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(Pokračování na str. 2)

Ve dnech 2. –  4. 11. 2012 se konal v Bystřici nad Pernštejnem 10. Me-
zinárodní fi lmový festival outdoorových fi lmů.  Program byl letos opět 
velice bohatý a pestrý. Zájemci zde mohli zhlédnout 12 fi lmů s různorodou 
tématikou od horolezectví, skialpinismu až po dokumentární fi lmy. Celým 
festivalem návštěvníky provázel Luboš Gável a Miloslav Vrána. V pátek pro-
běhlo zahájení v 18.00 hod. starostou města K. Pačiskou a poté následovala 
beseda s horolezcem Radkem Jarošem.

Filmový festival outdoorových fi lmů v Bystřici Jak jsme na tom s přípravou velkých 
investičních akcí

Centrum zelených vědomostí
Ke dni 4. 11. 2012 byla dopraco-

vána prováděcí dokumentace Centra 
zelených vědomostí a během první 
poloviny listopadu bylo vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele stav-
by. Výběrové řízení bude probíhat 
přibližně do března a jestliže nena-
stanou velké komplikace, během 
měsíce dubna vypukne stavba. 
Krytá tréninková ledová plocha

Zářijové zastupitelstvo odsouhla-
silo výstavbu kryté tréninkové plo-
chy na Lužánkách formou koncesní-
ho řízení. Znamená to určitou formu 
spolupráce města se soukromým 
investorem, v našem případě by in-
vestor postavil na své náklady halu, 
kterou bude také po dobu patnácti 
let provozovat. Město bude po dobu 

Foto: Barbora Vašková

(Pokračování na str. 2)

osmi let splácet, ale pouze hodnotu 
haly, nikoli provoz. 

▶  prohlídka pekla 
 s baterkou 
 v doprovodu rodičů 
 nebo anděla
▶  Luciferova komnata 

s úkolem
▶ soutěže s Mikulášem 
 a anděly
▶  Mikulášská nadílka

CO VÁS ČEKÁ 
V PEKLE 
A NAD PEKLEM?
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(Pokračování ze str. 1)

Na Vysočině se má provést geolo-
gický průzkum pro stavbu hlubinné-
ho uložiště jaderného paliva. Zpráva, 
která se ví již mnoho měsíců, ale 
v posledních týdnech se stala pomy-
slnou posvátnou krávou pro rádoby 
spasitele našeho životního prostředí. 
Co se vlastně děje. Obce na svém 
katastrálním území povolí ústy svých 
zvolených představitelů geologický 
průzkum  uložiště. V hloubce více 
než tisíc metrů pod zemí se možná 
v budoucnu uloží vyhořelé palivo 
z českých atomových elektráren. 
No a co? Lidé, kteří  žijí v oblasti 
Dolní Rožínky, jsou  s uranem spja-
ti více než padesát let a jednají klid-
ně. Nejsme nikde v Africe ani Číně. 
Uložiště musí splňovat podmínky 
atomového zákona a pokud se tak 
stane, nehrozí žádné nebezpečí. Já 
nepochybuji ani na vteřinu, že to tak 
bude. Pochybuji ale o existenci uloži-
ště jako takového, protože by to byl 
katastrofální nesmysl. Uložit něco, 
co může v budoucnu sloužit jako 
levné palivo, je nezodpovědné a hlav-
ně krátkozraké. Vždyť již dnes jsme 
schopni  za pomocí nových techno-

logií dostat z vytěžené horniny více 
suroviny, než před cca padesáti lety. 
Vývoj technologií bude pokračovat 
i nadále a ve vyhořelé surovině je ješ-
tě mnoho nevyužité energie. 

Téměř každá rodina našeho celé-
ho mikroregionu je nějak s těžbou 
spjata. Havíři rozumějí svému ře-
meslu, technici umí organizovat těž-
bu a projektanti s  geology plánují 
nové lokality. Jsou možná poslední 
ve střední Evropě!

My se ale tohoto všeho chceme 
vzdát ve jménu jakýchsi samozva-
ných jedinců, kteří si osvojují právo 
mluvit za všechny. Uranový průmysl 
má svoji sociálně ekonomickou di-
menzi v našem území. Nemůžeme 
opomíjet zaměstnanost, benefi ty 
těžařské fi rmy pro obce a hlavně vy-
užití lidského potenciálu k provádě-
ní důlní činnosti. Zjednodušeně ře-
čeno, budou tu dělat místní, protože 
to umí a je to jedna z mála věcí, které 
jsou naším know-how. Nenechme se 
zblbnout řečmi ničím nepodložený-
mi a krátkozrakými. Uran tu byl, je 
a proč by i nadále nebyl?

Karel Pačiska

URANOVÉ BLÁZNĚNÍ Jak jsme na tom s přípravou ...
Současný stav je takový, že je 

vypsáno koncesní řízení, na které se 
uchazeči mohou přihlásit do polovi-
ny prosince. Je také hotova projekto-
vá dokumentace pro územní řízení. 
I v tomto případě čas realizace velmi 
záleží na průběhu koncesního říze-
ní a nalezení příslušného zájemce. 
Jestli vše proběhne bez větších pře-
kážek, mohlo by se od června začít 
stavět.

Stacionář
Na stacionář pro tělesně postižené 

proběhlo výběrové řízení na zhoto-
vitele a od prosince by se mělo začít 
stavět. Stacionář by měl začít fungo-
vat od 1. 1. 2014.

Rekonstrukce Inženýrských sítí 
ulice Na Vyhlídce

V příštím roce nás čeká podobná 
akce, jako se udála v loňském roce 
na ulici Na Skřipci, tedy rekonstruk-
ce části vodovodu a kanalizace, pře-

místění elektrických sítí ze sloupů 
do země. To se bezprostředně dotýká 
i našeho veřejného osvětlení, které je 
v současné době umístěno právě na 
sloupech EONu, které budou zruše-
ny, musíme tedy řešit umístění ve-
řejného osvětlení. K fi rmě EON se 
přidala i fi rma Telefonica O2, která 
taktéž provede rekonstrukci kabelá-
že do země. Práce vypuknou na jaře 
a občané budou včas informováni 
o harmonogramu prací.

Kanalizace Domanín
V letošním roce se vybuduje ka-

nalizační přivaděč do Domanína, 
a to v části od Domanínka, přes ulici 
Na Pile po začátek Domanína. Byla 
podána žádost o dotaci na realizaci 
kanalizace v intravilánu obce Do-
manín. Jestliže dopadne vše dobře, 
začnou výkopové práce na začátku 
roku 2014 a vše by mělo být dokon-
čeno během následujícího roku.

Josef Vojta, místostarosta

Účast na této besedě byla opravdu velkolepá, dostavilo se přes 100 
posluchačů, kteří s napětím vyslechli dramatické vyprávění pana Jaroše 
i s jeho fotodokumentací a prezentací. Po besedě byla chvilka pro dotazy 
a poté proběhla také krátká autogramiáda jeho knih. Po krátké přestávce 
začal již samotný festival fi lmů, který pokračoval i po dva následující dny. 
Součástí byly také odborné přednášky Adrexu a Lezců z Vysočiny a také 
doprovodné výstavky horolezeckého vybavení. Filmový festival outdooro-
vých fi lmů se v Bystřici n. P. konal již po druhé a podle letošní účasti, jistě 
ne naposled. Udělejte si příští rok čas a zavítejte na zajímavé a dobrodruž-
né fi lmy, které vám ukáží svět z trochu jiné perspektivy.                        -bv-

Filmový festival ...

(Pokračování ze str. 1)

Bystřický veletrh vzdělávání má 
za sebou svůj 2. ročník. Proběhl ve 
čtvrtek 18. 10. 2012 v prostorách 
velkého sálu Kulturního domu 
v Bystřici nad Pernštejnem. Slav-
nostní zahájení proběhlo v 10.00 
hod. za přítomnosti pana starosty 
Ing. K. Pačisky, výkonného ředitele 
Wera Werk s.r.o. Ing. Jiřího Něm-
ce, ředitele Gymnázia Bystřice n. P. 
PaedDr. M. Hanáka a ředitele VOŠ 
a SOŠ Mgr. M. Nováka. Celý vele-
trh bravůrně uváděl Ing. T. Krejčí, 

který seznámil všechny přítomné 
s jednotlivými body festivalu. Mezi 
hlavní vystavovatele patřila VOŠ 
a SOŠ Bystřice n. P., Gymnázium 
Bystřice n. P., fi rma Wera Werk, TS 
města Bystřice n. P. a.s., ZDT Nové 
Veselí, Eden – Centrum zelených 
vědomostí a Turistické informační 
centrum Bystřice n. P. Návštěvnost 
byla letos opět vysoká, veletrhu 

se zúčastnilo několik základních 
škol: ZŠ Nádražní, ZŠ TGM, ZŠ 
Dolní Rožínka, ZŠ Strážek, ZŠ 
Štěpánov, ZŠ Křižanov a ZŠ Ne-
dvědice. Součástí veletrhu vzdě-
lávání byla nejen volná prohlídka 
a konzultace u jednotlivých stán-
ků, popřípadě vyzkoušení činností, 
ale také soutěž zručnosti a vědo-
mostí – Bystřický kutil. Letos se 

mohou 1. místem pochlubit žáci 
Základní školy T. G. Masaryka, 
kteří si také odnesli sošku Bystřic-
kého kutila. Ofi ciální část veletrhu 
byla ukončena koncertem bys-
třické kapely Rabies a poté ještě 
následovala možná konzultace 
a  prohlídka vystavených produk-
tů a činností. Věříme, že se všem 
veletrh líbil, a že ukázal budoucím 
studentům středních škol možnos-
ti studia i praxe v našem regionu.

-bv-

Bystřický veletrh vzdělávání

Foto: J. Soukopová, B. Vašková

Vysočina Tourism, příspěvková organizace se obrací na ubytovatele 
v našem kraji s nabídkou spolupráce, která se týká uveřejnění pobytových 
balíčků v nabídkovém elektronickém katalogu pobytů v Kraji Vyso-
čina pro rok 2013. Pobyt musí být realizován na území Kraje Vysočina, 
zahrnuje ubytování minimálně na jednu noc a je platný pro rok 2013 
(cena). Ke každé nabídce, prosím, připojte min. 3 fotografi e. Ukázku 
pobytů pro rok 2012 a strukturu jejího zpracování najdete na www.
region-vysocina.cz/pobyty. Uzávěrka sběru dat a pro elektronický 
katalog je 30. 11. 2012. Uveřejnění v elektronickém katalogu je zdarma. 
Další informace získáte na níže uvedeném kontaktu.

Vysočina Tourism, příspěvková organizace, 
Věžní 26, P.O.BOX 85, 586 01  Jihlava
e-mail: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz 
tel.: +420 606 77 54 28

UPOZORNĚNÍ  PRO  UBYTOVATELE

Velké poděkování patří všem sponzorům a vystavovatelům!
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10.11.   Renata Demková
      Miloslav Rudoš

ZÁŘÍ 2012
   4.9.  Zdenek Minář
 16.9.  Patrik Starý
 27.9.  Štěpánka Veselá

   
LISTOPAD 2012
Miroslav Faltys   70 let

PROSINEC 2012
Anežka Navrátilová   85 let
Alena Vodáková   75 let
Zdeněk Fiala   70 let
Ludmila Moncmanová 70 let
Přemysl Vrbík MVDr. 70 let
Veronika Benová   70 let

  3.10.  Pavel Felcman   67 let
  6.10.  Anežka Procházková 96 let
17.10.  Eva Hořáková   56 let
19.10.  Karel Sedláček  67 let

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD - PROSINEC 2012LISTOPAD - PROSINEC 2012

Datum Název akce  Místo Organizátor 

17. – 18. 11. 
III. p edváno ní jarmark – od 10.00 – 16.00 hod. 
(rukod lné práce s váno ní tématikou, perní ky, keramika, 
d evo ezba, kv tiny, váno ní dekarace…) 

Sokolovna v Nedv dici Místní organizace eského svazu 
zahrádká  

21. 11. – 24. 11. Záv re né soust ed ní p ed MS ve florbalu - muži Sportovní hala Byst ice n.P. CFbU 

22. 11. Ukázková hodina; 15.30 hod a pohádkové odpoledne s lampiónovým 
pr vodem; 16.15 hod. ZŠ Zvole ZŠ Zvole 

24. 11. Mistrovský zápas 2. ligy muž  ve florbalu ASK Byst ice-Florbal 
Primátor Náchod Sportovní hala Byst ice n.P. ASK Byst ice n.P. 

24. 11.   
DEN S FOTOGRAFIÍ –  14.00 hod. – vernisáž výstavy nejlepších foto- 
grafií Byst icka a lo ského vít ze J. Ne ase, p ednášky 15.00 – 17.00 hod. 
(prof. J. Štreit, prof. M. Druckmuller, MgA. M. Mal šek)  

Aula a posluchárny 
Gymnázia Byst ice n.P. KUMŠT o. s. 

24. 11. FOTOGALAVE ER s vyhlášením výsledk  fotosout že Byst ická 
zrcadlení 2012, hraje Two voices; 19.00 hod. Aula Gymnázia Byst ice n.P. KUMŠT o. s. 

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

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

24. 11. Váno ní jarmark s vystoupením d tí MŠ a ZŠ Un ín; 14.00 hod. KD Un ín Obec Un ín 

26. 11. Letem cimbálovým sv tem; 19.30 hod. Malý sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 

27. 11. Dámská šatna - divadlo Velký sál KD Byst ice n.P. Byst ické národní divadlo 

28. 11. Den otev ených dve í VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 

29. 11. Den otev ených dve í ZŠ T.G.M. ZŠ T.G.M. 

29. 11. Honza a ert – d tské divadelní  p edstavení; 8.30 hod. Velký sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 

30. 11. Prodejní výstava: Vánoce 2012; 9.00 hod. KD Rožná Obec Rožná, SZ a ZŠ Rožná 

  1. 12. Váno ní koledování – Byst ická váno ka, losování sout že 
S Vodomilem zub í zemí, Ježíškova pošta M stské muzeum KD Byst ice n.P. 

  1. 12. D tské závody v aerobiku Sportovní hala Jitka Exlová 

  1. 12. Adventní dílny a jarmark Aula gymnázia Gymnázium  Byst ice n.P. 

  1. 12. Malý váno ní trh; 14.00 hod. bývalá ZŠ ve Vel. Janovicích Obec Velké Janovice 

  1. 12. Váno ní koncert p veckého sboru  Labyrint; 15.00 hod. KD Št pánov n. Svr.  KK OÚ Št pánov n.S. 

  1. 12. Koncert: P vecký sbor Alter ego a Smy cový orchestr N hoslava 
Kyjovského; program: Mše Es dur, Jakuba Jana Ryby; 15.00 hod. 

Kostel sv. Bartolom je  
v Rozsochách 

Obec Rozsochy, ímskokatolická 
farnost Rozsochy 

  1. 12. Váno ní jarmark; 16.00 hod. KD Št pánov n. Svr. KK OÚ Št pánov n.S. 

  1. 12. Módní p ehlídka: Bílý podve er; 17.00  hod. Hotel Skalský dv r Irena Šikulová 

  1. 12. Slavnostní vyhlášení motokrosového poháru Vyso ina MX CUP; 17.00 hod. KD Vír Motocross sport M. Vašek 

  1. 12. Diskotéka; hraje DJ David; 21.00 hod. KD Vír Motocross sport M. Vašek 

  2. 12. Liga Vyso iny – turnaj elév  ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

  2. 12. Kácení máje a rožnutí váno ního stromku se zp vem koled  
a ochutnávkou tradi ního pun e; 16.00 hod. Obec Rozsochy - náves Obec Rozsochy 

  2. 12. 4. setkání harmoniká ; 14.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

  5. 12. Recitál Lenky Filipové; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

  6. 12. Den otev ených dve í VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ 

  7. 12. Váno ní koncert KPH – as radosti nastal;19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

  8. 12. Peklo v muzeu; od 16.00 hod. M stské muzeum DDM a muzeum 

  8. 12. 1. liga dorostu ve florbalu (T ebí , Hradec Králové) Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

  8. 12. 11. ro ník trampského festivalu VÍRSKÝ SUMEC; 15.30 hod. KD Vír T.O. Falešná karta & p átelé 

  8. 12. 18. Mikulášský trampský bál; 19.30 hod. KD Vír T.O. Falešná karta & p átelé 

  8. 12. Prodejní váno ní výstava; 14.00 hod. KD Píse né ZŠ a MŠ Píse né 

  9. 12.  P ehlídka od v  – Z pohádky do pohádky Velký sál KD Hana Baxantová 

  9. 12.  Koncert ke 120. výro í  narození št pánovského rodáka B. Halouzky; 
17.00 hod. 

Kostel sv. Petra a Pavla  
ve Št pánov  

KK OÚ Št pánov n. Svr.  
a ímskokatolická farnost 

  9. 12. Liga Vyso iny – turnaj mladších žák  ve florbalu (5 družstev) Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

11. 12. Divadlo pro d ti – Vánoce s kamarády; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

11. 12.  Setkání k es anských senior ; 14.00 hod. Budova Jednoty Orel Jednota Orel 

13. 12. V ne ek; 18.30  - 22.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

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

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

15. 12. Muzikál: Kráska a zví e; 17.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

15. 12. 3. liga junior  ve florbalu (Jind ich v Hradec, Da ice) Sportovní hala ASK Byst ice n.P. 

16. 12. Váno ní besídka  KD Domanín Obec Domanín 

16. 12. Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto n.M. 

17. 12. P edváno ní koncert žák  a u itel  ZUŠ; 18.00 hod. Velký sál KD ZUŠ 

18. 12. Váno ní ochutnávka vín; 19.30 hod. Malý sál KD KD Byst ice n.P. 

19. 12. Akademie ZŠ T.G.M.; 9.00 hod.  Velký sál KD ZŠ T.G.M. 

20. 12. Akademie ZŠ T.G.M.; 9.00 hod. a 17.00 hod. Velký sál KD ZŠ T.G.M. 

Jubilanti

Narození

Sňatky

Úmrtí

INFOROČENKA 2013
Město Bystřice nad Pernštejnem 

bude opět vydávat Inforočenku pro 
léta 2013/2014. K občanům měs-
ta se dostane opět společně 
s prosincový-
mi novinami 
Bystřicko. 
Poté ji bude 
možné zís-
kat na Tu-
ristickém 
i n f o r -
mačním 
centru.

Zastupitelstvo Města Bystřice nad 
Pernštejnem na svém jednání 

dne 19. 9. 2012 vyhlásilo 

AMNESTII 
NA POPLATKY 
Z PRODLENÍ SOUVISEJÍCÍ 

S POZDNÍ ÚHRADOU 
ZA NÁJEM BYTU 

AMNESTIE JE VYHLÁŠENA 
NA OBDOBÍ 

od 20. 9. 2012 do 30. 11. 2012.

Bližší informace získáte osobně 
na Městském úřadě v Bystřici 
nad Pernštejnem, Příční 405,  

na odboru bytového hospodářství  
nebo telefonicky 

na č. 566 590 373-4.

O Z N Á M E N ÍO Z N Á M E N Í
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V současné době se v ČR často 
hovoří o místních akčních skupi-
nách, tzv. MAS, v souvislosti s re-
gionálním rozvojem po roce 2014. 
Evropská unie si uvědomuje, že 
venkovským oblastem se nedo-
stává potřebných zdrojů na jejich 
obnovu a rozvoj. Chce nepříznivý 
stav změnit metodou komunitní-
ho rozvoje, známou pod zkratkou 
LEADER. Ta říká, že o vložených 
prostředcích nejlépe rozhodnou 
v samotném místě jejich použití. 
Prostředníka tohoto rozdělování 
tvoří Místní akční skupina (MAS). 
MAS na základě strategie místního 
rozvoje vyhlašuje, posuzuje a vy-
bírá jednotlivé typy aktivit, kterým 
následně zprostředkovává fi nanco-
vání. Od roku 2007 v celé ČR takto 
rozděluje fi nanční prostředky do 
svých regionů 112 MAS. Bohužel 
MAS Zubří země nepatří mezi pod-
pořené MAS. To bychom chtěli od 
roku 2014 změnit a přinést více 
fi nančních prostředků do rozvoje 
našeho regionu. 

Co je MAS?
Místní akční skupina je skupina 

fyzických a právnických osob sou-
kromého i veřejného sektoru, která 
se dala dohromady za účelem zlep-
šení kvality života v regionu. Každá 

zájmová skupina nesmí tvořit více 
než 50 %. V MAS mohou být čle-
ny občané, zástupci obcí, zástupci 
neziskových organizací, škol půso-
bících v daných obcích a podnika-
telé trvale žijící, nebo podnikající 
v daném území.

MAS Zubří země o.p.s. začíná 
připravovat podklady a dokumen-
tace pro nové plánovací období 
2014 - 2020, kdy se chceme zapojit 
do čerpání fi nančních prostředků 
z Evropské unie pro zájmové území 
defi nované 71 katastrálními úze-
mími obcí, které patří do správních 
obvodů ORP Bystřice n.P., Nové 
Město n.M. (vyjma obce Křižán-
ky) a Mikroregionu Pernštejn 
(Černvír, Nedvědice).

V programovacím období od 
roku 2014 mají MAS díky tzv. 
multifondovému fi nancování roz-
dělovat několikanásobně vyšší 
fi nanční prostředky než doposud. 
Klíčovým předpokladem k úspěš-
nému získání těchto prostředků 
pro náš region bude právě kvalitní 
integrovaná strategie rozvoje úze-
mí (ISRÚ), na základě které bude 
rozdělovat MAS Zubří země 
desítky milionů ročně na rozvoj 
regionu. Důležité je, aby nová 
strategie skutečně vzešla z co nej-
širší diskuse, neboli aby se našlo 
co nejširší spektrum lidí, ochot-
ných se na celém území o těchto 
věcech bavit, aby nevznikl dojem, 
že je ta či ona část území nebo ob-
last činností zvýhodňována nebo 
zanedbávána.

Jaké potřeby mají vaše obce? 
váš názor nás zajímá. Staňte se čle-
nem pracovní skupiny a naplánujte 
s námi rozvoj území MAS Zubří 
země. Zveme vás, abyste se spolu 
s námi v následujících měsících po-
díleli na tvorbě „Integrované stra-
tegie rozvoje území“ Místní akční 
skupiny Zubří země.

První setkání pracovní skupi-
ny k tvorbě ISRÚ a schůze plé-
na proběhne 6. 12. 2012  v 16.30 
hodin v zasedací místnosti MěÚ 
Bystřice n.P.

Kdo ISRÚ připravuje?
Strategii bude připravovat kance-

lář MAS Zubří země ve spoluprá-
ci s MAS Moravskobudějovicko 
a s využitím externího poradenství 
Centra regionálního rozvoje venko-
va. Aby byl výsledek co nejkvalit-
nější, vzniká nyní pracovní skupina 
složená z lidí z regionu, kteří mají 
chuť a potřebné znalosti pro spolu-
tvorbu strategie.

Proč se stát členem pracovní sku-
piny a připravovat ISRÚ?

Na základě ISRÚ se v následu-
jícím programovacím období bu-
dou rozdělovat přes MAS značné 
fi nanční prostředky na rozvoj re-
gionu.V pracovní skupině budou 
reprezentativně zastoupeni zástup-
ci veřejného sektoru, podnikatelů, 
neziskových organizací a občanů. 
Díky účasti v pracovní skupině bu-
dou mít členové možnost pozitivně 
ovlivnit konkrétní rozvojové cíle 
a aktivity, pomocí kterých bude 

těchto cílů dosahováno.
Jak se mohu přihlásit do pracov-

ní skupiny pro tvorbu ISRÚ?
Stačí napsat e-mail na adresu: 

zubri.zeme@centrum.cz nebo 
zavolat na telefonní číslo 731 575 
342. Konečný termín pro přihlá-
šení do pracovní skupiny je středa 
5. prosince 2012. Na výše uvede-
ném kontaktu lze získat také další 
informace k tvorbě integrované 
strategie rozvoje území.

Jak jinak se také mohu zapojit do 
tvorby ISRÚ?

Pro novou strategii je velmi důle-
žité znát potřeby území. Proto vás 
prosíme o vyplnění dotazníku či 
tabulky projektového záměru, 
které jsou umístěny na www.zubri-
zeme.cz. Dotazníky jsou anonymní 
a nebudou žádným jiným způso-
bem využívány.

Těšíme se na spolupráci při 
tvorbě ISRÚ!

Jarmila Zemanová,
ředitelka MAS Zubří země o.p.s.

Zprávy z Domanína
Večer v sobotu 20. října byl Do-

manín ozářen spoustou světýlek. 
Přes čtyřicet dětí si doneslo bli-
kající lampiónky a další spousta 
světýlek–hvězdiček na obloze nám 
svítilo na naši večerní procházku 
vesnicí. Zrovna hvězdy a vesmír 
byla hlavní témata sobotního puto-

vání s lampióny. Děti se dozvědě-
ly spoustu zajímavých věcí o ob-
loze nad námi a na stanovištích 
plnily různé úkoly. Například  malé 
děti hledaly pomocí světýlek z je-
jich lampionků  hvězdičky spadlé 
z nebe na zem a větší děti z nich po-
stavily souhvězdí Velký vůz. Poví-

Pojďte se s námi podílet na nové integrované strategii rozvoje 
zájmového území MAS Zubří země o.p.s.

dali jsme si i o planetách,  o Slunci 
a o Měsíci. Děti si celou dobu svítily 
svými lampiónky na cestu a na kon-
ci je čekala drobná sladká odměna.

Domanínské děti účinkovaly se 
svým tanečním vystoupením Stra-
šidla na halloweenském karneva-
le, který pořádala Základní škola 

T. G. M. v Bystřici. A nyní si děti 
připravují program na vánoční be-
sídku, která se bude konat v neděli 
16. prosince 2012 v KD v Domaní-
ně. Všechny srdečně zveme na toto 
malé vánoční zastavení, které určitě 
přispěje k té pravé vánoční atmo-
sféře.                              Aleš Sitař
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Rušení praktických škol Vážení rodiče, milí „deváťáci“ !!!

 

V sobotu 1. 12. 2012  se v prostorách auly Gymnázia  
Bystřice nad Pernštejnem koná 

od 10.00 do 16.00 hod. 

3. ročník ADVENTNÍ DÍLNY A JARMARKU.

Těšit se můžete na ukázky a prodej  vánočních dekorací 
z různých materiálů.

Připravena bude ukázka a možnost výroby drobných 
předmětů s vánoční téma  kou.

Všichni jste srdečně zváni

Školní rok 
2012/13 je v pl-
ném proudu a 
mnozí z Vás si 
kladou otázku: 

„A co dál?“ Jistě budete brát na zře-
tel zejména Vaše zájmy, záliby, před-
stavy o budoucím povolání, ale také 
i možnosti dalšího studia. Budete 
před rozhodnutím, zda se připravo-
vat na vysokou školu na gymnáziu, 
nebo si zvolíte některý z oborů na 
odborné škole zakončené maturitou, 
nebo se vydáte cestou vyučení se 
v oboru. 

Ať již je Vaše rozhodnutí jakéko-
liv, můžu Vás ujistit, že VOŠ a SOŠ 
v Bystřici nad Pernštejnem má velmi 
kvalitní a zkušený pedagogický tým 
a obětavé nepedagogické pracovní-
ky. Škola nabízí kompletní vzdělání 
a možnost uplatnění v regionu od 
speciálních oborů přes plnohodnot-
né učební obory, maturitní obory až 
po studium na vyšší odborné škole. 
Školní vzdělávací programy jsou 
přizpůsobovány zaměstnavatelům 

v regionu a zvyšují kredit absolven-
tů na trhu práce. Myslím si, že jsme 
připraveni vzdělávat ve všech nejlu-
krativnějších profesích a naši absol-
venti mají široké a rozmanité uplat-
nění na trhu práce. Škola je zapojena 
v mnoha projektech, které rozšiřují 
a zvyšují možnosti uplatnění žáků 
a studentů všech oborů. V případě, 
že byste se o naší škole chtěli dozvě-
dět více, podívejte se na naše webo-
vé stránky www.szesby.cz. Někteří 
jste již zhlédli prezentaci školy na 
veletrhu Gaudeamus Brno nebo na 
Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad 
Sázavou. Dovolujeme si Vás pozvat 
i na dny otevřených dveří, které jsou 
pro zájemce i veřejnost otevřeny 
28. listopadu a 6. prosince letošního 
roku. Nebojte se prodiskutovat veš-
keré možnosti a licence, které naše 
škola v rámci jednotlivých oborů 
mnohdy zdarma nabízí.

Těším se na setkání s Vámi a přeji 
Vám šťastnou volbu. 

Miroslav Novák,
ředitel školy

Tři týdny jsou za mnou, utekly vel-
mi rychle, než jsem se nadála, končím 
praxi na Základní škole, Tyršova 106, 
v Bystřici nad Pernštejnem. Je to zá-
kladní škola pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

Byly to tři krásné týdny, při kterých 
jsem byla svědkem dětské spokoje-
nosti, radosti a kamarádství. Prostředí 
družiny i celé školy mi svým přístu-
pem připomínalo spíše rodinu než  
školské zařízení. Děti byly vnímavé 
a dobrosrdečné. Samozřejmě, že i pár 
chvilek přišlo, kdy vše nebylo ze stra-
ny dětí úplně bezproblémové, ale paní 
učitelky, asistentky a paní vychovatel-
ka přijímají každé dítě jako originál 
a věnují mu individuální přístup.

Jen je mi trochu líto, když vidím tak 
velké úsilí ze strany pedagogů, že si 
nemohou být jisti svou prací. Nemy-
slím tím, že by ji nevykonávali dobře, 
ale oni neví, zda vůbec jejich škola 
přežije státní mašinérii ohledně šetření 
fi nancí a případné rušení škol.

Poté, co jsem poznala děti, které 
tuto školu navštěvují, myslím si, že ani 
jedno z nich by nebylo úplně šťastné 
na klasické základní škole, i naprosto 
bezproblémové dítě se může stát obětí 
šikany, natož děti, které mají v urči-
tých věcech znevýhodnění. Zde jsou 
děti k sobě milé a když se někdo třeba 
třikrát zeptá na stejnou věc, protože 
jen nepochopil, co se po něm chce, 
nikdo se mu nesměje, spíše si pomo-
hou. V dnešní době šetření, kdy opět 
na klasických školách není výjimkou 
třída přibližující se k číslu 30 žáků ve 

třídě, si  opravdu nedovedu představit, 
jak se pedagog může věnovat indivi-
duálně několika dětem s individuál-
ním vzdělávacím plánem. Myslím, 
že takovouto integrací by trpěly, nejen 
děti se znevýhodněním, ale i děti bez 
znevýhodnění a v neposlední řadě 
i pedagog. Pokud stát nevypracuje 
lepší plán integrace, nemůže přece 
rušit speciální školy jen proto, že mu 
jejich provoz může připadat fi nančně 
nadlimitní. 

Myslím si, že i každý kraj či město, 
ve kterém se takováto škola nachází,  
by měl zvážit jejich podporu, protože 
teď je o děti se zvláštními vzděláva-
cími potřebami postaráno dobře. Ale 
co bude potom? Necháme je protlou-
kat klasickými základkami (stát jim 
asistenta v rámci šetření nezajistí), 
v lepším případě se jim možná bu-
dou ostatní děti „jen smát“, v hor-
ším případě se setkají s šikanou, na 
kterou nejsou připraveny. Tyto děti 
jsou totiž bezbranné a přistupují ke 
každému člověku se srdcem na dla-
ni. Proto jsem podepsala Petici proti 
rušení praktických škol (můžete po-
depsat na internetu) a z mého pohle-
du by to měl udělat každý rozumný 
občan, protože by nám všem mělo jít 
hlavně o děti. Společnost by se měla 
posuzovat podle toho, jak se chová 
k nejslabším členům, kteří potřebují 
pomoc. Proto, prosím, dejte najevo 
svůj názor podpisem, aby ti nahoře 
věděli, že nám není lhostejno, co se 
děje v našem státě. Děkuji.                           

Alena Vavříčková
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Halloween 
Poslední říjnový den roku 2012 

byl na 1. stupni naší školy tak trochu 
neobyčejným. Kolem se to hemžilo 
duchy, čarodějnicemi, kostlivci, upíry 
a dalšími příšerami. Byl totiž Hallo-
ween a naše vyučování se proměnilo 
v cestu za poznáním kultury anglicky 
mluvících zemí. Nejprve jsme si poví-
dali o historii tohoto pohanského svát-
ku a o jeho souvislosti s křesťanským 
svátkem,  Dušičkami. Třídy byly 
vyzdobeny náramně halloweensky. 
Všude kolem nás svítily vydlabané 
dýně, ať už papírové nebo skutečné. 

Halloweensky jsme tvořili, četli, vy-
právěli si strašidelné příběhy, plnili 
různé úkoly, kvízy, tajenky a učili se 
koledu Trick or Treat. Nezřekli jsme 
se ani tradičních soutěží, například 
vytahování jablek z vody ústy nebo 
předávaní jablek bez pomoci rukou. 
Nenechali jsme si ujít ani společný 
rej masek. Sešla se spousta strašidel, 
dokonce i jeden vlkodlak, brr, opravdu 
jsme se chvíli báli. Naštěstí se ze všech 
vyklubaly samé hodné postavičky, 
které se rády baví, hrají a hlavně tančí. 
Ludmila Chudobová, ZŠ Nádražní 615

Lesní pedagogika
Díky spolupráci s Lesy ČR pro-

žili v pátek 12. 10. 2012 žáci 4. tříd 
překrásné dopoledne v lese. Děti 
se dozvěděly mnoho nového nejen 
o lese, stromech, dřevu a mysli-
vosti, ale také si vyzkoušely, jak 
dokáží vnímat své okolí určitými 
smysly. Pro většinu dětí byl ne-
zapomenutelný zážitek, když si 
samy mohly vlastnoručně uříznout  
,,kulánek“ dřeva. Po splnění všech 
úkolů se děti zaslouženě zahřály 
horkým čajem a poseděly u ohně. 
Na závěr dostaly dárečky od svých 
,,lesních učitelů“. S opětovným 
otáčením a máváním na rozlouče-
nou děti opouštěly les plny dojmů.

Hana Fučíková, ZŠ Nádražní 615

PŘEDŠKOLÁČKU, NEBOJ SE!

Školení Ekotýmu

Tajemné hodiny literatury

V rámci projektu Ekoškola jsme se zúčastnili školení Ekotýmu určenému pro 
zástupce žáků 4. - 9. tříd  na téma plánování. Lektorka Mgr. Hana Klenovská za 
námi do ZŠ Nádražní 615 přijela z ekologického sdružení Lipka Brno. Žáci se 
učili vzájemně spolupracovat, plánovat společné úkoly a řešit problémy, se kterými 
se na projektu potýkáme. Školení bylo přínosné nejenom pro žáky, ale i pro nás 
koordinátory. Motivovalo nás nápady pro další práci na šesti tématech Ekoškoly. 

Hana Kopecká, Dagmar Pivková - koordinátoři Ekoškoly

30. 10. 2012 čekalo žáky naší školy 
milé překvapení. V hodině literatury 
9.B se objevila starší paní, usedla na 
židli a se zájmem sledovala zvědavé 
pohledy dětí. Koho to sem ta paní uči-
telka přivedla a proč? Žákyně Barbora 
Smolíková bravurně zarecitovala ob-
líbenou báseň Řetízek, nezapomněla 
zmínit ani jméno autorky – Jarmila 
Konečná. Jaké bylo jejich podivení, 

když se poté dozvěděli, že před nimi 
sedí právě ona, Jarmila Konečná. Spi-
sovatelka pak velmi poutavě vyprávěla 
dětem o svém mnohdy nelehkém živo-
tě, o cestě k poezii, o důležitosti četby. 
Mnozí souhlasně pokyvovali hlavami, 
když slyšeli, že nejsou důležité peníze, 
ale vztahy mezi lidmi, láska a knihy. 

Stejné překvapení zažily i děti z 3.B 
a 8.A. Chtěla bych tímto poděkovat 

paní učitelce Svatavě 
Solařové, díky které 
se tato beseda mohla 
uskutečnit, samozřej-
mě i samotné autorce 
Jarmile Konečné, že 
byla ochotná za námi 
přijet a zpestřit dětem 
vyučování. Myslím, 
že na toto zajímavé 
setkání žáci jen tak 
nezapomenou.

Dita Kabelková, 
ZŠ Nádražní 615

Návštěva knihovny Exkurze do planetária
Stalo se již tradicí, že každý ročník pravidelně navštěvuje Městskou 

knihovnu v Bystřici n. P. Dne 23. října navštívili knihovnu druháčci ze 
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

Děti se zde dozvěděly, jak vznikne kniha. Už ví, že spisovatel napíše 
tzv. rukopis, který ilustrátor doplní ilustracemi a putuje do nakladatel-
ství, kde rukopis dostane grafi ckou úpravu a poté se dostane k tiskaři 
a nakonec ke knihaři. Po chvilce teorie přišla na řadu praxe. Děti se vžily do 
role spisovatelů a ilustrátorů. Vymýšlely název a ilustraci na obálku své knihy. 
Každý pak s pýchou a nadšením ukazoval svůj návrh.

Opět jsme odcházeli obohaceni o nové poznatky a těšíme se na další 
setkání v knihovně.                            Jana Svobodová, ZŠ Nádražní 615

    Prvního listopadu 2012 jsme se 
my, žáci 5. ročníků, společně s ně-
kterými staršími spolužáky vypravili 
na exkurzi do Planetária a hvězdárny 
M. Koperníka v Brně. Zde jsme se 
zúčastnili dvou představení. 

     Nejprve jsme sešli do explora-
toria, kde nám pan průvodce povídal 
o sluneční soustavě, jejich planetách 
a tělesech ve vesmírném prostoru. 
Při tomto představení jsme si pod 
vedením pana průvodce vyzkoušeli 
různé pokusy, pomocí nichž jsme 
se přesvědčili, že Země je kulatá 
a póly má zploštělé. Také jsme si 
prohlédli meteorit. Mnozí z nás se 
zvážili a daný přístroj nám auto-
maticky vypočítal naši hmotnost na 
jiných tělesech vesmírného prosto-
ru. Dále jsme pomocí dalekohledů 
pozorovali povrchy planet sluneční 
soustavy a Měsíce. Snad všichni za-
točili klikou, vyzkoušeli si a sledo-
vali princip vodního víru s topícím 
se předmětem.

     Po návštěvě exploratoria jsme 
využili volný čas k nákupu suvený-
rů, občerstvení a prohlídky vystave-
ných fotografi í.

Poté jsme byli pozváni do sálu 
s přístrojem Planetárium. Zde jsme 

zhlédli  představení  Cesta za správ-
ným směrem. Celým pásmem nás 
provázel Kryštof Kolumbus. Zavedl 
nás do historie středověku a novově-
ku. Vysvětlil nám, jak na odplouva-
jící lodi poznáme, že Země je oprav-
du kulatá. Dále nám vysvětlil prin-
cip kompasu – proč šipka směřuje 
vždy k severu. Po výpravné cestě 
K. Kolumba vyjel přístroj Planetári-
um a promítl nám hvězdnou oblohu. 
Na ní jsme se pomocí severky zo-
rientovali a ukázali si známá sou-
hvězdí severní polokoule. Byli jsme 
seznámeni i se souhvězdími nezná-
mými, která nemůžeme u nás pozo-
rovat, jelikož se nacházejí na jižní 
polokouli naší planety. Na závěr 
nám byly ukázány družice, s jejichž 
pomocí můžeme používat GPS.

Tato exkurze byla krásnou tečkou 
za učivem o 
vesmíru, o kte-
rém jsme si 
povídali v ho-
dinách příro-
dovědy.

žáci 5.A - ZŠ 
Nádražní 615

Předposlední říjnové odpoledne 
proběhlo u nás ve škole první ze tří 
setkání předškolních dětí s názvem 
„Předškoláčku, neboj se!

Napoprvé jsme se sešli ve škol-
ní tělocvičně. Děti z bystřických 
i věchnovské mateřské školy se 
nebály zapojit do přichystaných 
aktivit. Vyzkoušely si, jaké je to 
spolupracovat ve skupině, cvičit na 
overballech a také prověřily svou 
šikovnost. Nám, učitelkám prvního 

stupně, byly odměnou rozesmáté 
dětské tváře a fakt, že se dětem vů-
bec nechtělo domů. Však k nám brzy 
opět  mohou přijít. Na další odpo-
ledne, které se bude tentokrát celé 
odehrávat ve třídě. 

„Předškoláčku, neboj se! a přijď 
zase k nám do školy. Čekáme tě 
11. prosince!“

za kolektiv učitelek 
Renata Pavlačková, 

ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615
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ŠKOLSTVÍ

Beseda žáků ZŠ TGM s šéfredaktorem
 časopisu ABC Zdeňkem Ležákem

Žáci ZŠ TGM na Bystřickém veletrhu vzdělávání

 
Základní škola T. G. Masaryka, Byst ice n. P., Tyršova 409 

          tel.: 566 552 549, http://www.zstgmbystrice.cz, e-mail: reditel@zstgmbystrice.cz 
 
 
                               Vážení rodi e, 

 
      zveme Vás a Vaše d ti – budoucí prv á ky 

 
na 

 

DNY OTEV ENÝCH DVE Í 
V PRVNÍCH T ÍDÁCH 

(i v celé škole) 
 

ve tvrtek 29. listopadu 2012, ve tvrtek 17. ledna 2013 
a v úterý 22. ledna 2013 

od 8.00 hodin. 
 

   T šíme se na Vás !!! 

ZŠ T.G.M. bojovala o Pohár starosty

Halloween na ZŠ TGM
Žákovský parlament na škole 

T.G.M. má za sebou první větší ce-
loškolní akci. 

Již čtvrtým rokem pořádá zábav-
né soutěžní halloweenské odpole-
dne spojené s nocováním ve škole 
a se stezkou odvahy. Letos tato akce 
připadla na středu 24. října.

Každá třída, navštěvující pravi-
delně parlamentní schůze, se snaži-
la vymyslet originální  vědomostní 
nebo dovednostní soutěž. Žáci od 
1. až do 9. třídy tedy měli možnost 
poznávat vlajky všech států svě-
ta, zastřílet si z děla míčky na cíl, 
poznávat pohádkové postavičky, 
strefovat se míčky do brány, skládat 
jednoduché puzzle apod. Sladká 
odměna za splnění úkolů, možnost 
vyhrát některou z hlavních cen, ale 
hlavně prožít jedno příjemné odpo-
ledne byly hlavními důvody celé 
akce.

Některé třídy druhého, ale i prv-
ního stupně využily jedinečné mož-

nosti strávit ve škole i celou noc. 
Děti hrály ve třídách nejrůznější 
hry, sledovaly halloweenské horo-
ry, zasportovaly si v tělocvičně, ale 
hlavně absolvovaly stezku odvahy 
školní budovou. 

Celá akce byla ukončena ve čtvr-
tek v ranních hodinách.

Žákovský parlament se nyní při-
pravuje na adventní sbírku, kdy vy-
bírá od na-
šich žáků, 
ale hlavně 
od jejich 
rodičů dob-
rovolnou fi -
nanční část-
ku, kterou 
zasílá na 
jeden z ad-
v e n t n í c h 
k o n c e r t ů 
ČT1.

Marie 
Nebolová

Ve čtvrtek 18. října 2012 se naši 
osmáci a deváťáci zúčastnili druhého 
ročníku Bystřického veletrhu vzdělá-
vání. Uskutečnil se v Kulturním domě 
v Bystřici nad Pernštejnem. Cílem bylo 
představit obě bystřické střední školy. 
Seznámili jsme se s jejich nabídkou 
a možnostmi dalšího uplatnění. Gym-
názium a zemědělsko-technická škola 
se prezentovaly zajímavými expozice-
mi. Určitě, stejně jako každý rok, znač-
ná část našich žáků využije možnosti 
studia v místě bydliště. Obě střední 
školy jsou velmi dobře vybaveny a po-
skytují svým studentům kvalitní výuku.

Naši žáci si také prohlédli expozice 
zaměstnavatelů z Bystřice i blízkého 
okolí a úspěšně se účastnili vyhlášené 
soutěže. Získali první místo a odnes-
li si pěkné věcné ceny. Mohli si také 
vyzkoušet svou zručnost při práci 
s utahovacím nářadím fi rmy Wera 
Werk, s.r.o.

Na našem školním webu (http://
www.zstgmbystrice.cz) v sekci Foto-
galerie máte možnost si prohlédnout 
fotografi e z této akce  (2012 10 18 Bys-
třický festival vzdělávání).

Miloslav Sobotka, 
kariérový poradce ZŠ TGM

Ve čtvrtek 4. října na atletickém 
stadionu Tomáše Dvořáka proběhl 
další ročník Mezinárodního sportov-
ního utkání „O pohár starosty města 
Bystřice nad Pernštejnem“. Každou 
školu, střední i základní, reprezen-
tovalo družstvo děvčat a chlapců 
a součet bodů z jednotlivých disciplín 
určil pořadí škol a majitele putovního 
poháru.V každé disciplíně startovali 
tři závodníci a do výkonu družstva 
se započítávaly jejich bodové výsled-
ky.Této soutěže se zúčastnily školy 
z Bystřice n. P. a okolí a také školy 
zahraniční – z Polska a ze Slovenska.

Letos naši školu reprezentovali 
žáci a žákyně 9. ročníků. Jejich snaha 
o získání co nejlepšího výkonu byla 
úspěšná. Závodníci bojovali o umís-
tění v těchto disciplínách – běh na 
60 m, 400 m (dívky) a 800 m (chlapci), 
skok daleký, skok vysoký, vrh koulí 
a štafeta. A v žádném případě se ne-
mají za co stydět. 

Chlapci neobsadili horší než třetí 
místo. Ve třech disciplínách zvítězili 
(60 m, skok daleký a vrh koulí), ve 
skoku vysokém byli druzí a v běhu na 
800 m a štafetě obsadili třetí místo. 
Ani děvčata svými výkony nezůstala 
pozadu. Ve třech disciplínách se do-
stala na stupně vítězů - druhé místo 

v běhu na 60 m a dvě třetí místa ve 
štafetě a ve vrhu koulí. 

A díky všem těmto skvělým výko-
nům se naši deváťáci umístili v celko-
vém součtu na krásném druhém místě 
a kromě tří malých pohárů přinesli 
do školní „sbírky“ další velký pohár. 
A jako bonus nám Ondra Šejnoha 
vyběhl další školní rekord v běhu na 
800 m časem 2:29 min. 

Zpestřením závodů byla účast 
Tomáše Dvořáka, bývalého českého 
atleta - vícebojaře, trojnásobného 
mistra světa, bývalého světového 
rekordmana v desetiboji a halového 
mistra Evropy v sedmiboji.

A komu je potřeba za úspěšné re-
prezentování školy poděkovat? Dívky 
– Nikola Tihlaříková, Denisa Kor-
bářová, Johana Hubková, Michaela 
Musilová, Petra Šťastná, Martina Dvo-
řáková, Michaela Hlaváčková, Veroni-
ka Romanová, Michaela Pohanková 
a chlapci – Tomáš Rotkovský, David 
Pečinka, Marek Peňáz, Artur Trefi l, 
Jakub Hanák, Martin Dobeš, Micha-
el Maco, Marek Pilát, Jan Čermák, 
Vladimír Fafílek a již zmiňovaný On-
dřej Šejnoha. Všem děkujeme za vý-
bornou reprezentaci školy a přejeme 
spoustu dalších úspěchů.

 Veronika Martincová

Žáci ZŠ TGM rozhýbali svá těla 
To, že pohyb je zdravý a přináší radost, ví každý. Přesvědčili se o tom 

i žáci ZŠ TGM, kteří se přihlásili do sportovní soutěže „Rozhýbej své 
tělo“. V úterý 16. 10. 2012 v tělocvičně školy zápolili ve skoku přes švi-
hadlo, následovalo klání v sedu - lehu a poslední disciplínou bylo skáká-
ní „žabáků“. Z druhých a třetích tříd se jako první umístila Natálie Mun-
zarová, jako druhá skončila Kristin Dvořáková a třetí byla Eva Kolářová.
Ze čtvrtých a pátých ročníků vyhrál Michal Kobza, druhé místo obsadil Mar-
tin Žák a třetí skončila Anna Šiborová.

Všichni zúčastnění prožili příjemné odpoledne plné zábavy a sportovního 
soutěžení v duchu fair play.                                                    Jana Vojtová

Vyučování v úterý 2. října 2012 
začalo pro žáky 1. stupně ZŠ TGM 
Bystřice n. P. netradičně v kultur-
ním domě výchovným koncertem 
Jumping Drums. Po vystoupení 
špičkového bubenického souboru se 
žáci pátých tříd odebrali do městské 
knihovny, kde na ně čekal šéfredak-
tor časopisu ABC, spisovatel a pub-
licista Zdeněk Ležák.

V úvodu besedy „Historie české-
ho časopisu“ šéfredaktor seznámil 
žáky s historií časopisů pro děti, 
přiblížil jim, jak  v současné době 
takový časopis vzniká. Děti si při-

pravily spoustu otázek – např. kolik 
lidí pracuje na vzniku časopisu, jak 
dlouho trvá příprava jednoho čísla, 
který časopis je mezi dětmi nejoblí-
benější, v jakém nákladu se vydává 
ABC, kde se získává materiál pro 
jednotlivá čísla apod. Na všechny 
kladené dotazy pan Ležák ochotně 
odpovídal.

Na závěr setkání si žáci odnes-
li nejen mnoho nových informací 
o novinářské práci, ale i jedno číslo 
časopisu ABC s vlastnoručním pod-
pisem pana Zdeňka Ležáka.

A. Havelková, ZŠ TGM Bystřice n.P.
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Broučci už opět leží ve svých postýlkách

Dům dětí a mládeže zahajuje další běh 

KURZU PLAVÁNÍ PRO DĚTI 
pod vedením Mgr. Evy Holemé 

(výuka a nácvik různých plaveckých stylů, vhodné i pro neplavce). 

Kurz bude zahájen v pondělí 7. 1. 2013, 
cena za 10 lekcí je 650 Kč. 

Přihlášku a další informace získáte v kanceláři DDM.

Dům dě   a mládeže v Bystřici n. P. pořádá 

VÁNOČNÍ VŠEUMĚL
sobotní odpoledne s tvořivou činnos  

pro dě   a dospělé

v sobotu 15. 12. 2012 
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!

HALLOWEEN VE ŠKOLCE
Ve středu 31. října bylo už od rána 

na naší Mateřské škole Pohádka ruš-
no. Tento den tady totiž probíhal Ha-
lloween – svátek duchů a strašidel. 
Děti se na něj těšily už od pondělí, 
kdy se o této akci dozvěděly. Ale ješ-
tě předtím se musela školka připravit 
a obléknout svůj ,,halloweenský ka-
bát“. Všude visely pavučiny, netopý-
ři, po zdech lezli pavouci, dokonce 
se objevili i duchové.

Předškoláčci mohli přijít ten den 
v masce – to děti milují. A kdo ji 
neměl – to vůbec nevadilo. Paní 

Ve čtvrtek 18. 10. 2012 proběhlo 
na školní zahradě MŠ Čtyřlístek na 
sídlišti II tradiční Uspávání broučků.

Sešlo se tolik dětí a dospělých, 
že zahrada praskala téměř ve švech. 
Jsme tomu rádi a těší nás velký zá-
jem o tuto akci.

Uspávání předcházelo plnění 
úkolů, které si mohly vyzkoušet 
všechny přítomné děti na stanovi-
štích. Do kartiček jim paní učitel-
ky zaznamenaly splněné úkoly. Za 
úspěšné snažení děti čekala sladká 
odměna v podobě dobrého perníku 
a teplého čaje, které pro ně připravi-
ly paní kuchařky. 

Když se setmělo, rozsvítila se 
na zahradě světýlka všech malých 
broučků, kteří se naposledy přišli 

rozloučit s místy, která teď z důvo-
du blížící se zimy dlouho neuvidí. 
Všichni velcí i malí se seřadili  do 
dlouhého průvodu a vydali se na 
cestu. 

V cíli na broučky čekala postýlka 
s načechranými peřinkami, do kte-
rých děti znavené broučky uložily. 
Popřály jim sladké sny a ne moc 
tuhou zimu. Slíbily broučkům, že 
je na jaře opět přijdou vzbudit. Tato 
přání poslaly po balónech do ob-
lak. Škoda, že vítr nedovolil všem 
balónům vzlétnout, pouze jeden 
odletěl s přáním do černé tmy. Tak 
doufejme, že i ten jeden snad vyplní 
přání dětí, setkat se s broučky zase 
na jaře.

Děti a zaměstnanci MŠ Čtyřlístek

    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH

Dne 14. 11. 2012 uspořádala fi r-
ma TS města a.s. ve spolupráci se 
společnostmi Elektrowin a Ekokom 
již podruhé „Den otevřených dveří“ 
technických služeb. Program byl ur-
čený především žákům základních 
škol z Bystrého, Strážku a Moravce 
a zúčastnili se i předškoláci z bystřic-
ké MŠ Pohádka. Děti měly možnost 
se seznámit s provozem zařízení, 
sloužících k nakládání s odpady – 
sběrného dvora, třídící linkou na 
třídění plastů a  provozem městské 
kompostárny. Po exkurzi na děti če-
kal tým Elektrowinu a Ekokomu, kte-

rý jim zábavnou formou her vysvětlil 
nejen jak správně třídit, ale i velký 
význam třídění a recyklace odpadů 
pro naši společnost. Přistavena byla 
i některá technika fi rmy, z níž mělo 
největší úspěch vyzkoušení naší vy-
sokozdvižné plošiny a pohled na 
areál technických služeb z ptačí per-
spektivy. Zájem zúčastněných dětí 
nás příjemně překvapil a doufáme 
tedy, že tyto nově nabyté informace 
budou děti šířit dál nejen mezi své ka-
marády, ale i nás dospělé. 

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

učitelky mu pomohly nějakou mas-
ku vyrobit. Vždyť stačilo použít jen 
obličejové barvy, nebo přehodit přes 
sebe prostěradlo.

Nejvíce jsme se všichni nasmáli 
při soutěžích. Ono totiž závodit třeba 
v dlouhém plášti a s kloboukem na 
hlavě není zrovna lehké. Halloween-
ské veselí jsme zakončili přehlídkou 
masek, diskotékou a sladkou odmě-
nou – dýněčky z lineckého těsta, kte-
ré pro nás připravila paní Cacková. 
Moc jí tímto děkujeme. 

Kolektiv MŠ Pohádka
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Bystřice má výjimečný kalendář pro rok 2013 II. ročník Bystřických zrcadlení přinesl 
rekordní počet fotografi í

Výjimečný úspěch bystřického výtvarníka

Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2012

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

NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 

TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)

LISTOPAD
24.11. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 080
25.11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 080
PROSINEC
  1.12. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
  2.12. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratisl. nám. 449, N. Město n. M., 566 616 904
  8.12. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S., 566 628 712
  9.12. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664 342
15.12. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
16.12. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203

Nový nástěnný kalendář pro rok 2013 přináší pod názvem „Bystři-
ce nad Pernštejnem včera a dnes“  dvanáct pohledů na změny regio-
nu v posledních zhruba osmdesáti letech. Ukazuje místa na Bystřicku, 
focená v minulém století a stejné záběry z téhož místa a úhlu, focené 
dnes. Kalendář byl sestaven ze soutěžních fotografi í fotografi cké sou-
těže Bystřická zrcadlení a doplněný řadou dobových fotografi í našeho 
města ze třicátých let minulého století, které nafotil místní fotograf 
a učitel v domanínské škole Hynek Jeřábek. Titulní stranu kalendáře 
zdobí neobvyklý, 80 let starý Jeřábkův záběr na dva bystřické kostely, 
který umožňuje díky použitému objektivu vidět oba bystřické kostely, 
nafocené v zákrytu a vytvářející iluzi těsné blízkosti.  Se současnými 
snímky přispěli do kalendáře fotografové  Bystřicka – Michal Vytlačil, 
Jaroslav Landsmann, Petr Dvořáček, Miroslav Veselý, Martin Novák, 
Petra Stárková a Kamil Říha. Kalendář připravilo občanské sdružení 
KUMŠT ve spolupráci s městským muzeem a TIC a vydalo Město Bys-
třice nad Pernštejnem. 

Kalendář je cenným srovnáním dvou století a svoji vypovídací hodnotu má 
i pro další generace. Stejně tak je námětem na zajímavý dárek pro pamětníky 
a rodáky Bystřicka, kterým rozvoj  a změny rodného kraje nejsou lhostejné.

Rozhodně má Bystřice n. P. pro další rok kalendář natolik výjimečný, že 
jeho funkce a vypovídací hodnota neskončí s posledním odškrtnutým dnem 
roku 2013. 

Kalendář bude možno zakoupit  v Turistickém informačním centru a na 
Dnu s fotografi í v Bystřici n. P. v sobotu 24. 11. 2012.   

MgA. M. Malůšek, KUMŠT o.s.

Mezi nominovanými umělci na 
Cenu Jindřicha Chalupeckého je také 
talentovaný výtvarník z Bystřice Vla-
dimír Houdek (nar. 1984 v Novém 
Městě n. M.). V současné době končí 
studia na Akademii výtvarných umění 
v Praze, kde je žákem prof. Vladimíra 
Skrepla. V našem městě měl výstavu 
v městském muzeu pod názvem Do 
nebe bodá hřídel vlasů v roce 2009. 
Vystavuje u nás i v zahraničí, absol-
voval zahraniční stáže v Holandsku, 
Anglii a Chorvatsku, o jeho obrazy je 

zájem a se svou partnerkou Monikou 
Žákovou si pro radost vydali sbírku 
veršů s vlatními kresbami pod názvem 
Bílé šaty. Posluchači stanice Vltava 
s ním v neděli 4. listopadu mohli po-
slouchat hodinový rozhovor v pořadu 
Čajovna. 

V současné době je v Brně v Do-
mě pánů z Kunštátu vystaveno asi 
20 jeho prací, a to zároveň s díly 
ostatních nominovaných na Cenu 
J. Chalupeckého. Výstava potrvá do 
9. prosince 2012.                        -jm-

Ve středu 31. 10. byla ukončena fotografi cká soutěž Bystřická zr-
cadlení 2012, do které jste od května posílali zajímavé umělecké, do-
kumentární nebo historicko-srovnávací fotografi e. Soutěž se setkala 
s obrovským ohlasem – přihlášeno je 539 soutěžních příspěvků – záběrů 
Bystřicka a dění v našem kraji!

Porota bude mít nelehký úkol 
vybrat po 30 fi nálových fotografi -
ích v každém z témat a z nich pak 
na společné poradě zvolit ty „nej“, 
které budou oceněny hodnotnými 
cenami. Vítězové jednotlivých tří 
hlavních kategorií se mohou těšit na 
poukázky v hodnotě 20.000 Kč od 
generálního partnera soutěže společ-
nosti Canon, která rovněž věnovala 
fotoaparát pro vítěze Ceny veřejnos-
ti. Připravena je i řada dalších cen, 
které umožní soutěžícím přístup 
k novým informacím o fotografo-
vání – knihy, software pro úpravu 
fotografi í, předplatné odborných 
časopisů. Především je ale připraven 
Den s fotografi í jak pro účastníky, 
tak i pro zájemce o dobrou zábavu. 
Finálové fotografi e si budete moci 
nejprve prohlédnout na vernisáži 
výstavy od 14.00 hod. Vernisáž bude 
provázet přípitek, výstava nejno-
vějších modelů fotoaparátů Canon, 
které si budete moci i vyzkoušet 
a získat zdarma poradenství od pro-
fesionálů společnosti Canon. Čeká 
na Vás také lahůdka v podobě výsta-
vy historické fotografi cké techniky. 
Své nové fotografi e vystaví také 
loňský absolutní vítěz Bystřických 
zrcadlení Jaroslav Nečas. Odpoled-
ne bude patřit přednáškám a bese-
dám s předními profesionály v ob-
lasti české fotografi e. Profesor Jind-
řich Štreit, autor téměř tisícovky vý-
stav po celém světě, bude od 15.00 
hod. hovořit na téma „Abnormaliza-
ce“, profesor Miloslav Druckmüller, 
matematik a přední astrofotograf 
seznámí diváky s fotografi emi za-

tmění Slunce a se snímky poříze-
nými na svých cestách po světě od 
16.00 hod., závěrečná přednáška od 
17.00 hod. bude patřit MgA. Marku 
Malůškovi, který představí trendy 
v dokumentární fotografi i a dozvíte 
se více o možnostech studia oboru 
fotografi e v ČR. 

Vstup na vernisáž výstavy a na 
přednášky je zdarma. Jsou určeny 
nejen pro fotografy s dlouholetý-
mi zkušenostmi, ale především pro 
Vás, kteří se chcete dozvědět, jak na 
to, aby Vaše fotografi e byly krásné 
a umělecky hodnotné.     

Večerní program od 19.00 hod. 
přinese napětí i zábavu, protože 
v Bystřici se budou udělovat „oska-
ři“ v oblasti fotografi e. Připraveno 
je promítání nominací, hudební me-
dailonek skupiny Two Voices známé 
z Talentmanie, evergreeny klasic-
kých mistrů vtipně opatřené texty 
dnešní, moderní doby. Především 
ale večer přinese výsledky a ocenění 
těch, kteří měli „dobré světlo“ a prst 
na spoušti v pravou chvíli. 

Soutěž našeho krásného, fotoge-
nického regionu i projekt dalšího 
využití fotografi í pro budoucnost 
formou velké fotokroniky zaujal 
a nadchl nejen soutěžící, ale také 
odbornou veřejnost. Tímto patří po-
děkování za podporu generálnímu 
partneru Společnosti Canon, a také 
hlavním partnerům, kterými jsou 
Kraj Vysočina, Město Bystřice nad 
Pernštejnem, Skupina ČEZ a další 
partneři, díky nimž se akce může 
konat v takovém rozsahu.  

KUMŠT o. s.
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Neděle 2. prosince – velký sál KD – 
14.00 hodin
4. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Setkání hráčů na všechny druhy 
harmonik. Příznivci dobré muziky 
a harmonikářského umění se mo-
hou těšit na příjemně strávené od-
poledne.
Na závěr se představí populární  
„Veselá dvojka“ – PAVEL KRŠKA 
a LUBOMÍR PETERKA z Černé 
Hory
Moderuje: PAVEL KOPECKÝ 
Vstupné: 60 Kč    
        
Středa 5. prosince - velký sál KD – 
19.30 hodin
RECITÁL
LENKA FILIPOVÁ
Lenka Filipová je na české a sloven-
ské kulturní scéně značkou hudební 
kvality, úspěchu, ale i neobyčejné 
lidské skromnosti. Tyto nádherné 
koncerty doprovází anglický muzi-
kant SEAN BARRY na irskou harfu 
a JINDŘICH KONÍŘ na sólo piano 
a klávesy. Na koncertě zazní známé 
skladby pro klasickou kytaru, úpra-
vy lidových písní, šansony, keltské 
skladby a samozřejmě největší hity 
Lenky Filipové.
Vstupné: 220 Kč
Předprodej: knihkupectví

Pátek 7. prosince - velký sál KD – 
19.30 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT  KPH
LINHA SINGERS
ČAS RADOSTI NASTAL
Soubor Linha Singers byl založen 
v roce 1963. Tvořilo jej pět zpěváků, 
kteří se záhy uplatnili jak na kon-
certních pódiích, tak v nahrávacích 
studiích. Spolupracovali s Tanečním 
orchestrem čs. rozhlasu a objevili se 
na většině nahrávek tehdy nastupují-
cích sólistů – K. Gotta, M. Chladila, 
M. Kubišové,  H. Vondráčkové, W. 
Matušky aj. Později, po vzoru tehdy 
slavných Le Swingle Singers, Jiří 
Linha sestavil novou vokální skupi-
nu s vlastním repertoárem a osobi-
tým reprodukčním stylem.  
Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k.s.

Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH
Předprodej: kulturní dům 

Neděle 9. prosince – velký sál KD – 
15.00 hodin
Pořádá: Hana Baxantová s.r.o., Bys-
třice n.P.
PŘEHLÍDKA ODĚVŮ
Z POHÁDKY DO POHÁDKY                                                                             
Hana Baxantová s.r.o. – autorská 
tvorba, svatební a plesové šaty
Moderátor: DJ Simens 
Vstupné: 120 Kč   
Předprodej: HB STUDIO Bystřice 
n. P. a KD v Bystřici n.P. 

Úterý 11. prosince – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
VÁNOCE S KAMARÁDY
Uvádí autorské divadlo KAMARÁ-
DI z Brna
Známá brněnská trojice – Vojtěch 
Polanský, Jiří Látal a Dagmar Hla-
váčková patří k nejžádanějším sou-
borům, které tvoří a hrají pro děti. 
V pořadu „Vánoce s kamarády“ oče-
kávají Kamarádi společně s dětmi 
příchod Královny Zimy. Sněhuláci 
zahrají pohádku o lenosti a dokon-
ce se změní v Marfušu a Mrazíka. 
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Čtvrtek 13. prosince – velký sál KD 
– 18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK   
účastníků kurzu taneční a spole-
čenské výchovy, vstup pouze ve 
společenském oblečeníHraje TATA-
-BAND pod vedením J. Kučery 
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: kulturní dům

Sobota 15. prosince – velký sál KD 
– 17.00 hodin
MUZIKÁL
KRÁSKA A ZVÍŘE 
Uvádí pěvecký sbor PATRON z Ne-
dvědice
TV hlavních rolí vystupují studenti 
bystřického gymnázia Terezie Čer-
máková jako Kráska Bell a Ondřej 
Kunovský jako Zvíře. Zápornou po-
stavu Gastona ztvárnil Jiří Nečas.
Režie, scénář a úprava textu – Mgr. 

Petra Glosr Cvrkalová. 
Určeno všem věkovým kategoriím
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 30 Kč

Pondělí 17. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin              Pořádá: ZUŠ
KONCERT 
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ
V programu vystoupí sólisté, ko-
morní seskupení a sbor Pramen 
Vstupné: dobrovolné 

Úterý 18. prosince – malý sál KD – 
19.30 hodin
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA VÍN 
v pořadí již čtyřicátá druhá
Prezentace „Vinařství ZBYNĚK 
PROKEŠ“, Horní Bojanovice
Zpívá Jožka Šmukař, hrají Jan 
Rampáček – cimbál, Petr Mikulka – 
housle, Jožka Malhocký - basa 
Hlavním reklamním partnerem ve-
čera je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 90 Kč   
Předprodej: kulturní dům

Středa 19. prosince – velký sál KD – 
9.00 hodin   
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 20. prosince – velký sál KD 
– 9.00 a 17.00 hodin   
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Sobota 22. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA 
KOROUŽANKA
Kapelník: Štěpán Chalupník
Umělecký vedoucí: Štěpán Husák
Zpívají: Inka Pospíšilová, Ivana 
Lukasová a Josef Krejčí
Spoluúčinkuje: Dětský pěvecký 
sbor Studánka a Pramínek
Pořadem provází: L. Chalupníková
Vstupné: dobrovolné

Úterý 25. prosince – malý sál KD – 
20.00 – 02.00 hodin
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH
Hraje DUO SYMPATIC
Vánoční posezení při svíčkách s ži-
vou hudbou 70, 80, 90 let
Vstupné: 80 Kč   
Předprodej: kulturní dům

Neděle 30. prosince – malý sál KD – 
20.00 – 02.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ 
TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH
Hraje DUO SYMPATIC
Předsilvestrovské posezení při svíč-
kách s živou hudbou 70, 80, 90 let
Vstupné: 80 Kč   
Předprodej: kulturní dům 

Pondělí 31. prosince – Masarykovo nám.  
Pořádá: Město Bystřice n.P.
TRADIČNÍ OHŇOSTROJ  
Půlnoční přípitek, reprodukovaná 
hudba, občerstvení zajištěno  

PŘIPRAVUJEME V LEDNU 2013: 

12.1.  – Ples Kulturního domu
16.1.  – Novoroční koncert  KPH
19.1.  – Balady a romance
26.1.  – Ples města   
Změna programu vyhrazena! 

PRODEJ VSTUPENEK 

Kulturní dům, Luční 764, 
tel. i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po - Čt:   8.00 – 11.00 /kancelář/, 
Po, St: 15.00 – 17.00 /pokladna/
Út, Čt: 16.00 – 18.00 /pokladna/
Pokladna v kulturním domě je 
otevřena hodinu před každým
představením! 

Knihkupectví, 
Masarykovo náměstí 12, 
tel. 566 552 582

Po-Pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00,

So: 8.00 – 11.00

Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem

NEDĚLE 2. PROSINCE 2012
14.00 hodin * velký sál KD Bystřice n. P. * vstupné 60 Kč

4. SETKÁNÍ

Host programu:

VESELÁ DVOJKA z Černé Hory

Moderuje:

PAVEL KOPECKÝ alias Vlasta Burian

17.12. 2012 v 18.00 h

Váno ní
koncert ZUŠ
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NEZNÁMÁ PRÁCE ANTONÍNA BOČKA     (úryvek)

Bádání o životě a díle Antonína 
Bočka přináší i dnes mnohá zajíma-
vá zjištění. Jedním z nich je objev 
dosud neznámého Bočkova článku 
Miscellen aus dem Bereiche der 

Naturkunde Mährens (Rozmanitosti 
z oblasti přírodovědy Moravy), který 
vycházel na pokračování v roce 1826 
v časopise Brünner Wochenblatt.

Důvody, proč článek až dosud uni-
kal pozornosti badatelů, jsou přinej-
menším dva. Článek byl podepsán, 
s výjimkou posledního dílu, pouze 
iniciálami A. B., Boček tuto práci 
navíc nezmínil ve vlastní bibliografi i, 
patrně proto, že se svým zaměřením 
na přírodovědnou tematiku vymyka-
la z jeho historických děl.

Rozmanitosti obsahují parafráze 
vybraných pasáží z knihy Tartaro-
-Mastix Moraviae od Jana Ferdinan-
da Hertodta z Todtenfeldu, z větší 
části však přinášejí Bočkovy vlastní 
zprávy z širšího okolí jeho rodné 
Bystřice. Čtenářům zprostředkoval 
zajímavé střípky o Lhotě (Lísku), 
Sokolí skále u Doubravníka, Čebíně, 

BYSTŘICKÉ NÁRODNÍ DIVADLO, 
aneb „Jak to vlastně všechno začalo?“

Bystřické národní divadlo vznik-
lo v březnu tohoto roku, tehdy ještě 
jako spíše dramatický spolek zamě-
řující se především na dramatickou 
průpravu. Ale protože každá prů-
prava potřebuje svůj jasný cíl, vy-
bral si soubor jako předlohu svého 
snažení Trnkovu pohádku Zahrada, 
na níž pracoval po tři měsíce. Bohu-
žel pro nedostatek členů však musel 
Zahradu opustit a najít jiný, vhodný 
dramatický text. Zbyly čtyři členky, 
které se rozhodly v dramatickém 
působení dále pokračovat, a tak 
vznikla otázka, co vlastně budou 
hrát, když jsou jen čtyři? Zvenčí se 
ozývaly názory typu: „Vykašlete se 
na to, jste jen čtyři, s tímto počtem 
ničeho nedocílíte.“ Ale Werich 
s Voskovcem byli taky jen dva 
a CO dokázali! A tak nastalo pátrá-
ní po hře a našly jsme představení 
se čtyřmi ženami nesoucí název 
Dámská šatna, takže cíl byl jasný. 
A ačkoli je Dámská šatna svým 
charakterem hra spíše tragická, 
soubor ji pojal jako lehce komediál-
ní žánr s úmyslem ukázat, že i nad 

Velkém Dářku, Květnici u Tišnova, 
Kobylí skále u Karasína, Domanín-
ském rybníku nebo o Vojetíně.

„Jinou zajímavou částí panství 
Rožínka je takzvaný Domanínský 
(jinak Velký) rybník hodinu severně 
od města Bystřice. Patří mezi největ-
ší moravské rybníky. Ze všech stran 
je obklopen lesem, spolu s vysokou 
hrází porostlou stromy a malou há-
jovnou na ní skýtá krásný pohled. 
Po levé ruce vytváří odtok rybníka 
vodopád, který se řítí mezi vysokými 
jedlemi z výšky kolem 30 stop přes 
mechem porostlé kamenné bloky. 
Odtokem rybníka je vydatný potok, 
jenž se vine v délce tří hodin, protéká 
Bystřicí, pohání devět mlýnů, čtyři 
pily a dvě soukenické valchy a u Víru 
se vlévá do Svratky. Přede dvěma 
lety se tamtéž přihodila pamětihod-
ná událost. Při vypouštění rybníka 

ucpaly nějaké kameny a větve hlav-
ní stavidlo. Jeden odvážný mladý 
sedlák se proto ponořil pod vodu. 
Sotva kameny odvalil, vtáhnul jej 
silný vír do výpusti. Všichni čekali 
na jeho návrat. Uplynulo několik 
minut, a nebylo po něm ani stopy; 
zkoprnělí ho všichni považovali za 
ztraceného, a přece se náhle na 
protější straně ozval výkřik a šťast-
ného a živého muže vyplivla výpusť 
ven. Jeho šaty byly rozervané a on 
sám byl celý doškrábaný a krvá-
cel. Rozechvěle vykládal, že výpusť 
byla skoro ucpaná kameny, jak byl 
mocně uchvácen silou vody, jak si 
musel nohama razit cestu skrz ne-
bezpečné hromady smetí. A skuteč-
ně mohl šťastlivec říci, že byl pod 
vyšší ochranou, že nad ním bděla 
vyšší moc, neboť výpusť je dobrých 
dvacet sáhů dlouhá a sotva pojme 
jednoho muže.“

Jan Pulkrábek

závažné lidské osudy je možné se 
povznést a hledat v nich, na první 
pohled možná skryté pozitivum.  

Vzhledem k tomu, že divadlo ne-
mělo vhodné zázemí, oslovily jsme 
pana starostu s prosbou o podporu 
a spolupráci. Pan starosta zaujal 
hned od začátku velmi vstřícný 
postoj a to nejen v rámci fi nanční-
ho přispění, ale hlavně v zajištění 
skvělého prostoru, kde můžeme 
veškeré hry zkoušet a předvádět, 
a tak dostal soubor k dispozici sál 
kulturního domu v Bystřici.

Bylo založeno i občanské sdru-
žení Bystřické národní divadlo, je-
hož název v legraci prezentujeme 
jako důvod svých ambicí, ale není 
tomu tak. Název vznikl z úmyslu 
dělat divadlo pro co nejširší škálu 
diváků, mělo to být něco jako lido-
vé divadlo a v souladu s touto myš-
lenkou vznikl právě název Bystřic-

ké národní divadlo. 
Prozatím se zaměřujeme na čes-

ké dramatické texty a bude tomu 
tak i v následujícím roce, kdy sou-
bor plánuje dvě postmoderní dra-
mata a jednu pohádku. Soubor roz-
hodně nekonkuruje okolním diva-
delním souborům, neboť se zaměřil 
na jiné dramatické žánry, ale hlavně 
si všech ostatních spolků nesmírně 
váží, protože již víme, že to není ani 
trochu lehké.

No a co pro vás chystáme dál?
27. 11. proběhne druhé předsta-

vení Dámské šatny, tak doufáme, 
že všichni co nás neviděli, se na nás 
přijdou podívat. Osobně si myslím, 
že se nám hra povedla a odměnou 
bylo spokojené a smějící se obe-
censtvo.

1. 12. na bystřickém náměstí 
v amfi teátru, u příležitosti slavnost-
ního rozsvěcení vánočního stromu, 

zahrajeme melodrama Bystřickou 
vánoční koledu, inspirující se texty 
lidových vánočních her. Základem 
hry je spor o Ježíška mezi pastýři 
a králi. Pro koho přišel na svět? Po-
kud chcete znát odpověď, přijďte se 
na nás nejen podívat, ale i společně 
zazpívat známé koledy. 

A závěrem již jen příjemnou no-
vinku, soubor se nám pomalu roz-
růstá. Už nemá jen čtyři členky, ale 
rozrostl se o šest dalších členů, pro-
to neváhejte ani vy a pokud máte 
chuť a zájem, oslovte nás buď na 
facebooku pod názvem Bystřické 
národní divadlo anebo na e-mailu 
bystrickend@centrum.cz. 

Těšíme se na vás :)
za Bystřické národní divadlo 

Eva Ostrá

PS: Bystřice konečně po létech 
připravila hru, která velmi potěšila. 
Představení snese přísnou kritiku 
a jsem přesvědčen, že je základem 
něčeho ještě většího.

Blahopřeji a přeji hodně dalších 
představení.               Karel Pačiska
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Městská knihovna informuje
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ZPRÁVY Z TIC • ZPRÁVY Z TIC • ZPRÁVY Z TIC • ZPRÁVY Z TIC

Pro zpříjemnění dlouhých podzimních večerů nabízíme našim čtená-
řům malý výběr z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce října.

Knihy pro dospělé:
Ahern Cecelia  Až se tě život zeptá
Albright Madeleine  Pražská zima
Bauer Jan   Jiná doba, stejný osud
Bína Jan   Z nížin do hor
Bruschke Gerhard  Drážďany
Cimický Jan  Prchající stín
Erickson Carolly  Třetí královna
Gilbert Adrian  Mayská proroctví
Koldová Miluše  Kouzlo perníčků
Kovářová Daniela  Sbohem, cizinko
Nývltová Dana  Femme fatale české avantgardy
Pikora Vladimír  Nahá pravda, aneb, Co nám neřekli o našich  
   penězích a budoucnosti
Pikora Vladimír  Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli 
   o důchodech, euru a budoucnosti
Rion Charlotte  Mazlíčci z vlny
Vašák Vašek  Pouť za černým Kristem pěti světadíly
Viewegh Michal  Mráz přichází z Hradu
Zeman Miloš  Zpověď informovaného optimisty

Knihy pro mládež:
Fokt Michael  Rekordy ze světa zvířat
Goldfl am Arnošt  Sny na dobrou noc
Goodman Alison  Eon. Znovuzrození dračího oka
Grolik Markus  Soukromý detektiv Perry Panter 
   a případ ztracené kočky
Kate Lauren  Vykoupení
Klimek Hynek  Strašidlář. Mezi námi čarodějnicemi
Řeháčková Věra  Anetin příběh z lůžkového oddělení

Příjemný podvečer v knihovně

OSLAVA ČESKÉ STÁTNOSTI

94. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky si Bystřičtí 
opět připomenuli u sochy 
Tomáše G. Masaryka před 
stejnojmennou školou. Slavnost 
proběhla v pátek 26. října 2012 
už podle zaběhnutého scénáře 
– zahájil ji starosta města K. Pa-
čiska, jenž společně s přesedou 
KPV Janem Svačinou položil 
k pomníku květy. V režii paní 
Libuše Pechové pak probíha-
ly následné promluvy i zpěvy. 
Hlavní referát přednesl Mgr. 
Jan Pulkrábek, jenž zajímavě 
připomenul vývoj české stát-
nosti. Zpívali všichni a sólově 
pak Hochy od Zborova i státní 
hymnu Ivetka Šiborová. 

Takže jedinou změnou by-
la tentokrát absence školní 
mládeže. Slavnost se konala 
v době podzimních prázdnin…
                                               -HJ-

Druhá vydání brožur
Už před více než 6 lety začaly na Bystřicku vycházet jednoduché skládač-

ky o téměř všech našim obcích a městských částech. Během několik let se do 
projektu zapojilo 41 obcí. Návštěvníci ze vzdálenějších míst dodnes kvitují 
tento počin s uznáním, neboť vlastní leták i té sebemenší vesničky jen tak 
někde nemají. 

Zájem o letáky byl takový, že navzdory 3 000 nákladu už byly některé 
obce rozebrány. Pracovníci TIC tedy přikročili k druhým vydáním. K víto-
chovské pouti se dotiskl leták Vítochova a v minulých dnech se nových 
vydání dočkaly Vír a Štěpánov. Letáky jsou trošku textově upraveny 
a i některé fotografi e byly vyměněny, určitě ku prospěchu věci. V nejbližší 
době přijdou druhá vydání letáků Pivonic a Rožné.                                         -HJ-

Beseda „Etiopie“
Městská knihovna ve spoluprá-

ci s Klubem důchodců – učitelů 
uspořádala v úterý 6. listopadu 
2012 dopolední cestopisnou před-
nášku autora několika knih Milana 
Štourače. Autor nás svým vyprá-
věním tentokrát zavedl do Etiopie. 
Beseda o této nejrozmanitější zemi 
Afriky byla doplněna promítáním.

Kontakty na naši knihovnu

Tel. 566 552 376
Mobil: 723 521 892

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

Ve čtvrtek 25. října 2012 se uskuteč-
nilo velmi milé setkání se spisovatelkou 
Martinou Bittnerovou. V přednášce 
„Partnerský život 19. století“ nám au-
torka přiblížila osudy několika zná-
mých osobností naší minulosti /M. D. 
Rettigová, J. K. Tyl, K. H. Mácha, K. 
H. Borovský, V. Náprstek a další/. Na 
závěr poutavého vyprávění proběhla 
beseda s posluchači.

KUPTE SI NA TIC!
Jako vhodný vánoční dárek můžete v Turistickém informačním centru 

v Bystřici zakoupit několik tiskovin z mimořádné nabídky. Jedná se o:

1. Poslední knihu o Bystřici od Hynka Jurmana: Na bystré vodě. Kniha byla 
stažena od většiny komisních prodejců a na TIC je k dostání už jen posled-
ních 50 ks. Cena krásně vypravené knihy je 222.- Kč.

2. Turistický průvodce Bystřicko (autor Hynek Jurman, vydal Sursum Tiš-
nov) obsahuje základní údaje o všech obcích regionu a též barevné foto-
grafi e. Od vydavatele se podařilo mimořádně zajistit 10 ks, cena 199.- Kč.

3. Nový nástěnný kalendář Bystřická zrcadlení 2013 obsahuje nejlepší 
fotografi e z II. ročníku soutěže Bystřická zrcadlení. Cena činí 180.- Kč. 
Současně je ve výprodeji obdobný kalendář Bystřická zrcadlení 2012 
s krásnými fotografi emi za pouhých 30.- Kč. -red-
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Pokračování úspěchů bystřických šermířů 
oddílu šermu TJ Sokol Bystřice n. P. 

Posledním říjnem skončilo razítkování do legitimací a celý listopad 
mají účastníci soutěže „S Vodomilem Zubří zemí“ čas na odevzdání 
legitimací v bystřickém infocentru. Na úspěšné účastníky tentokrát čeká 
volná vstupenka do Městského muzea v Bystřici (4 správně vyplněné 
rubriky), vstup do bazénu v Areálu sportu v Bystřici (8 správných rub-
rik) a vylosovaní šťastlivci získají 10 hodnotných cen, které svojí hod-
notou převýší ceny z minulého ročníku. Především jízdní kolo v ceně 
10 000.- Kč, víkendový pobyt pro dvě osoby v karasínském penzionu 
Na Hájovně, romantické večeře pro dvě osoby v hotelích a penzionech 
v Maršovicích, Jimramově, Štěpánově a Doubravníku, nechybí mož-
nost sfárání do hlubinného dolu v Dolní Rožínce, prohlídka vnitřku 
hráze Vírské přehrady i bowlingová dráha v obci Vír či zarámovaný 
obraz Pernštejna.

Nečekaně velkému zájmu se těšilo i luštění 
tajenky. Správné odpovědi budou také slosová-
ny a tři výherci obdrží knihy od Hynka Jurmana. 
Jejich nabídku najdete na www.jurman.wz.cz

Losovat se bude během Vánočního koledo-
vání 1. prosince 2012 ve 12.45 hod. v amfi -
teátru, výherci budou informováni. Soutěž se 
těšila velkému zájmu soutěžících a byla už teď 
mnohokrát kladně ohodnocena. Nezapomeňte 
tedy ani vy odevzdat své legitimace, nepřipravte 
se o výhru!                                       Pracovníci TIC

Rozhovor s ředitelkou KD 
Věrou Hanákovou

Můžete se našim čtenářům před-
stavit? Jaká povolání jste prošla?

V Bystřici jsem vyrůstala, chodila 
jsem zde do školy. Poté jsem studova-
la Střední pedagogickou školu v Bo-
skovicích, obor vychovatelství. Moje 
pracovní „historie“ je velice skromná. 
Po maturitě jsem nastoupila v místním 
Domě dětí a mládeže. Zpočátku jako 
praktikantka, později jako vedoucí od-
dělení tělovýchovy a sportu. Byly to 
moje první pracovní zkušenosti. Strá-
vila jsem zde krásných sedm let, ve-
lice ráda na toto období vzpomínám. 
V roce 2001 mě oslovil pan Špaček, 
který tehdy vyhrál konkurz na provo-
zovatele kulturního domu, s nabídkou 
pracovat zde. Tehdy jsem to zvažova-
la, nebylo to jednoduché rozhodnutí. 
Mám ale ráda výzvy. Toto výzva byla 
a já ji využila. Nikdy jsem svého roz-
hodnutí nelitovala. 

Co Vás nejvíce zajímá?
Mám ráda aktivní, společenský 

život, ostatně to vychází z mojí profe-
se. Ráda si zajedu někam do divadla 
nebo do kina, kde si můžu vystoupení 
užít bez starostí s organizací. Mimo 
kulturu je mi blízký i sport, v zimě si 
ráda vyrazím třeba na svah zalyžovat. 
Většinu volného času mi ale zaplní má 
rodina. Mám dvě malé děti, ty jsou 
momentálně mojí největší a nejdůleži-
tější volnočasovou aktivitou.

Jak si zvykáte na funkci ředitelky 
kulturního domu?

V kulturním domě pracuji téměř 
11 let. Začínala jsem v oboru jako 
naprostý nováček. Troufám si říct, že 
jsem se za tu dobu mnohému naučila, 
posbírala spoustu zkušeností. Vždy je 
ale co zlepšovat, člověk se neustále učí, 
v tomto oboru to platí dvojnásob. Nedá 
se zde vše nalajnovat, mnohdy je zapo-
třebí improvizace. Pracovní náplň mi 
v podstatě zůstala stejná, jenom přibyly 
záležitosti vycházející z vedení. 

Jaké kulturní pořady a akce máte 
nejraději, na co kladete při skladbě 
pořadů důraz?

Dá se říct, že mi není cizí jakýkoliv 
žánr, dokážu si najít své v dechovce, 
klasice i rocku. Záleží na momen-
tální náladě, společnosti atd. A to, 
co zrovna není můj šálek kávy, beru 
jako příležitost tzv. rozšíření obzorů. 
Obecně se dá říct, že jsou mi blízké 
pořady oddychové, nenáročné, zá-
bavné. A takovým pořadem může 
být divadlo, stejně jako koncert vážné 
hudby. V dnešní náročné době je to 
dobrá relaxace.

Co se týká sestavování programu, 
snažíme se předkládat lidem to, o co 
mají zájem, co je baví. Tradiční akce, 

které jsou navštěvované. Samozřej-
mostí je, že všechny nabízené pořady 
jsou na patřičné úrovni. Jsem si vědo-
ma toho, že ve skladbě a různorodosti 
nabízených pořadů máme rezervy. 
Vždy je co zlepšovat, nejinak je tomu 
i u nás.

Můžeme se těšit na nějaké známé 
umělce?

V koncepci pořadů, které nabízí-
me, se stále objevují známé osobnosti 
z různých žánrů. Vždy se ale vše odvíjí 
od momentální nabídky. Občas nará-
žíme na nejrůznější překážky, jako tře-
ba, že k nám nepřijede zpěvák, který 
koncertuje pouze v halách s kapacitou 
tisíc lidí a víc, naše kapacita je pod-
statně nižší. Z nejbližších akcí mohu 
zmínit Lenku Filipovou, jejíž koncert 
v předvánočním čase slibuje beze-
sporu mimořádný zážitek, nebo Ples 
kulturního domu, který zahájí pleso-
vou sezónu 12. 1. 2013. V rámci plesu 
vystoupí Petr Bende, Leona Šenková 
a Bohuš Matuš. Vstupenky budou 
v prodeji ještě před Vánocemi. Rok 
2013 programově ještě dolaďujeme. 
Již nyní ale mohu návštěvníky pozvat 
na zábavný pořad Miroslava Donuti-
la, který bude v únoru, nebo travesti 
skupinu Screamers v září. V prosinci 
příštího roku je již domluvený koncert 
Jakuba Smolíka. Naše další plány ne-
chám, s dovolením, utajené.

A co kultura tvořená z řad ama-
térů a zapálených Bystřičanů?

Tyto pořady jsou vděčné, ve většině 
hojně navštěvované. Samozřejmě se 
jim nebráníme a jsme rádi za jakou-
koliv iniciativu. Posledním důkazem, 
že naši spoluobčané se mohou, bez 
jakékoliv skromnosti, rovnat profesi-
onálům, bylo Bystřické národní diva-
dlo, které uvedlo v říjnu Goldfl amovu 
„Dámskou šatnu“. Vrací se nám samé 
pozitivní reakce, za což jsme velice 
rádi. Pro ty, kteří toto představení ještě 
neviděli, mám dobrou zprávu. Zhléd-
nout ho můžete opět 27. listopadu. 
Nenechte si ho ujít, určitě stojí za to.

Jak funguje spojení kulturního 
domu s Areálem sportu?

Všechno nové s sebou přináší urči-
tou dávku problémů. Ve spoustě věcí 
jsme se museli přizpůsobit, některé 
dělat jinak, jde ale čistě o provozní 
záležitosti. I v našem případě ale pla-
tí, že všechno zlé je pro něco dobré. 
Je potřeba hledat spíš pozitiva, která 
i v tomto případě nacházíme. Věřím, 
že časem se vše vytříbí a počáteční 
problémy vymizí.

S ředitelkou kulturního domu 
hovořil Hynek Jurman

Paní Věru Hanákovou znají všichni příznivci 
kultury v Bystřici. Mnozí ještě pod příjmením 
Ondráčková. Od 1. 7. 2012 vede náš kulturní 
dům ve funkci prokuristy Areálu sportu a kul-
tury s.r.o. Vzhledem k tomuto „povýšení“ jsme 
požádali paní Hanákovou o rozhovor.

SOUTĚŽ S VODOMILEM KONČÍ

27. 10. 2012 Šamorín Sloven-
sko. Klub šermu Šamorín uspořádal 
mezinárodní soutěž fl eretistů v ka-
tegorii BAMBI pro ročníky 2002 
a mladší.

1. místo Zoltán Sarmány KS Ša-
morín SVK, 2. místo Gergely Thot 
Torek Ves Budapěšť HUN, 3. místo 
Marek Totušek TJ Sokl Bystřice 
n. P. CZE a Patrik Nagy KS Šamo-
rín SVK. Marek Totušek vybojo-
val svůj první pohár, z kterého má 
obrovskou radost.

28. 10. 2012 Šamorín Slovensko. 
V kategorii ročníků narozených 
2000 a mladší bylo vybojováno po-
řadí:

1. místo Adam Zeman STU Bra-
tislava SVK, 2. místo Maté Bernát 
Honved Budapešť Hun 3. místo Mi-
hály Koreny Vasas Budapešť HUN 
a Kristian Rais Csepel Ve Budapešť 

HUN, 6. místo vybojoval v těžké 
konkurenci náš Robert König TJ 
Sokol Bystřice n. P. CZE

Muži šermovali rovněž 27. 10. 
2012 v Praze na mezinárodním 
68. Chalange “Memorial de Peter”.

1. místo Radoslav Petrusiewicz 
Radoslav Wroslav POL, 2. místo 
Alexander Choupenitch TJ Sokol 
Brno CZE, 3. místo Václav Kundera 
TJ Sokol Brno CZE a  místo Gábor 
Sabadoš Épitok HUN. 6. místo Jiří 
Kurfürst a 18. místo Jan Kurfürst 
z TJ Sokol Bystřice n. P.

V kategorii žen se Kateřina Ja-
kubcová TJ Sokol Bystřice n. P. 
umístila na 8. místě.

Gratulujeme.

Text Vlastimil Kurfűrst,
foto Robert König 
a Sylvie Totušková
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Halloweenský lampiónový průvod Slavnosti světýlek ve Štěpánově

Vzpomínková slavnost v RožnéVzpomínková slavnost v RožnéDne 13. 10. 2012 se konala v obci 
Rožná vzpomínková slavnost na 
místního rodáka, člena legendární 
311 čs. perutě RAF, pana Adolfa 
Pravoslava Zeleného. Celá akce za-
počala slavnostním průvodem od 
obecního úřadu k rodinnému hrobu 

Zelených na místní hřbitov. Zde po 
zaznění státní hymny v podání čle-
nek národopisného souboru Groš 
a uvítání hostů, následovalo vy-
stoupení žáků základní školy. Poté 

přítomné občany seznámil starosta 
obce s několika málo údaji z boha-
tého života pana Zeleného. Po odha-
lení pamětní desky a požehnání od 
pana faráře Perničky, se slova ujala 

dcera pana Zeleného a česky, i když 
už to není její rodný jazyk, podě-
kovala za zorganizování celé akce 
a všem přítomným za jejich účast. 
K tomuto poděkování se připojuji 
i já. 

Libor Pokorný, starosta obce

OBEC ROŽNÁ, ESKÝ SVAZ ŽEN A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ROŽNÉ  
VÁS SRDE N  ZVOU  NA 

 

PRODEJNÍ  VÝSTAVU

       VÁNOCE 2012    
 

V KULTURNÍM DOM  V ROŽNÉ 

  30. 11. 2012 PÁTEK OD 9  DO 18 HODIN 
 

CO U NÁS UVIDÍTE A ZAKOUPÍTE , ÍM  SRDÍ KA POT ŠÍTE? 
 

ST ÍBRNÉ A ZLATÉ ŠPERKY KNIHY A DROBNÉ DÁRKY Z KNIHKUPECTVÍ
V ELÍ PRODUKTY (MED,SVÍ KY,MEDOVINA)  VÁNO NÍ OZDOBY

 BYTOVÉ DOPL KY (OBRÁZKY, DE KY, POLŠTÁ KY) DROBNÉ DÁRE KY VYROBENÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY  VÁNO NÍ  VAZBY, V NE KY VÁNO NÍ PERNÍ KY 

BIŽUTERIE VIZOVICKÉ PE IVO MARCIPÁN 
 

3. listopadu proběhl v Sejřku stra-
šidelný lampiónový průvod. O spo-
lečné dílo se postarali občané Sejřku 
světelnou výzdobou a místní strašidla 
svou přítomností na trase průvodu. 
Z některých strašidel naskakovala 
husí kůže i dospělým.

Sešlo se plno velkých i malých 
nadšenců s lampióny. Průvod byl 
zakončen občerstvením v místní hos-
půdce a zájemci se tam mohli nechat 
potetovat hennou.

Poděkování patří všem, kteří se na 
přípravě a průběhu akce podíleli. 

V.Š.

V úterý 30. října 2012 v podvečer 
uspořádala kulturní komise při OÚ ve 
Štěpánově „Slavnosti světýlek“ pro 
děti a jejich rodiče. Zúčastnit se však 
mohl každý, kdo chtěl být přítomen 
založení nové tradice průvodu svě-
týlek naší vesnicí. Tuto novou tradici 
chceme pořádat jako připomínku stře-
dověkého dolování v okolí Štěpánova, 
jež bylo  významnou součástí histo-
rie naší obce. Ve znaku má Štěpánov 

horníka, proto i my jsme si zahráli na 
průvod středověkých horníčků, kteří 
se svými lucerničkami dobývali pod-
zemí. Přestože nám počasí moc nepřá-
lo, zakončili jsme průvod na městeč-
ku, kde si ještě patnáct nejzdatnějších 
hledačů mohlo nalézt svůj poklad. 
Rozcházeli jsme se s přáním sejít se 
zase za rok v tomto podzimním čase 
zkracujících se dní, abychom znovu 
své lucerničky či lampionky rozzářili.
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Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

 
TENTO PROJEKT

„Projdeme se novou obcí –
obnova místní komunikace a vzhledu obce Milasín“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEM D LSKÉHO FONDU ROZVOJE VENKOVA

v rámci opat ení III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, ob anské vybavení a služby

Programu rozvoje venkova R

KONCERT BOHUMÍRA HALOUZKY VE ŠTĚPÁNOVSKÉM FARNÍM KOSTELE
Prof. Bohumír Halouzka, hudební 
skladatel, varhaník a pedagog, 
se narodil 8. 11. 1892 v Olešničce 
(dnes už součást Štěpánova n. Svr.). 
Matka mu brzy zemřela a otec 
přišel o práci, proto zamířil 
s malým synkem do Vídně. Zde 
začal malý Bohumír uplatňovat 
své mimořádní hudební nadání 
a už v 8 letech hrál na varhanách 
v poutním kostele Maria Brunn 
u Vídně.

Na vídeňské Hudební akademii 
studoval varhany a kompozici u 
J. B. Foerstra a patřil mezi jeho nej-
oblíbenější žáky. Studoval i u Fran-
ze Schrekra. Složil státní zkoušky 
z klavíru (1917) a z houslí (1925) 
a působil jako sbormistr českých hu-
debních spolků. Po absolvování ško-
ly zůstal ve Vídni, stal se varhaní-
kem českého kostela na Rennwegu, 
učil hudbu a vedl česká pěvecká 
sdružení.

Po první světové válce a vzniku 
Československa se vrátil do vlasti 
a působil jako ředitel kůru, sbor-
mistr pěveckého spolku Puchmír 
a učitel hudby v Týně nad Vltavou 
(1918–1924). V roce 1924 přesíd-
lil do Tábora, kde pokračoval v pe-
dagogické činnosti i jako profesor 
hudby na hudební škole Oskara 
Nedbala. Učil hudbu a zpěv na 
reálném gymnáziu (1924–46), byl 
sbormistrem spolku Hlahol (1925–

29) a ředitelem kůru (1929–46) 
v děkanském kostele Proměnění 
Páně na hoře Tábor. Zde setrval až 
do skončení druhé světové války.

Po osvobození se stal ředitelem 
hudební školy a učitelem zpě-
vu v Ústí nad Labem (1946–49). 
Od roku 1949 žil v Praze, kde se 
kromě působení na hudební škole 
věnoval i koncertnímu hraní na 
varhany a vystupoval také v Čes-
koslovenském rozhlase.

Jako skladatel byl velmi plodný, 
avšak většina jeho děl zůstala v ru-
kopisech a hrála se jen příležitost-
ně. Velká část jeho tvorby je věno-
vána chrámové hudbě a varhanám. 
Komponoval však také písně, sbo-
ry a klavírní skladby.

Napsal 21 klavírních skladeb, 
orchestrální skladby, varhanní 
skladby. Z vokální tvorby se vě-
noval zejména písním a mužským 
sborům. Psal také melodramy. 
Z chrámových skladeb jsou známy 
čtyři mše, jedno Ave Maria či ora-
toria Fatima, Verbum a Zjevení. 

Za své aktivní činnosti hrával 
Bohumír Halouzka pravidel-
ně v Československém rozhlase 
v Praze a v Brně. V Praze kon-
certoval na varhany ve Smeta-
nově síni a v kostele sv. Martina 
ve zdi. Jeho koncertní činnosti 
posléze zabránila oční choroba. 
Z Halouzkových žáků jmenujme 
alespoň Mirko Očadlíka. Ještě 

v devadesáti letech zastával funk-
ci varhaníka u sv. Pankráce v Pra-
ze 4. Bohumír Halouzka zemřel 
8. 5. 1983 v Praze.

K výročí 120. narozenin toho 
význačného rodáka se uskuteční 
koncert ve štěpánovském farním 
kostele v neděli 9. 12. 2012 od 
17.00 hodin. Zazní díla Mozarto-
va, Bachova, Vivaldiho, ale i Ha-

louzkova a Kšicova. Na varhany 
zahraje jeden z našich předních 
varhaníků, Přemysl Kšica (1981). 
Představitel 3. generace hudební-
ho rodu z Pivonic a Bystřice n. P., 
varhaník Plečnikova chrámu Nej-
světějšího srdce Páně a chrámu 
Panny Marie Sněžné v Praze. Na 
mimořádný hudební zážitek jste 
všichni zváni.   

Hynek Jurman

Foto: Bohumír Halouzka (pán v civilním obleku uprostřed) s J. B. Foersterem 
při provedení opery Eva 15. 6. 1928 v Táboře

Základní škola a Mateřská škola Písečné zve 

na

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU,

která se bude konat v sobotu 88. 12. 2012 v KD v Písečném.

Bude zahájena ve 114.00 hodin vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ, 
uslyšíte také akordeonový soubor pod vedením Dany Makovské. 

Po celou dobu bude možno zakoupit kromě dárků i občerstvení. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 
DOMOVEM ESKÉ HUDBY o.p.s. a Obec Št pánov n.S. 

                                                    po ádají 

 Slavnostní  
 
           Eva-Maria Tockner –flétna (Rakousko) 
                          Jan Ž ánský - violoncello  
              P emysl Kšica– varhany (Praha) 

                     
 

    Program koncertu: 
 
                                      J.S.Bach, W.A.Mozart, A.Dvo ák ad.. 

koncert
  na po est št pánovského rodáka B.Halouzky  

v neděli 9. 12. 2012 v 17.00
Kostel sv. Petra a Pavla ve Štěpánově n. S.

Foto Sprint Olomouc
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Klub v 9 pořádal setkání pro rodiče 
a osoby blízké svých uživatelů

VARUJTE  SE  PŘEDVÁDĚCÍCH  AKCÍ

Na obou pobočkách Klubu v 9 
– centra služeb pro podporu du-
ševního zdraví, který spadá pod 
Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, 
proběhla v minulých dnech tradiční 
setkání pracovníků a rodinných 
příslušníků uživatelů tohoto zaří-
zení. Na obě setkání byli pozváni 
i hosté. Ve Žďáře nad Sázavou při-
jali pozvání vedoucí sociálního 
odboru městského úřadu Ing. Petr 
Krábek a psychiatr MUDr. Zrnéč-
ková. V Bystřici nad Pernštejnem 
setkání navštívila PhDr. Drahomíra 
Lukšová, rovněž vedoucí sociál-
ního odboru místního městského 
úřadu. Rodiče tak měli možnost 
dostávat kompetentní odpovědi na 
otázky, které přináší soužití s člo-
věkem s duševním onemocněním, 
ať již ze strany státní správy nebo 

odborného lékaře.
„Rodinné příslušníky spojuje ze-

jména velké a palčivé téma budouc-
nosti jejich příbuzných – našich 
uživatelů, kterým je samostatné by-
dlení s možnou  podporou. To však 
v regionu chybí,“ zmiňuje terénní 
pracovnice Klubu v 9 Dagmar Bíl-
ková.

Dalšími diskutovanými tématy 
bylo snižování příspěvků na péči 
a novinka v sociální oblasti S-karta 
a její používání.

Na přípravě setkání se podíle-
li nejen pracovníci Klubu v 9, ale 
i samotní uživatelé. Připravili pro 
své blízké výborné občerstvení 
a úspěšně tak zúročili dovednosti 
získané v rámci činností  Klubu v 9.

Autor tiskové zprávy: 
Ivana Ptáčková, vedoucí Klubu v 9

Občanská poradna Nové Město na Moravě, kontaktní místo Bystřice 
nad Pernštejnem při Sdružení Nové Město na Moravě o.s. v poslední 
době opět zaznamenala nárůst dotazů v oblasti spotřebitelství. Dotazy 
se týkaly především předváděcích akcí a z tohoto důvodu si dovolujeme 
připomenout několik zásad týkajících se této problematiky:

Je velmi podezřelé, když pro-
dejce již na začátku akce zakazuje 
vstup určitým osobám. Nikomu 
nesmí být během akce bráněno 
v odchodu! Prodejce se nesmí cho-
vat vulgárně či agresivně.

Zboží, které prodejce převádí, 
nesmí srovnávat s podobným zbo-
žím na trhu.

Jestliže prodejce uvádí, že se 
jedná pouze o výrobky, jejichž po-
čet je omezený či limitovaný, i toto 
je velmi podezřelé a zavádějící.

Jestliže Vám prodejce tvrdí, že 
jste určitý výrobek vyhráli, nesmí 
být toto podmíněno například kou-
pí dalšího výrobku, či podepsání 
nějakého dokumentu, nebo smlou-
vy.

Pokud se přeci jen rozhodnete 
výrobek koupit, prodejce Vám jej 
musí na Vaše požádání předvést.

Návod na výrobku musí být 
v českém jazyce.

Od kupní smlouvy je možno od-
stoupit do 14ti dnů od jeho zakou-
pení a do 1 měsíce v případě, že 
Vám zboží nebylo předáno. Velmi 
často prodejce kupujícího s výrob-
kem zaveze až domů, kde poža-
duje podpis určitého dokumentu. 
Většinou tvrdí, že se jedná pouze 
o formalitu, aby tuto cestu mohl 
vykázat nadřízenému. Pozorně 
tento dokument přečtěte, může zde 
být uvedeno, že jste si vyžádali ná-
vštěvu prodejce za účelem nákupu 
– V TOMTO PŘÍPADĚ NELZE 
OD SMLOUVY ODSTOUPIT !!!

Neposkytujte svůj občanský 

průkaz prodejci, raději si ho s se-
bou neberte.

Jestliže jste si vzali na výrobek 
úvěr a chcete od smlouvy odstou-
pit, můžete odstoupit i od úvěrové 
smlouvy, musíte však úvěr uhradit 
i s případnými úroky a peníze Vám 
zpět vrátí prodejce, nikoliv posky-
tovatel úvěru, protože poskyto-
vatel úvěru za Vás zboží prodejci 
zaplatil.

Jestliže se k Vám prodejce cho-
vá nevhodně – činí nátlak nebo 
vyhrožuje, volejte policii, proto 
nikdy na předváděcích akcích ne-
vypínejte svůj telefon.

Nepodléhejte lživým argumen-
tům prodejců, snažte se rozlišovat 
mezi poctivými a nepoctivými 
prodejci.

V případě potřeby se obraťte na 
naši poradnu:
Občanská poradna Nové Město 
na Moravě. Vratislavovo nám. 12 
(poliklinika) tel.: 566 616 121                   
po  8.00 – 12.00*     12.30 – 17.00
st    8.00 – 12.00       12.30 – 14.30        
     14.30-17.00*
pá   8.00 – 12.00

Kontaktní místo Bystřice n.P.
Zahradní 580 (poliklinika) 
tel.: 566 688 227 
út 8.30 – 12.00  12.30 – 14.30   

14.30-17.00*
čt   8.30 – 12.00     12.30 – 17.00 
* pouze pro objednané uživatele 
služby

Kamarádi v solné jeskyni
Klub Kamarád byl založen 2. lis-

topadu 2011. Sdružuje osoby s růz-
ným typem postižení, kterým po-
máhá vyplnit volný čas. Scházíme 
se třikrát týdně v Orlovně v Bystři-
ci nad Pernštejnem. Věnujeme se 
výtvarným činnostem – pracujeme 
s papírem, textilem, keramickou 
hlínou, oblíbené je cvičení s hudbou 
a  hraní stolních her. V případě hez-
kého počasí chodíme do přírody 
nebo si uděláme malý výlet do okolí. 

24. 10. jsme navštívili solnou 

jeskyni. Pro mnohé z nás to bylo 
poprvé. Pobyt jsme si velmi užili, 
odpočívali jsme v pohodlných lehát-
kách  a poslouchali  známé písničky 
z pohádek. Chtěli bychom poděko-
vat zaměstnancům solné jeskyně za 
ochotu a vstřícnost. Návštěva jesky-
ně a část dalších fi nančních  nákladů 
spojených s činností klubu jsou hra-
zeny z podpory Města Bystřice n. P. 
Za všechny, kteří klub navštěvují, 
velmi děkujeme.

Renata Uhrincová a Jitka Trdá

SOKOLOVNA, BYST ICE NAD PERŠTEJNEM

28.11.2012 OD 9:00 16:00 HOD

Pro sociálně potřebné na základě poukázky, kterou mohou obdržet 
na MěÚ Bystřice n.P., odboru sociálních věcí, poskytujeme ještě  
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DØEVÌNÉ

BRIKETY

tel.: 566 573 072
pøímo od výrobce

Daleèín 7.00 - 14.00 hod. - doprava vlastní
3pytel cca 33 kg             Kè, 1m           ,-   Kè110,- 1300,-

Jsme dceřinou společností německé skupiny Wera  a ve strojí-
renském oboru patříme ke světové špičce. V České republice pů-
sobíme od roku 1995, zabýváme se výrobou vysoce kvalitního 
utahovacího nářadí pro profesionální použití. Jsme certifi kováni 
dle norem řady ISO 9000. V současné době zaměstnáváme téměř 

500 pracovníků. 

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme zaměstnance na tuto pozici:

SEŘIZOVAČ JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ 

Požadujeme: 

SŠ nebo SOU s technickým zaměřením 
 (nejlépe zaměření strojírenství)  
manuální zručnost
praxe ve strojírenském oboru vítána

Nabízíme:

po  zapracování dlouhodobě perspektivní zaměstnání 
zajímavou práci, možnost osobního růstu, benefi ty 
 (týden dovolené navíc, školení, příspěvek na životní 
 nebo penzijní připojištění)
zázemí mezinárodní společnosti
mzdové ohodnocení odpovídající hledané pozici

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete písemnou žádost spolu s živo-
topisem na adresu: 
Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, 
resp. e-mail: prace@werawerk.cz
Další dotazy rádi zodpovíme na tel.: 566590824, 566590823. 

www.werawerk.cz

Používání refl exní ochrany u dětí je 
doporučené. Mohlo by však být povinné

Jihlava – Změna času a podzimní počasí způsobují ztíženou viditelnost 
na silnicích. Policie hlásí zvýšený počet střetů aut s chodci. Ochranu zrani-
telných účastníků silničního provozu, zvláště dětí, požaduje také Evropská 
unie. Ministerstvo dopravy se na důležitost refl exních prvků snaží upozornit 
formou kampaně a nabízí refl exní vesty do mateřských škol. Jde ale pouze 
o doporučení a je tedy na vedení škol a školek, zda se podle něho budou řídit, 
či nikoliv. Nařízení o povinném používání refl exní ochrany u dětí v České 
republice dosud neexistuje.

„Větší bezpečnosti dětí napomáhá například policie, která střeží přechody 
na silnicích. Ani policisté ale nemohou uhlídat vše. Pohyb dětí lze mnohdy 
jen stěží předpokládat a podzimní počasí tomu nepřidá. Tma, mlha, smog, 
to jsou komplikace, se kterými se na podzim řidiči musejí potýkat. Včas re-
agovat na pohyb na silnici je za takových podmínek obtížné. Refl exní prvky 
jsou v takovém případě velmi dobrým pomocníkem a zachraňují živo-
ty,“ říká Michal Růžička z projektu Refl exní děti.



INZERCE

18. strana                                                                                            Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

k03-92x61_CB.indd   1 11.5.2012   10:50:48

Masarykovo nám. - ODĚVY V PASÁŽI Masarykovo nám. - ODĚVY V PASÁŽI 
p. Tomášková - PO až PÁ od 9h-16h p. Tomášková - PO až PÁ od 9h-16h 

721 277 347 721 277 347 
www.luzkoviny-burdova.blog.czwww.luzkoviny-burdova.blog.cz

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU 
BURDOVÁ

▶ ušití prošívaných dek a polštářů
▶ velký výběr sypkovin 
   DEKA od 900,- 
 POLŠTÁŘ od 250,- 
 (čištění+ušití+sypka)
▶ čištění peří k zakázce ZDARMA!

SLUŽBY NAJDETE

Kadeřnický salón

                
               B c .  H a n a  V r a s p í r o v á  
              D a l e č í n  5 8 (100m od Pošty)

P r a c o v n í  d o b a :
P o n d ě l í     1 0 : 0 0  –  1 8 : 0 0
Ú t e r ý         ( K a d e řn i c e  d o  d o m u )  
S tř e d a      1 0 : 0 0  –  1 8 : 0 0
Č t v r t e k     ( K a d e ř n i c e  d o  d o m u )  
P á t e k       1 0 : 0 0  –  1 8 : 0 0
S o b o t a      (na objednávku) 
• Kreativní střihy 
• Prodlužování vlasů
• Společenské a svatební účesy

℡   6 0 4  8 9 4  6 6 0   
w w w . v r a s p i r o v a . s l u z b y . c z

A K C E  -  L i s t o p a d :
K nákupu dárk. poukazu – 20 % sleva na stříhání. 

           *  VÁS ZVE NA NOVOU AKCI*                       *STÁLÁ AKCE* 
 

   P I BARVENÍ ,MELÍROVÁNÍ A TRVALÉ             P I PÁTÉ NÁVŠT V       
                            ONDULACI                                               
             MASKA NA VLASY                        ST ÍHÁNÍ 
                            ZDARMA                                  ZDARMA 
                                     (KAŽDÉ DVA M SÍCE NOVÁ AKCE) 
   
                                      AKCE PLATÍ OD 1.11-30.12.2012 
 
PROVOZNÍ  DOBA:                                        TEL MOB:723 808 933                
PO-ÚT:10:00-18:00                                            TEL:          566 550 477 
ST- T:  9:00-17:00     
PÁ:        9:00-15:00                                  BUDU SE T ŠIT NA VAŠI NÁVŠT VU 
SO:NA OBJEDNÁVKU                                         KADE NICE Eva Krytiná ová 

KADEŘNICTVÍ   EVAKADEŘNICTVÍ   EVA
                                 
       VIŠ OVÁ 634,SÍDLIŠT  1,BYST ICE N/P,  
                 ( BLÍZKO ZASTÁVKY MHD U KOTELNY)   
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OKNA BYSTŘICE, s.r.o.

Kostelní 91 

(vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem

Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

tel.: +420 566 520 855

fax: +420 566 522 368

mobil: +420 605 500 442

e-mail: bystrice@vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

výhodné 
PODZIMNÍ SLEVY

fax: +4

mobil:

e-ma

4200 566 522 368

+4200 605 500 442

ail: bystrice@vpo.cz

www.vpo.cz Při 
pře

dlo
žení to

hoto
 le

tá
ku 

BONUS

15 %

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 profilový systém 
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační 
vlastnosti

Uw až 0,76 W/(m2K)

Zavá
děcí c

ena 

na se
dmiko

morový
 profil 

za
 cenu pětik

omorové
ho profilu

český výrobek

N
VE
D

NOVINKA2012

OKNO 
BUDOUCNOSTI  
ZA PŘÍZNIVOU  

CENU

Komfort 

d
Zavá

dě

ZaZavá
Zavává

dádě
ádě

ikikik 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

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

• ZA VÝHODNOU CENU na-
bízíme k prodeji samostatně 
stojící RD 3+1 s 2 zahradami 
a vedlejší stavbou v Bystřici nad 
Pernštejnem. Tel.: 774 293 326

• KOUPÍM LES. Lesní poze-
mek s dospělými stromy 800 
let a více, možno zčásti i mlad-
ší porost. Tel.: 605 529 478

•  HLEDÁME ke koupi rodinný 
dům. Solidní jednání. Děkuji za 
nabídky. Žáková S. 724 100 161
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