
jako my a velice zajímavě vyprá-
věl. Prohlédli jsme si i celý lesopark 
včetně pozůstatků sochy prvního 
československého prezidenta a zají-
mavých plastik. 

Také díky babímu létu, které nám 
celý den ukazovalo svoji přívětivou 
tvář, se nikomu i přes náročný pro-
gram nechtělo domů. 

Na závěr snad jen poděkování 
vzornému řidiči fi rmy ZDAR panu 
Zitovi, paní Evě Čížkové z OÚ Rož-
ná, která celý program sestavila a 
zajistila a všem účastníkům za výdrž 
a dobrou náladu. 

Příště s Roženskými seniory opět 
na shledanou.

Libor Pokorný, starosta

L o u č e n í  s  p r á z d n i n a m i

Buráky a další písničky, ke kterým 
nám na kytaru skvěle zahrál pan 
Ivo Fořt. Špekáčky chutnaly zna-
menitě a sluníčko se nám snažilo 
vynahradit, co v létě zmeškalo. Ale 
ani pak jsme toto oblíbené téma ne-
opustili. Kovbojové a koně se stali 
námětem našich výtvarných prací 
a dokonce jsme zvládli zatančit 
i country tanec Zuzana. Protože 
trampové si většinou své jídlo při-
pravují sami, vyzkoušeli jsme si, 
jestli bychom to také zvládli. I tato 
akce dopadla na výbornou. Po vy-
nikajícím štrůdlu, jablečném dortu 
a různých salátech se jen zaprášilo. 
Jako trampi bychom  jistě obstáli. 
A rozloučení s prázdninami? Na-
konec nebylo zase tak smutné.  

ZŠ a MŠ Rožná

trická, měla především bohatý 
vršek a na návsi se tak dobře vy-
jímala.

Po jejím skolení je odvezena, 
zbavena kůry a vše je slavnostně 
ozdobeno chvojkami a pentlemi. 

Ve Zvoli se májka staví již v so-
botu odpoledne a stárci kolem ní 
drží celou noc stráž, aby nebyla 
poražena. V Branišově se májka 
staví až v neděli dopoledne. 

V neděli se pak již v obou obcích 
scházejí stárkové, stárci, pardón, 
generál, židi, a společně s „Bys-

třickou kapelou“ 
v průvodu obchází  
domy a zvou místní 
obyvatele a hosty na 
program u máje a ho-
dovou zábavu. 

Celý průvod svou 
„pouť“ ukončí pod 
májí, kde je předne-
sen tradiční soud nad 
beranem. 

Ortelisté (žalobce, 
obhájce a soudce) 
berana  v obou ob-
cích nešetřily i letos. 

Beran, který na svých bedrech 
nesl prohřešky místních občanů, 
toho za rok mnoho napáchal a 
musí být popraven. Kat si brousil 
meč a beran se chudák již loučil 
ze životem, když v ten okamžik 
opět přijel pardón na koni a zpros-
til jej viny. Beran byl vysvobozen. 
Všichni se radují z jeho záchrany 
a odcházejí to patřičně oslavit. 

V Branišově po skončení pro-
gramu u máje pokračovaly hody 
tradiční hodovou zábavou. Brani-

šovská chasa si už delší dobu před 
hodovou zábavou připravovala 
svoje tradiční taneční vystoupení 
a předvedla jej na hodové zábavě. 
Všem se určitě toto vystoupení lí-
bilo a mládeži patří poděkování. 

Václavské hody, tato krásná tra-
dice pořádaná v našich obcích, se 
letos opět vydařila.

Poděkování patří všem, kteří se 
podílejí na organizaci tradičních 
hodů ve Zvoli i v Branišově. 

Mojmír Starý, starosta 
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Sdružení Nové Město na Moravě o.s.  
vypisuje výběrové řízení na pozice:

Po úspěšně strávené jarní noci 
ve společnosti pražské hip-hopové 
skupiny Prago Union a livě bandu 
se Občanské sdružení Tranzistory 
rozhodlo před koncem roku přidat 
plyn a rozjet další párty, tentokrát 
v rockovějším duchu. Sokolovnu v 
Bystřici nad Pernštejnem navštíví v 
sobotu 26. 11. 2011 kapela Vypsa-
ná fi xa. Tato pardubická rocková 
(nebo jak o sobě sami mluví „pop-
punková“) banda vznikla již v roce 
1994 a nyní vyrazila na turné k vy-
dání již osmého studiového alba s 
názvem „Detaily“, které vyšlo 6. 10. 
2011. Fixa je známá svými surrea-
listickými a básnickými texty psané 
zpěvákem Mardim a v tom také 
pokračují. V bystřické sokolovně 
předvedou jak tyto zbrusu nové 
songy, tak samozřejmě i pecky star-
ší a známější. Představovat kapelu 
snad není nutné, jelikož dlouho-
době patří k českým top kapelám, 
ale kdyby přeci jen někdo nevěděl, 
mrkněte určitě na jejich ofi ciální 
stránky nebo na bandzone. Spolu s 
Vypsanou Fixou se můžete těšit na 
slovenské duo Longital, které jistě 
příjemně překvapí svým velmi ne-
tradičním a originálním přístupem 
k hudbě. Stačí jim k tomu jen bas-
kytara, krásná zpěvačka a hromada 
talentu. K nim přibudou bystřičtí 
matadoři Kroky, kteří se po Pe-
líšku znovu těší na přízeň ze strany 

V týdnu 21. - 27. 11. 2011 bude 
v celé republice probíhat informační 
kampaň Týden rané péče. V tomto 
období se můžete častěji než jindy se-
tkat s informacemi o zajímavé sociální 
službě – rané péči.

Co děláme? Poskytujeme podporu 
a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá 
dítě raného věku (0 - 7 let) s vážnějším 
postižením zraku, případně i s dalším 
postižením.

Jak to děláme? Dojíždíme k rodině 
domů, vozíme s sebou nápady a infor-
mace, stejně jako speciální hračky a 
pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět 
či využít ostatních smyslů k poznávání 

DOMOV JE DOMA
svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči 
aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. 
Nasloucháme tomu, o čem potřebují 
členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi 
jejich starosti i radosti.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, 
přijďte v úterý 22. 11. 2011 do Středis-
ka rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde 
Vás čekají od 9.00 do 17.00 otevřené 
dveře a pracovníci ochotní odpovědět 
na Vaše otázky. Pokud raději hledáte 
informace na internetu, navštivte naše 
webové stránky www.ranapece.cz. 
Podpořit naši službu rané péče můžete 
také prostřednictvím sbírkového kon-
ta: 243988498/0300.       Děkujeme.

Tranzistorová noc 2: Vypsaná fi xa!
publika a obohatí tím již tak pest-
rý záběr, který tento večer nabízí. 
Kroky večer odstartují již úderem 
20. hodiny. Aby toho nebylo málo, 
představí se zde i skupina Šatlava z 
Přibyslavi. Ta vznikla v roce 2003 
a svými libými melodiemi mnoh-
dy dost podobnými Divokému Bil-
lovi přispěje k jistě pohodové at-
mosféře, přímo dělané na podzimní 
večer. Výčet kapel zakončí, hlavně 
mladými již velmi dobře známí Ra-
bies se svými písničkami z debuto-
vého dema a zároveň s novými a 
minimálně stejně kvalitními songy.
Stejně jako před měsícem 1. letní 
Parafest, tak i „2. tranzistorová noc“ 
bude mít svého předskokana. Ten-
tokrát se jedná o Drum’n’bassový 
počin v podání skvělých DJů. Před-
staví se A.tha.m z Ostravy známý 
hlavně v zahraničí, B-style z Ná-
měšti na Hané, Type_R z Českého 
Těšína, Gify G z Frýdku Místku, 
MC ThreeDee a domácí DJ Nevim 
spolu s Green_G z Velkých Jano-
vic. Vstupné na tuto akci bude v pá-
tek za lidových 50,- Kč a na sobotu 
160,- Kč v předprodeji a 200,- Kč 
na místě. Všechny další podrobnos-
ti, včetně předprodejních míst (v 
Bystřici to bude Vinárna Rozhledna 
od 24. 10.) naleznete na stránkách 
www.tranzistory.cz. Těšte se, proto-
že to bude krása nesmírná.

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.
Ambulance jednotlivých stomatologů, rozpis k dispozici na webových 
stránkách nemocnice www.nnm.cz a v Deníku Vysočina (poslední pra-
covní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb) 
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 
Tel..: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

LISTOPAD  
5.11. MUDr. Ondřej Bartoš, Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
6.11. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratisl. nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 904
12.11. MUDr. Milena Vránová ml., Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 553 222
13.11. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 566 628 788
17.11. čtvrtek MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
19.11. MUDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
20.11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81. 774 900 858
26.11. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad Oslavou 71, 566 670 215
27.11. MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060

Zubní pohotovost LISTOPAD 2011
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Sokol Bystøice n.P.

oddíl sportovního šermu

hledá nové dìti do oddílu

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

Pátek 17.00 - 19.00 hodin

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

 PŮJČKY
 

volejte si o své peníze zdarma 800 420 240

PŘIJÍMÁME NOVÉ OBCHODNÍKY! 

RYCHLÉ A SOLIDNÍ NEBANKOVNÍ

www.potrebuji-penize.cz

Římskokatolická farnost Bystřice n. P.

nabízí dětem ve věku 7 - 10 let nový kroužek

Úvod do náboženství
Tato setkání nejsou určena dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve škole.  

Jedná se pouze o seznámení se základnímiy pojmy symboly křesťanské víry.

Bližší informace je možné získat u paní katechetky Mgr. Jitky Čechové na tel.: 604 175 453.
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Jsme dceøinou spoleèností nìmecké skupiny Wera 
a ve strojírenském oboru patøíme ke svìtové špièce. 
V Èeské republice pùsobíme od roku 1995,  
zabýváme se výrobou vysoce kvalitního utahovacího 
náøadí pro profesionální použití. Jsme certifikováni dle 
norem øady ISO 9000. V souèasné dobì zamìstnáváme 
500 pracovníkù. Pro posílení našeho týmu nyní
hledáme zamìstnance na tuto pozici:

Náplò práce: 

� zajiš�ování tuzemských i zahranièních cest vèetnì objednávek  
ubytování 

� práce s programem pro øízení nákupu (správa nákupních  
    objednávek) 
� komunikace (telefonická i písemná) zejména s vedením  

spoleènosti a s kolegy v nìmecké mateøské spoleènosti 
� pøíprava porad, jednání 
� organizace akcí poøádaných spoleèností 
� administrativní èinnost 
� práce na zkrácený úvazek (dle dohody od 7:30 – 15:00 hodin) 

 
Požadujeme:  

� min. SŠ vzdìlání 
� aktivní znalost nìmeckého jazyka 

� min. základní znalost anglického jazyka 
� znalost MS Office – Word, Excel, PowerPoint na dobré úrovni 
� velmi dobré organizaèní a komunikativní schopnosti 
� spolehlivost, bezúhonnost 
 

 
Pokud Vás naše nabídka oslovila,  zašlete písemnou žádost spolu s životopisem  na adresu:  
                                                                                                             
 
                                                                                                                  www.werawerk.cz    

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

prace@werawerk.cz

Pro tuto pozici nabízíme: 

� po  zapracování dlouhodobì perspektivní zamìstnání  

� zajímavou práci, možnost osobního rùstu 

� benefity (týden dovolené navíc, školení, pøíspìvek na životní nebo 

        penzijní pøipojištìní) 

� zázemí mezinárodní spoleènosti 

� mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici 

Asistentka vedení spoleènosti

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

(kuchaný pouze na  objednávku, min. 10 ks)  

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

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

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

PSTRUHAŘSTVÍ  UJČOVPSTRUHAŘSTVÍ  UJČOV

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

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

Tel.: 739 067 695. Vhodné i pro důchodce.
•  Prodám byt v obci Vír 1+1 (50m2), www.rkfi nreal.cz. Tel.: 777 824 822.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, 

losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím 
v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 
724 229 292.

• Prodám zemědělskou usedlost v Račicích u Nového Města na Moravě + 
pole a les. Tel.: 774 859 591.

• Prodám byt 2 + KK v Novém Městě na Moravě po rekonstrukci. Cena 
880.000,- Kč. Tel.: 733 718 922.

• Hledám ve vašem regionu spolupracovníky, kteří mají zkušenosti v MLM. 
Nutné osobní setkání. Tel.: 777 788 849.

• Potřebujete si vyřešit svoji fi nanční situaci? Není problém – pomůžeme. 
Volejte: 737 311 894.

Řádková inzerce

Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

vyhlašuje výbìrové øízení

NA NÁJEMCE A PROVOZOVATELE 
KULTURNÍHO DOMU 

v Bystøici nad Pernštejnem 

Nabídky se pøedkládají nejpozdìji 
do 30. listopadu 2011 do 14.00 hodin.

 www.bystricenp.cz/vyberove-rizeni/

Podmínky výbìrového øízení získáte 
na sekretariátu MìÚ, Pøíèní 405, 1NP, dveøe è. 1.2. nebo
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MÌSTO 
BYSTØICE NAD PERNŠTEJNEM 

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

  mohou získat byt za 100.000,- Kè. 

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

nebo na www.bystricenp.cz.
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Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem


