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Stavební činnost ve městě

Dálková silnice Žďár - Boskovice - 
Prostějov podruhé 

V průběhu měsíce října byla do-
končena část rekonstrukce chodní-
ku na ulici Hornická, a to v úseku 
od okružní křižovatky u Penny mar-
ketu po odbočku na ulici Okružní. 
Důvodem opravy byl jednak nevy-
hovující povrch a také nemožnost 
strojní zimní údržby, z důvodu 
přesahu stojících aut do chodníku. 
Chodník byl rozšířen a byl udělán 
nový asfaltový povrch. V říjnu byl 
také dokončen zcela nový chodník 
před sportovní halou, který nahra-
dil letitou, blátivou a nevyhovující 
pěšinku. V jeho blízkosti byl insta-
lován nový panel, na kterém jsou 

informace o sportovištích ve městě 
a také celková mapa.

Během listopadu bude dokonče-
na rekonstrukce křižovatky na ulici 
Zahradní před stávající mateřskou 
školou Korálky. Úpravou se zvý-
ší bezpečnost křižovatky, vznikne 
několik parkovacích míst přímo 
před budovou, která budou sloužit 
zejména pro rodiče dětí, které na-
vštěvují školku. Součástí celé re-
konstrukce je vybudování nového 
chodníku před školkou, který tu 
nebyl a který také výrazně přispěje 
k bezpečnosti dětí a jejich rodičů.

V prvním letošním čísle Bystřicka jsme si představili projekt dálkové silni-
ce Žďár - Boskovice - Prostějov z 30. a 40. let 20. století. Ta se stala součástí 
dálkové magistrály Plzeň - Moravská Ostrava. Vylíčili jsme trasu ve východní 
části Bystřicka včetně stavebního zázemí. Nyní je na čase seznámit se také 
s touto stavbou v západní části regionu Bystřicka. 

Normální nenormálnosti
Skončily volby, které měly otočit kolo dějin k lepší a prosperují-

cí společnosti. Všichni v předvolební kampani věděli, jak to udělat, 
znali recept na hospodářský růst i na zajištění kvalitní a dostupné 
zdravotní péče. Myslím, že jsme všichni rozpačití a zvolené stra-
ny a hnutí neví, co si s tím počít. Překvapení  jsou všichni. Jedni 
z propadu, jiní  z velkého úspěchu. Snad se vzpamatují a budou 
konstruktivně pracovat pro zlepšení života  obyčejných lidí!

Já osobně se stále zamýšlím nad věcmi, které jdou vedle nás, 
jsou podivné, ale staly se obecnou normou. Mnozí nadávají, po-
divují se, ale neví, co s tím udělat – mezi ně patřím i já. Dám ně-
kolik příkladů k zamyšlení, ale mohl bych jich jmenovat desítky.  
Konstatujeme, že vyrůstá generace teenagerů, kteří nikdy neviděli 
své rodiče pracovat a nikomu to nevadí? Zdá se nám naprosto nor-
mální, že léčíme opilce, feťáky a blázny, kteří nesmyslně riskují 
a na druhé straně nám je stále předhazováno množství malých dětí, 
na jejichž léčbu nejsou peníze? Žák sedmé třídy sprostě nadává 
své učitelce a ona nemá žádné prostředky na svou obranu. Dočká 
se pouze výčitek vykutálených rodičů, kteří brání svého miláčka. 
Kdyby neokradli babičku známé režisérky, dále by šmejdi okrádali 
seniory. Nikoho nepřekvapí, že dvě stě po zuby ozbrojených poli-
cistů, placených z našich daní, vede tisíc ostravských  fotbalových 
bláznů na Spartu a zpět (v Ostravě je to obráceně). Tito nased-
nou do vlaku a zdemolují jej. Každý rok se pereme v parlamentu 
o schodek státního rozpočtu mezi sto a dvě stě miliardami a prý je 
to dobrý výsledek? Evropa nás bere. Ostatní jsou na tom hůř! Ne-
dochází nám, že dosud jsme zanechali našim dětem dluh, o kterém 
se nikomu ani nezdá. O splácení ještě nepadlo ani slovo. Co jednou 
řekneme na otázku vnukům – dědo ty jsi u toho taky byl! Mohl 
bych dále psát o rozvráceném sociálním systému, o školství, které 
se potácí nebo rozkradených a lehkomyslně vyhozených penězích, 
ale to každý, kdo chodí po české zemi, vidí.

Opravdu jsem myslel, že po volbách může být líp. Dnes již tako-
vý optimista nejsem. Hlavně však nevím, jak pomoci, protože jsem 
také u toho. Poraďte!!

Karel Pačiska – starosta Bystřice nad Pernštejnem

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 4)
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Ohlédnutí za volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
   Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhly na   území   naší   republiky   předčasné  volby  do  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
   Do voleb podalo v Kraji Vysočina kandidátní listiny 18 volebních uskupení.  
   Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  odpovídala volební účast  v našem městě celostátnímu průměru. Z celkového počtu 7 009 voličů 

bylo odevzdáno  4 245 platných volebních hlasů, což je 60,5 %. V připojené tabulce uvádíme počty hlasů, které získaly jednotlivé volební strany v 15ti 
okrscích našeho města. Uvedeny  jsou pouze výsledky devíti  nejsilnějších stran, které získaly v našem městě nejvíce hlasů. Volební strany uvedené v tabulce 
získaly z celkového počtu 4 245 platných hlasů 3 998 platných hlasů. Ostatních 9 volebních stran obdrželo v součtu ve všech volebních okrscích  pouze 247 
hlasů, proto nejsou v tabulce uvedeny. Pro orientaci čtenářů v připojené tabulce uvádíme sídla jednotlivých volebních okrsků.

č. 1   Základní umělecká škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
č. 2   Základní umělecká škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
č. 3   MŠ Korálky Bystřice nad Pernštejnem
č. 4   Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
č. 5   Střední zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem
č. 6   Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
č. 7   Dům s pečovatelskou službou Bystřice nad Pernštejnem
č. 8   Bratrušín

č.  9  Pivonice
č. 10 Lesoňovice
č. 11 Dvořiště
č. 12 Karasín
č. 13 Vítochov
č. 14 Domanín
č. 15 Rovné, Divišov tajemnice MěÚ Eva Špatková

Název  
  volební stany 

po et voli   885 638 879 935 893 1098 720 69 55 102 69 78 95 252 241 7009

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

SSD 185 114 165 189 197 161 154 15 2 7 10 15 10 51 34 1309
TOP 09 12 12 45 17 13 46 47 5 3 10 5 6 4 11 17 253
ODS 22 5 32 30 17 27 22 2 1 5 1 2 1 12 1 180
KDU- SL 30 12 67 33 14 62 53 4 10 13 5 12 25 29 40 409
SPO ZEMANOVCI 16 14 20 22 22 13 13 0 1 0 4 2 3 5 6 141
Úsvit p ímé demokracie 42 22 29 32 30 33 16 8 2 2 2 3 4 8 16 249
ANO 2011 78 44 77 70 51 96 87 10 3 18 5 10 6 14 14 583
KS M 94 92 95 97 111 117 71 6 8 9 10 7 5 23 19 764
Strana zelených 16 6 18 10 15 15 13 1 0 3 1 0 0 7 5 110
hlasy pro ostatních 9 stran 29 16 40 22 29 40 27 3 1 1 9 2 3 8 17 247

celkový po et hlas   524 337 588 522 499 610 503 54 31 68 52 59 61 168 169 4245
% ú asti ve volbách 59,2 52,8 66,8 55,8 55,8 55,5 69,8 78,2 56,3 66,6 75,3 75,6 64,2 66,6 70,1 60,5

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech  25.10. – 26.10.2013
ve městě Bystřici nad Pernštejnem

VÝB ROVÉ ÍZENÍ 
POVODÍ MORAVY, s.p. 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

V listopadu proběhnou další dvě 
zásadní rekonstrukce. Jedná se o 
vybudování střediska osobní hygie-
ny v přízemí domu s pečovatelskou 
službou na ulici Hornická. Jeho 
součástí bude vybudování nové 
čekárny s hygienickým zázemím, 
nová koupelna s výškově nastavi-
telnou vanou pro tělesně postižené 
a nová pedikúra. Provozovatel bude 
i nadále oblastní charita. Co se týká 
domu s pečovatelskou službou, byl 
dále nově rekonstruován nájezd 
k zadním dveřím tak, aby měl co 
nejmenší sklon, splnil nároky bez-
bariérovosti a mohli ho bezproblé-
mově využívat i vozíčkáři.

Druhou zmiňovanou akcí je re-
konstrukce prostor v kulturním 
domě, konkrétně v restauraci Club. 
Zde proběhne rekonstrukce vzdu-
chotechniky, elektrické a světelné 
instalace a nový bude celý interiér. 
V příštím roce by na to měla nava-

Stavební činnost...
zovat oprava foyer kulturního domu 
na multifukční obřadní místnost, 
rekonstrukce WC pro účinkující a 
v případě dostatečných fi nančních 
zdrojů i nový nátěr fasády.

Menšími akcemi, které budou 
probíhat během listopadu, je oprava 
spojovacího chodníčku mezi ulice-
mi K Domanínku a Černý vršek a 
vybudování nového vchodu do tě-
locvičen na ZŠ Nádražní. Nyní je 
přístup k tělocvičnám pro návštěv-
níky možný pouze přes sportovní 
areál Tomáše Dvořáka. Novým 
vstupem, který bude situován na 
rozhraní základní školy a základní 
umělecké školy se návštěvníci a 
sportující dostanou přímo do malé 
tělocvičny a nebudou nuceni slo-
žitě obcházet celou školu přes 
uzamčený atletický areál.

Josef Vojta
místostarosta

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem sděluje občanům, že 
dne 31. prosince 2013 bude celý úřad uzavřen.

tajemnice MěÚ, Eva Špatková

UPOZORNĚNÍ

(Pokračování ze str. 1)



Datum Název akce  Místo Organizátor 

16. – 24. 11. Tradi ní Váno ní výstava; Po – Pá 10.00 -16.00, So – Ne 
9.00 – 16.00 hod. Nedv dice Cink Jana P idálková 

19. 11. Cesta za pokladem; sraz u ZŠ v 17.00 hod. Vír ZŠ a MŠ Vír 

21. 11. Vernisáž mezinárodní výtvarné sout že žák  ZUŠ eska, 
Slovenska, Ma arska; 15.00 hod. Malý sál KD ZUŠ 

23. 11. Poslední le ; hraje Jásalka; 20.00 hod. KD Vír MS Vír 

23. 11. Závody v aerobiku mládeže Sportovní hala Jitka Exlová 

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

23. 11. Den s fotografií Gymnázium Byst ice n. P. KUMŠT o.s. 

23. 11. Beseda s badatelem Ji ím Vym talíkem; 17.00 hod. OÚ Rozsochy Obec Rozsochy 

24. 11. Turnaj ve florbalu – muži B Sportovní hala ASK Byst ice 

25. 11. D tské p edstavení – Pohádky pro vás; 10.00 hod. Velký sál KD Kulturní d m Byst ice n. P. 

26. 11. – 1. 12. Záv re né soust ed ní p ed MS ve florbalu - ženy Sportovní hala FbU 

29. 11. Váno ní prodejní výstava; 9.00 hod. KD Rožná Obec Rožná, eský svaz žen Rožná 

30. 11. Adventní koncert a jarmark; 14.00 hod. KD Št pánov n. S.  OÚ, ZŠ a MŠ Št pánov n. S. 

30. 11. Poslední le ; hraje Jásalka; 20.00 hod. KD Píse né MS Píse né 

30. 11. Zápas ve florbalu – muži A Sportovní hala ASK Byst ice 

30. 11. Prodejní váno ní výstava; 10.00 hod. KD Dolní Rožínka Rada rodi  a ZŠ Dolní Rožínka 

30. 11. Váno ní koledování aneb Otev ení Adventu 2013 Nám. TGM,  
M stské muzeum 

Kulturní d m, M stské muzeum 
a M sto Byst ice n. P.

1. 12. Zápas ve florbalu – muži A Sportovní hala ASK Byst ice 

1. 12. P edváno ní posezení s dechovkou Rozmarýnka; 14.00 hod. Sokolovna Prosetín Obec Prosetín 

1. 12. Adventní koncert – Studánka, Pramen, Pramínek;15.00 hod. Aula gymnázia Gymnázium Byst ice n. P. 

1. 12. Adventní koncert "Rorate coeli" – Komorní sbor Alter 
ego; 17.00 hod. Kostel sv. Vav ince ímsko-katolická farnost BnP 

3. 12. Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD KD 

3. 12. Koncert ty ru ních skladeb pro klavír; 15.00 hod. Sál ZUŠ ZUŠ 

5. 12. Mikuláš na nám stí; 17.00 hod. Št pánov n. S. SŽ Št pánov  n. S. 

5. 12. V ne ek; 18.30 hod. Velký sál KD KD 

7. 12. XVIII. ro ník mikulášského tarokového turnaje; 8.30 hod. Restaurace KOH-I-
NOOR Dale ín Tarokový klub Dale ín 

7. 12. 12. ro ník trampského festivalu VÍRSKÝ SUMEC; 15.30 hod.  KD Vír T.O. Falešná karta & p átelé 

7. 12. 19. Mikulášský trampský bál; 19.30 hod. KD Vír T.O. Falešná karta & p átelé 

7. 12. Peklo v muzeu; 16.00 – 19.00 hod. Budova muzea DDM, Muzeum Byst ice n. P. 

7. 12. Koncert KPH – Velký koncert malých symfonik  Velký sál KD KD 

8. 12. Tradi ní zdobení domanínského váno ního stromku; od 14.00  Domanín – u kapli ky Obec Domanín 

10. 12. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel   Jednota Orel 

10. 12. Váno ní ochutnávka vín; 19.30 hod. Malý sál KD KD 

10. 12. Prezentace expedice „Norsko 2013“; 16.00 hod. D tské odd lení 
M stské knihovny ZŠ Byst ice n. P., Nádražní 615 

11. 12. Divadlo pro d ti – Váno ní kouzlo; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD 

12. 12.  Koncert Jakuba Smolíka;19.30 hod. Velký sál KD KD 

14. 12. Váno ní Všeum l;14.00 hod. DDM DDM 

14. 12.  Advent na gymnáziu; 10.00 – 16.00 hod. Aula gymnázia Gymnázium Byst ice n. P. 

16. 12. Váno ní koncert žák  a u itel  ZUŠ; 18.00 hod. Velký sál KD KD 

17. 12. Divadelní p edstavení: T i brat i v nesnázích aneb 
Podivná rodinka; 19.30 hod. Velký sál KD KD 

18. 12. Akademie ZŠ TGM; 9.00 hod. Velký sál KD ZŠ TGM 

19. 12. Akademie ZŠ TGM; 9.00 a 17.00 hod. Velký sál KD ZŠ TGM 

21. 12. Váno ní koncert – Dechová hudba Koroužanka; 18.00 hod. Velký sál KD KD 

25. 12. Váno ní tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. Malý sál KD KD 

26. 12. Váno ní koncert ZUŠ; 18.00 hod.. Kostel sv. Vav ince ímsko-katolická farnost BnP, ZUŠ 

30. 12. P edsilvestrovský tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. Malý sál KD KD 

31. 12. Tradi ní oh ostroj Masarykovo nám.  M sto Byst ice n. P. 
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Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD  PROSINEC 2013LISTOPAD  PROSINEC 2013

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Narození

Úmrtí

INFORMUJE

Vodomil jde Vodomil jde 
do slosovánído slosování

RESIDENCE
realitní kanceláø REALITY s.r.o.

 
PRÁVNÍ ÈISTOTA

 

NEJNIŽŠÍ POPLATEK
ZA ZPROSTØEDKOVÁNÍ

WWW.RESIDENCEREALITY.CZ � 734 602 600

FINANÈNÍ JISTOTA

KONZULTACE S PRÁVNÍKEM ZDARMA

PLATBA AŽ PO ZPROSTØEDKOVÁNÍ

R

R

 TIC oznamuje další slevu
 Nástěnný kalendář pro rok 2013 

s pěknými fotografi emi z loň-
ského ročníku soutěže Bystřic-
ká zrcadlení nyní zakoupíte za 
pouhých 30.- Kč. Současně se 
připravuje stolní kalendář pro 
rok 2014 s fotografi emi z letošní-
ho ročníku stejné soutěže. V TIC 
Bystřice bude v prodeji od začát-
ku prosince.                           -HJ-

 Turistické informační cent-
rum oznamuje, že bude uza-
vřeno od 24. 12. 2013 do 1. 1. 
2014 včetně.

Sedmý ročník soutěže „S Vodomi-
lem Zubří zemí“ probíhal od 1. 5. 
do 31. 10. 2013 v okolí Bystřice nad 
Pernštejnem. Do výherní a poznávací 
akce bylo pro rok 2013 zařazeno 10 
míst na řekách, říčkách, potocích a 
vodách Bystřicka. Kdo z účastníků 
správně vyplnil alespoň 6 rubrik, 
obdrží jednu volnou vstupenku do 
Městského muzea v Bystřici. Za 9 
správných rubrik obdrží jednu VIP 
vstupenku do Westernového městeč-
ka Šiklův mlýn.

Kdo však má v pořádku všech 
10 rubrik, postupuje do slosování 
o hlavní výhry:
● jízdní kolo v hodnotě 7 000.- Kč
● dárkový poukaz pro 4člennou rodi-

nu do Westernového městečka Šik-
lův mlýn, Draxmooru a jízda Safari 
vlakem v ceně 1 624.- Kč

● romantická večeře pro dvě osoby 
v hotelu Skalský Dvůr

● romantická večeře pro dvě osoby 
v Penzionu Jimram v Jimramově

● romantická večeře pro dvě osoby 
v Penzionu ve Štěpánově 

● romantická večeře pro dvě osoby 
v restauraci Club v Bystřici n. P.

● bazén s mořskou vodou na 1 hodinu 
pro 10 osob v Hotelu Bystré

● poukaz na odběr materiálu ve výši 
500.- Kč Stavebniny Zeman s.r.o.

● bezplatný odběr 5 l benzínu v Čer-
pací stanici Čepro Zvole

● kniha Hrad Pernštejn na starých po-
hlednicích
Sbírání razítek už sice skončilo, ale 

čas na odevzdání legitimací, osobně či 
poštou do TIC v Bystřici, Masarykovo 
nám. 1, máte ještě do konce listopadu, 
konkrétně do 30. listopadu do 12.00 
hodin. A hned odpoledne kolem půl 
čtvrté proběhne během Vánočního ko-
ledování v amfi teátru pod náměstím 
slosování o hlavní ceny. Tak se přijďte 
podívat, šanci vyhrát má každý úspěš-
ný řešitel.                                      -HJ-

ZÁŘÍ 2013
10. 9.  Tomáš Dvořák
22. 9.  Aneta Havlíčková
 

LISTOPAD  2013
Miloslav Sobotka  86 let
PROSINEC 2013
Anežka Navrátilová  86 let
Květoslava Jurnečková 86 let
Lydie Cimalová  80 let
Eva Jurková   80 let
Marie Škrdlíková   75 let
Zdenka Toráčová   75 let
Martin Kardoš   75 let
Anna Vyhlídalová   75 let

 20. 9. Rostislav Dvořák 67 let
 22. 9.  Josef Kinc 75 let
  2.10. Jana Vágnerová Mgr. 71 let
  7.10. Marie Šikulová 85 let
21.10. Jaroslav  Marek 79 let
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Odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy uzavřené v tzv. kamen-
ném obchodě lze pouze po dohodě s prodejcem – kupující na ně nemá právo ze 
zákona. Pokud tedy koupíte nevhodný dárek či oblečení nevyhovující velikos-
ti nebo si prostě jen nákup rozmyslíte, nemáte automatický právo zboží vrátit 
a požadovat zpět peníze. Pokud vám prodejce vyhoví, jedná se o tzv. smluvní 
odstoupení a prodejce má pak právo požadovat např. vrácení zboží v originál-
ním obalu, předložení kupního dokladu apod.

Vadný výrobek můžete reklamovat - od chvíle, kdy jste ho převzali od pro-
dejce po celou záruční dobu (24 měsíců), a to také tehdy, když výrobek nemá 
vlastnosti slibované prodejcem nebo výrobcem - např. svítící a mluvící medví-
dek, který nesvítí nebo nemluví. Záruční doba se následně prodlužuje o dobu, po 
kterou byla daná věc reklamována.

Nic neodkládejte a reklamujte okamžitě, jak zjistíte vadu – je to vaše povin-
nost ze zákona. V opačném případě vám může prodejce tvrdit, že se za tu dobu 
vada opravitelná změnila na neodstranitelnou a že jste to zavinili právě dalším 
užíváním a reklamaci vám proto zamítne.

Kde reklamovat? Vždy u prodejce, u kterého jste zboží koupili. Ten musí 
přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně, např. obuv zakoupenou u Bati 
ve Zlíně můžete reklamovat také v prodejně Baťa v Praze či v Brně apod. V pro-
dejně musí být po celou otevírací dobu přítomen pracovník pověřený přijímá-
ním reklamací. Prodejce se také nemůže odvolávat na chybu svého dodavatele 
či výrobce zboží – je odpovědný za zboží, které prodává. Stejně tak nemůže 
odmítnout přijetí reklamace z důvodu chybějícího obalu.

Máte doklady? Kupní doklady, záruční listy apod. si schovávejte, uplatnění 
reklamace je pak mnohem rychlejší a jednodušší. Ale podstatné je prokázat, že 
jste dané zboží koupili právě u daného prodejce – např. dokladem o platbě kar-
tou, svědectvím jiné osoby, čestným prohlášením atd. Je na kupujícím, aby si 
zkontroloval, že obdržel doklad o koupi a záruční list. Prodejce ho sice nemusí 
vydat automaticky, ale na požádání kupujícího vždy! Reklamovat můžete i vý-
robek ve slevě, pokud se nejedná o vadu, kvůli které byla cena snížena.

Doba vyřízení reklamace: Prodejce má o reklamaci rozhodnout ihned, ve 
složitějších případech do 3 pracovních dnů. Pokud je to potřeba, může před 
rozhodnutím zboží posílat na odborné posouzení, ale na vyřízení má vždy 
maximálně 30 kalendářních dní. V této lhůtě musí být spotřebitel vyrozuměn 
o způsobu vyřízení reklamace – protokol o reklamaci musí být písemný a musí 
mj. obsahovat způsob vyřízení reklamace a v případě jejího zamítnutí také odů-
vodnění.

Rozpor s kupní smlouvou: Vada, která se projeví do 6 měsíců od koupě, se 
považuje za vadu, která tam byla v okamžiku uzavření kupní smlouvy (pokud 
opak neprokáže prodejce nebo tak nevyplývá z charakteru vady) a v takovém 
případě má spotřebitel právo si vybrat, zda chce zboží opravit nebo vyměnit. 
Prodejce je povinen mu vyhovět, jinak má spotřebitel právo na slevu z kupní 
ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Výměna zboží: V případě, že požadujete výměnu zboží, máte právo poža-
dovat stejnou značku, typ i provedení, nemá-li ho již prodejce k dispozici, máte 
právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat tedy navrácení kupní ceny zboží. 
Stejná práva máte i v případě, že věc nemůžete používat pro výskyt opakova-
ných vad po opravě nebo několika vad najednou.

Reklamace se považuje za vyřízenou v okamžiku, kdy o tom prodejce pro-
kazatelným způsobem spotřebitele informuje.

Jakmile je reklamace vyřízena, je spotřebitel povinen si své zboží vyzved-
nout. V opačném případě je prodejce oprávněn účtovat si skladné.

Pokud potřebujete poradit ohledně reklamací, obraťte se na naši porad-
nu SOS – Asociace v Bystřici nad Pernštejnem, která má otevřeno každé 
sudé pondělí od 15 do 17 hodin na adrese Příční ulice č. p. 405 (budova 
Mě stského úřadu), Bystřice nad Pernštejnem.

Můžete také využít naši telefonní linku 900 10 10 10, která je v provozu 
denně od 9 do 18 hod. (10,- Kč/min.).

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS - Asociace

Dálková silnice měla Nové Město 
obejít jižním obchvatem a v  linii 
plánované magistrály vede dnešní 
silnice I/19. Silnice měla pokračo-
vat východním směrem a severně 
Olešné je zřetelně viditelné těleso 
nedokončené magistrály, které podél 
železniční dráhy pokračuje k Divi-
šovu. Další pozůstatky jsou za Rov-
ným, které měla magistrála míjet ze 
severu a nedaleko železniční zastáv-
ky je dokončený betonový propus-
tek. Železnice Nové Město - Tišnov 
měla být překonána deskovým mos-
tem. Dnešní silnice vede přímo přes 
zmíněné obce ve stopě staré okresní 
silnice. Další výrazné stopy můžeme 
sledovat od křižovatky silnice I/19, 
Rozsochy - Lísek. To je dokončený 
úsek dálkové silnice vedoucí až na 
konec Bystřice n./ P., který využívá 
i současná silnice. V klesání k Do-
manínku je více než desítka mostků a 
propustků a následuje deskový most 
přes říčku Bystřičku. Přímý obchvat 
Bystřice byl realizován po dnešních 
ulicích Rácová a K Valše, kde jsou 
zasypaný most, propust přes Ždánic-
ký potok a most přes Bystřičku. 

Úsek Nové Město - Olešná nebyl 
zadán ke stavbě, existuje pouze v plá-
nech. Navazující úsek Olešná - Rov-
né byl stavěn od jara 1941 fi rmou Ing. 
V. Černý a Ing. Fr. Černý Brno. Sta-
vební dílny se nacházely za Rovným 
nedaleko železniční trati. Díl Rovné 
- Domanínek se budoval od podzimu 
1938 a pracovala na něm demobili-
zovaná československá armáda, kon-
krétně pracovní rota 1/302 pod ve-
dením por. Ing. Kasla a Ing. Pokory. 
Vojáci byli ubytováni v Bystřici a po 

Dálková silnice...
jejich odchodu nastoupili nezaměst-
naní civilní dělníci. Práce probíhaly 
v režii a řídil je okresní výbor Nové 
Město, jenž najímal pracovní sílu. 
V Bystřici byl zřízen pracovní tábor 
mužů. Kámen na stavbu se těžil v ka-
menolomu u Domanínku a používala 
se úzkorozchodná stavební drážka. 
Most přes Bystřičku u Domanínku 
postavila v roce 1940 brněnská fi rma 
Ing. František Švancara. Pí-
sek se odebíral z řeky Svrat-
ky u obce Švařec, štěrk z bys-
třického potoka u Domanínku 
a kamenolomu Štěpánov, kámen 
z Domanínka. Stavební zázemí bylo 
přímo u mostu, používala se stavební 
drážka, nákladní auta i silniční válce. 
Obchvat Bystřice nad Pernštejnem 
tj. úsek Domanínek - Lesoňovice 
budovala od léta 1940 společnost 
Dr. K. Skorkovský & co. Brno. Děl-
níci byli povětšinou místní a z okolí. 
Dokončené díly dálkové magistrály 
byly v 50. letech využity pro silnici 
č. 18, v nedokončených úsecích tah 
směřuje v lince staré okresní silnice. 
Dostavbu „osmnáctky“ zajišťovaly 
Československé stavební závody 
a Stavoprojekt Brno. 

Dálková silnice Plzeň - Moravská 
Ostrava nezanechává na Bystřicku 
výrazné stopy, avšak poskytuje ne-
málo pozoruhodností a má barvitou 
historii. Některé díly dálkové silnice 
jsou málo probádané. Proto čtenáře 
vyzýváme, pokud mají nějaké foto-
grafi e, zápisky, pracovní knížky či 
jiné dokumenty, aby nám je laskavě 
poskytli a umožnili zmapovat i tato 
"bílá místa". Děkujeme. 

Jiří Vymětalík

(Pokračování ze str. 1)

Obec Rozsochy Vás srdečně zve  
na přednášku badatele Jiřího Vymětalíka  

 
 

Žďár – Boskovice – Prostějov Dálková silnice 
 

ROZSOCHY zasedací místnost OÚ  
 

sobota 23. listopadu 2013 v 17 hodin  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Dálková silnice Plzeň - Moravská Ostrava 

úsek Nové Město - Štěpánov, dílny ROVNÉ, kamenolom DOMANÍNEK, 
nasazení armády, pracovní tábor BYSTŘICE n/ P. Silnice č. 18 (I/19, II/150)  

Reklamační desatero pro naše spotřebitele

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO PODNIKATELE
Dnem 17.10. 2013 nabyla účin-

nosti novela živnostenského záko-
na č. 309/2013 Sb.

Tato novela reguluje prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a 
lihovin.

Podnikatelé, kteří se zabývají prode-
jem kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin v rámci oboru volné živnos-
ti, nebo provozují řemeslnou živnost 
s předmětem podnikání „hostinská čin-
nost“, mohou do 6-ti měsíců od účin-
nosti uvedené novely živnostenského 

zákona požádat o vydání koncesní listi-
ny v částečném rozsahu na prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
K získání této koncese není třeba spl-
nit žádné kvalifi kační předpoklady. 

Smyslem úpravy je získat pře-
hled o prodejcích uvedené komo-
dity.

Podnikatelé, kteří jsou ke dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona opráv-
něni prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny, mohou v této čin-
nosti pokračovat po dobu 6-ti měsíců 

ode dne nabytí účinnosti tohoto záko-
na, tj. od 17. 10. 2013 - 16. 4. 2014. 
Požádá-li podnikatel v této lhůtě živ-
nostenský úřad o koncesi na prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo 
lihoviny, může v prodeji kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihoviny 
pokračovat do doby pravomocného 
rozhodnutí o udělení koncese. Mar-
ným uplynutím lhůty k podání žádos-
ti o koncesi pro prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihoviny, pod-
nikateli právo prodávat kvasný líh, 

konzumní líh nebo lihoviny v rámci 
oboru živnosti volné, zaniká. 

Přijetí žádosti o koncesi nepodlé-
há správnímu poplatku.

Všechny potřebné informace 
k uvedené novele živnostenského 
zákona získáte na Obecním živnos-
tenském úřadě, Příční 405,

593 01 Bystřice n.P. , popřípadě 
na telefonním čísle 566 590 337, 
338, 359.

Marie Hanáková
 Obecní živnostenský úřad
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Kritické myšlení je nutno tříbit

14. ročník Mezinárodního setkání studentů 
O pohár starosty města Bystřice n. P. 

Začátek října je tradiční dobou 
pro konání několikadenního Mezi-
národního setkání studentů. Letošní 
ročník byl výjimečný hned z něko-
lika důvodů.

Pozvání ke sportovnímu utkání 
přijalo historicky nejvíce škol – 
středních i základních. Počet spor-
tovců se vyšplhal na celkových 238 
z celkem 12 středních a základních 
škol. Nechyběli již tradiční bystřičtí 
soupeři z gymnázia, novoměstští 
a žďárští středoškoláci, středoškoláci 
ze slovenských Šahů, obě bystřické 
základní školy a osmileté gymnázi-
um. Již podruhé se utkání účastnili 
studenti a žáci z Vranova nad Toplou 
a z polské Boguchwale.

Přes technické problémy na za-
čátku soutěží se podařilo realizovat 
všechny disciplíny v plánovaném 
harmonogramu. Soutěžení ve čty-
řech disciplínách a dvou kategoriích 
přineslo očekávané i nečekané vý-
sledky. Letošní hodnocení přines-
lo změnu – putovní pohár starosty 
města byl ve hře nejen pro středo-
školáky, ale získat ho mohli i žáci 
základních škol. K překvapení všech 
se skutečně držitelem poháru stali 
žáci vranovských základních škol.

Atletickými závody ovšem celý 
program setkání neskončil. Hned 
v pátek soutěže pokračovaly v ne-
tradičním duchu. Kuchaři z Bystřice 

a Šahů změřili svoje dovednosti v 
kuchařské soutěži při vaření slad-
kých jídel, mladí studenti – sváře-
či si vyzkoušeli prostředí moderní 
svářečské školy a ostatní studenti 
vyrazili do okolí Bystřice nad Pern-
štejnem sbírat body při Geocachingu 
Zubří zemí.

Všechna ocenění byla předána, 
putovní poháry našly další držitele 
na celý rok a před námi je rok na pří-
pravu malého jubilea - 15. ročníku 
tohoto setkání. Rádi bychom splnili 
naše předsevzetí a zachovali počet 
soutěžících na letošní úrovni. Chce-
me touto činností aktivně přispívat 
k podpoře a rozvoji partnerství měst 
Vranov nad Toplou a Bystřice nad 
Pernštejnem. Pevně věříme, že se 
nám i nadále bude dařit získávat ne-
malou fi nanční podporu pro zajiště-
ní celého programu, především pak 
ubytování a stravování zahraničních 
hostů. Pro letošní rok patří díky 
městu Bystřice nad Pernštejnem 
za fi nanční zajištění těchto nákla-
dů. Naše poděkování samozřejmě 
směřuje i ke kolegům – pedagogům 
bystřické VOŠ a SOŠ, kteří se opět 
zhostili práce dobrovolných rozhod-
čí jednotlivých disciplín.

Při patnáctém Mezinárodním 
utkání O pohár starosty města Bys-
třice nad Pernštejnem nashledanou!

Podzimní skřítek všude kam se po-
díváš - tak to byl Domanín v neděli 
27. října 2013. Sešli jsme se s dětmi 
v kulturním domě, kde si každý mohl 
vyrobit v podzimní dílničce své-
ho vlastního skřítka či jiné zvířátko 
z podzimních plodů. Na všechny děti 
dohlížel velký Podzimáček, kterého 
jsme společně dozdobili. Po setmě-
ní jsme se s rozzářenými lampiónky 
vydali podzimní skřítky hledat i do 
dědiny. U každého skřítka, kterého 
děti našly, splnily pro ně připravený 
úkol. Bramboráček jim nachystal za 
odměnu pytel slaných, křupavých 

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

V rámci preventivního plánu, který 
pro každý školní rok vytváří školní 
metodička prevence ve spolupráci 
s ostatními členy školního poraden-
ského pracoviště, jsou pravidelně 
připravovány interaktivní preventivní 
programy pro naše studenty.  Vzhle-
dem k aktuálně probíhajícímu gran-
tovému projektu OPVK 1.2 Rovné 
příležitosti pro všechny na VOŠ 
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem 
spadá jejich zajišťování do pracovní 
náplně školní psycholožky a jejího 
asistenta. V měsíci říjnu měli tuto 
povinnost poněkud ulehčenou díky 
návštěvě externí spolupracovnice 
Mgr. Adély Linhartové.

Ve třídách prvního ročníku zo-
pakovali již osvědčené aktivity 
z loňského roku. Program se zaměřil 
zejména na téma předsudků, stere-

otypů a tolerance. Skrze uvědomě-
ní vlastních postojů vedl studenty 
k pochopení obecných mechanismů 
jejich vzniku a fungování v celo-
společenském kontextu. Cílem bylo 
mimo jiné pomoci studentům ujasnit 

si některé základní pojmy týkající se 
extremismu, tolerance apod.  

Pro třídy druhého ročníku, které 
tuto náplň absolvovaly vloni, připra-
vili navazující program. Ten více-
méně zopakoval základní myšlenky 

loňského setkání (neboť opakování je 
matkou moudrosti) a celé téma dále 
rozvinul – zaměřil se více na proble-
matiku sdělování a přijímání infor-
mací prostřednictvím médií, kterou 
mohli studenti sami zažít na příkla-
dech aktuálního dění. Na historické 
paralele z období druhé světové války 
se pak mohli přesvědčit, že základní 
principy manipulace a vedení lidí do 
nesvobody zůstávají stále stejné.  

Hlavním cílem obou programů 
bylo vedení studentů k samostatné-
mu rozpoznávání podstaty a nebez-
pečí různých forem extremismu, 
kritickému přistupování k informa-
cím a obecně k vytváření vlastních 
názorů a postojů. Doufejme, že tato 
snaha padla u našich studentů na 
úrodnou půdu.  

Radim Pekař

brambůrek. I když nebylo tak stude-
né počasí, přišel vhod i teplý čaj pro 
zahřátí a opečený buřtík na ohni (pro 
mnoho z nás  již letos poslední).

Děti si také připravily tanec straši-
del a kouzelníků, se kterým vystou-
pily na halloweenském karnevalu 
na Základní škole T. G. Masaryka 
v Bystřici.

V neděli 8. prosince od 14 ho-
din se koná tradiční zdobení do-
manínského vánočního stromku 
u kapličky.

interaktivní preventivní programy na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
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I v Bystřici nad Pernštejnem 
si občané připomenuli 95. výročí 
vzniku samostatného českosloven-
ského státu. U Masarykovy sochy 
se sešli 28. října 2013 v 10.00 hodin 
a vrcholem krátkého programu byl 
projev paní učitelky Olgy Mišago-
vé:

Vážení spoluobčané,

státní svátky, jako je ten dnešní, 
znamenají pro mnoho lidí naší země 
volný den, klid od práce. Známe to 
jistě všichni. Není to ale všechno. Mů-
žeme tento den i naplnit. A můžeme 
ho naplnit i něčím jiným než jenom 
individuálními zájmy, soukromými 
záležitostmi, trávením volného času 
ve svých rodinách, které si náš čas 
bezpochyby zaslouží též.

Svátek, jako ten dnešní, dává příle-
žitost nahlas a společně zastavit rutinu 
všedního dne a sdílet, či diskutovat 
věci, které nás jako občany této země 
spojují. Ačkoliv jsme každý odjinud, 
s nejrůznějšími kořeny, osudy, sta-
rostmi a radostmi - spojuje nás to, že 
jsme tu doma, tady v českých zemích, 
v České republice. A ta její historie nás 
vlastně spojuje také. Byť to nevnímáme 
každý den.

Naše země má svátky české státnosti 
vlastně tři. 28. září na svátek sv. Vác-
lava Den české státnosti, 28. října jako 
Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu v roce 1918 a 1. ledna 
jako Den obnovy samostatného české-
ho státu, tedy vznik České republiky 
v roce 1993. 

Občas jsem zaslechla, či četla ko-
mentář, že státních svátků týkajících se 
státnosti máme příliš, že máme zmatek, 
co vlastně oslavujeme, nebo dokonce 
i takovou myšlenku, že dnes, 28. října, 
oslavujeme vznik státu, který již nee-
xistuje. Takový komentář je ale velmi 
zjednodušený a pokud zůstane jen 
u něj, dokládá spíše neznalost řečníka, 
či pisatele.

Jsem přesvědčena o tom, že smysl 

a pevné zakotvení mají všechny vyjme-
nované svátky. 

Den svatého Václava nám připo-
míná počátky českého státu a postavu  
knížete Václava, který byl a také nadále 
zůstává symbolem naší země, a to už 
více jak tisíc let.  

28. října oslavujeme svátek obnovy 
samostatnosti naší země, vznik demo-
kratické republiky na troskách Rakous-
ko-Uherska v Evropě zničené a ztrápe-
né I. světovou válkou.

1. ledna 1993 vznikla samostatná 
Česká republika. A to je vlastně naše 
současnost.

Aniž bychom si to uvědomovali, bez 
těchto svátků, respektive bez událos-
tí, které tyto dny připomínají, by naše 
identita, náš stát a tedy i domov byly 
zcela jiné.

Připomínáme si dnes již 95. výročí 
vzniku ČSR. Za pouhých pět let bude 
slavit jubileum. Můžeme zde při této 
příležitosti hovořit o rozpadu Rakous-
ka-Uherska, o I. světové válce, o čes-
koslovenských legiích, můžeme mluvit 
o českém exilu, o mužích 28. října, kte-
ří vyhlásili v Praze - právě u sochy sv. 
Václava - samostatnou Českosloven-
skou republiku.

Zní to jako dávná historie. Dělí nás 
od ní téměř století. 

To vše může v posluchačích mladší, 
ale i střední generace vyvolávat pocit, 
že to už je přece dávno pryč. Že se jed-
ná o minulost mrtvou.

Do jisté míry ano, lidé, kteří žili 
v oné době a byli v aktivním věku, 
už většinou nejsou mezi námi. Jejich 
problémům už často ani nerozumíme, 
možná si leccos idealizujeme. To ale 
neznamená, že nám nemohou nic sdě-
lit, nebo dokonce, že bychom měli být 
vůči nim hluší.

Neměli bychom být hluší vůči dílu 
prezidenta zakladatele Tomáše Ga-
rriqua Masaryka, výrazného myslitele, 
fi lozofa a sociologa. A není lepšího 
místa zde v Bystřici, než se právě v ten-
to den sejít u jeho sochy. Jeho knihy už 
se čtou málo, ale přece máme – když 

už nic jiného – v mysli Masarykovu 
živou a stále platnou výzvu „Nebát se 
a nekrást.“ Jeho morální apel a důraz 
na etiku lidského jednání se harmo-
nicky kloubily s praktickou politikou, 
v níž Masaryk nepotřeboval neurvale 
útočit na protivníky, neuchyloval se 
k demagogii nebo populismu, ani si 
ublíženecky nestěžoval na své kritiky. 
Naopak nabádal celý život k demokra-
tické diskusi a obhajobě humanitních 
ideálů.

Mohou nám být inspirací mnozí 
další výrazní aktéři I. republiky, jejichž 
výčet by byl dlouhý - novináři, spi-
sovatelé, ale i novátořští podnikatelé, 
stavitelé a zajisté mnozí politici, a to 
včetně regionálních, kteří jsou ctěni 
jako zakladatelé, budovatelé. Pojme-
nováváme po nich ulice  nebo výrazné 
stavby...

Cesty, názory, ideje a představy 
těchto všech osobností se často roz-
cházely již tehdy. V jednom ale byli 
– z pohledu vzdáleného pozorovatele 
– jednotní, či podobní. Jejich cíle se 
vztahovaly k prospěchu nového státu, 
českého a slovenského národa, dbali 
nejen o své individuální zájmy, ale 
o rozvoj a budování síly nového Čes-
koslovenska.

Také v generacích našich rodičů 

a prarodičů, kteří nedosáhli význam-
ných úřadů, nebo rozhodovacích pra-
vomocí, najdeme mnohé, kteří by nás 
mohli inspirovat -  i v otázkách obecně 
politických. Spolková činnost tehdy do-
sahovala vrcholu, lidé chtěli své okolí 
ovlivňovat a spoluvytvářet svůj stát.

A právě tato aktivita mě stále udivuje.
Při psaní těchto řádků, se mi vybavi-

ly útržky z posledních rozhovorů s paní 
Else Horákovou, která nás letos jako 
nejstarší bystřická občanka opustila ve 
věku 101 let. 

Při porovnávání doby svého mládí 
a dnešní, tvrdila, že lidé se daleko více 
zajímali o způsob života v nově vzniklé 
republice, neseděli doma, ale družili se, 
setkávali se a diskutovali.

Sama si domýšlím, že snad se teprve 
učili svým právům a svým povinnos-
tem, snad se snažili problémy řešit, než 
jen komentovat,

Vývoj historie ukazuje, že svá práva 
chtěli bránit a svým povinnostem chtěli 
dostát a za svůj stát byli ochotni bojovat. 
Dvacet let po vzniku Československa 
- za mnichovské krize a později za na-
cistické okupace - se to ukázalo víc než 
zřetelně.

Ale to už je jiné téma pro jinou chvíli.
 

Olga Mišagová

NA VRCHOVÉ SE MĚŘILO, SÁZELO I SOUTĚŽILO

Oslavy 28. října u pomníku TGM

V úterý osmého října bylo za 
Karasínem v lesoparku na Vrcho-
vé nezvykle rušno. Dorazilo sem 
na třicet žáků a studentů ze základ-
ní školy Nádražní a VOŠ, aby zde 
se svými učitelkami a pracovníky 
MěÚ a Lesního společenství obcí, 
s.r.o., naplnili program projektové-
ho dne zaměřeného na lesy a lesní 

porosty. Po úvodních informacích 
se 7 smíšených pracovních skupin 
střídavě seznamovalo s metodami 

sledování lesních porostů, sáze-
lo a zalévalo zbývající sazenice 
keřového doprovodu výsadeb 

v lesoparku a odpovídalo na otáz-
ky testu tematicky zaměřeného na 
projektový den. O třech vítězích 
soutěže, tedy bystrých, bystřejších 
a nejbystřejších účastnících, rozho-
dl nakonec rozřaďovací dodatečný 
úkol - počet šišek, které vhodily 
pracovní skupiny do připraveného 
koše za mohutného „fandění“ pří-
tomných. Všichni účastníci a záběr 
z jejich činnosti jsou na fotografi -
ích. Programu přálo skvělé počasí a 
o síly návštěvníků se postaralo ob-
čerstvení zajišťované pracovníky 
LSO. Spolupráce škol i LSO byla 
úspěšně navázána. 

A tak nashledanou v roce 2014 
opět na Vrchové, která se po završe-
ní výsadeb stává výukovým a rela-
xačním centrem Bystřicka.    

Eva Zamazalová

Foto: Štěpán Vítek
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PODZIMNÍČKOVO ČAROVÁNÍ
Ve čtvrtek 17. října se na zahradě MŠ Korálky konalo tradiční loučení se 

skřítkem Podzimníčkem. 
Děti, jež s rodiči neváhaly přijet ani ze vzdálenějších obcí v okolí Bystřice, 

si hned u vchodu mohly vybrat, které zvířátko, ztvárněné milými paními 
učitelkami, nakrmí a pomohou mu přežít zimu. Každému přinesly něco dob-
rého na zub, zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku a za odměnu si 
odnesly papírovou fi gurku Podzimníčka a lízátko. Některé byly tak snaživé, 
že obešly všech pět stanovišť. 

Po malém občerstvení a pár doušcích čaje pro zahřátí, které pod podzimně 
vyzdobenou pergolou připravily paní kuchařky, se pak vydaly s lampióny 
přes Voldán. Průvod vyvrcholil návratem k budově školky, kde za zpěvu 
písně Vyletěl si pyšný drak z kruhu svíček vypustily k nebi lampión štěstí 
a popřály Podzimníčkovi, aby se mu přes zimu dobře spalo.

Hojná účast celých rodin a rozjásané tváře dětí – včetně těch, které nástup 
do školky teprve čeká – potvrdily, že v Bystřici je o naše nejmenší dobře 
postaráno.

Rodiče a přátelé MŠ Korálky

Dne 12. 9. 2013 navštívily děti z MŠ Čtyřlístek, Okružní 753 Fakultu 
strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Níže uvedený 
článek, zveřejněný na internetových stránkách FSI VUT v Brně, popisuje 
náplň velmi pěkné exkurze. Se souhlasem VUT v Brně zveřejňujeme článek 
a těšíme se na další spolupráci.

Vlasta Moncmanová, ředitelka školy

Technické disciplíny nejmenší děti lákají

Připravený program děti velmi bavil, odcházely plné dojmů a zážitků. Fa-
kultou předškoláky provázela Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

Kateřina Růžičková
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Uspávání broučků se stalo tradicí
Z á k l a d n í   š k o l a   T. G.  M a s a r y k a 

Tyršova 409, Byst ice nad Pernštejnem 

Vážení rodi e budoucích prv á k , 

rádi bychom Vám p ed zápisem Vašich d tí do první t ídy  
nabídli možnost nahlédnout do sou asné školy  

a seznámit se s novými formami a metodami práce s žáky p i výuce. 

Dovolte, abychom Vás i Vaše d ti pozvali 

v úterý  3. prosince  2013, 
ve tvrtek  16. ledna  2014 
nebo  v úterý 21. ledna  2014 

od 8.00 hodin 

na  DNY  OTEV ENÝCH  DVE Í  v 1. t ídách 
 (škola z stane p ístupná za ú elem prohlídky až do 16.30 hodin)

Ve čtvrtek 24. října v podvečer 
krásného teplého podzimního dne 
opět ožila školní zahrada mateřské 
školy Čtyřlístek v Bystřici nad Pern-
štejnem. Sešli se zde velcí a malí na 
tradičním Uspávání broučků. A že 
se jich sešlo opravdu mnoho.

Děti přišly v doprovodu rodičů 
s rozsvícenými lampióny a lucer-
nami celé netrpělivé s očekáváním, 
co se bude dít. Těšily se na broučky, 
o kterých si celý týden ve školce po-
vídaly.

Po krátkém přivítání všech pří-
tomných děti broučkům zazpívaly 
a přednesly básně. Potom se vyda-
ly spolu se svými rodiči v průvodu 

setmělým městem. Světlo rozsví-
cených lampiónů protínalo tmu 
a průvod se vinul jako svítící had 
sídlištěm přes Černý vršek zpět na 
školní zahradu, kde již na unavené 
broučky čekal osvícený broučí do-
meček s ustlanou postýlkou, kam 
děti uložily broučky k zimnímu 
spánku. Na dobrou noc ještě zazpí-
valy broučkům ukolébavku, napo-
sledy se s nimi rozloučily a potom 
už se všichni rozcházeli do svých 
domovů s přáním, aby broučci tuhou 
zimu přečkali a děti se s nimi na jaře 
zase setkaly. 

 Děti a zaměstnanci MŠ Čtyřlístek   

Ještě před zahájením zimní-
ho semestru akademického roku 
2013/2014 přivítala Fakulta strojní-
ho inženýrství VUT v Brně (FSI) ve 
svých prostorách „studenty“ poněkud 
mladší. Na dvouhodinovou exkurzi 
přijelo 35 dětí předškolního věku 
z mateřských škol z Bystřice n. P. 

FSI pro tyto malé „studenty“ připra-
vila program, při kterém měli možnost 

nejen mnoho zajímavého vidět, ale 
hlavně si mohli řadu věcí přímo vy-
zkoušet a „osahat“. Prohlídka vedla 
přes ateliéry průmyslových designérů, 
dále si mohli pohrát s ovládáním ro-
botického auta ROVIO, viděli několik 
efektních fyzikálních pokusů a patrně 
největší nadšení vzbudila studentská 
formule Dragon 3 z dílny studentské-
ho týmu TU Brno Racing. 
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Rozhovor s ředitelem ZŠ Nádražní Mgr. Martinem Horákem

DÍKY SPORTU JSEM ZÍSKAL NĚKTERÉ  SCHOPNOSTI...

Připomeň trochu svoji sportovní 
kariéru a úspěchy.

Sport se stal součástí mého života 
už od raného dětství. Velkou měrou 
se na tom podílel můj táta, který mě 
vedl ke všestrannosti. Ač sám byl 
plně vytížený pracovními povinnost-
mi, každou volnou chvíli jsem visel 
nohama dolů, nebo jsem lítal dva me-
try vysoko. Když na to vzpomínala 
moje máma, tak jí projížděl mráz po 
zádech, jak se bála. 

Odtud už vedla moje cesta ke 
sportům. Nejdříve jsem začal kopat 
do míče a mé první fotbalové krůč-
ky byly na hřišti ve Štěpánově n. S. 
Ze Štěpánova nebylo daleko ani do 
Nedvědice, kde jsem začínal s ho-
kejem. Nakonec jsem však zůstal 
u fotbalu a v dorosteneckém věku 
přestoupil do Žďáru n. S. Zde jsem 
hrál druhou dorosteneckou ligu a ob-
čas na pár minut nakoukl do tehdy di-
vizního „A“ týmu. V osmnácti letech 
jsem přestoupil do Bystřice n. P. Po 
postupu do krajského přeboru jsme 

se pravidelně umísťovali v popředí 
tabulky. Dvakrát jsem se ještě vrátil 
vypomoci do Žďáru do divize, kde 
jsme bojovali o postup do třetí ligy. 
V Bystřici dnes hraji v rezervním 
týmu a i díky mému zaměření se po-
malu chystám k trénování mládeže. 

Jak se stane sportovec ředitelem 
školy?

Na to, že jsem ředitelem, nemá 
až takový vliv mé sportování. Ur-
čitě jsem díky sportu získal některé 
schopnosti, které mohu ve svém za-
městnání využít. Od komunikace až 
třeba po vytrvalost. 

Má cesta k ředitelování však neby-
la až tak plánovaná. Už od základní 
školy jsem byl od svých učitelů pa-
sován na budoucího učitele. Gym-
názium byla tedy jasná volba. Při 
výběru vysoké školy tíhla má volba 
ke sportu, a tak pedagogická fakulta 
se zaměřením na tělesnou výchovu 
zvítězila. Osud mě pak zavál do školy 
a toto povolání se mi zalíbilo. Ambice 
na vedoucí funkci jsem však neměl, 
hlavně díky menšímu kontaktu s dět-
mi. Při odchodu bývalé paní ředitel-
ky jsem nakonec podal přihlášku do 
konkurzu. A jak to skončilo? Již tře-
tím rokem vedu školu. Jak? Posouze-
ní nechám na jiných.

Jaké největší problémy řešíš 
v roli ředitele?

Ředitelské křeslo s sebou samo-
zřejmě nese různé role. Určitě jednou 
z nejdůležitějších je role pedago-
gická. Myslím si, že ta je nejdůle-
žitější. Ředitel by měl znát proces 
učení tak, aby mohl učitelům podat 
pomocnou ruku a aby byl schopen 
jejich práci hodnotit. Pak určitě na-
stupují i role manažera, psychologa, 

organizátora a mnoho dalších. Funk-
ce ředitele není jen o příjemných 
chvílích, ale velké procento zabírají 
i chvíle nepříjemné. Nejsem zastán-
cem teorie, že problémy se nakonec 
vyřeší samy. Je potřeba jim jít naproti 
a nebát se udělat rozhodnutí, to však 
nemůže být unáhlené.

Ve své praxi jsem se setkal s řadou 
problémů. Asi nejvíce jich bylo peda-
gogických. Tedy těch, které se týkají 
žáků. Pak je to provoz budovy. Právě 
hned prvním problémem mého nástu-
pu do funkce bylo odebrání části budo-
vy, a to přístavby, mateřskou školkou 
a poté základní uměleckou školou. 

Asi největším problémem však 
jsou otázky personální. Jestliže musí 
ředitel propouštět a zasahovat tak do 
osudů lidí, to je potom velký nápor na 
jeho psychiku.

Co všechno nabízíte pro své 
žáky?

Jsem zastáncem toho, že škola plní 
službu. My nabízíme žákům vzdělá-
vání a je jen na nich, zda ji přijmou 
či nikoliv. Velký podíl v této situaci 
hraje rodinné zázemí. Náš právní řád 
činí odpovědným za vzdělávání žáka 
zákonného zástupce. My se právě 
rodičům respektive žákům snažíme 
nabídnout to nejlepší.

Zaměřujeme se hlavně na ekologii 
a zdravý životní styl, jazyky a infor-
mační technologie. Snažíme se vytvo-
řit pro naše žáky bezpečné a podnětné 
prostředí především důsledným potí-
ráním negativních jevů vyskytujících 
se ve škole.

Vypíchl bych zvláště na prvním 
stupni působení logopedického asi-
stenta, činnostní učení, cizí jazyk od 
první třídy a zvýšenou dotaci sportov-
ní výchovy.

Druhý stupeň pak nabízí spoustu 
prostoru v mimoškolních akcích od 
exkurzí až po expedice. Snažíme se 
děti učit aktivně s využitím moder-
ních technologií. 

Ke komunikaci dětí s vedením 
školy pak slouží žákovská rada. Ta 
také organizuje různé akce pro žáky 
celé školy.

Více informací pak naleznete na 
školním webu. 

Máš přehled o uplatnění vašich 
absolventů v dalším studiu?

Nevedeme žádné statistiky uplat-
nění našich žáků, ale spoustu infor-
mací máme od samotných absolven-
tů, kteří se k nám hlásí a rádi se do 
školy vracejí.

Co tě nejvíce těší na tvé práci 
a co tě rmoutí?

Určitě velkou motivací do práce 
je vidět pokrok dětí. Zvláště u těch 
nejmenších jsou změny vidět nejlépe. 
Když pak přijde rodič a pochválí paní 
učitelku nebo školu, zahřeje to u sr-
díčka a pracuje se hned lépe.

Naopak chuť do práce pak bere 
kritika, zvláště neopodstatněná. Hod-
ně se setkávám s názory různých lidí, 
kteří kritizují školu či učitele podle 
toho, co se kde doslechli. Často se stá-
vá, že pak v přímé konfrontaci mění 
názor a zaujímají jiné stanovisko.

Doufám jen, že naše společnost si 
uvědomí, že vzděláváme další gene-
raci, která někdy zaujme naše místo 
a že tady není prostor pro škrty, spíše 
naopak. Snad nebude platit, že „hlou-
pým se dobře vládne“.

S ředitelem ZŠ Nádražní 
rozmlouval Hynek Jurman

Evropa pro občany
V týdnu od 7. do 11. října se zá-

stupci dvou základních škol, Gym-
názia a VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. 
zúčastnili projektu Evropa pro ob-
čany na Slovensku ve Vranově nad 
Toplou. Kromě našich studentů 
byli přítomni žáci z polského města 
Ustrzyki Dolne a studenti maďar-
ského města Répáshuta. V průběhu 
pobytu bylo o nás výborně postará-
no. Každý den jsme navštívili jednu 
místní školu a seznámili se s jejím 

prostředím. Vyzkoušeli jsme si 
slovenskou hodinu matematiky 
a  prohlédli si výsledky práce stu-
dentů střední odborné školy. Spo-
lečně jsme sestavovali obrázkový 
slovník, malovali na sklo a změřili 
si síly v mezinárodním sportovním 
zápolení. A kdo vyhrál ? Smíšené 
družstvo Česko-Slovensko. Jedno 
odpoledne bylo věnováno folklor-
nímu vystoupení. Díky krásnému 
počasí se i výstup k troskám hradu 

Čičva s opékáním klobás vydařil. 
Pobyt byl završen předáním depe-
še za obnovu turistiky na přehradě 
Domaša za přítomnosti Slovenské 
televize. Týden utekl jako voda. 
Někteří se těžko loučili s přáteli ze 
Slovenska nebo Polska, tak snad 
někdy příště se zase setkáme a ne 
jenom prostřednictvím Facebooku.  

Iva Neumanová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

ZŠ Nádražní opět 
v kraji

Dne 22.10. 2013 se konalo na 
školním hřišti okresní fi nále v mi-
nifotbalu IV. kategorie. Po těžkých 
bojích nakonec uspěla Naše škola a 
bez inkasovaného gólu jednoznačně 
postoupila do krajského fi nále, které 
se bude konat na jaře v Jihlavě. Více 
informací a fotografi í získáte na 
www.zsbystrice.cz.

M. Horák

Jízdárna Eden. Oznamujeme, 
že jsme se s koníky dočasně pře-
stěhovali z bývalého školního 
statku do areálu podniku Agria, 
což je naproti statku, přes silnici. 
Provoz stáje se nezměnil, takže 
i nadále funguje jezdecký oddíl, 
dále se můžete objednávat na vy-
jížďky nebo tréninky na jízdárně, 
a to na telefonním čísle: 603 444 
598. Přijďte se podívat na koníky, 
budeme se na vás těšit.

Přestěhovali jsme se



Ve čtvrtek 17. 10. 2013 se naši stateční třeťáci vypravili za pohádkovými 
obrázky Galiny Miklínové do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. 

Cesta vlakem rychle uběhla 
a my se v galerii s chutí pus-
tili do výroby záhadných 
tvorů, skřítků Lichožroutů. 
Nejvíc jsme se ale těšili na 
setkání s uspávacím skřít-
kem Kanafáskem, který na 
nás čekal v podkroví spo-
lečně se svou postýlkou 
a peřinou. Rádi jsme si zde 
prohlédli vystavené obráz-
ky i knížky, zhlédli také 
projekci večerníčků i malé 
loutkové divadélko. Polštá-
řová bitva, kterou odnesly 
nejvíc naše paní učitelky, 
byla příjemnou tečkou za 
krásně stráveným dopole-
dnem.

Ludmila Chudobová, 
Dita Kabelková  

ZŠ Bystřice n. P., 
Nádražní 615
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CESTA ZA SKŘÍTKY A KANAFÁSKEM

Chybí Vám vzdělání? Potřebujete 
dosáhnout na dotace? – Vzdělávejte se!

„Hrou proti AIDS“

Vyšší odborná škola a Střední od-
borná škola zemědělsko-technická 
Bystřice nad Pernštejnem, připravuje 
podobně jako v minulých letech další 
běh Kurzu pro výkon obecných ze-
mědělských činností.  Tento vzděláva-
cí program v celkové délce 300 hodin, 
z toho 190 hodin prezenčního studia, 
Vám poskytne minimální zeměděl-
skou kvalifi kaci – základní předpoklad 
pro získávání evropských dotací v ob-
lasti zemědělského podnikání. Zahájení 
kurzu je plánováno na prosinec 2013, 
ukončení obhajobou v dubnu 2014.

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Ivo 
Solaře na tel.: 737 947 480, e-mail: 

Žáci 8. a 9. ročníků strávili 7. 10. 
2013 dvě vyučovací hodiny s pra-
covníky Státního zdravotního ústavu 
z Jihlavy, kterým tímto za jejich prá-
ci velmi děkujeme. Nešlo o žádnou 
obyčejnou přednášku, ale o skupino-
vou činnost žáků. Měli možnost pro-
jít celkem pět stanovišť, na kterých se 
zcela otevřeně bavili o rizicích této 
zákeřné nemoci. Vytvořili si vlastní 
příběh, zahráli pantomimu, pomocí 
kostky zodpověděli spoustu otázek, 
seznámili se s cestami přenosu viru 

HIV a v neposlední řadě získali cen-
né informace o antikoncepci. Kaž-
dá skupina sbírala na stanovištích 
body, které byly na konci sečteny 
a vítězné družstvo získalo sladkou 
odměnu v podobě šlehačkového dor-
tu. Žáci nejlépe ohodnotili ve svých 
dotaznících stanoviště s informace-
mi o antikoncepci, které považují za 
hodnotné pro svůj budoucí život.
Dita Kabelková, metodik prevence

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Vyzdob si svou školu
Naše posvícení a ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
V rámci mezinárodní kampa-
ně Food Right Now – Postavme se 
hladu připravili žáci devátých tříd ve 
středu 16. října pod záštitou organi-
zace  Člověk v tísni akci s názvem 
Naše posvícení s cílem podpořit 
Světový den výživy. Hlavní pod-
mínku aktivity bylo používat pro 
přípravu pokrmů místní suroviny, 

což žáci dodrželi. Vyrobili 450 kusů 
bramboráčků pro mladší spolužáky 
a dokázali tak, že lze vařit z místních 
surovin a ne jen o tom mluvit. Touto 
cestou chceme také poděkovat far-
mě EDEN, která darovala na akci 
vejce a brambory. 

Věra Slámová 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

solar.ivo@seznam.cz, nebo na sekreta-
riátu školy, tel.: 566 550 917. Bližší 
informace na www.szesby.cz.

Žáci nepovinného předmětu vý-
tvarně dramatická výchova jsou vel-
mi kreativní a mají spoustu zajíma-
vých nápadů. Jedním takovým byla 
i akce „Vyzdob si svou školu“ - vý-
tvarné odpoledne pro žáky 1.- 3. tříd 
a jejich maminky, tatínky, babičky, 
dědečky,… Pokud rodinní příslušní-
ci nemohli, pomáhali jim s výrobou 

předmětů a obrázků  žáci výtvarně 
dramatické výchovy. Díky této akti-
vitě se žáci prvního a druhého stupně 
lépe poznali, společně prožili jedno 
krásné odpoledne a ještě v podzim-
ním duchu vyzdobili vstupní část 
školy. Už se těším, co bude příště….

Věra Slámová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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„ZŠ TGM“ a „Lesy ČR“ Okénko žákovského parlamentu ZŠ TGM
V měsíci říjnu proběhlo jedno zasedání a dvě pracovní schůzky žákovského 

parlamentu. Hlavní náplní těchto setkání byla příprava plánu práce na celý školní 
rok a dále organizace turnaje v piškvorkách a akcí souvisejících s oslavou Hallo-
weenu. Jednotliví členové parlamentu se pomalu učí plnit svoji roli v žákovském 
parlamentu – tzn. připravovat plánované akce, jednat s vedením školy, pořizovat 
fotografi e při akcích, psát články do školního časopisu, na web…. 

Školní kolo v piškvorkách  (Jiří Klusák)
Dne 17. 10. ve 14,00 se uskutečnilo na ZŠ TGM školní kolo v piškvorkách. Po 

dlouhém soupeření si 5 nejlepších hráčů (Pavel Čížek, Honza Chocholáč, Libor 
Pavlů, Honza Janda, Honza Horníček) zajistilo místo ve školním týmu, který bude 
reprezentovat naši školu v oblastním kole ve Žďáru nad Sázavou. 

Okresní kolo v piškvorkách Žďár nad Sázavou (Pavel Čížek)
V pátek 1. 11. se ve Žďáru n. S. uskutečnilo okresní kolo v piškvorkách. Mezi 

patnácti týmy jsme jako jediní byli ze základní školy, ostatní byli středoškoláci. 
Jelikož jsme hráli s o mnoho staršími soupeři, bylo to pro nás velmi těžké. Ze zá-
kladní skupiny jsme do závěrečných bojů nepostoupili, ale úplně poslední jsme 
nebyli – skončili jsme na stejném místě jako studenti průmyslovky. Těšíme se na 
další ročník.

Halloweenské (po)nocování ( Kristýna Buchtová)
Halloweenské nocování pro žáky 4. až 9. roč. se řídilo předem napláno-

vaným programem. Některé třídy se bavily vařením a pečením, další hrály 
v tělocvičně vybíjenou nebo si krátily čas před strašidelnou stezkou odvahy 
sledováním hororů - snad aby si navodily tu správně halloweenskou atmosféru. 
Stezku odvahy zvládli projít všichni. Asi nikoho nepřekvapí, že spát se chtělo 
jen málokomu. Zábava, povídání a legrace přetrvávaly až do ranních hodin. 

Halloweenská výzdoba tříd – spolupráce se školskou radou
V rámci oslav anglosaského lidového svátku vyhlásil žákovský parlament 

soutěž v halloweenské výzdobě tříd. Aby hodnocení této soutěže bylo ob-
jektivní, obrátili se členové žák. parlamentu na naši školskou radu s prosbou 
o účast v porotě. Paní Martínková a paní Žličařová se tohoto úkolu ujaly a 31. 
10. se vydaly na prohlídku tříd. Protože opravdu nešlo říct, která výzdoba je 
ta nej…., udělily cen hned několik – např. „cool kostlivci“ pro 9.A, „dýňová 
cena“ pro 7.A, „super Halloween“ pro 7.B, „spider cena“ pro 1.A a mnoho 
dalších. Oběma porotkyním děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Šesťáci a sedmáci soutěží o největší příšeru
V pátek 1. 11. mohli přijít naši šesťáci a sedmáci do školy v kostýmech a za-

soutěžit si, kdo bude největší obluda. Porota vybrala z mnoha příšer 9 fi nalistů 
a zorganizovala mezi žáky hlasování o tom, která je ta největší. Zcela jedno-
značně vyhrála se svým převlekem A. Šiborová ze 6.B, na druhém místě se 
umístila P. Klusáková ze 6.B a třetí místo vybojovala „upírka“ V. Rossí z 6.A.

Halloweenské soutěžní odpoledne
Poslední halloweenská akce patřila především našim mladším žákům. V pátek 

1. 11. se proměnily chodby naší školy v soutěžní arénu. Žáci si zde mohli projít 
13 stanovišť s nejrůzněj-
šími úkoly. Po skonče-
ní soutěží jsme se sešli 
v tělocvičně, kde jsme 
si společně zatančili, ob-
divovali halloweenské 
taneční vystoupení dětí 
z Domanína a nakonec 
se dočkali vyhlášení nej-
úspěšnějších soutěžících. 

Žádnou z těchto akcí by 
žáci samozřejmě nezorga-
nizovali bez podpory a 
pomoci všech učitelů a 
pochopení paní uklize-
ček. Děkujeme!                                                                         Romana Klusáková

Místo školy – týden na Slovensku

Logická olympiáda na ZŠ T. G. Masaryka - Začátkem října proběhlo na 
naší škole základní kolo Logické olympiády. V kategorii A (1. stupeň ZŠ) 
se přihlásilo 8 žáků a v kategorii B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých SŠ) 7 žáků. Dva žáci 1. stupně postoupili do krajského kola. Je-
den z nich, Milan Vodák z 5. A., obsadil v základním kole krásné 4. místo!

Šesťáci ZŠ TGM v lanovém centru V říjnu navštívily třídy 6. A a 6. B 
areál lanového centra v Bystřici n. P. Všichni se plni odhodlání rozdělili do 
skupinek. Každá ze skupin si pak vyzkoušela tři různé atrakce. Po ukon-
čení programu následovalo vyvrcholení – seskok z dvanáctimetrové věže. 

Podzimní cvičení v přírodě Žáci 1. stupně ZŠ T.G. Masaryka se vydali 
plnit různé úkoly do terénu. Zabývali se turistikou, dopravní výchovou, 
první pomocí, sportovními aktivitami a samozřejmě nechyběly ani pod-
zimní radovánky v přírodě v podobě různých her a soutěží. 

Během posledních let se velice pěkně rozvíjí spolupráce naší školy s pracovníky 
Lesní správy Nové Město  n. M.

Ve čtvrtek 10. října 2013 jsme se místo do školních lavic vydali s plnými batůžky 
směrem k Domanínskému rybníku, abychom mohli prožít jeden den trochu jinak. Na 
hrázi rybníka na nás čekali zaměstnanci fi rmy „Lesy ČR“, kteří si pro nás, čtvrťáky, 
připravili velice zajímavý program. Po „náročné“ pěší cestě jsme se mírně občerstvili 
a vyrazili ve skupinkách soutěžit a povídat si o lese, jeho obyvatelích, ochra-
ně lesa i jeho významu pro nás. Zkoušeli jsme poznávat les všemi smysly, 
poznávat budky pro různé druhy ptáků, dozvěděli jsme se něco zajímavého 
o škůdcích lesa, přiřazovali jsme názvy stromů k živým dřevinám. Velice za-
jímavé bylo stanoviště, kde jsme si mohli vyzkoušet sázení stromků, řezat pi-
lou dvouručkou, sekat sekerou, prohlédnout si vybavení dřevorubců. Líbilo 
se nám počítání letokruhů i výřez z jednoho z nejstarších stromů v našem oko-
lí, na kterém byly vyznačeny významné události zhruba za dvě stě dvacet let. 
Soutěžní dopoledne jsme zakončili příjemným občerstvením – párky a teplým ča-
jem, který všem velice chutnal. Dopoledne se nám moc líbilo a těšíme se na další 
podobný den!                                                                                         Žáci 4. roč.

24. říjen strávili naši šesťáci v příro-
dě. Pracovníci Lesní správy z Nového 
Města na Moravě pro nás připravili 
dopolední program, ve kterém se děti 
dozvěděly spoustu  zajímavých infor-
mací o lesním prostředí. Ale nejen to, 
zkusily si i praktické věci, se kterými 
se už v dnešní době setká jen málokdo 
- a to řezání pilou, sázení stromků či 
vlastnoruční výrobu krmítka. Učily se 
poznávat stopy zvěře, kožešiny, lebky, 
rozeznávat druhy dřeva, poslechly 
zvuky vábničky, pracovaly s daleko-
hledem, přihlížely i práci s motorovou 
pilou. Velice zajímavý byl výřez  z asi 
220 let starého stromu, kde byly na 

Začátkem října jsme měly neobvyklou možnost - místo školy prožít týden 
na Slovensku. Jako zástupkyně ZŠ TGM jsme se zúčastnily mezinárodního 
projektu partnerského města Vranova nad Topĺou.
- Cesta do Vranova byla dlouhá – téměř 600 km.
- Ubytování bylo krásné – na kolibě u přehradní nádrže Domaša. 
- Našly jsme nové kamarády – ze Slovenska, Polska, Maďarska.
- Poznaly jsme – slovenský folklór – líbil se.
- Ochutnaly jsme – slovenské speciality – chutnaly.
- Učily jsme se – matematiku ve slovenské škole – všechno jsme uměly.
- Sportovaly jsme, závodily, soutěžily – český tým vyhrál.
- Navštívily jsme starobylý hrad Čičvu – je to zřícenina podobná naše-

mu Zubštejnu (ale větší) – setkaly jsme se zde s naším bystřickým panem 
starostou Pačiskou, s řediteli bystřických škol a s p. uč. Noskovou, kteří také 
v rámci projektu na Slovensko přijeli.

Byly jsme na módní přehlídce – připravili ji studenti jedné vranovské 
střední školy – byly jsme nadšené.

Natáčela nás televize – měly jsme zhodnotit svůj pobyt na Slovensku, sdě-
lit své dojmy a navrhnout, co by se podle nás dalo na Domaši zlepšit. Naše 
„depeše“ putovala k představitelům města a okresu Vranov nad Topĺou.

Závěr – doufáme, že podobný týden ještě někdy zažijeme.
Aneta Pečinková, Nikola Nachtigalová

jednotlivých letokruzích vyznačeny 
významné události nejen z naší, ale 
i světové historie od úmrtí Mozarta až 
po výrobu prvních jeansů. Mimo jiné 
právě pod tímto stromem z Lísku byl 
kdysi zastřelen poslední vlk na Vyso-
čině. Každý jsme si mohli odpočítat 
počet letokruhů dle našeho věku a po-
rovnat, o kolik za tu dobu vyrostl prá-
vě tento strom pokácený v roce 2010. 
Dopoledne bylo zakončeno opékáním 
párků a vzhledem k tomu, že nám 
i počasí přálo, byla cesta z Doma-
nínského rybníka domů příjemnou 
procházkou. Jen víc takových akcí!

     Radka Hanychová

KRÁTCE
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POZVÁNKY, INZERCE

Dům dětí a mládeže v Bystřici n. P.
pořádá 

VÁNOČNÍ   VŠEUMĚL
sobotní odpoledne s tvořivou činností

pro děti a dospělé

V SOBOTU 14. 12. 2013
ve 14:00 hodin na DDM 
cena za materiál 60,- Kč

Přijďte s námi strávit sobotní odpoledne a odreagovat se 
od tradičního shonu, který vánoční svátky provází.
Připravili jsme pro vás výrobu vánočních dekorací.

Těšíme se na vás na Domečku!

▶  prohlídka pekla 
 s baterkou 
 v doprovodu anděla

CO VÁS ČEKÁ V PEKLE A NAD PEKLEM?
▶  úkoly od čertů a Lucifera
▶ soutěže s Mikulášem a anděly
▶  Mikulášská nadílka

NOVÝ  ALMANACH 
Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem

UG y Z
26. října 2013 proběhly 

na gymnáziu a v kultur-
ním domě oslavy 60. vý-
ročí založení Gymnázia 
Bystřice nad Pernštejnem. 
K této příležitosti byl vy-
dán almanach, ve kterém 
najdete fotografi e všech 
absolventských tříd. Ten-
to dokument si můžete 
zakoupit v kanceláři 
školy na ulici Nádražní 
č. 760 nebo v Městském 
muzeu na Masarykově 
náměstí. 

V sobotu  14.12. 2013  se v prostorách auly Gymnázia  Byst ice nad Pernštejnem koná od   
10.00 do 16.00 hod. 4. ro ník ADVENTNÍ DÍLNY A JARMARKU.

T šit se m žete na ukázky a prodej  váno ních dekorací z r zných materiál . 
P ipravena bude ukázka a možnost výroby drobných p edm t  s váno ní tématikou. 

Všichni jste srde n  zváni 

Zelená úsporám

nabízí 

tyto stavební práce

Bližší informace na tel.: 566 551 500, 
pøípadnì v sídle firmy - K Ochozi 666, 593 01 Bystøice n. P. 

Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu 
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
 (zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù

PRODEJPRODEJ    ŠTÍPANÉHOŠTÍPANÉHO    D EVAD EVA
Listnaté: buk, dub, b íza, olše, jasan
Jehli naté: smrk, mod ín, borovice

PRODEJPRODEJ    ŠTÍPANÉHOŠTÍPANÉHO    D EVAD EVA
délka 25 - 50 cm

Doprava do 10 km 
ZDARMA

Tel.: 777 616 858    www.palivovedrevovysocina.czwww.palivovedrevovysocina.cz
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých večerů nabízíme našim čtenářům malý vý-

běr ze 123 nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce října.

Knihy pro dospělé:
   Guinness world records 2014
   Nová velká kniha o mateřství
Bauer Jan   Král nezná bratra
Benčík Antonín  Operace Dunaj, aneb, Internacionální vražda 
Pražského jara
Brown Dan  Inferno
Černá Jaroslava  Královské námluvy
Davouze Marta  Dům v Bretani
De Jong Eleanor  Jezábel
Jardas Margaret  Náhrdelník královny ze Sáby
Klíma Josef  Advokát a jeho Pán
Krumlowský Felix  Krvavé příběhy z hradů a zámků
Lakosil Jan  Sudety 1938
Mawer Simon  Pád
Munro Alice  Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel
Nazarov Petr  Jižní Amerika
Orsáková Štěpánka  Ochutnejte Českou republiku
Pospěchová Petra  Regionální kuchařka
Remešová Michaela  Herecké manželství
Saini Caitlin  Háčkované krajkové luční kvítí
Svěrák Zdeněk  Po strništi bos
Urban Josef  Habermannův mlýn
Vácha Marek Orko  Modlitba argentinských nocí
Viesturs Ed  „Na vrchol žádné zkratky nevedou“
Woolf Emma  Jen jedno jablko denně
Žáček Jiří   Co oči nevidí

Knihy pro mládež:
   Tomáš a jeho přátelé
   Úžasná kouzla a triky
Fučíková Renáta  Ludmila, Václav a Boleslav
Havlíčková Jana  Kouká Mína do komína
Russell Rachel  Deník Mimoňky. Příběhy neohrabaný kraso-
   bruslařky

„Dvě tváře Ukrajiny – Zakarpatí a Krym“
Pod tímto názvem proběhla 

v úterý 5. listopadu 2013 v měst-
ské knihovně cestovatelská před-
náška Mgr. Ondřeje Herzána. 
„Více než odškrtávání států mne 
baví prožívat ten úžas nad novým 
prostředím, pocity z krajiny, sdíle-
ní se s místními obyvateli… To vše 
mne inspiruje k psaní a skládání 
autorských písní.“ Tato slova nej-
lépe charakterizují našeho milého 
hosta. Akce realizovaná ve spolu-
práci s Klubem důchodců – učitelů 
byla doplněna velkým množstvím 
fotografi í a několika písněmi.

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

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

3. 12. 2013 se v 15. 00 v sále přízemí ZUŠ uskuteční KONCERT ČTYŘ-
RUČNÍCH SKLADEB PRO KLAVÍR. Chtěli bychom srdečně pozvat všech-
ny, kteří mají rádi zvuk tohoto vskutku královského hudebního nástroje.

Na programu budou skladby F. Schuberta, J. Brahmse, C. Debussyho, 
P. Blatného, P. Fialy, L. Janáčka 
a I. Stravinského.

Svůj repertoár přijedou zahrát 
hosté z brněnské Konzervatoře, 
pan profesor Milan Bialas se 
svoji dcerou paní profesorkou 
Renatou Bialasovou. Věnují se 
čtyřruční hře již několik desí-
tek let, vystupují na koncertech 
a na soutěžích. Můžeme se tě-
šit na profesionální a nevšední 
zážitek na naší hudební škole.    
Vstupné je jednotné 50 Kč.                                  
Za klavírní oddělení 

ZUŠ Michaela Uhlířová

POZVÁNKA NA KONCERT ČTYŘRUČNÍCH 
SKLADEB V ZUŠ

V V úúterý 10. 12. 2013 se uskuteterý 10. 12. 2013 se uskute nníí

prezentace expedice prezentace expedice „„Norsko 2013.Norsko 2013.““

ZaZa áátek v 16. 00 hod v dtek v 16. 00 hod v d tsktskéém oddm odd lenleníí
MM stskstskéé knihovny Bystknihovny Byst ice n. P.ice n. P.

Se svými zSe svými záážžitky z expedice  Vitky z expedice  Váás sezns seznáámmíí
žžááci a uci a u iteliteléé ZZŠŠ BystByst ice n. P.,Nice n. P.,Náádradražžnníí 615615

SrdeSrde nn VVáás zveme.s zveme.
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BYSTŘICKO A UNESCO – TO JE ZRCADLENÍ 2013 

Bystřicko spolu s českými památkami UNESCO, to bylo motto III. ročníku fotografi cké soutěže ZRCAD-
LENÍ. Dvě hlavní témata propojila region Bystřicko a české „rodinné stříbro“ – dvanáct mimořádně histo-
ricky a umělecky cenných staveb a urbanistických celků, které byly v minulosti zapsány na světový seznam 
kulturního dědictví UNESCO. 

Původně regionální soutěž fotogra-
fů ve svém III. ročníku otevřela brány 
účastníkům z celé České republiky 
a stala se celostátním projektem. Stalo 
se tak na základě zájmu samotných 
fotografů, kteří v minulých ročnících 
zavítali do on-line webové galerie 
ZRCADLENÍ a soutěž je zaujala. Už 
tradičně se ZRCADLENÍ věnuje ma-
pování regionu Bystřicko prostřednic-
tvím fotoaparátu a zachycování krásy 
zdejší přírody, ale i dění a aktivit, které 
v průběhu roku na Bystřicku probíha-
jí.  Pro ty vzdálenější, kteří do našeho 
kraje zatím neměli možnost zavítat 
fotit jsme otevřeli druhé téma s celo-
státní působností – téma spojené s čes-
kými památkami UNESCO. 

Názvy a tématické okruhy III. roč-
níku byly:

1) Bystřicko – Ohlédni se, to je tvůj 
kraj, EDEN, ráj

2) Netradiční pohledy na památky 
UNESCO

Od 1. června do 30. září 2013 posí-
lali lidé nadšení pro fotografování své 

„úlovky“ do webové galerie. Vznikl 
tak další překrásný soubor, který roz-
šířil archiv dvou předchozích ročníků. 
Celkem bylo ve III. ročníku přihláše-
no neuvěřitelných 860 soutěžních fo-
tografi í.  Možnost prohlížet a hodnotit 
měla veřejnost a následně i porotci 
z řad odborných fotografů a zástupci 
umělecké scény za region Bystřicko. 
Porota letošního ročníku stála před ne-
lehkou úlohou, spravedlivě ohodnotit 
a ocenit každý jednotlivý snímek, aby 
vynikly ty nejzajímavější, kreativní 
a svěží záběry, které umí diváka poba-
vit, potěšit i umělecky obohatit. Porota 
pracovala ve složení: prof. Jindřich 
Štreit – předseda poroty, astrofotograf 
prof. Miloslav Druckműller, pedagog 
v oboru tvůrčí fotografi e MgA. Marek 
Malůšek, akademická malířka Božena 
Rossí a Mgr. Hana Borková.    

Den s fotografi í 23. 11. 2013 bude 
jedinečnou možností seznámit se s 
tím nejlepším, co bylo nafoceno ve 
III. ročníku. Vedle fotografi í křehké 

DEN S FOTOGRAFIÍ - PROGRAM  
sobota 23. 11. 2013 / Gymnázium  Bystřice n. P. 

14:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY FINALISTŮ III. ROČNÍKU ZRCADLENÍ 2013
 zahájení výstavy TOP snímků fotosoutěže
 slavnostní přípitek starosty města Ing. Karla Pačisky
 představení a slovo porotců 
 promítání fotografi í Zrcadlení 2013
 foto medailonky vítězů loňského ročníku: 
 – Jiří Hloušek, Martin Novák, Oldřich Výleta  
14:30 PROF. JINDŘICH ŠTREIT – JSME ZE STEJNÉ PLANETY
 cyklus o cizincích, kteří se rozhodli žít v České republice
15:30 ING. PAVEL KRISTIÁN – DOBRÝ FOTOGRAF MŮŽE BÝT KAŽDÝ
 přednáška šéfredaktora Zoner Press
17:30 SLAVNOSTNÍ FOTOGALAVEČER S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ
 účinkuje Louis Armstrong revival 
 moderuje Jaroslav Hemala, herec a moderátor Rádia Krokodýl 
 promítání nominací a vítězných snímků III. ročníku
 vyhlášení vítězů, Cena veřejnosti, Cena starosty města 
 předávání věcných a fi nančních ocenění
 losování vstupenek
19:00     DISKUZE NAD FOTOGRAFIEMI S POROTCI
 beseda s prof. Jindřichem Štreitem a MgA. Markem Malůškem   
během celého odpoledne: 
- prezentace společnosti Canon – poradenství, ukázky, možnost vyzkoušení    
  fotoaparátů a fototechniky
- občerstvení ve vestibulu Gymnázia

vstupné:  50 Kč /vstupenka platí na celou akci/  
www.fotosoutez-bystricko.cz

krásy přírodních scenérií Bystřicka, 
záběrů z akcí a nápaditých momentek 
se objeví poetické a neobvyklé po-
hledy na Kostel sv. J. Nepomuckého 
na Zelené Hoře, židovského města 
v Třebíči nebo vily Tugendhat v Brně. 
Nechybí atraktivní fotografi e pražské-
ho Starého města, Lednicko-valtické-
ho areálu nebo chrámu sv. Barbory 
v Kutné hoře.  Mezi vyhodnocenými 
fotografi emi naleznete snímky černo-
bílé, ve stylu retro, ale i takové, které 
k zesílení  uměleckého účinku vyu-
žívají moderní techniku a počítačové 
úpravy.  Vernisáž výstavy představí 
fi nalisty III. ročníku. Série odpoled-
ních přednášek a prezentací je mož-
ností poznat blíže tvorbu celosvětově 
oceňovaného fotografa prof. Jindřicha 
Štreita a možnosti práce s fotografi í 
v přednášce šéfredaktora Zoner Press 
Pavla Kristiána. Slavnostní FotoGala-
Večer přinese kromě kvalitní zábavy 
také odtajnění vítězů a vyhlášení nej-
lepších snímků ZRCADLENÍ 2013, 
Ceny starosty města a Ceny veřejnos-

ti.  Beseda s porotci na závěr umožní 
návštěvníkům neformálně si povídat 
o tom, jak se soutěžní díla povedla 
kompozičně, světelně, barevně i ná-
ladově. Diskutovat se bude o tom, co 
se vydařilo, ale i o častých chybách 
a způsobech, jak se jich vyvarovat. 
Beseda bude zajímavou příležitostí 
posunout vlastní dovednosti a kreati-
vitu ve fotografování. 

Den s fotografi í nabídne široký 
výběr zajímavých podnětů v oblasti 
fotografi e a věříme, že bude milým 
setkáním nejen soutěžících, ale pře-
devším obdivovatelů krásných foto-
grafi í. 

Na závěr patří poděkování organi-
zátorů partnerům, kteří věnovali ceny 
a akci podpořili. Jsou jimi: generální 
partner společnost Canon, Kraj Vyso-
čina, Město Bystřice nad Pernštejnem, 
skupina ČEZ, Fotolab.cz, CeWe, 

Zoner Press, FotoVideo, Mikrore-
gion Bystřicko a další.  

Těšíme se na setkání nad foto-
grafi emi a věříme, že si naše krásné 
Bystřicko povede vedle památek 
UNESCO velmi úspěšně!                                                                   

  KUMŠT o.s.
www.fotosoutez-bystricko.cz

Sněhový kolega / Zdeněk Pelikán

Myslivcův rok / František HanusBystřické hody / Vojtěch DudekKarasín shůry / Zdeněk Vošický
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Muzeum děkuje
Oslavy 100. výročí od prv-

ního zasedání muzejní schůze 
jsou úspěšně za námi. Tím-
to bychom rádi poděkovali 
všem, kteří se na čtyřdenních 
slavnostech podíleli - všem 
žákům ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem a jejich peda-
gogickému vedení za krás-
ný koncert, kterým jsme ve 
čtvrtek 31. října oslavy zahá-
jili; přednášejícím za velmi 
zajímavé odborné příspěvky 
vztahující se k Bystřicku; 
autorům vystavujícím v ko-
lektivní výstavě s názvem 
„Počtvrté spolu“, smyčcové-
mu kvartetu Cappella Allegra 
za hudební doprovod, kapele 
Kroky za sobotní koncert, 
Pavle Benešové za fotogra-
fi ckou dokumentaci a všem 
návštěvníkům za účast. 

Co můžete v muzeu kro-
mě stálé expozice vidět 
nyní? 
-  Výtvarnou výstavu s ná-

zvem „Počtvrté spolu“ 
v Půdní galerii.

-  Muzejní výstavu „Průřez 
depozitářem aneb sbírky 
získané od lidí“ ve Výstavní 
síni A. Bočka, při výstavě je 
dětský koutek, kde si děti 
mohou vymodelovat arche-
ologický předmět nebo si 
z papíru vyrobit sbírku mo-
týlů. 

Městské muzeum Bystřice 
nad Pernštejnem je otevřeno 
od pondělí do pátku v čase 
8.00-11.30, 12.30-16.00 ho-
din. Vstup do stálé expozice 
30 Kč/ 15 Kč, vstup na výsta-
vu 15 Kč.

-mu-

HLEDÁNÍ HRANIČNÍKŮ

PORADNA PRO OSOBY SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Ve čtvrtek dne 3. 10. 2013 od 
13:30 hod. osoby se sluchovým po-
stižením navštívili Městské muzeum 
Bystřice nad Pernštejnem. Shlédli ex-
pozici Bystřičáci na fotkách v druhé 
polovině XIX. Století, dále je upou-
tala Galerie na půdě, Stará škola, ne-
méně zajímavé byly i Historie města 
Bystřice nad Pernštejnem a Uran na 
Vysočině.

Výstavou v Městském Muzeu nás 
provedla paní (slečna) Ilona Veselá, 
která nás obohatila poutavým vý-
kladem k vystaveným předmětům 
a exponátům, tímto ji děkujeme. 
Poděkování rovněž patří vedoucímu 
muzea, panu PhDr. Vladovi Císarovi, 
který nám prohlídku výstavy v mu-
zeu umožnil.

Zdeněk Pavlíček

Už celý rok chodí Luboš Korbář 
s kamarády Jirkou Horou a Karlem 
Skalníkem kolem Bystřice a hledá 

staré hraničníky. Konkrétně obchá-
zí hranici Bystřice nad Pernštejnem 
popsanou přesně v říjnu 1834. Teh-

dy ji tvořilo 223 hraničních kamenů, 
z nichž našel Luboš Korbář v loň-
ském roce 6 a letos 7. Nepředpo-
kládá, že by jich našel více než 20, 
většina z nich totiž už dávno zmize-

la. Kromě uvedené konkrétní hrani-
ce nachází však i kameny z jiných 
hranic, ať už časově či prostorově 
posunutých. I z nich přinášíme jeden 
obrázek mramorového kamene.

Při své činnosti nachodil několik 
desítek kilometrů, občas tápal a řešil 
záhady a čtyři z padlých kamenů vy-
kopal a vztyčil. Případné zájemce je 
ochoten vzít s sebou na jarní putová-
ní. Na jaře také budeme informovat 
podrobněji.  -HJ-
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROSINEC 2013PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROSINEC 2013

ŘÁDKOVÁ ŘÁDKOVÁ INZERCEINZERCE

●  CHYBÍ VÁM fi nanční záloha na vánoční dárky? Nebo vám dělají 
starosti jiné nečekané výdaje? Nabízím zprostředkování nebankovní 
půjčky. Zašlete SMS nebo stačí prozvonit na tel. 722498291.

●  PRODÁM kulobrok IŽ skoro nový ráže 308 win. broková hlaveň 12, 
puškohled 3 x 12 x 50, česká zbrojovka, červený bod. Brokovnice IŽ dva-
náctka skoro nová, sportovní, čoky vývoz pro USA. Tel.: 731 468 022.

●  PRODÁM RD 4 + 1 se zahradou v lokalitě mezi BYnP a NMnM. Tel. 
776 162 418.

●  NOVĚ OTEVŘENA prodejna SUNNY v ul. Zahradní 13 - naproti Ko-
berce Trend. Prodej textilu dámského, pánského, bytového a obuvi.

●  KOUPÍM staré pohlednice do r. 1950, dále vyznamenání, řády - i soci-
alist. T: 608 420 808

Úterý 3. prosince – 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 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Čtvrtek 5. prosince – velký sál KD – 
18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK   
účastníků kurzu taneční a společen-
ské výchovy. Vstup pouze ve spo-
lečenském oblečení. Hraje TATA-
-BAND pod vedením J. Kučery. 
Vstupné: 70 Kč      Předprodej: KD

Sobota 7. prosince – velký sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT KPH
„VELKÝ KONCERT MALÝCH 
SYMFONIKŮ“
SYMFONICKÝ ORCHESTR 
NĚHOSLAVA KYJOVSKÉHO A 
HOSTÉ
Symfonický orchestr rozšířený o hosty a 
sólisty z  Dechového orchestru ZUŠ a o 
studenty brněnských uměleckých škol.
Program:  J. S. Bach, W. A. Mozart, 
J. Strauss, Ch. Gounod, E. Grieg
Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s.
Vstupné: 70 a 40 Kč       
Platí permanentky KPH                                    
Předprodej: KD 

Úterý 10. prosince – malý sál KD – 
19.30 hodin
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA VÍN 
v pořadí již čtyřicátá šestá
Prezentace „Vinařství Petr Marada“
Vinařství sídlí v obci Mikulčice, která je 
součástí Slovácké vinařské podoblasti.
Vinařství představí a o víně bude ho-
vořit: Petr Marada 
Zpívá: Jožka Šmukař
Hrají: Petr Marada – housle, Petr 
Spěvák – cimbál, Martin Výkruta – 
basa
Hlavním reklamním partnerem ve-
čera je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 90 Kč        Předprodej: KD

Středa 11. prosince – velký sál KD – 

8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
VÁNOČNÍ KOUZLO
Uvádí: Divadýlko Kuba Plzeň 
Hrají: Dana Mládová a Petr Mlád
Vánoční příběh – trochu tradiční 
a trochu mimořádný. Je to příběh o 
setkávání se, o radosti sdílet sváteční 
chvíle s někým druhým. 
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ   
Délka: cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Čtvrtek 12. prosince – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT JAKUB SMOLÍK
Koncert je sestaven z největších hitů 
Jakuba Smolíka (Ave, Prý chlapi ne-
brečí, Až se ti jednou bude zdát, Sen 
kovbojů, Říkej mi) a písní z desky Ne-
uvěřitelné příhody Jakuba Smolíka. 
Příznivci se mohou ve 120 minutách 
těšit na výběr toho nejlepšího z dosa-
vadní tvorby za doprovodu skupiny 
Františka Kasla s vokalistkami. 
Vstupné: 270 Kč    Předprodej: KD 

Pondělí 16. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin               Pořádá: ZUŠ
KONCERT 
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ A 
UČITELŮ ZUŠ
V programu vystoupí sólisté, ko-
morní seskupení a sbor Pramen. 
Vstupné: dobrovolné 

Úterý 17. prosince – velký sál KD – 
19.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH 
aneb PODIVNÁ RODINKA
Uvádí: Divadelní společnost Háta 
Praha
Je to poprvé, kdy Ray Cooney a jeho syn 
Michael napsali společně hru. Oba Coo-
neyové patří nesporně k nejlepším a nej-
hranějším anglickým komediografům. 
Původní název jejich frašky zní: Tom, 
Dick a Harry. Jsou to jména tří bratrů, 
kteří žijí v současném Londýně. Martin 
Zounar, Adéla Gondíková, Filip Tomsa, 
Pavel Nečas nebo Zbyšek Pantůček
Režie: Lumír Olšovský
Vstupné: 280 Kč   Předprodej: KD

Středa 18. prosince – velký sál KD 

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

Čtvrtek 19. prosince – velký sál KD – 
9.00 a 17.00 hodinPořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Sobota 21. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA 
KOROUŽANKA
Kapelník: Štěpán Chalupník
Umělecký vedoucí: Štěpán Husák
Zpívají: Inka Pospíšilová, Ivana Lu-
kasová a Pavel Schmidt
Spoluúčinkuje: Dětský pěvecký 
sbor Studánka a Pramínek
Pořadem provází: Ludmila Chalupníková
Vstupné: dobrovolné

Středa 25. prosince – malý sál KD – 
20.00 – 02.00 hodin
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH
Tradiční a oblíbené vánoční pose-
zení při svíčkách s reprodukovanou 
hudbou od 70. let po současnost.
Uvádí: M. Koudelka
Vstupné: 80 Kč       Předprodej: KD 

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)

Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2013Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2013

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)

LISTOPAD 
23.11. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165 
24.11. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 
30.11. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203 
PROSINEC   
  1.12. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár n.S., 566 628 997 
  7.12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777 
  8.12. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092 
14.12. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234 
15.12. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129

Pondělí 30. prosince – malý sál KD 
– 20.00 – 02.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ TA-
NEČNÍ VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Tradiční a oblíbené předsilvestrovské 
posezení při svíčkách s reprodukova-
nou hudbou od 70. let po současnost.
Uvádí: M. Koudelka  Předprodej: KD

Úterý 31. prosince – Masarykovo 
náměstí   Pořádá: Město Bystřice n.P.
TRADIČNÍ OHŇOSTROJ  
Půlnoční přípitek, vystoupení Jaku-
ba Pustiny, reprodukovaná hudba, 
občerstvení zajištěno. 

PŘIPRAVUJEME V LEDNU 2014: 
15.1.– Novoroční koncert KPH
18.1. – Ples KD
25.1. – Ples města 
    
Prodej vstupenek /pokud není 
uvedeno jinak/:
KD, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, 
e-mail: info@kdbystricenp.cz, 
www.kdbystricenp.cz 
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /
kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před 
každým představením. 
Změna programu vyhrazena!
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Fotbalové soutěže jsou v polovině

ZAČÍNÁME DALŠÍ ŠIPKOVOU SEZÓNU Seniorští šermíři TJ Sokol Bystřice na 3. místě

Střelci SK Bystřice n.P. Podzim 2013/2014

Přehled umístění jednotlivých družstev:

Muži A (MSD)
Chocholáč J., Padrtka T., Štěrba J.  2
Muži B (I.B tř.)
Nepejchal M.    6
Špatka R.     5
Karásek P., Čech D.    4
Dorost (KP)
Zich M.   13
Sedlák P.     6
Černý O.     5

Žáci (I. tř.) starší
Maršálek J., Moučka L.   11
Prüger R.       4
Žáci (I. tř.) mladší
Maršálek F.    20
Bureš A.     15
Jiránek A., Vraspír V.   10

26. 10. 2013 Memoriál Zdenka Petera Praha Letňany

1. Václav Kundera TJ Sokol Brno, 2. Jan Krejčík USK Praha, 3. Jiří 
a Michal Kurfürst TJ Sokol Bystřice n.P.,15. Jan  Kurfürst. V Kategorii 
děvčat skončila Kateřina Jakubcová na 7. místě.

Vlastimil Kurfürst

M l á d e ž n i c k é 
kategorie skončily 

krajské soutěže o víkendu 26. a 27. 
10. Obě družstva mužů pokračují 
o něco déle.V neděli 17. 11. skončila 
podzimní část fotbalové sezóny pro 
divizní A-tým a o týden dříve 10. 
11. hrálo poslední utkání družstvo 
B-týmu v I.B třídě. Muži B končili 
na domácí půdě proti týmu Přiby-
slavic, muži A hráli důležitý zápas 
v Tasovicích. (Výsledky posledních 
kol obou týmů mužů nebyly v době 
psaní článku ještě známé). U diviz-
ního týmu mužů se letos potvrdilo 
pravidlo, že druhá sezóna ve vyšší 
soutěži bývá mnohem obtížnější. Tři 
kola před koncem podzimní části 
jim patřila poslední příčka se zis-
kem 9 bodů. V jarní části půjde do 
tuhého a na konci sezóny se ukáže, 
zda si zachováme i pro další rok di-

vizní příslušnost. Muži B zaujímali 
dvě kola před koncem pěkné druhé 
místo v I.B třídě. Dorost v této se-
zóně hraje krajský přebor v jednotné 
kategorii a patří mu po zásluze první 
příčka. Starší a mladší žáci okupují 
v I.třídě pátou, resp. první příčku. 
Starší a mladší přípravka úspěšně 
zápolí v krajském přeboru přípravek.   

 Pokračovat v soutěžích se bude 
až na jaře (začátek divizní i krajské 
soutěže se plánuje na víkend 22. 
a 23. 3. 2014), takže hráči si  mohou 
užít zasloužené soutěžní přestávky. 
Tréninky zatím pokračují na UT ZŠ 
Nádražní a Domanín, ve sportovní 
hale a v tělocvičnách bystřických 
škol. Na přelomu roku nás čeká 
valná hromada, tentokrát volební. 
Účast na ní by měla být pro členy 
SK samozřejmostí.

Muži A (Divize) 16. místo skóre 10:23    9 bodů
Muži B (I.B tř.)   2. místo skóre 38:33  24 bodů  
Dorost (KP)   1. místo skóre 38:19  23 bodů 
Žáci st. (I.tř.)   5. místo skóre 33:23  13 bodů 
Žáci ml.(I.tř.)   1. místo skóre 74:8  27 bodů
Přípravka (KP)   6. místo skóre 184:156    44 bodů

Za SK Bystřice Petr Slabý

V září nám 
opět začala nová 
sezóna. V té loň-
ské jsme nedo-
padli vůbec špat-
ně, byla to čtvrtá 
příčka extraligy 
na jižní Moravě. 
Chtěli jsme sa-

mozřejmě okupovat vyšší místa, ale 
bohužel, celá sezóna se nevyvíjela 
tak, jak jsme si představovali. Jak už 
je to ale v životě zvykem, tak i teď 
se potvrdilo to známé pravidlo, že 
všechno zlé je pro něco dobré.

V prvním případě je to stabil-
ní výkon Jitky Císařové, čerstvé 
mistryně Evropy, která svou formu 
potvrzovala během celého roku na 
menších i větších turnajích, a pak 
i na ME v německém Geiselwindu. 
Tam svou hrou dokázala, že pro ni 
reprezentace České republiky v žád-
ném případě není tabu.

Dalším případem je Jirka Fen-
drych, který svou výbornou hrou na 
dubnové republikové Grand Prix, 
konané v našem kulturním domě, 
obsadil 5. místo. Tím se nominoval 
mezi TOP 24 mužů na další, a to III.
RGP 2013 do Králíků u Nového By-
džova.                                                                                                                      

Další zmínka by měla patřit Ligo-
vému poháru UŠO 2013, ve kterém 

jsme se probojovali do velkého fi -
nále. Tam jsme v prvním kole těsně 
prohráli výsledkem 19:21 s týmem 
Pitbulls Prostějov. To znamenalo ko-
nečné 17. místo v České Republice.                                                                                                                                       
           

A nakonec se chci zmínit o vel-
kém pokroku v získání hracího mís-
ta. Přijali jsme možnost vybudovat si 
vlastní místnost v nekuřáckých pro-
storách, dnes už známé a oblíbené 
restaurace Pizzerie di Pietro. Tímto 
se otevřela cesta i pro juniorskou 
účast, která už konečně nemusí trpět 
v zakouřených místnostech. A prá-
vě dva junioři se stali členy našeho 
druhého týmu, hrajícího II. ligu jižní 
Moravy.

Samozřejmě by se dalo psát 
o dalších, sice menších úspěších, ale 
to by se nevešlo na tuto stránku. Jen 
bych ještě chtěl jménem našeho ob-
čanského sdružení poděkovat Městu 
Bystřice nad Pernštejnem a našim 
sponzorům, panu Komínkovi-PK 
PNEU, panu Jindrovi-JPS WOOD 
s.r.o., panu Macháčkovi-Pizzerie 
di Pietro, za podporu a náklonnost. 
Doufáme, že vás budeme těšit i na-
dále svou reprezentací a výsledky 
v další sezóně.

Císař Petr – DC Bystřice nad 
Pernštejnem

Foto: Vlastimil Kurfürst
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PROJEKT SPOLUPRÁCE NA OBNOVU STUDÁNEK

MAS Zubří země, o.p.s., jejímiž 
zakladateli jsou Město Bystřice nad 
Pernštejnem a Mikroregion Bystřicko, 
získalo dotaci ve výši cca 2,4 mil. Kč 
na projekt s názvem „Znám křišťálovou 
studánku….“, který bude realizován 
ve spolupráci s MAS Rokytná, o.p.s. 
z Moravskobudějovicka. Jeho podsta-
tou je zmonitorování, nafocení, zamě-
ření a pasportizace studánek na území 
Bystřicka, Novoměstska, Nedvědicka 
a Moravskobudějovicka. Dojde k opra-
vě či obnově 38 vytipovaných studá-
nek, které budou nalezeny ve spolu-
práci s veřejností v rámci akce „Najdi 
studánku“, která bude vyhlášena v regi-
onálním tisku začátkem roku 2014. 

Obnova jedné studánky vyjde v prů-
měru na čtyřicet tisíc korun, výjimkou 
jsou čtyři historické studánky na Ned-
vědicku, kde např. Císařská studánka 
z roku 1879 je zděná, a proto její opra-
va bude podstatně dražší. V Bystřici to 
bude studánka Pod Horou. Oprava stu-
dánek bude většinou zahrnovat vyčiš-
tění pramene, vybudování kamenného 
základu, zastřešení studánky a instalaci 
nových laviček. U každé studánky bu-
dou také umístěny informační tabulky 
s QR kódy, které prostřednictvím mo-
bilního telefonu propojí návštěvníka 
s webovou stránkou studánky, kde si 
bude moci přečíst informace i o kvalitě 
vody. V okolí každé studánky budou 
také uschovány kešky, díky kterým se 
zájemci budou moci zapojit od června 
2015 do geocachingové hry „Hledej 
Vodomila“. 

V rámci projektu jsme navázali spo-
lupráci s Vodárenskou akciovou spo-

lečností a.s., která pro nás bude dělat 
analýzy vzorků vody studánek, dalšími 
partnery jsou CHKO Žďárské vrchy, 
Lesy ČR a vybrané ZŠ (Bystřice n. P., 
Dolní Rožínka, Nedvědice, Prosetín, 
Rozsochy, Štěpánov n. S., Unčín, Vír, 
Nové Město n. M., Jimramov, Věcov), 
které budou patrony obnovených stu-
dánek. Realizace projektu vypukne na 

jaře příštího roku a podrobnější infor-
mace jsou na  www.zubrizeme.cz.

Projekt „Znám křišťálovou studán-
ku….“ bude realizován v rámci dota-
ce z Programu rozvoje venkova ČR, 
opatření IV.2.1. Realizace projektů 
spolupráce.

Josef Vojta,
předseda správní rady

Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 

 

 

MAS ZUBŘÍ ZEMĚ, o.p.s. 
vyhlašuje 

výzvu k podání projektu na zajištění propagační akce 
 v rámci Programu rozvoje venkova ČR,  

opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění 
 

1) Název výzvy:    
 

Živý venkov ve spolupráci  
s MAS Zubří země, o.p.s.   

 

2) Alokace výzvy: 
Celkový objem finančních prostředků činí 100.000,- Kč 
 
3) Cíl výzvy:  
Cílem výzvy je informování veřejnosti o činnosti MAS a posílení společné identity obyvatel 
regionu prostřednictvím podpory akcí pro veřejnost regionálního charakteru konaných na 
území MAS Zubří země. Podporovány budou zvláště akce se zaměřením pro děti a mládež.  
 
4) Popis a rozsah výzvy: 
Předkládané žádosti musí být na akce: 

- neinvestičního charakteru, 
- veřejně přístupné, 
- vzdělávacího, kulturního nebo sportovního charakteru. 

 
5) Minimální a maximální výše příspěvku: 
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jednu akci je 5.000,- Kč, maximální 
výše příspěvku je 20.000,- Kč. V rámci výzvy může žadatel získat příspěvek pouze na jednu 
akci. Maximální výše příspěvku tvoří 80 % z celkových výdajů. 
 

6) Časový harmonogram realizace akce: 
Propagační akce budou realizovány v období od 13. ledna 2014 do 31. března 2014, 
vyúčtování akcí musí být předloženo na předepsaném formuláři do 15. dubna 2014. 

7) Oprávnění žadatelé: 
NNO, školy, obce, města a svazky obcí na území působnosti MAS Zubří země, o.p.s. 

8) Termín pro podání žádosti: 
Příjem žádostí: 8. 11. - 9. 12. 2013 (rozhodující bude datum poštovního razítka) 
 
9) Seminář pro žadatele: 
Dne 28. listopadu 2013 od 15:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, 
Příční 405, Bystřice n. P. 
 

10) Další informace a kontakty: 
Kompletní výzva včetně žádosti je k dispozici na www.zubrizeme.cz. Konzultace budou 
poskytovány na tel.: 731 575 342, 566 590 399 a e-mailu: zubri.zeme@centrum.cz 

Studánka Pod Horou

Císařská studánka



18. strana          Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

MIKROREGIONMIKROREGION BYSTŘICKOBYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342

Krojované hody v Lísku
20. října měli lísečtí i přespolní 

o zábavu postaráno. Již tradičně se 
zde po třech letech konaly krojova-
né hody, letos poprvé ve vlastních 
nových krojích. Za mlhavého rána 
se Lískem opět rozezněl veselý 
zpěv krojovaných za doprovodu 
kapely Zuberská šestka, smích stá-
le atraktivních cikánek, křik židá-
ků i dusot koňských kopyt. Tento 
veselý průvod doslova obtančil 
celou vesnici a nejbližší obce, aby 
všechny pozval na odpolední slav-

Věda v kufříku u nás ve škole
V úterý 22. 10. měli žáci naší 

školy v Rožné možnost obléknout 
se do bílých plášťů a na dvě hodi-
ny se stát malými chemiky.  

Přitáhnout děti ke studiu příro-
dovědných oborů je totiž jedním 
z cílů projektu Bioskop, vědecké-
ho výukového centra Masarykovy 
univerzity v Brně, které zahájilo 
činnost 23. září 2013. Centrum 
nabízí základním a středním ško-
lám šest kurzů zaměřených na 
různá témata z oblasti biologie 
a chemie s praktickou prací v la-
boratoři. Kurzy jsou rozdělené do 
tří věkových kategorií od šesti, 
deseti a patnácti let. Pro nejmenší 
jsou přichystané Věda v prostoru, 
Voda v pohybu a Buněční detek-
tivové.

Měli jsme velké štěstí, že jsme 

nostní odsouzení berana pod májí. 
Místo hlavního dění každý snad-

no našel, protože novou dominan-
tou vesnice se stala asi třicetime-
trová máj, která ještě dnes pevně 
stojí na svém místě. Proto obrov-
ské díky všem, kteří pomáhali při 
jejím kácení, přepravě, zdobení, 
stavění, hlídání proti případným 
záškodníkům atd.

Obřad začal ve 14 hodin, kdy se 
představil průvod v celé své kráse. 
A že jich bylo! 15 párů hodovníků, 

kapela, Pardon, kočár se soudci, ka-
tem, písařem a dalšími.  Židáci, ko-
miníci, policajti, přerostlé mimino 
a v neposlední řadě očekávané ci-
kánky. No bylo se na co dívat. Díky 
beranovým prohřeškům se vesni-
čané pobavili nad událostmi uply-
nulých let, dozvěděli se, kdo chodí 
po horách bos i jiné drby a jak bývá 
zvykem, udělili beranovi milost.

Každý, kdo měl chuť jít si za-
tancovat, přesunul se spolu s prů-
vodem do kulturního domu, kde 

pokračovalo veselí až do pozdních 
nočních hodin.

Na tomto místě chci jménem 
všech hodovníků poděkovat Obci 
Lísek za nemalou fi nanční pod-
poru, hasičům i ostatním spolu-
občanům za pomoc a pochopení, 
stárkové a stárkovi za trpělivost 
a odhodlání dostrkat mládež k po-
žadovanému výkonu. Díky Vám, 
stálo to za to!

Za hodovníky
Jaroslava Cacková

se stali první „výjezdní školou“. 
Kurzy zatím probíhají výhrad-
ně na MU v Brně v laboratořích, 
přesto existuje možnost, že pra-
covníci univerzity přijedou s „po-
jízdnou“ laboratoří do školy.

Naši žáci byli nadšeni. Mohli 
si například vyzkoušet míchání 
a rozklad barev, dozvěděli se 
o skupenství látek aj.

A jaké byly jejich reakce? Per-
fektní. Budu chemikem. Děkuje-
me. To bylo super. Podívejte, co 
všechno jsme udělali sami. Pro-
sím, kdy přijedou znovu. A na 
závěr si nechám slova jednoho 
třeťáčka:“ Paní učitelko, končím 
tady na škole, jdu do Brna na che-
mii!“

Jana Romanová, 
ZŠ Rožná
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MIKROREGION

SLAVNOSTI  SVĚTÝLEK  VE  ŠTĚPÁNOVĚ

Ve čtvrtek 31. října 2013 v pod-
večer uspořádala již podruhé kul-
turní komise při OÚ ve Štěpánově 
Slavnosti světýlek pro děti a je-
jich rodiče. Znova se vypravil prů-
vod dětí a dospělých, čítající na 
padesát rozzářených lampionů, od 
základní školy až do areálu u bý-
valé mateřské školy. V letošním 
roce přálo našim malým permo-
níčkům počasí a mohli se vydat na 
cestu bez obav, že jim déšť nebo 
vítr sfoukne světýlko. Na konci 
cesty v zahradě čekala na každé-

ho permoníčka sladká odměna, 
kterou si ale musel sám najít. Na 
zakončení akce bylo připraveno 
deset lampiónů štěstí, které jsme 
s pomocí přítomných rodičů 
úspěšně vypustili a pozorovali 
skupinu vznášejících se světýlek 
na pozadí rozzářené hvězdné ob-
lohy. Rozcházeli jsme se s přáním 
sejít se zase za rok v tomto pod-
zimním čase zkracujících se dní, 
abychom znovu své lucerničky či 
lampionky rozzářili.

Šárka Kunčíková

Školní družina při ZŠ Prosetín a MŠ Pro-
setín si ve čtvrtek 26. září 2013 vyrazila na 
malý výlet do Boskovic. Zde se na zámku ko-
nala výstava 60 kostýmů z 15 pohádek, která 
se jmenovala Zpátky do pohádky. Mohli jsme 
vidět např. kostým Krakonoše, princezny 
a krále z pohádky Princové jsou na draka, 
oděvy postav z krásné pohádky Anděl páně, 
šaty Zlatovlásky a mnoho dalších. Krásné 
prostředí boskovického zámku ještě umocnilo 
náš nevšední zážitek.

Kulturní komise Obce Prosetín

Zpátky do pohádky

Výlet za vojenskou technikou 

OBEC ROŽNÁ, ESKÝ SVAZ ŽEN A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ROŽNÉ  

       
V KULTURNÍM DOM  V ROŽNÉ 

CO U NÁS UVIDÍTE A ZAKOUPÍTE , ÍM  SRDÍ KA POT ŠÍTE? 
ST ÍBRNÉ A ZLATÉ ŠPERKY KNIHY KERAMIKA SVÍ KY MEDOVINA VÁNO NÍ 

OZDOBY SVÍCNY BYTOVÉ DOPL KY (OBRÁZKY, POLŠTÁ KY) VÁNO NÍ  
VAZBY V NE KY PERNÍ KY D EV NÉ HRA KY DRÁTOVANÉ VÝROBKY 

BIŽUTERIE MARCIPÁN PLETENÉ VÝROBKY DROBNÉ DÁRE KY VYROBENÉ ŽÁKY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY DÍLNI KY PRO D TI

V neděli dne 22. 9. 2013 jsme  
vyrazili společně s našimi spoluob-
čany z Prosetína a okolí na severní 
Moravu, kde se konala přehlídka 
Dny NATO. Mošnovské letiště 
nás přivítalo spoustou vystavené 
vojenské i jiné techniky států spo-
lečenství NATO. Během dne jsme 
mohli vidět dynamické ukázky jak 
pozemní, tak letecké techniky. Stá-
le bylo na co koukat, ale asi nejvíc 
obdivovatelů měl ukrajinský obří 
letoun Ruslan. Den plný zážitků 
nám uběhl jako voda. Naše podě-
kování patří Obci Prosetín a také 
Autobusové dopravě Milan Šauer.

Kulturní komise Obce Prosetín

RADA RODIČŮ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ ROŽÍNKA VÁS SRDEČNĚ 
ZVOU NA

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ 
VÝSTAVU

v Kulturním domě V Dolní Rožínce

30. 11. 2013 SOBOTA OD 10.00 HODIN

V průběhu celé výstavy bude probíhat soutěž „O nejlepší vánočku“
(Prosíme zájemce o účast v této soutěži, volejte na mob.: 737 681 156, 

739 447 056, email: evajoklova@seznam.cz.) Na závěr od 17 hod. zahraje 
ochotnické divadlo z Bobrové pohádku „O překrásné Vasilise“.

Součástí výstavy budou ukázky řemesel, Ježíškovi dílničky, soutěže pro 
děti, prodej Vánočních dekorací, adventních věnců a spoustu dalších výrob-

ků spojených s Vánoci. Dále ochutnávky cukroví, medoviny, perníčků 
a jiných dobrot. Můžete si připomenout vánoční zvyky a nechat se  inspiro-

vat  líčením od profesionálů.

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÁNOČNÍ 
VÝSTAVUVÝSTAVU
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INZERCE, OSTATNÍ

Firma DINST 

Rekondiční pobyt svazu tělesně postižených 
na Třech Studních

  
 

nabízí k pronájmu 
 

kanceláře v administrativní budově 
 
 
TS města a.s. nabízí k pronájmu několik kanceláří ve 2. patře administrativní budovy 
na adrese  K Ochozí 666, Bystřice n.P. (bývalý areál PKS). Kanceláře jsou vytápěné  a 
v udržovaném stavu. Pronájem včetně využívání sociálního zařízení, rozvod PC sítě a 
telefonu dle dohody.   
Bližší informace podá ing.Kekrt (tel. 566 551 500, případně v sídle firmy - K Ochozi 
666, 593 01  Bystřice n. P). 
 

Rekondiční pobyt se uskutečnil ve 
dnech 22. 9. - 28. 9. 2013 v krásné 
turistické a chatové oblasti na Třech 
Studních v hotelu U Loubů.

Účastníci byli členové z místních or-
ganizací tělesně postižených ze Svratky, 
Bystřice a Nedvědice. Během pobytu 
jsme absolvovali cvičení na karimat-
kách, střídali se při cvičení a plavání 
v bazénu a na masážích. Na turistických 
vycházkách jsme se seznamovali s oko-
lím rybníků Sýkovec a Medlov. Pobyt 
byl zpestřen besedou se spisovatelem 
ing. H. Jurmanem nad jeho  knížkami 
o Vysočině, za což mu patří vřelé díky, 
protože věnoval svůj volný čas.

Zástupkyně fi rmy DMA nás se-
známila s pomůckami, které usnad-
ňují invalidním občanům život a také 
s metodikou jejich získávání.

Na památku na rekondici si účast-
níci vyrobili zvoneček ubrousko-
vou metodou a díky sponzorování 
a pomoci p. L. Buchtové si účastníci 
namalovali nekonečný šál. Rovněž 
patří poděkování p. R. Guldové, která 
s námi cvičila. Všichni byli s poby-
tem velmi spokojeni, domů jsme se 
vraceli plni optimismu, odpočatí a už 
nyní se těšíme na příští pobyt.

M. Kubíková, předseda okresní 
organ. těl. postiž. Žďár n/S.
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Muzikoterapie pro VčeluBenefi ční plavba NA JEDNÉ LODI je v cíli!
Benefi ční plavba NA JEDNÉ LODI skončila, Portimo, o.p.s. ale pluje 

dál, bohatší o společný zážitek, novou zkušenost i kontakty a také o té-
měř 45 tisíc korun čistého výtěžku, který podpoří sociální službu Raná 
péče (ta pomáhá rodinám pečujícím o malé děti s postižením).

„Za časů dávno minulých aneb bylo nebylo…“
Rehabilitační víkendovou akci, 

která probíhala ve dnech 6. 9. – 8. 9. 
2013 v příjemném prostředí Penzio-
nu na Vysočině v Hartmanicích, po-
řádala již třetím rokem terénní sociál-
ní služba Raná péče. Ta bezplatně po-
máhá rodinám, které pečují o děti se 
zdravotním postižením, děti předčas-
ně narozené nebo s nerovnoměrným 
vývojem, a to ve věku od narození do 
sedmi let. Raná péče je jednou ze slu-
žeb, které poskytuje Portimo, o.p.s. 

Pobytová akce se nesla v duchu 
Divokého západu. Kovboje a indi-
ány bylo možno zahlédnout v blíz-
kosti Hartmanic u Jimramova po tři 
dny. Páteční program zahájili indiáni 
kmene Ečepů bubnováním na bonga. 
Rodiny byly přivítány dcerami náčel-
níka kmene, které je také seznámily 
s programem. Během večera uživa-
telé prošli „očistnou koupelí“, a to 
pod vedením zkušené lektorky Mgr. 
Terezy Červinkové. Sobotní dopole-
dne se rodiče věnovali zážitkovému 
semináři s názvem „Zasvěcení do 
tajemství rodičovství“ ve spolupráci 
s Mgr. Ivonou Čermákovou a Mgr. 
Michaelou Raškovou. V této době 
se dětí ujali dobrovolníci a pracov-
nice Rané péče, společný čas trávili 
hraním her, kreslením a odpočinkem. 
Odpoledne rodiny úspěšně zdolaly 

stezku odvahy a staly se tak novými 
členy indiánského kmene Ečepů. Ve-
čer náčelník za povzbuzování celého 
kmene zapálil oheň a společně vydá-
vali kouřové signály. Než se všichni 
nadáli, byla již neděle, kdy se naši 

malí indiáni učili jezdit na krásných 
koních, které by jim i Vinnetou závi-
děl. Celý víkend byl zakončen pře-
dáním pamětních darů a vytvořením 
společné fotografi e. 

Chtěly bychom touto cestou po-

děkovat všem indiánským rodinám 
a dobrovolníkům za účast na této ví-
kendové akci.

Pracovnice Raná péče, PORTIMO, 
o.p.s.

Ve čtvrtek 10. října 2013 pro-
běhlo v centru Včela příjemné od-
poledne s paní Soňou Dudkovou, 
která se zabývá muzikoterapií, ze-
jména bubnováním. Díky  projektu 
dobrovolnických aktivit s názvem 
„72 hodin Ruku na to!“, který po-
řádá Česká rada dětí a mládeže, se 
zde mohla uspořádat MUZIKO-
TERAPIE PRO SENIORY.

Defi nice muzikoterapie říká, že 
„Píseň má za úkol spojovat člověka 
s jeho srdcem.“

Paní Dudková přišla seniory roz-
veselit a zároveň tak trochu vrátit 

do dětských let, když si všichni 
mohli vyzkoušet dešťovou hůl, bub-
nování na djembé, hru s bobotubes 
a dalšími perkusními nástroji.

Všichni se náramně bavili, když 
do bubínků vyklepávali svá oblíbe-
ná zvířata, rozmluvy i nálady. Za-
jímavá byla také krátká imaginace, 
ve které mohli za deště vidět své 
dětské já.

S dobrou náladou a příslibem 
dalších setkání se po skončení akce 
všichni rozcházeli domů.

Dana Pospíšilová, 
sociální pracovnice centra Včela

Sobotní benefi ce pro veřejnost, 
jejímž mottem bylo „Děkujeme, že 
máte rádi zábavu a dobročinnost!“, 
potěšila na 400 návštěvníků, kteří si 
hráli, soutěžili, viděli divadlo, četli 
si v palubním deníku k benefi ční 
plavbě, připnuli si originální plac-
ku, jedli, pili, poslouchali muziku 
i zpívali, smáli se při pohledu na 
oživlé sochy námořníků, fotili se 
v přístavním fotoateliéru na lodi, 
krmili velryby a lovili rybky, sklá-
dali papírové lodičky, dražili v dob-
ročinné aukci, zkrátka se společně 
bavili a radovali.

„Máme radost, že se zaplnil pří-
stav, krčma a i sál „u majáku“, říká 
ředitelka pořadatelské organizace 
Ruth Šormová. Odpolední program 
plný her, soutěží, divadla a další 
zábavy, vyhledali hlavně rodiče 
s dětmi. Milým překvapením byl 
i zaplněný gobelínový sál, kde se ko-
nala dobročinná dražba. Ta vynesla 

celkem 14.560 korun, za které bylo 
vydraženo všech 16 nabízených po-
ložek. „O některé z nich svedli zá-
jemci doslova „lítý boj“, celou aukci 
pod vedením dobrovolnic (studentek 
brněnské JAMU) provázela uvol-
něná a veselá atmosféra, o to byla 
příjemnější“, dodává Ruth Šormová 

Stolová úprava velkého sálu kul-
turního domu přilákala na 200 hos-
tů podvečerního koncertu Spirituál 
kvintetu a vytvořila prostředí, které 
lákalo nejen k poslechu skvělé hud-
by, ale i ke společnému zpěvu u dob-
rého pohoštění a sklenky vína.

„Chceme poděkovat všem, kdo 
konání benefi ce v této podobě umož-
nili – pracovníkům, dobrovolníkům, 
Spirituál kvintetu, Novoměstským 
kulturním zařízením, dárcům a spon-
zorům i všem těm, kdo v sobotu přišli, 
pluli s námi a podpořili dobrou věc“, 
uvedla ředitelka Portimo, o.p.s.
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Marie Miličková: Ten nejlepší pečující je ten blízký, starající se o nemocného

Paní Miličková, již pět let jste 
vedoucí Domácí hospicové péče. 
Co všechno si může veřejnost 
představit pod tímto pojmem?

Posláním naší služby Domácí 
hospicová péče je pomoci lidem 
všech věkových kategorií, kteří 
bojují s těžkým nevyléčitelným 
onemocněním a umírajícím prožít 
poslední období svého života v pro-
středí, kde to znají, kde je jim dobře, 
kde jsou rádi. Je to prostředí jejich 
domova. Konkrétně jde o pomoc s 
hygienou těžce nemocného a umíra-
jícího, o pomoc při podávání stravy 
a tekutin. Pomáháme blízkým peču-
jícím s péčí o nemocného a umírají-
cího, provádíme polohování pacien-
ta. Pečující osoby také zaučujeme, 
jak se správně o nemocného starat. 
V době nepřítomnosti blízkých vy-
konáváme dohled nad nemocným, 
jsme s ním. Zprostředkujeme, je-li 
zapotřebí a po domluvě, návštěvu 
lékaře, duchovního či psychologa. 
Pomáháme při vyřízení úředních 
záležitostí jako je např. příspěvek 
na péči. Nemocného i jeho blízkého 
pečujícího doprovázíme na jejich 
obtížné životní cestě. Nasloucháme 
jejich radostem i bolestem. Je-li to 
jejich přáním, jsme s nimi ve chví-
lích nejtěžších, při úmrtí. Jsme jejich 
„zázemím“. Po úmrtí tělo zemřelého 
umyjeme, oblékneme a pomůžeme 
se vším, co je třeba vykonat. Sou-
částí naší služby je též doprovázení 
rodiny po úmrtí jejich blízkého, kdy 
pomáháme, je-li to přáním rodiny, 
překonávat bolestné období ztráty. 
Nasloucháme jejich bolesti, potře-
bám a „jsme“ s nimi. Pozůstalým 
pomáháme i s vyřízením důchodu 
vdovského, vdoveckého či sirotčího.

Jaký je dosah vaší služby? 
Z jakých obcí a měst vás mohou 
případní zájemci o službu kontak-
tovat?

Působnost naší služby je v celém 
okrese Žďár nad Sázavou. Patří sem 
čtyři regiony: Žďársko, Novoměst-
sko, Bystřicko, Velkomeziříčsko. 
Naše pracovní doba je od 7.00 do 
15.30 hodin, ale když je třeba, slou-
žíme i mimo tuto dobu, tedy nepřetr-
žitě. Vyjíždíme za našimi nemocný-
mi, umírajícími a jejich pečujícími 
kdykoliv, ve dne i v noci.

Mohou v domácím prostředí 

příbuzní pomoci člověku na konci 
jeho pozemské cesty, když se bojí 
mnohem více jeho odchodu než 
nemocný sám?

Ano, určitě. Rozhodně je více než 
těžké přihlížet, jak blízký člověk 
odchází, jak nemoc ukrajuje z jeho 
života poslední díl. Pokud ale v sobě 
pečující rodina nalezne touhu a sílu 
pokusit se zvládat vše, co nemoc při-
náší, je to to nejlepší, co pro umírají-
cího mohou příbuzní udělat.

Jaké jsou ohlasy rodinných pří-
slušníků na vaši službu?

Být přítomen v rodině v tak in-
timní situaci jako je prožívání bo-
lesti v čase blížící se smrti vytváří 
prostor, v němž se rodina dělí o vše 
bolestné, kdy přistoupí na to, že si 
nechá pomoci s péčí, ale zároveň 
nechá „cizího“ člověka vedle sebe, 
ukáže své slzy, bolest, svoji bezna-
děj. Mnozí pozůstalí nás kontaktují 
i po úmrtí svého blízkého, protože 
potřebují zavzpomínat, sdílet své 
pocity s těmi, kteří s nimi byli ve 
chvíli, kdy skončil jeho život. Mnoh-
dy se stává, že pečující člen rodiny je 
v důsledku péče odtržen od vnějšího 
světa a nemá možnost udržovat soci-
ální kontakty. Potom se pracovnice 
Domácí hospicové péče může stát 
jakýmsi důvěrníkem, který s blíz-
kým pečujícím sdílí všechno, co 
s jeho nelehkým úkolem souvisí, 
podporuje ho a pomáhá mu překonat 
bolestné a zároveň přirozené období 
duševních zápasů, smutků a truchle-
ní. Od rodinných příslušníků dostá-
váme velmi kladné zpětné odezvy 
na naši službu. Stáváme se, jak nám 
sdělují, zcela ojedinělým způsobem 
na jejich bolestné cestě „přítelem“, 
průvodcem i oporou.

Jako službu doprovodnou uvá-
díte i zapůjčení některých zdra-
votních a kompenzačních pomů-
cek. Co všechno půjčujete a za 
jaký poplatek?

Seznam zapůjčovaných kompen-
začních pomůcek je široký, ceny se 
pohybují od 2,- do 10,- Kč za den. 
K dispozici máme seznam všech po-
můcek i s jejich ceníkem. Jde např. 
o elektrická polohovací lůžka, toa-
letní křesla, antidekubitní matrace 
pasivní i aktivní s kompresorem, od-
sávačky a kyslíkové koncentrátory, 
antidekubitní programy a pomůcky 
k polohování pacienta a mnohé dal-
ší. Je však třeba říci, že pomůcky 
zapůjčujeme pouze v souvislosti 
s naší službou, s poskytováním péče 
o nemocného.

Vidíte v čase bolesti, ať už těla 
nebo srdce, a v čase utrpení i ně-
jaký dar?

Čas utrpení, „ostny“ těla či duše, 
nás ovlivňují a přetváří. Dějí se v nás 
velké věci. Tedy v tom dobrém vidí-
me jasněji, zřetelněji, začínáme „vi-
dět srdcem.“ Stáváme se citlivější-

mi, vnímavějšími. Lépe rozlišujeme, 
nepodstatné věci už pro nás nemají 
takový význam jako dřív. Stáváme 
se soucitnými se vším živým. A po-
kornými. Vzroste schopnost všímat 
si více ostatních, zejména trpících, 
naslouchat, rozumět a milovat.

A nelze dost dobře sdělit utrpení 
člověka, který provází ke smrti své-
ho trpícího milovaného! V naší služ-
bě jsme byli často svědky sblížení 
se celé rodiny u lůžka nemocného 
a umírajícího. Svědky odpuštění, 
lítosti, pokání, slov a projevů něhy, 
naslouchání, citlivosti… Často se 
ptáme, proč to neděláme běžně? Po-
zůstalí jsou naplnění hlubokým štěs-
tím, že dokázali projít tím nejtěžším 
a nejbolestnějším obdobím, že moh-
li o nemocného pečovat a byli spolu 
doma. Jsou naplněni pokojem a mí-
rem! Toto vše je přece ovocem času 
utrpení nebo ne?

Je něco, co byste vzkázala li-
dem, kteří pečují o blízkého člově-
ka na konci jeho pozemské cesty? 

Víte, nechci nic vzkazovat. 
Chtěla bych být s nimi. Chtěla 
bych je obejmout, podívat se jim 
do očí a říci jim: „Ten nejlepší pe-
čující je ten blízký pečující o ne-
mocného. A to jste Vy. Nebude to 
cesta jednoduchá… Promění vás 
to. Už nikdy nebudete jako před-

tím. Je to o lásce. A ta bolí. Ale 
dokážete to. Je to „to“ nejlepší, co 
můžete udělat pro svého blízkého. 
A vaše srdce zbohatne. A ponesete 
si tiché štěstí. Dokážete to!“

„Jsi důležitý, protože jsi ty. Jsi dů-
ležitý do poslední chvíle tvého živo-
ta, a my uděláme vše, co je v našich 
silách, nejen abychom ti pomohli 
zemřít v pokoji, ale abychom ti po-
mohli žít, než zemřeš.“   

Cecila Saunders, zakladatelka 
hospice sv. Kryštofa v Londýně:

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D
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1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

Brněnská 1739   Tišnov
tel.: 549 213 937
mobil: 605 185 393
e-mail: tisnov@vpo.cz  Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

Více informací o zákaznické kartě a výhodách naleznete na
www.lekarna-arnica.cz/zakaznickakarta

Dárkové poukazy

V hodnotě 300 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč.

tel: 602 706 526
email: gurmanby@seznam.cz
www.lahudkygurman.webnode.cz

Nabízíme * obložené chlebí ky
* chu ovky
* zeleninové saláty
* t stovinový a bramborový salát
* ruská vejce
* obložené bagety
* zákusky
*obložené mísy z uzenin, sýr , ovoce, zeleniny
* aspiky a aspikové dorty
* smažené íze ky, guláš

Zajišt ní cateringových služeb * p íprava raut , v etn nápoj

* grilování, v etn zap j ení vý epu

Kompletní nabídku naleznete na www stránkách, p ípadn nás kontaktujte a rádi Vám ji zašleme.

Lah dky Gurmán…………mí í k Vám!
Rozvoz po Byst ici n.P. ZDARMA!

Minimální objednávka 200, K .
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POZVÁNKY

PŘED
BĚŽN

Ý PRO
G

RAM
:

Generální partneři plesu

Prodej vstupenek: TIC
Tel. 566 590 388

Vstupné: 180,- Kč

Velký sál:

H
udba:  

 
H

elan Band Pavla H
elana

19.30 - 20.00  
U

vítací přípitek (sekt) 
 

 
za přítom

nosti cim
bálové m

uziky Sylván ve foyer
20.00                Zahájeni plesu – m

oderátor večera 
 

 
PETR SALAVA

20.30 - 20.35  
Aerobic Jitky Exlové

21.30 - 22.00  
Vyhlášení sportovců 2013

 
 

Vyhlášení osobnosti m
ěsta roku 2013

22.30 - 23.00  
JAN

EK LED
ECKÝ s kapelou

24.00 - 00.15  
Tom

bola
00.15 - 02.00  

H
elan Band

M
alý sál:

20.30 – 02.00 
O

ldies party - D
J D

avid H
am

erský
Salonek restaurace Club:

20.30 – 02.00 
cim

bálová kapela Sylván 
 

 
s nabídkou kvalitních Sedleckých vín

 
 

 
 

s ochutnávkou a výkladem

N
áhled na rezervace vstupenek na w

w
w

.bystricenp.cz


