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Ing. Pačiska Karel
starosta

Mgr. Horák Mar  n 
místostarosta

Mgr. Bouček Alois 
člen rady

Ing. Mičín Václav
člen rady

Mgr. Moncmanová Vlasta
člen rady

Mgr. Novák Miroslav 
člen rady

Ing. Ondra Emil
člen rady

PhDr. Cisár Vladimír  
člen zastupitelstva

Mgr. Bc. Čechová Jitka
člen zastupitelstva

MVDr. Dvořák Petr
člen zastupitelstva

Hanzlík Petr
člen zastupitelstva

Bc. Humpolíčková Soňa
člen zastupitelstva

Bc. Königová Petra
člen zastupitelstva

Ing. Mašík Zdeněk
 člen zastupitelstva

MUDr. Melník Josef 
člen zastupitelstva

Ing. Nemrah Hicham 
člen zastupitelstva

Mgr. Neterda Michal
člen zastupitelstva

Ing. Novotný Vít
člen zastupitelstva

Ing. Rudoš Jaroslav
člen zastupitelstva 

Ing. Samek Josef 
člen zastupitelstva

Soukop Josef
člen zastupitelstva

Tulis Antonín
člen zastupitelstva

Mgr. Vojta Josef
člen zastupitelstva

ČLENOVÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM V 2018

Stejně jako většina měst naší re-
publiky oslavilo Město Bystřice nad 
Pernštejnem  v neděli dne 28. října 
100. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. Toto významné 
historické datum jsme si připomněli 
vzpomínkovou akcí u sochy T.G. Ma-
saryka před stejnojmennou základní 
školou. Po státní hymně a krátkém 
úvodním slovu starosty města Ing. 

Karla Pačisky vystoupil s projevem 
k tomuto výročí Mgr. Jan Pulkrábek. 
Jeho fundovaným projevem, ve kte-
rém zhodno  l vývoj demokracie a 
připomněl významné milníky  historie 
našeho samostatného společného 
státu Čechů a Slováků a následně sa-
mostatné  České republiky, byl slav-
nostní akt u sochy TGM ukončen. 

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR 

(Pokračování na str. 3)

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem
Dne 31. 10. 2018 se v 16:00 ho-

din konalo ve velkém sále Kulturního 
domu v Bystřici nad Pernštejnem 
ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva. Nově zvolené zastu-
pitelstvo má 16 členů, kteří působili 
v zastupitelstvu města v předchozím 
volebním období a dále 7 nových čle-
nů. Těmi jsou za ANO 2011 Bc. Soňa 
Humpolíčková a Ing. Jaroslav Rudoš,  
za ČSSD Bc. Petra Königová,  za Sdru-
žení za rozvoj bystřického regionu 
Mgr. Michal Neterda a za KDU-ČSL 
Ing. Václav Mičín, MUDr. Josef Melník 
a Mgr. Bc. Jitka Čechová. Nejstarší člen 

zastupitelstva Mgr. Alois Bouček z vo-
lební strany KSČM řídil jednání zastu-
pitelstva až do zvolení starosty města. 

Po složení slibu všech 23 členů 
zastupitelstva byl schválen program 
ustavujícího zasedání, jehož hlavními 
body byly volba starosty, místosta-
rosty a členů rady, schválení odměn 
pro neuvolněné členy zastupitelstva, 
předsedy komisí a výborů, volba 
fi nančního a kontrolního výboru a 
zmocnění rady města k provádění 
rozpočtových opatření. 

Poté následovala volba starosty. 
Jediným  kandidátem na funkci uvol-

něného starosty města byl dosavad-
ní starosta Ing. Karel Pačiska (ČSSD), 
který byl opětovně zvolen starostou 
města i pro volební období 2018 – 
2022. Místostarostou města byl zvo-
len dosavadní člen rady  Mgr. Mar  n 
Horák (Sdružení za rozvoj bystřického 
regionu). Následovala volba dalších 
členů rady, kterými byli zvoleni staro-
noví členové rady Mgr. Vlasta Monc-
manová (ČSSD), Mgr. Miroslav Novák 
(SRBR), Mgr. Alois Bouček (KSČM) a  
Ing. Emil Ondra (ČSSD). Novým čle-
nem  rady pro volební období 2018 
– 2022 byl zvolen Ing. Václav Mičín 

(KDU-ČSL). 
Na ustavujícím zasedání zastu-

pitelstva byly schváleny odměny 
neuvolněných členů zastupitelstva 
ve výši 1.000 Kč/měsíc, odměny ne-
uvolněných členů rady ve výši 3.000 
Kč/měsíc  a odměny předsedů komisí 
rady a výborů zastupitelstva  ve výši 
1.800 Kč/měsíc.  

Dále byly podle klíče dohodnuté-
ho na koaličních jednáních volebních 
stran zvoleny výbory -  fi nanční a kon-
trolní, do nichž si  každá volební strana 
mohla navrhnout jednoho člena.

(Pokračování na str. 4)
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Wera Werk s.r.o.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

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

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD  PROSINEC 2018

Sňatky

Úmr  

Jubilan  

ŘÍJEN 2018
   6.10. Marie Lidmilová
 Jan Jaroš
13.10. Lucie Čechová
 Radek Husák

                  
LISTOPAD 2018
Josef Bukáček 88 let
MUDr. Jitka Uhrová 87 let
Miloslav Matuška 86 let
Josefa Skalníková 85 let
Ing. Fran  šek Kobza 80 let
Eva Čermáková 75 let
Jiřina Rodová 75 let
Stanislava Dostálová 70 let
Jaroslava Čadílková 70 let
Michal Minčák 70 let
Oldřich Cikánek 70 let

 
31.8. Stanislav Hlaváč 74 let
ZÁŘÍ 2018
  1.9. Zdeňka Suchá 70 let
  8.9. Darina Daňhelová 68 let
  9.9. ZdeňkaBednářová 86 let
10.9. Yve  e Fendrychová 85 let
13.9. Ludmila Novotná 82 let
18.9. Miroslav Filipi 50 let
18.9. Pavel Dostál 73 let
19.9. Milada Vašíčková 74 let
20.9. Josef Vailand 71 let

Poděkování

15. 11. 2018 oslaví 
diamantovou svatbu 

manželé 

PAVLA a FRANTIŠEK 
LUKÁŠKOVI 

z Dolní Libochové

Do dalších společných let Vám 
přejí Vaše dě  , vnoučata a pra-
vnoučata hlavně hodně zdraví, 
štěs   a děkují za Vaši lásku a 

starostlivost.

V rámci této oslavy se město za-
pojilo  i do celostátní akce sázení Lípy 
svobody.  Lípu svobody zasadil v par-
ku před základní školou TGM starosta 
města a přítomní občané, kterých se 
i přes nepříznivé počasí sešlo několik 
desítek.  Druhou Lípu svobody vě-
novalo městu ke 100. výročí vzniku 
samostatného Československa  Za-
hradní centrum „Strakovo“ s.r.o. Tato 
druhá Lípa svobody byla zasázena za 

účas   majitelů zahradní-
ho centra manželů Evy 
a Jiřího Munzarových 
v prostoru mezi spor-
tovní halou, ubytovnou 
Sporthotel a budovou 
odborného učiliště. 

Eva Špatková

(Pokračování ze str. 1)

Oslavy 100. výročí...
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

ZÁJEMCI SE MOHOU P IHLÁSIT DO: 30.11.2018 : 

 

Dne 22. 11. 2018 uplyne 
10 let, co zemřel pan 

JINDŘICH VAŠEK

Vzpomínka

Děkujeme všem 
příbuzným a známým 

za hojnou účast, projevy 
soustras   a kvě  nové 
dary na pohřbu pana 

MARTINA HORNÍČKA. 

Zvlášť děkujeme panu 
faráři a panu Fendrychovi 

za slova útěchy.

Zarmoucená rodina

Poděkování

Finanční výbor zvolilo zastu-
pitelstvo ve složení:

Předseda:  
Ing. Zdeněk Mašík (SNK ED)

Členové: 
Petr Hanzlík (ČSSD)
Mgr. Michal Neterda (SRBR) 
Ing. Bohumil Kotlán (KSČM)
Eva Juračková (KDU-ČSL)
Bc. Soňa Humpolíčková (ANO)

   
                       
Kontrolní výbor ve složení:

Předseda: 
Ing. Jaroslav Rudoš (ANO)

Členové: 
Josef Soukop (ČSSD)
Ing. Hicham Nemrah (SRBR)
Ing. Miroslav Šikl (KSČM)
MUDr. Josef Melník (KDU-ČSL)

 
Eva Špatková

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ...

(Pokračování ze str. 1)

S láskou vzpomínají syn Petr 
s manželkou Kateřinou a dětmi 

Tomášem, Anetou a Petrem.
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM 
Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za projevenou podporu strany KDU-ČSL v komunálních 

volbách. Volební výsledek je pro nás velkým závazkem, získáním tří man-
dátů naše poli  cká strana v zastupitelstvu o jeden mandát posílí. Do za-
stupitelstva města byli zvoleni paní Jitka Čechová a pánové Václav Mičín 
a Josef Melník. 

Jsme připraveni hájit zájmy všech občanů a pracovat pro naše město, 
aby vzkvétalo a bylo pro všechny jeho obyvatele  m správným, příjem-
ným a bezpečným místem pro život. Budeme otevření všem přínosným 
podnětům.

Děkujeme za vaše hlasy a vloženou důvěru. Důvěra zavazuje.
Václav Mičín

Vážení spoluobčané, 

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
jménem Sdružení za rozvoj bystřického 

regionu bych Vám chtěl velmi poděkovat 
za důvěru, kterou jste nám projevili při ko-
munálních volbách. Velmi si toho vážíme 
a zároveň je to pro nás zavazující. Chceme 
pokračovat v tom, co jsme před volbami 
slíbili, tedy zejména podporovat všechny 
ak  vní jedince, ak  vní organizace, dě  ,  
mládež, spolupráci mezi městem a obcemi 
mikroregionu a městem s místními pod-
nikateli. Samozřejmě chceme pokračovat  
s rozjetými akcemi a připravovat nové.

I když jsem od Vás, voličů, získal hodně 
preferenčních hlasů a tato přízeň a podpo-

ra voličů mě zavazuje, rozhodl jsem se po zralé úvaze předat štafetu místosta-
rosty Mar  nu Horákovi. Jsem přesvědčen o tom, že Mar  n Horák je zárukou 
slušnos  , pracovitos   a vstřícného přístupu k řešení nejrůznějších problémů, 
se kterými se na radnici budete obracet. Současně věřím, že ve své práci na-
váže na to, co bylo v minulém volebním období zahájeno a že tak bude v nad-
cházejícím volebním období zachována v našem městě kon  nuita. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem osobně poděkoval za přízeň, kterou 
jste mi jako voliči vyjadřovali v minulých i posledních komunálních volbách. 
Tato Vaše přízeň mi dala krásných bezmála čtrnáct roků, ve kterých jsem mohl 
pracovat pro město ve funkci místostarosty. 

Josef Vojta

jedno z témat posledních dní – 
VOLBY je za námi. Musím říci, že se 
zájmem sleduji (víc jak jindy) povo-
lební vývoj v celé republice.

Avšak, než se s Vámi podělím o za-
myšlení nad  mto vývojem, chci tou-
to cestou velmi poděkovat voličům, 
kteří nám, lidem z hnu   ANO 2011, 
dali svůj hlas. Děkuji za Váš smysl pro 
odpovědnost. Nesmírně si Vážím ak-
 vních lidí a lidí, kteří se nebojí zmínit 

svůj názor, i když není zrovna v módě. 
Zároveň bych se s Vámi ráda podělila 
o několik postřehů nad prak  kami, 
které se do voleb čím dál více prosazu-
jí. Celkově začínám mít obavu z toho, 
jak si „poli  ci“ ohýbají situace tak, jak 
jim to zrovna v danou chvíli vyhovuje.

Každý rok se zájmem sleduji Velkou 
Pardubickou. Po doje   prvního koně 
do cíle jsem přemýšlela, zda bude jez-
dec s nejrychlejším časem vyhlášen 
vítězem a dostane odměnu. Teď jistě 
přemýšlíte, jak nad  m mohu vůbec 
pochybovat? Vždyť, když doběhl do 
cíle jako první s nejkratším časem, je to 
vítěz a má na odměnu nárok! A přáte-
lé, myslím, že když sledujete povoleb-

ní hádanice, tak jsem zapochybovat 
určitě mohla! Protože pokud bychom 
se drželi praxe z vyjednávání koalic, 
tak majitelé (jako poli  ci) poražených 
koní se klidně mohli domluvit a vítě-
zem vyhlásit kohokoliv z poražených, 
protože jejich koně přece také doběhli 
do cíle, i když s horším výsledkem!

V mnoha městech v komunálních 
volbách doběhl jako první do cíle 
subjekt s nejvyšším počtem hlasů. 
Hlasů, kvůli kterým chodíme k vo-
lebním urnám, abychom my voliči 
označili, koho chceme v čele obce. 
Subjekt, u kterého došlo k nejvyšší 
voličské shodě! Subjekt, na kterém 
našel shodu největší podíl nejvyššího 
volebního orgánu - VOLIČSTVA. Do-
sáhl nejvyššího počtu hlasů, a proto 
proběhl cílovým paprskem jako prv-
ní, tudíž má nárok na odměnu. 

Jenže, pak si „poli  k“ ohne situaci 
a zneváží hlasy největší masy voličů, 
kteří se shodli na vítězi. Pak se ptám a 
nerozumím tomu, proč se konají vol-
by, když se nakonec stejně dohodnou 
  méně kompetentní, co si říkají po-

li  k a vítězem s nárokem na odměnu 
udělají poražené. Opravdu bych byla 
moc ráda, kdyby někdo uměl ale 

opravdu solidně odpovědět, proč se 
utrácí peníze za volby a tahají nás 
k volebním urnám? Vždyť současnou 
praxí se dají koalice přece uplácat v 
kavárně i bez voleb a zadarmo!

Za  m jsem v České republice objevi-
la pro mne snad jediného skutečného 
poli  ka – starostu Havlíčkova Brodu 
– vítěze voleb, který mohl pohodlně 
tvořit koalici s dříve ověřenými a  m i 
pohodlnějšími subjekty. Pochopil, že 
druhý nejúspěšnější subjekt by měl mít 
právo na spoluřízení města. Jeho slova: 
„… získalo prak  cky stejně hlasů jako 
my. Přišlo nám fér vůči voličům zkusit 
to spolu,“ Zdroj: h  ps://jihlava.idnes.
cz. Snad ho jeho straníci z Prahy, co ne-
uznávají matema  ku a z VOLIČů dělají 
VOLY, nebudou popotahovat. 

Á PROPOS, potvrzením, že můj 
subjek  vní názor není úplně vedle, je 
okamžik, kdy se v Praze či Brně něko-

lik méně úspěšných subjektů spolu 
domluvilo na koalici a nakonec, když 
se mezi sebou nemohou dohodnout, 
kdo z nich bude mít primátora, tak 
předkládají argument, cituji: Zdroj: 
h  ps://www.novinky.cz „Je to míně-
no tak, že  m, kdo by měl obsazovat 
post primátora v radě, by měl být ten, 
kdo získal největší počet hlasů z toho 
uskupení“.  No není to k pousmání. A 
takto to vypadá, když se intrikáni nako-
nec zamotají do svých vlastních intrik. 

Přátelé, doufám, že si dokážeme 
udržet alespoň někteří z nás zdravý 
rozum a nenecháme se přesvědčit, že 
čtvereček je vlastně kolečko, že vítěz 
komunálních voleb je ten, o kom roz-
hodnou poli  ci nikoliv voliči, že tradiční 
rodina není základem pokračování lid-
ského rodu……atd atd.

Přeji Vám krásné chvíle s Vašimi nej-
milejšími, 

Humpolíčková Soňa

DĚKUJI ZA PROJEVENOU DŮVĚRU
vedeme dobře a myslíme na jeho 
prosperitu. Chceme naslouchat 
vašim hlasům. Mgr. Josef Vojta se 
rozhodl nepokračovat dále na pozici 
místostarosty. Chce zůstat řadovým 
zastupitelem a plnit svůj mandát 
dále pouze v zastupitelstvu města. Já 
bych mu chtěl poděkovat za více než 
13 let spolupráce, lidského přístupu 
a nekončícího proudu nápadů. Ve 
funkci místostarosty jej nahradil Mgr. 
Mar  n Horák, který je příslibem sluš-
nos  , mládí a budoucnos  . V tomto 
tandemu bychom chtěli pokračovat 
v nastaveném trendu úspěšného 
rozvoje našeho společného města.

Dne 31. října 2018 proběhlo první 
zasedání zastupitelstva v kulturním 
domě. Byl zvolen starosta, místosta-
rosta a ostatní členové rady. Začíná 
obyčejná práce. Na stole máme 
připravený rozpočet na rok 2019. 
Na pracovním zasedání zastupitel-
stva rozebereme všechny položky 
a všichni věříme, že rozpočet bude 
přijat do konce tohoto roku. Rozjeté 
inves  ční akce budeme dotahovat 
do úspěšného konce a intenzivně se 
připravovat na další období.

Ještě jednou děkuji za projevenou 
důvěru. 

Karel Pačiska 

Vážení spoluobčané, chtěl bych 
vám co nejsrdečněji poděkovat za 
podporu, kterou jsem obdržel v le-
tošních komunálních volbách. Počet 
získaných preferenčních hlasů mě 
opravdu překvapil, protože agresivní 
a dehonestující kampaň byla na veli-
kost našeho města nebývalá. Vždyť i 
náš kandidát na dvacátém místě měl 
více preferenčních hlasů, než brutál-
ní opozice. Toho by si měli být všichni 
zvolení zastupitelé vědomi. Občany 
zastupují pouze vahou svého man-
dátu. Po dnech nervozity přichází 
čas pro každodenní práci. Zvolili jste 
nás v již pátém volebním období, a 
to je velmi zavazující. Město zřejmě 

Změny parkovacího režimu v novoměstské nemocnici
Návštěvníci novoměstské nemoc-

nice, kteří do areálu vjíždějí auty, se 
musí připravit na změny parkovacího 
režimu. „Situace s řidiči, kteří nere-
spektují stávající značení, se zhoršuje. 
Přes auta zaparkovaná na jasně vy-
značených zákazech stání není možné 
před některými odděleními ani vyložit 

a naložit pacienty do sanitek, což je 
velký problém. Neukáznění řidiči brá-
ní v zajištění provozu nemocnice. Naší 
údržbě chování některých řidičů velmi 
komplikuje práci,“ upozorňuje  sková 
mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Vodorovné dopravní značení je již 
hotovo. Během následujících dní bude 

instalováno svislé dopravní značení. 
„Odstraníme stávající dopravní značky, 
u vjezdu do nemocnice bude značka 
Zóna zákazu stání, která bude pla  t 
v celém areálu. U značky bude dodat-
ková tabulka: stání povoleno na vy-
značených parkoviš  ch,“ říká k situaci 
vedoucí oddělení údržby a energe  ky 

Milan Solař.  Dodržování nového par-
kovacího režimu bude kontrolováno a 
sankcionováno Policií ČR.

Režim na centrálním parkoviš   
nemocnice se nemění. Parkování za-
městnanců řeší i nadále vnitřní před-
pis Nemocnice Nové Město na Mora-
vě, příspěvková organizace.
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ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Psí kruháč patřil dětem aneb Hry zdatnos   II. ročník

ZPRÁVY Z DOMANÍNA Strašidelný – halloweenský karneval v Domaníně a Hasičský dětský den

Svaz dobrovolných hasičů Do-
manín uspořádal letos poprvé 
Hasičský dětský den. Napoprvé 
se pořadatelé trefi li do jednoho 
z pramála deš  vých letních dnů 
(1. září), druhý pokus o 2 týdny 
později se už vydařil a přišlo na něj 
přes 30 dě   a přibližně také tolik 
dospělých.

Zdokonalování členů JSDH 
Bystřice nad Pernštejnem

Přichází podzim a s ním i čas 
dřívějšího stmívání a pochmurné-

ho počasí. A tak si dě   v Domaníně 
nedělní odpoledne 20. října zpes-

třily tancem, písnič-
kami a soutěžemi 
na halloweenském 
– strašidelném kar-
nevalu. V kulturním 
domě se sešlo skoro 
60 dě   v kostýmech 
strašidel, duchů, 
čarodějnic, upírů a 
jiných strachnahá-
nějících bytos  . Dě   
plnily různé úkoly a 
také svoji statečnost 
vyzkoušely na stezce 
odvahy, kde se linuly 

strašidelné zvuky, potkaly duchy, 
upíra a z rakve lezly krysy a ruka 
umrlce. A protože všechny dě   
byly statečné, byla pro každého 
připravena sladká odměna. Ne-
chyběla ani bohatá tombola.

Dne 16. 9. 2018 za krásného slu-
nečného počasí proběhl na „psím 
kruháči“ již druhý ročník „Dětských 
her zdatnos  “, kdy dobrovolní hasiči 
(budeme konkrétnější Sbor dobro-
volných hasičů Bystřice nad Pern-
štejnem) opět přichystali překážkový 
běh pro dě   téměř všech věkových 
kategorií. Ač byla dráha tentokrát 
náročnější, všechny dě   doběhly 
do cíle, kde na ně čekalo občerstve-
ní a chvíli napě   z výsledků závodu 
si mohly zkrá  t skákacím hradem, 
trampolínou, stát se hasičem nebo 
nechat si zkrášlit obličej. Vyčerpané 

během nelenily a všechny tyto atrak-
ce s chu   využily. K zakoupení byly 
i lístky do malé a velké tomboly, vý-
těžkem jste podpořili zakoupení pa-
třičného vybavení pro kroužek mla-
dých hasičů v Bystřici, děkujeme!

Vyhlášení výsledků závodu dle vě-
kových kategorií mělo velký úspěch, 
závodníci i závodnice byli oceněni 
medailemi, hodnotnými cenami i 
krásnými plaketami, jak jinak než 
s hasičskou téma  kou. A přece se 
my, dospěláci, nenecháme zahan-
bit? I my jsme si vyzkoušeli nároč-
nost trasy a našly se i odvážné ženy 

z řad rodičů. Dámy, byly jste skvělé!
Přesto, že účast byla průměrná, na 

spokojených dětských úsměvech to 
nic neměnilo. A právě ty nám jsou nej-
větším zados  učiněním a hnacím mo-
torem pro to, abychom dále vymýšle-
li, hledali nápady a organizovali další a 
další zábavné akce pro naše dě   (ale 
nejen pro ně). Na tomto krásném dni 
se nemalou měrou podílelo město 
Bystřice nad Pernštejnem, za což ve-
lice děkujeme. Ale nesmím opome-
nout další sponzory, kterým také dě-
kujeme, a to jsou fi rmy RATHGEBER, 
Pamaga s.r.o., TS města Bystřice n. P., 

Truhlářství Míček, stavebniny Zeman. 
Nemalou podporu nám poskytly i 
KOVORopák s.r.o., quadBAHERSHOP, 
pizzerie Di Pietro, Drogerie Macháček, 
Werra Werk s.r.o., FONOREX, spol. 
s.r.o., Povodí Moravy, HUCAR s.r.o. 
Karel Humplík, za Usměváčky patří 
poděkování manželům Dudkovým, 
Autel Miroslav Jílek, FONETIP, s.r.o. 

Za SDH děkujeme, a pokud by se 
vaše dě   rozhodly stát se mladým 
hasičem, rádi je přivítáme v našich 
řadách vždy v úterý v 17:00 hod. 

Zuzana Hájková 
SDH Bystřice n. P. 

Základní balíček nouzového přeži  

V letošním roce se členové vý-
jezdové jednotky SDH Bystřice nad 
Pernštejnem Josef Roman a Petr 
Havlíček zúčastnili kurzu Technik 
ochrany obyvatelstva v Kamenici 
nad Lipou. Kurz probíhal v areálu 
HZS a byl zaměřen na zdolávání 
mimořádných událos  , jako např. 
povodně, chemický poplach a s  m 
související poskytování pomoci a za-
jišťování nouzového přeži   občanů. 
Oba členové kurz zdárně dokončili 
závěrečným testem a získali cer  -
fi kát odbornos  . Dále se členové 
Denis Žličař a Petr Havlíček zúčast-
nili Rescue Maratonu v Kostelci u 
Heřmanova Městce, který byl za-
měřený na poskytnu   předlékařské 

pomoci. Maraton probíhal od pátku 
do neděle v areálu bývalých kasá-
ren a v okolí Heřmanova Městce. 
Z pátku na sobotu proběhly dva noč-
ní zásahy (povodeň, nehoda auto-
busu) a v sobotu na účastníky čekalo 
11 stanovišť v okruhu 27 km, na kte-
rých si vyzkoušeli poskytování první 
pomoci při různých mimořádných 
situacích. Naši členové pracovali 
v týmu, který byl poskládán z pě   
dobrovolných hasičů a čtyř členů 
Českého červeného kříže z Ostravy. 
Do nadcházejícího ročníku bychom 
chtěli zapojit více členů výjezdové 
jednotky města.

 Členové JSDH 
Bystřice nad Pernštejnem
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RŮZNÉ

• HLEDÁ VHODNÉHO UCHAZEČE NA POZICI ÚDRŽBÁŘ 
Úvazek na hlavní pracovní poměr. Zájemci o pozici 
zasílejte své životopisy na adresu Centrum Eden, Nový 
Dvůr 318, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem nebo na 
e-mailovou adresu provoz@centrumeden.cz  
Práce je fyzicky náročná. Nástup možný ihned.

TÝDEN VÁNOČNÍCH PROGRAMŮ 
PRO DĚTI Z MŠ A ŽÁKY ZŠ

ZÁBAVNÍ A POZNÁVACÍ CENTRUM EDEN 
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 

Vítochovská pouť s dobrým srdcem
Ačkoliv je za okny už podzim, rád 

bych se vrá  l na začátek prázdnin. 
Jako každý rok na svátek našich slo-
vanských věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje se Vítochov zaplní stovkami 
poutníků z celé republiky. Ovšem 
letošní pouť byla v něčem výjimeč-
ná, a to že se návrší nad obcí zaplni-
lo dvakrát. Poprvé při dopolední mši 
svaté a podruhé se davy lidí přišly 
podívat a hlavně si poslechnout od-
polední koncert Hradišťanu. Soubor 
pod vedením pana Jiřího Pavlicy, 
myslím, netřeba představovat. Ná-
pad uspořádat koncert tohoto tě-
lesa vznikl již před léty, ale až letos 
díky vstřícnos   bystřické radnice a 
její fi nanční záš  tě mohl být tento 
nápad realizován. Jelikož vybírat 

vstupné je v takovém otevřeném 
prostoru nereálné, zvolili jsme mož-
nost dobrovolého vstupného. A díky 
Vašim příspěvkům se nakonec na-
shromáždilo pěkných 30 130 Kč. Od 
počátku jsme tyto peníze chtěli vě-
novat na dobročinné účely, a přede-
vším nějakému socialnímu zařízení v 
Bystřici. Proto jsme 25. 9. navš  vili 
Den otevřených dveří Denního sta-
cionáře Rosa a věnovali jim částku 
25 000 Kč. K zbývající částce 5 130 
Kč ještě vítochovský sbor dobrovol-
ných hasičů přidal 10 000 Kč a pení-
ze byly zaslány na sbírkový účet ma-
lého Mar  nka z Bystřice, který je od 
narození těžce hendikepovaný. Tím-
to bychom chtěli poděkovat všem 
dárcům za štědrost a věříme, že 

peníze skon-
čily opravdu 
v rukou po-
t ř e b n ý c h . 
Dále patří dík 
všem, kteří 
se podílejí na 
pořádání pou-
  a díky jejich 

práci je tato 
pouť hojně 
navštěvována. 
Děkujeme.

Za osadní 
výbor a SDH 
Lukáš Straka

Den otevřených dveří v Kamélii 
Bystřice nad Pernštejnem

V týdnu od 8. 10. do 14. 10. 2018 
probíhal celorepublikově Týden so-
ciálních služeb. Při této příležitos  , 
ve středu 10. 10. 2018 do našeho 
zařízení zavítal pan starosta Ing. 
Karel Pačiska, který na počest vý-
ročí 100 let vzniku Československé 
republiky zasadil společně s paní 
ředitelkou domova Mgr. Silvií To-
mšíkovou lípu. V sázení vypomohla i 
paní PhDr. Drahomíra Lukšová, která 
je opatrovníkem čás   klientů naše-
ho zařízení. Také nás navš  vily dě   z 
MŠ Korálky, pro které jsme s pomocí 
pracovnice z Cantesu, z.p.s. připravi-
li canisterapii. Canisterapií se rozumí 
léčebný kontakt psa a člověka. Pes 
už svou přítomnos   dokáže vyvolat 
dobrou náladu všude tam, 
kde je jí nedostatek. Paní 
Marie Beránková, která 
naše zařízení pravidelně 
navštěvuje se svými psy, 
ukázala dětem prak  ckou 
ukázku, jak se polohuje 
klient a pes, aby mezi nimi 
proběhla souhra a klient 
mohl správně relaxovat. 
Dě   nám na oplátku uká-
zaly své vystoupení, se 
kterým se předvedly na 
Bystřických hodech. Do-
mov Kamélie Křižanov (bý-

valý Ústav sociální péče Křižanov) 
prochází tzv. transformací. Na zákla-
dě této transformace bylo vystavě-
no v roce 2015 DOZP v Bystřici nad 
Pernštejnem. Domov pro osoby se 
zdravotním pos  žením je celoroční 
pobytová služba v Bystřici s kapaci-
tou 12 klientů. V rámci této služby je 
mimo jiné nabízena ošetřovatelská 
péče, zajišťovaná vlastním zdravot-
nickým personálem. Více informací 
naleznete na: www.domovkame-
lie.cz. Velice děkujeme za vysazení 
krásné lípy na naši zahradu a pří-
jemnou návštěvu. Poděkování patří 
i všem pracovníkům. 

Alexandra Ostrá, vedoucí 
domácnos   a sociální pracovnice

V týdnu od 10. do 14. prosince bu-
dou probíhat v Centru Eden v Bystřici 
nad Pernštejnem školní programy, te-
ma  cky zaměřené na tradice, zvyky a 
pověry spojené s obdobím Vánoc.

Prohlídky budou v tyto dny vždy 
v 8:30 a 10:30 hod. Termín je nutné 
předem zarezervovat u pana V. Cisá-
ra - vladimir@centrumeden.cz (tel.: 
730 898 697).

Dě   si s průvodcem prohlédnou 
Horáckou vesnici, kde se v jednotli-
vých chaloupkách seznámí s význa-
mem Vánoc z pohledu křesťanského 

i lidového.
Dozví se, jak prožívali toto období 

naši předci, co symbolizuje adventní 
věnec, jaké jsou náboženské a nená-
boženské tradice, ad.

Součás   programu je rukodělná 
dílna (v ceně programu).        

Programy jsou připravené pro sku-
pinky dě   do 25 osob.

Cena 100 Kč na osobu. Pedagogic-
ký dozor má vstup zdarma.

Délka komentované prohlídky je 
hodina a půl. Další informace nalez-
nete na www.centrumeden.cz

zábavní a poznávací park
v Bystřici nad Pernštejnem

Advent na Edenu

Dětské dílničky / loutkové divadlo / 
ukázka adventních tradic /  

soutěž s pohádkovými bytostmi / 
vánoční menu.

Vstupné: dospělı ́120 Kč, děti do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 80 Kč

8. prosince 2018 od 9.30 do 18.00

Změna programu vyhrazena.

• HLEDÁ PŘÍLEŽITOSTNÉHO PRŮVODCE NA SEZÓNU 
2019. Pozice je vhodná pro studenty, seniory a matky na 
MD. Zájemci se mohou hlásit Mgr. Haně Špičkové tel.: 
731 151 189,  hanka@centrumeden.cz
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ŠKOLSTVÍ

Bramborový květ Vysočiny 
– studentská odborná soutěž

Den lesa na Vrchové

Den otevřených dveří VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem

Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činnos  

Michal Šmerda na Mistrovství ČR v orbě 2018

Bramborový květ, který se pravidel-
ně koná v Humpolci, měl letos rekord-
ní počet zúčastněných škol. Opro   
jiným ročníkům se zúčastnilo 12 ze-
mědělských škol z celé České repub-
liky s celkovým počtem soutěžících 
24. Opět ani naši studen   4. ročníku 
oboru AGROPODNIKÁNÍ nezaháleli. 
Do boje pod vedením pana učitele 
Hegera se vypravila Jana Hořínková a 
Michal Novotný. A že to byl boj velice 
úspěšný! Michal Novotný o pár bodí-
ků nedosáhl až na samý vrchol a ob-
sadil tak krásné 2. místo. Jana se mezi 
převahou chlapců umís  la v první po-
lovině na licho  vém 12. místě.

Bramborový květ má dlouhou, 
sedmnác  letou tradici. Soutěž se za-

měřuje na vědomos   a dovednos   
v oblas   pěstování, zpracování a vy-
uži   brambor – tradiční plodiny z Vy-
sočiny. Opět bylo potřeba prokázat 
komplexní znalos   z pěs  telského 
oboru. Znalos  , kterými se pak naši 
studen   prezentují ve fi rmách, kam 
po ukončení studia nastupují. Poptáv-
ka po našich absolventech stále roste, 
a proto nás o to více těší, že se může-
me prezentovat i dosaženými úspěchy 
mezi silnou konkurencí českých země-
dělských škol.

Poděkování školy proto patří obě-
ma studentům za jejich příkladnou 
reprezentaci a také panu učiteli Hege-
rovi za důkladnou přípravu studentů a 
doprovod během soutěže.

Tomáš Krejčí

V červnu 2018 měla naše škola možnost zúčastnit se společně se ZŠ Nádraž-
ní 615 projektu s názvem MINI GLOBE GAMES. Tento projekt se uskutečnil 
nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, na Vrchové u Karasína. Na úvod jsme si 
vyslechli výklad lesníka pana Juračky, který nám řekl něco o lese a problema-
 ce velkého sucha. Po tomto výkladu a malém občerstvení byli studen   a žáci 

rozděleni do šes   skupin. Každá ze skupin měla vykonat určité úkoly. Např. 
měření výšky stromu, průměru kmene, hledání pokladu (geocaching) pomocí 
GPS a péče o stromy. Po splnění všech úkolů a lehkém obědě, který zajis  lo 
Lesní společenství obcí s.r.o., si studen   a žáci vyplnili krátký skupinový test. 
Poté následovalo vyhodnocení a vyhlášení skupin. Skupiny, které měly stej-
ný počet bodů, se utkaly v tzv. „šiškovém rozstřelu”, kde bylo cílem trefi t se 
šiškou na určené místo. Po tomto rozstřelu se vyhodno  la místa skupin a pro-
běhlo vyhlášení vítězných skupin. Vyhlášení se také zúčastnil starosta města 
Bystřice nad Pernštejnem pan Ing. Karel Pačiska, kterému  mto děkujeme za 
poskytnu   a předání věcných cen. Dále také děkujeme i Lesnímu společenství 
obcí s.r.o., organizátorům akce – manželům Zamazalovým, ale i pedagogům a 
ostatním žákům a studentům za účast na tomto projektu.

Zdeňka Hájková, Julie Melounová a Adéla Halamková,
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem upozorňuje všechny existující i bu-
doucí podnikatele v zemědělství, že od prosince 2018 do dubna 2019 bude 
probíhat další kurz pro výkon obecných zemědělských činnos  . 

Kurz je určen ak  vním zemědělcům, kteří neabsolvovali některý ze země-
dělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifi kační 
požadavky stanovené čl. 4 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 4945/2002-
1000, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

Cílem kurzu je osvojit si nové progresivní znalos   nutné pro úspěšné pro-
vozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku.

Organizace kurzu - forma prezenčního studia a samostudia s konzultacemi 
v rozsahu 300 hodin. Prezenční výuka odborných modulů 198 hodin, samo-
statná praxe v podnicích (na vlastní farmě) a zpracování závěrečné práce v 
rozsahu 102 hodin.

Termín: zahájení při minimálním počtu 8 uchazečů, výuka pravidelně od 
prosince vždy v pátek a v sobotu.

Závěrečná zkouška: ústní obhajoba zadaného absolventského projektu. 
Výstupním cer  fi kátem je osvědčení.

Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Solaře na tel.: 566 686 404, mobil 
737 947 480, e-mail: solar.ivo@szesby.cz, nebo na sekretariátu školy, tel.: 
566 686 401, e-mail: info@szesby.cz.

V krátkos   si připomeňme i naši 
první účast na Mistrovství republiky 
v orbě konvenčním pluhem. Naši 
školu reprezentoval v nejpres  žnější 
kategorii dvouradličných konvenč-
ních pluhů. Konkurencí mu byli spe-
cialisté z oboru se stovkami „odora-

ných“ hodin. Projevila se i nervozita 
a výsledek na konci startovního 
pole Michala hodně mrzel. S hlavou 
vzhůru však prohlásil, že jestli bude 
mít příležitost to někdy napravit, tak 
se opět zúčastní.

Poděkování patří panu Ing. Duf-

kovi, který nám laskavě zapůjčil 
soutěžní pluh a traktor JOHN 
DEERE, se kterým jsme soutěž 
absolvovali. Stejně tak poděkuj-
me i panu učiteli Visingrovi za 
příkladné vedení našeho stu-
denta na národní soutěži.

Dovolte nám pozvat Vás všechny 
na návštěvu k nám do školy. Chys-
táme to  ž velký DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ s názvem „TRH FARMÁŘŮ“, 
a to 10. 11. 2018 od 8:00 do 13:00 
hodin v areálu školy.

Připravujeme pro Vás mnoho za-
jímavých ak  vit, kterými bychom 
Vám chtěli přiblížit nejenom naši 
školu, ale také naše partnery, se kte-
rými spolupracujeme při výuce na-
šich studentů. Namátkou z našeho 
programu vybíráme např. prezen-
tace partnerských fi rem WERA (vý-
stava produkční řady nářadí), Spo-
lečnost Bohuňov a STROM JOHN 
DEERE (výstava traktorů), PEUGEOT 
KOPECKÝ (výstava nových modelů 
automobilky), PROAGRO Radešín-
ská Svratka a Moreau AGRI (výstava 
manipulační techniky) a PAVERO 
DUDEK (výstava drobné zahradní 
techniky).

Pro soutěživé typy chystáme sou-

těž v převážení balíků slámy mani-
pulátorem o hodnotné ceny, dále 
jízdu zručnos   se zahradním trak-
tůrkem pro menší účastníky a sou-
těžní cestovatelský kvíz pro všechny 
o sladké odměny. Rádi Vám předsta-
víme v reálu naše školní učebny a 
představíme studijní a učební obory, 
pozveme Vás k nahlédnu   do dílen. 

A abyste si od nás také něco moh-
li odnést, tak jsme pozvali Centrum 
EDEN s prodejem jejich farmářských 
výrobků a výrobků Centra EDEN, 
nabídneme Vám k ochutnávce pivo 
z pivovaru Eden, jablka od pana 
Práška z Borače, proutěné zboží od 
pana Fulnečka a drobné občerstvení 
od našich mladých kuchařů přímo 
v areálu školy.

Všichni jste srdečně zváni, neje-
nom se zájmem o studium, prostě 
se rádi uvidíme s co největším po-
čtem lidí a představíme se Vám.
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Naše putování po Azurovém pobřeží 
Dne 22. 9. 2018 se velká část bystřic-

kého gymnázia čítající zhruba šedesát 
lidí vydala na dalekou pouť do jižní 
Francie. Cesta autobusem, která trvala 
zhruba dvacet hodin, byla především 
pro naši tělesnou schránku hodně ná-
ročná. Proto se nedivte, že i když jsme 
si druhý den vychutnali Marseille s její 
bazilikou Notre Dame de la Garde 
a ostrovem If, který se proslavil díky 
románu Alexandra Dumase staršího-
-Hrabě Monte Christo, jsme se všichni 
těšili v neděli vpodvečer na pěkné a 
pohodlné pokoje, jež se nacházely 
v příjemném hotelu v centru Cannes.

A pak už vše šlo jak po másle - ráno 
jsme vždycky brzy vstali, nasnídali se 
a odjeli na výlet. Večer jsme se pak 
vraceli unavení a hladoví, ale nikdo 
si nestěžoval, neboť náš program 
byl vskutku nabitý a nádherný. Tře   
den zájezdu jsme navš  vili městečko 
Fréjus, které je nazýváno Pompeje-
mi  Provence díky svým pozůstatkům 
z období římské nadvlády nad dnešní 
Francií. Po této zastávce připomínající 
starověkou historii jsme pokračovali v 
cestě do známého Saint Tropez, kte-
ré se proslavilo především sérií fi lmů 
Četník ze Saint Tropez. Odtud jsme se 
přeplavili na ostrov Porquerolles a užili 
si nádherné koupání v moři. 

Čtvrtý den jsme sice strávili více 
času v autobuse, ale stálo to za to. 
Hned ráno jsme dojeli do městečka 
Grasse, známého svými vonnými 
esencemi. Jednu z „továren“ na výro-
bu parfémů - Fragonard jsme proto i 
navš  vili. Poté už jsme zamířili do ka-
ňonu Verdon, který je považován za 
jeden z nejkrásnějších v Evropě. Od-
váželi jsme si odtud spoustu krásných 
fotek a dojmů, neboť jsme měli mož-
nost jet čás   kaňonu po řece Verdon 
na šlapadlech. 

Pátý den byl opro   předchozímu 

domů. Před gymnázium 
jsme šťastně dorazili asi 
ve 14 hodin v pátek 
28. 9. 

Myslím, že mohu za 
nás – studenty podě-
kovat našim rodičům, 
že nám umožnili se zá-
jezdu zúčastnit, i vyuču-
jícím, kteří se zasloužili 
o to, že jsme si zájezd 
užili a vrá  li se zpět na-
plněni mnoha novými 
poznatky a nezapome-
nutelnými zážitky.

Ladislava Strašilová,
studentka kvarty, 

gymnázium

opět založen na kráse měst. Hlavním 
cílem cesty bylo město Nice s jeho 
slavnou promenádou des Anglais a 
samozřejmě s koupáním na jeho plá-
žích prozářených sluncem. Odpoled-
ne nám v náročném programu koneč-
ně zůstal čas na prohlídku města, ve 
kterém jsme byli ubytováni. Cannes je 
známé především svým fi lmovým fes-
 valem, ale i v jeho všedních dnech je 

v něm stále co objevovat a obdivovat.
Šestý, a tudíž poslední den jsme za-

čali prohlídkou půvabné vesničky Éze, 
nacházející se 427 m. n. m. a poskytu-
jící nádherné výhledy na Azurové po-
břeží. Zde jsme ovšem mohli být jen 
chvíli, protože hlavním bodem progra-
mu bylo Monacké knížectví a Monte 
Carlo. Prošli jsme si Oceánografi cké 
muzeum, nahlédli jsme i do proslulé-
ho kasina. Kochali jsme se pohledem 
nejen na krásně upravené čisté bo-
haté město, ale také na automobily 
luxusních značek Porsche, Ferrari či 
Lamborghini, které se zde vyskytují 
naprosto běžně. 

Poté už následovala jen cesta 

 BYSTŘICKÉ GYMNÁZIUM OPĚT ÚSPĚŠNÉ
Dne 13. 9. 2018 se v univerzitním kině Scala v Brně konalo setkání ředi-

telů středních škol s rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem 
Bekem, Ph.D.

Na programu byla prezentace jednotlivých fakult, představení nové stu-
dijní nabídky, komunikační kampaně, kariérního centra. Analyzovaly se i 
důvody studijní neúspěšnos  . Následovalo srovnání středních škol, jejichž 
absolven   pokračují ve studiu na některé z deví   fakult Masarykovy univer-
zity. Potěšující zprávou byl fakt, že bystřické gymnázium bylo uvedeno mezi 
dese   nejlepšími středními školami v rámci celorepublikového měřítka.

A to je ta chvíle, kdy si člověk uvědomí, že každodenní práce s mladými 
lidmi je smysluplná a zároveň je pyšný na kvalitní výchovně-vzdělávací pro-
ces spočívající ve vysoké profesionalitě pedagogického sboru.

Hana Borková – zástupkyně ředitele školy

Vlčí máky znovu ve všech krajích! 
Nově i v Bystřici na gymnáziu!

Letos v listopadu pořádá společ-
nost Post Bellum (www.postbellum.
cz) už počtvrté veřejnou sbírku ke 
Dni válečných veteránů. Tento svá-
tek se slaví 11. 11. po celém světě, 
především v anglosaských zemích. 
Rádi bychom, aby více zakořenil i 
u nás. Aby si lidé (alespoň) jednou 
za rok připomněli ty, kteří bojovali 
na bojiš  ch druhé světové války či 
v době nedávné sloužili např. v Iráku 
či Afghánistánu. Chceme, aby se na 
jejich příběhy nezapomnělo. Každý, 
kdo si během sbírkových dní od 1. 
do 11. listopadu 2018 pořídí sym-
bol tohoto dne – květ vlčího máku, 
přispěje do sbírky. Díky získaným 
penězům budeme moci pro archiv 
Paměť národa (www.pametna-
roda.cz) natočit další vzpomínky 
válečných veteránů a lidí, kteří bo-
jovali za svobodu a demokracii, za 
svobodné Československo. 

Sbírková místa s kasičkami v ru-
kou dobrovolníků najdete v ulicích 
Bystřice n. P. nebo v budově gymná-

zia. Seznam všech míst najdete na 
www.denveteranu.cz. V minulém 
roce přispěli lidé do sbírky celkem 
750 000 Kč. 

V rámci sbírkové akce proběhne 
v tomto týdnu v budově gymná-
zia přednáška Válečných veteránů 
Armády ČR, kteří slouží na misích 
v zahraničí. 

Část komunikační kampaně ke 
sbírce připravila v roce 2017 pro 
Post Bellum zdarma reklamní agen-
tura Young & Rubicam ve spolupráci 
s Bistro Films. Silný video spot inspi-
rovaný příběhem veterána Karla Br-
hela (1922–2006) se vysílal v České 
televizi i v řadě kin po celé ČR. 

Více na www.denveteranu.cz,   
www.postbellum.cz, www.pamet-
naroda.cz

Libor Veselý, garant akce

Gymnázium mezi dese   nejlepšími středními školami
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Clavicula, cellula, 
mandibula, musculus 

Tuto záhadnou větu už naši osmáci nepovažují za tajuplné 
zaklínadlo z Harryho Po  era, ale ví, že se jedná o la  nské názvy 
čás   lidského těla. To se mohli dozvědět díky projektu, na kte-
rém pracovali ve škole, v rámci Evropského dne jazyků. Ostatní 
ročníky nezůstaly pozadu. Celý den se nesl v krea  vním duchu. 
Čtvrťáci získávali informace o Francii, protože zde žije jeden z 
jejich spolužáků, prvňáci spolu se svými patrony deváťáky vy-
ráběli vlajky, trička, učili se anglické písničky a to vše s bohatým 
občerstvením v podobě anglického čaje a sušenek. Zpívalo se, 
tvořilo, pracovalo s mapou, vyhledávalo na internetu, luš  ly se 
křížovky, pouštěly fotky, zkrátka nikdo nezahálel. Z jednotlivých 
tříd bylo možno slyšet francouzš  nu, anglič  nu, ruš  nu, řeč  -
nu, ale i slovenš  nu a la  nu. Odhaduje se, že počet jazyků na 
naší zeměkouli je kolem šes    síc. Je tedy stále co zkoumat. 

Radka Hanychová, Ivana Blajzeová, ZŠ TGM

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO ANGLIE
Žáci 8. a 9. ročníků si měli možnost 

ve dnech 17. až 22. 9. 2018 vyzkoušet 
své znalos   anglič  ny v praxi. A nejen 
to, přivezli si domů spoustu nezapo-
menutelných zážitků.

Dostat se do cizí země sice trvalo 
20 hodin, ale v luxusním autobuse si 
dlouhou cestu všichni zpříjemňovali 
sledováním zábavných fi lmů, poslou-
cháním hudby či hraním her na své 
vlastní dotykové minitelevizi, zabudo-
vané do opěradla před nimi. Nadšeně 
obdivovali i krásu okol-
ních zemí, kterými jsme 
projížděli, Německa, 
Belgie a Francie, kde 
vrcholným zážitkem 
byla cesta podmořským 
Eurotunelem do Anglie.

První velká celodenní 
zastávka se konala v uni-
verzitním městě Oxfor-
du, kde jsme byli také 
ubytováni v rodinách. 
Žáci navš  vili jedno 
z nejlepších etnografi c-
kých muzeí světa Pi  -
-Rivers Museum, na ko-
leji Christ Church viděli, 
kde se zdejší studen   
učí, stravují i bydlí, pak 
v obrovském nákupním 
centru utra  li většinu 

kapesného. Plní napě   očekávali pří-
jezd rodin, do kterých byli  po dvou až 
čtyřech přiřazeni. 

Druhý den ráno 52 dě   nastoupilo 
opět do autobusu a během jízdy do 
města Warwick vyprávěly ostatním 
o seznamování a večeři v rodinách. 
Prohlídka Warwick Castle s bludiš-
těm a bohatým programem učaro-
vala každému. Následovala návštěva 
města Stra  ord, rodiště Williama 
Shakespeara, a večerní návrat ke 

„svým“ rodinám s další dávkou ang-
lické konverzace při večeři.

Tře   den jsme se i přes nepříznivé 
počasí vydali ke světoznámým kame-
nům Stonehenge, prohlédli si měs-
tečko Salisbury i s jeho úchvatnou 
katedrálou a den zakončili procházkou 
kolem kamenného kruhu Avebury. Po 
poslední noci strávené v anglických 
rodinách nás čekal hřeb zájezdu, ce-
lodenní prohlídka Londýna. A že bylo 
na co koukat! London Eye, Houses of 

PODZIM V BYSTŘICKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
V týdnu od 16. do 18. října se 

v podvečerních hodinách rozzářilo 
naše město  stovkami lampionů. 
Malí předškoláčci se svými rodiči 
přišli na akce pořádané  mateř-

Parliament, Westminster Abbey, Whi-
tehall, Horse Guards, Buckingham 
Palace, Trafalgar Square, Covent Gar-
den atd. Vše bylo završeno plavbou 
po Temži s vyhlídkou na další známé 
památky Londýna, např. Tower of 
London, St. Pauĺ s Cathedral, The Glo-
be a Tower Bridge. Myslíme si, že je 
rozhodně na co vzpomínat a stojí za to 
se učit cizím jazykům.

Vyučující jazyků,  
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

skými školami. Těšili se z uspávání 
broučků, pohádkových soutěží a 
setkání s podzimníčkem. A proto-
že nám přálo i počasí, užili jsme si 
společného setkání až do setmění, 

kdy  jsme prošli městem s rozsví-
cenými lampiony.  S přáním krás-
ného podzimu jsme se rozcházeli 
a pospíchali domů do teplých po-
stýlek.

Jedna akce skončila a my už se 
teď těšíme na další akce, kdy se 
zase všichni sejdeme.

Dě   a zaměstnanci 
bystřických MŠ
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Ještě stále pla  , že „řemeslo má zlaté dno“?
Za  mco kdysi u nás pla  lo okříd-

lené rčení o „řemesle, které má zlaté 
dno“, dnes se zdá, že situace je jiná. 
Klasická tradiční řemesla vymírají 
nebo se stávají pouhou atrakcí na 
jarmarcích, v různých skanzenech a 
muzeích, velké strojírenské podniky 
trpí nedostatkem kvalifi kovaných děl-
níků, kdysi vyhlášená střední odborná 
učiliště ruší učební obory, protože o 
ně není mezi mladými lidmi zájem. 
Struktura společnos   se mění, zdá 
se, že mladí lidé už nechtějí manuálně 
pracovat a zhlédli se v módních profe-
sích obchodních cestujících, realitních 
makléřů, pojišťovacích agentů atd.

Věříme, že to, co je popsáno výše, 
nebude v budoucnu pla  t o žácích 
tře  ho a čtvrtého ročníku naší školy, 
kteří byli v polovině října v rámci pro-
jektu MAP II pozváni do Škrdlovic na 
VANDROVÁNÍ  ZA  ŘEMESLY. Malí van-
drovníci se sice k mistrům starých ře-

mesel nechali zavézt pohodlným mo-
derním autobusem,  zato vyprávění a 
vlastní rukodělná činnost pánů mistrů 
je vrá  ly o pár stale   do minulos  . 
Zájem a nadšení dě   si získal mistr 
truhlář a řezbář, pod jehož vedením si 
vyrobily dřevěný přívěšek, i mistr vče-
lař, který jim přiblížil organizaci života 
ve včelích společenstvech, získávání 
medu a s nímž si vyrobily svíčky z včelí-
ho vosku. Ovšem pro 
dě   nejpřitažlivější 
byla profese skláře a 
jeho práce ve sklářské 
hu  , kde dě   měly 
možnost vyrobit si 
svou vlastní pamětní 
skleněnou  minci.

Podobné zážitky 
jsou pro dě   jistě 
nezapomenutelné 
a přísloví "Řemeslo 
má zlaté dno" je stá-

VANDROVÁNÍM ZA ŘEMESLY

Dne 11. 10. jsme my, žáci čtvrtých 
ročníků, byli ve Škrdlovicích na pro-
gramu Vandrováním za řemesly. Po 
příjezdu nás paní učitelky rozdělily 
do tří skupin a během celého do-
poledne jsme navš  vili tři zastave-
ní, kde na nás čekali mistři skláři, 
mistr včelař a truhlář. Naše první 

MAPujeme s projektem
Pro pedagogy i žáky jsme připra-

vili hned od začátku školního roku 
řadu ak  vit, které mohou využít. 
Na Edenu proběhly preven  vní pro-
gramy, jak se chovat bezpečně na 
internetu, kde vystoupilo několik 
studentů gymnázia i vysokých škol. 
Na ZŠ Nádražní proběhla celodenní 
akce s programem, jak se chovat 
v krizových situacích. Podzimní škola 
vzdělávání pro pedagogy proběhla 
na Víru první víkend v říjnu, tématy 
byla komunikace, práce s informa-
cemi a médii a semináře k preven-
 vním programům. Nejrozsáhlejší 

ak  vitou bylo Vandrování za řemes-
ly, akce byla zaměřena na podporu 
polytechnické výchovy a kariéro-
vého poradenství žáků na prvním 
stupni. Autobusem jsme vyrazili do 
Škrdlovic, kde dě   čekala tři zasta-
vení: u mistra skláře, truhláře a vče-

laře. Na každém stanoviš   se dě   
dozvěděly spoustu nových informa-
cí. U skláře, mistra Oldy Šimpacha, 
kdy a jak vznikala výroba skla, jak se 
sklo taví, barví, tvaruje a stříhá, jak 
je sklo tvrdé i křehké zároveň; malí 
tovaryši si vyrazili peče  dlem do 
roztavené skleněné hmoty pamětní 
mince a ani učitelé nepřišli zkrátka, 
vyráběli si těžítka. U truhláře mis-
tra Marečka bylo k vidění mnoho 
druhů dřeva, mnoho nástrojů i vý-
robků; tovaryši opracovávali různé 
polotovary a ty si pak odváželi jako 
malou pozornost. Zastavení u mistra 
včelaře, pana Kocandy, bylo voňavé 

a sladké zároveň, tady se dě   do-
zvěděly, kolik kilometrů včela za 
den ule  , jak se mění funkce včely 
v úlu a proč bez matky včelstvo za-
hyne; nakonec si vytvořily svíčky 
ze včelího vosku. Do výuky chystá-
me ke každému řemeslu pracovní 
listy a Vandrovní knížku, do které 
by si měly dě   všechna zastavení 
zaznamenávat a na konci projektu 
vyhodno  t, které řemeslo je jim 
nejbližší a třeba by se mu v bu-
doucnu chtěly opravdu věnovat. 
V listopadu chystáme pro druhý 
stupeň ZŠ naučné programy v Al-
ternátoru Třebíč. 

J. Zelená

zastavení bylo u včelaře. Zde jsme si 
povídali o životě včel, vysvětlili jsme 
si, proč jsou důležité pro život nás 
všech, ukázali si, jak žijí včely v úlu, 
jelikož jeho jedna stěna byla skle-
něná, ochutnali jsme včelí produkty 
a z včelího vosku si vyrobili svíčku. 
Druhé naše zastavení bylo u mistra 

PUTOVÁNÍ 
ZA ŘEMESLY

Ve středu 10. 10. 2018 se učitelé 
a žáci naší školy spolu se ZŠ Písečné 
zúčastnili ve Škrdlovicích tema  c-
kého dopoledne s názvem: Putová-
ní za řemesly. Tato akce je součás   
projektu EU – MAP, ve kterém je 
naše škola úspěšně zapojena již 
druhým rokem. Hlavním cílem 
projektu je rozšířit znalos   žáků 
v oblas   čtenářské gramotnos   a 
vypěstovat u žáků zájem o tradiční 
hodnoty. 

Ve Škrdlovicích byly připraveny 
tři dílny: sklářská, výroba šperků 
a včelařská. V každé dílně jsme si 
všichni mohli vyrobit vlastní vý-
robek. Rovněž jsme se dozvěděli 
spoustu užitečných informací bě-
hem poutavého vyprávění o těchto 
řemeslech.

Příjemně prožité dopoledne bylo 
zakončeno obědem. Věříme, že 
toto poučné setkání s řemesly při-
spěje k další mo  vaci žáků při výbě-
ru jejich budoucí profese.  

Anna Tomanová, 
učitelka ZŠ Tyršova 106

truhláře. Povídali jsme si o původ-
ních řemeslech, která se zabývala 
zpracováním dřeva a výrobou dřevě-
ných výrobků. Náš mistr byl řezbář a 
ukázal nám, jak se vyrábí misky, lžíce 
a jiné dřevěné výrobky. Sami jsme 
si obrousili takové dřevěné koleč-
ko, a když jsme to měli hotové, tak 
nám na něj mistr připevnil šňůrku 
a náhrdelník byl na světě. Poslední 
zastavení bylo ve sklárnách. Mistři 
skláři nám pověděli a ukázali, jak 
se vyrábí výrobky z taveného skla. 
Viděli jsme, že horká sklovina je 
měkká, dá se pěkně tvarovat, ale 
musí se s ní pracovat rychle a musí 
se několikrát vkládat do pece, kde je 
vysoká teplota. I zde jsme si pomocí 
mistrů vyrobili na památku dáreček, 
a to minci z taveného skla. Pro nás 
všechny to byl velmi pěkný den plný 
krásných zážitků. Děkujeme paní 
Zelené za organizaci a p. učitelkám, 

že nás na takovou exkurzi vzaly. Žáci 
4. A a 4. B  ZŠ Nádražní Bystřice n. P.

Pár slov na závěr. Cílem celého van-
drování bylo přiblížit dětem historii 
a význam původních řemesel, prak  c-
ky je seznámit s některými řemesly a 
dát jim možnost si vyzkoušet rukoděl-
né činnos  . Tato exkurze, která byla 
součás   výuky a plná zážitkové peda-
gogiky, tyto cíle naplnila.

Velké poděkování patří pracovní-
kům MAP II Bystřice n. P. za přípravu 
a organizaci tohoto velmi vydařeného 
projektu. 

M. Klečková a P. Tomášková, 
učitelky ZŠ Nádražní 615

le pravdivé. Ačkoliv českých zlatých 
ručiček ubývá, stále se najdou lidé, 
kteří jsou šikovní a svou práci dělají s 
láskou a poc  vě. A tak snad díky jejich 
ochotě podělit se o nadšení pro své 
řemeslo s mladou generací zlaté české 
ručičky nebudou minulos  .

H. Nosková, ZŠ TGM
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
 3.

V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SE VZPOMÍNALO NA 

OTOKARA BŘEZINU
Začátek podzimu byl vhodnou dobou, kdy 

bylo na místě obrá  t se k pramenům informací 
o básníkovi, který otevřel prostor pro moder-
ní českou poezii. Nejvýznamnější představitel 
básnického symbolismu se  mto uměleckým 
směrem přihlásil k mohutnému proudu fran-
couzských modernistů, kterými byli např. Char-
les Baudelaire nebo Paul Verlaine. Jeho poezie 
byla zcela výjimečná nejen díky formě, ale též 
hlubokým pohledům do lidské duše i nesmír-
ným prostorám nekonečného kosmu. Jeho 
fi lozofi cké eseje mají nespornou nadčasovou 

kvalitu, jsou zdrojem fi lozofi ckého myšlení i dnes. Díky těmto kvalitám byl 
Otokar Březina opakovaně navržen na Nobelovu cenu a byly mu nabídnuty 
katedry fi lozofi e na Karlově i Masarykově univerzitě.

Vysoké hodnocení jeho poezie vyšlo z pera významného meziválečného 
kri  ka Arne Nováka: „Šest Březinových sbírek znamená nejmohutnější roz-
pě   českého básnického umění od obrození národního.“ Tím spíš překvapí 
okolnost. Že okrouhlé výročí autorova narození – 13. září 1868 – nenašlo na 
naší mediální scéně odpovídající ohlas. O to více je třeba ocenit inicia  vu 
bystřické Městské knihovny, která pozvala na 2. října nejen zájemce o poezii, 
ale i pravidelné návštěvníky setkání s hosty z Tišnova. Ti vystoupili s kompo-
novaným pořadem Zrození básníka. Jako vždy vnímavé publikum ocenilo i 
okolnost, že oba interpre   veršů i písní byli mladí lidé, jejichž výkony byly 
prosty jakékoli formálnos  .

Březinovy básně a úryvky z korespondence přednesl Kryštof Bartoš, člen 
činohry Klicperova divadla v Hradci Králové, francouzské šansony v podání 
Jana Brdíčka skvěle souzněly s verši prostoupenými duchem francouzské 
moderny. Přátelská, lze říci vřelá atmosféra vyplývající z kouzla okamžiku a 
také z vstřícného přístupu osazenstva knihovny splynula s vůní začínajícího 
podzimu, času na Vysočině nejkrásnějšího.

Vlasta Urbánková

Pro zpříjemnění podzimních večerů nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nových knih.

Knihy pro dospělé:
   100 let českého sportu: 1918 – 2018
Ark Frank van  Severní Amerika
Bílek Jiří   Československé legie na frontách 
   1. světové války
Boučková Tereza  Závod s časem: 99 nejrychlejších fejetonů
Čermák Vladimír  1968: kořeny tragédie
Denková Melita  Tajný deník Blanky z Valois
Emmert Fran  šek  Zrození republiky: národní revoluce 1918
Fišar Jiří   Pod Annapurnou svítá modře
Goleman Daniel  Emoční inteligence
Chalupová Lenka  Liščí tanec
Jurman Oldřich  Na okraji temna
Křesťan Rudolf  Tajemné kotě, aneb, 95 fejetonů, které 
   se autorovi oko  ly
Marx Laura  Věnce: dekorace dveří a stěn na míru
Morris Heather  Tatér z Osvě  mi
Mróz Remigiusz  Nenalezená
Nesbo Jo   Lovci hlav
Novák Jan A.  První republika: zamlčená historie
Prokop Josef  Marie Terezie: symfonie života velké císařovny
Slimáková Margit  Velmi osobní kniha o zdraví
Tepperwein Kurt  Jsem z tebe nemocný!
Třeš  ková Radka  Veselí
Vondruška Vlas  mil  Epištoly o elitách lidu
Williams John  Můj syn není Rain Man

Knihy pro mládež:
Adamec Miroslav  To dáme, dědo!
Březinová Ivona  Ňouma z áčka
Hudáčková Barochová Věra Škola, základ malérů
Mar  nek Jiří  Naší republice je 100 let: 1918 – 2018
Rodkey Geoff   Dvojčata na bitevním poli
Susa Jan   Autoškolka
Válková Veronika  Karel IV. slavný český král

Můj Africký příběh

Keňa očima spisovatelky a 
bývalé dobrovolnice paní 
Hany Hindrákové – to byl 
příjemně strávený podve-
čer 15. října 2018 v městské 
knihovně. Po skončení be-
sedy bylo možné zakoupit 
si některou z autorčiných 
knih, nebo si udělat radost 
koupí krásného šperku vy-
robeného v daleké Africe.

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

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

Moje fotoalbum
Je večer. Jsem sama doma, ležím ve své postýlce a je mi 

smutno. Bojím se, protože je tu nezvyklé ticho. Neslyším: 
„Miri, pojď si udělat úkoly!“ ani Markův smích při sledo-
vání počítače. Neštěká ani náš pes Kesina, když honí naše 
kočky. Už vím, mám nápad. Budu si prohlížet naše fotky. 
Na první stránce fotoalbumu jsem já jako miminko s mojí 
maminkou. Mám ji moc ráda. Bez mamky by můj domov 
snad vůbec nebyl. A můj bratr by už vůbec nežil, proto-
že mu pořád musí připravovat jídlo. Marek je můj starší 
bratr. Na téhle fotce je v dresu. Strašně rád hraje fotbal 
a já mu s našima chodím fandit. Máme radost, když dá 
gól. Tady je moje nejstarší sestřička Míša. Je postižená, 
ale rádi se o ni  staráme. Po tátovi je mi smutno nejvíce, 
protože je právě teď v nemocnici. Dám si jeho fotku na 
stolek, abych ho měla pořád na očích. Na téhle fotce jsme 
všichni dohromady. Jsme na Prčolíku. To je kopec u naší 
ulice. Všichni se tu scházíme při pálení čarodějnic. Je tu 
hezký výhled na naši vesnici Rožnou. Dospělí si povída-
jí, opíkají špekáčky a my děti běháme a hrajeme si spolu. 
Mám Rožnou ráda, protože tu máme krásné koupaliště, 
hřiště a spoustu akcí. Prohlížím si fotky z pouti, dne dětí 
a uspávání broučků. A hele tady jsme na procházce. Jde-
me k potoku a krmíme kačeny. Najednou slyším auto. Náš 
dům ožívá, už tu není ticho jako předtím. Už jsem zase 
šťastná. Doma je nejkrásněji, když jsme všichni spolu.

Naplňujeme náš slib a s velkou rados   Vám přinášíme tře   pokračování 
seriálu dětských soutěžních literárních prací. Postupně budeme zveřejňo-
vat práce z letošního ročníku mezinárodní Dětské umělecké soutěže, která 
nesla téma „Můj domov“. Nejdříve vás seznámíme s literárními pracemi od 
našich nejmladších „spisovatelů“ z věkové kategorie od 6 do 8 let. Dnes uve-
řejňujeme práci osmileté Miroslavy Huserkové ze ZŠ Rožná, která v letošní 
soutěži obdržela 1. místo s názvem, Můj fotoalbum. 

Práce není redakčně upravována.

Mirko, děkujeme Ti za krásnou práci. Přejeme Ti, ať je Tvůj domov stále 
 m láskyplným místem kam se budeš vždy ráda vracet.  

Mikroregion Bystřicko
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ROK 1968 – PŘIPOMÍNKA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ

Na průčelí železniční stanice 
v Bystřici má pamětní desku želez-
ničář Stanislav Fiala. Byl zastřelen 
v podvečer 7. 5. 1945, tedy nedlou-
ho po přestřelce u lazaretu, dnešní 
ZŠ TGM. Stalo se tak před jeho do-

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA 
BYSTŘICE  NAD PERNŠTEJNEM - 40

Pamětní deska Stanislava Fialy
mem čp. 377 Na Skřipci. Dle pa-
mětníků stál se sousedy Šťastným a 
Navrá  lem u domku, když se blížili 
tři Němci. Začal před nimi couvat a 
chtěl se ztra  t. Ti ho chy  li, v kapse 
mu našli revolver a  m jej zastřelili.

Nečitelná deska byla v létě 2018 
restaurována při rekonstrukci že-
lezniční stanice. Text na ní zní: „ZA 
OSVOBOZENÍ VLASTI/ POLOŽIL ŽI-
VOT/ V REVOLUČNÍCH DNECH R. 
1945/ ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC/ 
STANISLAV FIALA/ ČEST JEHO PA-
MÁTCE!“

Hynek Jurman

Pokračujeme v sérii článků o událostech roku 1968, které na dalších více než 20 let zásadním způsobem ovlivnily poli  cký a společenský vývoj u nás. 
Rok 1968 přibližujeme zkrácenými kapitolami z knihy Bořivoje Nebojsy Normalizace, to je ono!, která vyšla v nakladatelství Sursum v roce 2001.

Jarmila Michálková, Hynek Jurman

10. ŽIVÉ POCHODNĚ

Ze zoufalství nad vstupem vojsk 
spáchali někteří občané sebevraždu. 
Mezi jinými i komunis  cký básník 
Stanislav Neumann, vnuk Stanislava 
Kostky Neumanna. Daleko drama  č-
tější chvíle měly nastat počátkem roku 
1969.

nedalekému Domu potravin. Tam na 
něj hodil přihlížející železničář kabát a 
snažil se ho uhasit. V roce 1990 vypo-
věděl, že sám Palach volal: „Hoďte na 
mě kabát!“

Pos  žený byl převezen do ne-
mocnice a už ve výtahu i později řekl 
sestrám a lékařům, že se zapálil na 
protest pro   všemu, co se tu děje. 
Že chtěl lidi vyburcovat z lhostejnos  . 
Chtěl zrušit cenzuru. A opakoval: „Ří-
kejte to všem.“ V dopise na rozlouče-
nou napsal, že protestuje především 
pro   rozšiřování  skoviny „Zprávy“ a 
pro   cenzuře.

Studen   začali držet hladovku a k 
Palachovým požadavkům se hlásilo 
stále více lidí. Jan měl radost z ohla-
sů, které mu lékaři četli. „Člověk musí 
bojovat pro   tomu zlu, na které právě 
stačí,“ říká Jan Palach v rozhovoru, kte-
rý s ním natočila MUDr. Kmuníčková.

Jan Palach zemřel po velkém utr-
pení 19. ledna. Pozdě večer mu sňal 
Olbram Zoubek posmrtnou masku 
a ještě v noci ji dal studentům, kteří 
drželi hladovku na místě činu u Mu-
zea. Posmrtná maska musela být brzy 
ukryta a sochař ji skrýval 20 let. 

Začaly se sbírat kondolenční archy. 
Rozloučení s Palachem proběhlo v 
Karolínu a dese   sícový průvod se 
ubíral přes Staroměstské náměs   k 
fi lozofi cké fakultě. Vlado Příkazský 
dostal úkol od předsedy vlády, aby vy-

pátral pochodeň č. 2. Ta byla opravdu 
připravena.

Pohřební průvod Jana Palacha to-
 ž sledoval 25. ledna v Pařížské ulici 

i osmnác  letý student šumperské 
průmyslovky Jan Zajíc. Během Pala-
chovy tryzny držel ve dnech 21. - 25. 
ledna hladovku. Byl silně rozrušený a 
plakal. Za měsíc, 25. února 1969, se 
Jan Zajíc (1950-1969) z Vítkova upálil 
jako pochodeň č. 2. Vnikl do domu 
čp. 39 na Václavském náměs   a zde 
se na schodech do kotelny polil hoř-
lavinou a vypil kyselinu, aby nemohl 
křičet. Asi v 13:50 se zapálil pomocí 
koudele a běžel dlouhou chodbou, 
kde se v průvanu rozhořel. Vyběhl 
na Václavák, ale přítomný člen VB ho 
hned zatlačil zpět. Zajíc se tedy vrá  l 
ke schodům do kotelny, vyběhl do 1. 
patra, tam se při  skl na zeď a v rozpa-
žení uhořel.

Jeho pohřeb se konal ve Vítkově 2. 
března. „Znám cenu života a vím, že 
je to to nejvyšší. Ale já hodně chci pro 
vás, pro všechny, a proto musím hod-
ně pla  t... Nenechte ze mne udělat 
blázna. Pozdravujte kluky, řeku a les.“

Čtyřice  letý technik Motorpalu 
Jihlava a také účastník mimořádného 
14. sjezdu, Evžen Plocek, se upaluje 
4. dubna 1969 na jihlavském náměs-
  Míru. „Neměl jsem jinou možnost 

protestu,“ říká v nemocnici před svou 
smr   9. dubna. Na pohřbu o tři dny 

později má pět  síc lidí. Zpráva o jeho 
obě   se smí objevit jen v místních 
novinách a dodnes o ní širší veřej-
nost neví.

Rudé právo později napíše (12. 1. 
1989 pod  tulkem „Bylo to hazar-
dérství“), že v dese   dnech po Pala-
chově činu se dalších 17 lidí pokusilo 
o sebevraždu. A samozřejmě tvrdí, že 
disiden   plánují totéž po 20 letech. 
Václav Havel tehdy skutečně dostal 
dopis od domnělého sebevraha a 
státní úřady na to upozornil i zahranič-
ním rozhlasem 9. ledna 1989. Mohlo 
jít to  ž o podvrh Bezpečnos  .

Jan Palach byl pohřben na Olšanech 
do hrobu č. 89. Nastupující normaliza-
ce však nepřipus  la ani veřejný hrob, 
kam by „nekalé živly“ mohly pokládat 
ky  ce. V noci 25. 10. 1973 byla rakev 
tajně vykopána a tělo spáleno. Urna 
byla převezena 
do Všetat a po 
několika měsících 
bylo povoleno její 
uložení v urnovém 
háji. I toto místo 
se stalo později 
cílem poli  ckých 
demonstrací. Pa-
mátku hořících 
pochodní komunisté v myslích lidí 
neuhasili...

(dokončení příště)
dle B. Nebojsy „Normalizace, to je ono!“

Byl to šok pro celou veřejnost, když 
16. ledna 1969 vzplála na Václavském 
náměs   v Praze první lidská pocho-
deň. Jednadvace  letý student fi lozo-
fi cké fakulty UK Jan Palach ze Všetat 
chtěl zoufalým činem vyburcovat 
veřejnost, která se povážlivě rychle 
smiřovala s kapitulantstvím. Jiří Palach 
řekl o svém bratrovi, že Jan hodně četl 
a za vzor si bral Husa, Žižku, Komen-
ského.

Jan Palach se polil hořlavinou, za-
pálil se u Národního muzea a běžel k 

PO STOPÁCH SPORTOVCŮ ANEB 
VODOMIL PODVANÁCTÉ - 8

12. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem 
Zubří zemí pomalu končí. Vyplněné legi  mace se odevzdávají 
v TIC v Bystřici osobně nebo poštou do 30. 11. 2018.

Losování výherců hlavních cen proběhne 1. prosince 2018 
během Vánočního koledování 2018. Výherci těchto cen budou 

upozorněni pořadateli. Účastníci, kteří uvedli e-mailovou adresu, budou in-
formováni i o dalších cenách, tedy o případných volných vstupenkách do 
Centra Eden a Šiklova mlýnu. Sledujte Bystřicko i městský web.

Hynek Jurman
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PROCHÁZKA CHUDOBÍNEM
Dávno už tomu, kdy jsem měl klu-

kovský sen spatřit jednou vypuštěnou 
přehradu a podívat se do míst, kde 
stával Chudobín. Četl jsem, že to byly 
ty nejkrásnější par  e v okolí! A ejhle, 
v polovině října 2018, pomalu na po-
kraji důchodového věku, se klukovský 
sen vyplnil. S podobně „mladými“ 
kluky jsme kráčeli po dně přehrady, 
kochali se přírodními par  emi a pak 
šplhali k unikátní borovici. Té se nor-
málně u nohou šplouchá voda, nyní 
jsme šplhali vyschlou kamenitou mo-
rénou hodně vysoko, abychom ji obja-
li. Viděli jsme úplně jiné údolí Svratky, 
kochali se a gratulovali si navzájem.

Hynek Jurman Běžný stavŘíjen 2018
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO KLEN ZVE NA TRADIČNÍ

30. 11. 2018

ZAČÁTEK: 20:00 
 

VELKÝ SÁL KULTURNÍHO
DOMU V BYSTŘICI NAD

PERNŠTEJNEM
K TANCI A POSLECHU ZAHRAJÍ KAPELY

OBČASNÁ SEŠLOST 
 

& 
FIRE BAND

Lenka Macháčková, Iveta Horáková, Jožka Pololáník, Roman Horák,

Marek Servít, Jiří Trávníček

Ozvučení zajišťuje SOUNDSERVIS Bystřice nad Pernštejnem 

Změna programu vyhrazena!

Těšit se můžete také na taneční vystoupení, lekci country tanců či

westernovou show. Vstupné je dobrovolné, veškerý výtěžekz akce bude využit

při stavbě nové skautské klubovny.

Skautské středisko KLEN zve na 
benefi ční Country bál

Začal nám podzim a s ním se ro-
zeběhla naplno činnost všech skaut-
ských oddílů. Tento rok jsme opět 
zaznamenali velký zájem dě   i jejich 
rodičů. A tak jsme rozšířili jednotli-
vé skautské oddíly o další družiny, 
abychom zájem byli schopni pokrýt. 
Největším problémem teď pro nás 
jsou nevyhovující prostory staré klu-
bovny, která je nyní využívána téměř 
celý týden. Neadekvátní zázemí řeší-
me ve spolupráci s městem. Aktuál-
ně je hotový projekt nové klubovny, 
která by měla sloužit nejen skau-
tům, ale i spolku Usměváčci a Lez-
cům z Vysočiny. Jedná se o projekt 
inves  čně náročný, proto se snaží-
me získat, coby nezisková organiza-
ce, peníze z různých zdrojů. Proběhl 
úspěšný benefi ční koncert Rock for 
Skaut, kde se vybralo 85.000 Kč, 
běží dárcovský projekt PřeKLENeme 
problémy, kde je aktuálně vybráno 
přes 60.000 Kč, podporu máme i 
od některých bystřických fi rem jako 
Wera či Mega-Tec, čehož si velmi 
ceníme. Největší díl z celkové část-
ky 9,5 milionu za stavbu by mohla 
pokrýt dotace od Ministerstva škol-
ství mládeže a tělovýchovy, na jejíž 
výsledek čekáme. A pak počítáme 
navzdory některým nesouhlasným 
reakcím s fi nanční podporou města 

Bystřice nad Pernštejnem. Ze všech 
oslovených stran kandidujících do 
obecního zastupitelstva jsme do-
stali souhlasné stanovisko od Hnu   
Otevřená radnice a ČSSD. Ostatní 
se nevyjádřili, přesto věříme, že i 
pro ně je stavba objektu, sloužícímu 
v budoucnu více jak 200 členům, zá-
sadní. Rádi bychom všechny občany 
Bystřicka  mto pozvali na poslední 
akci na podporu stavby nové skaut-
ské klubovny, kterou bude Country 
bál. Proběhne v pátek 30. 11. od 
20:00 ve velkém sále bystřického 
kulturního domu. Vstupné je dob-
rovolné a veškerý výtěžek z akce 
půjde na podporu výstavby nové 
skautské základny. A na co se mů-
žete těšit? Vystoupí kapely Občasná 
sešlost a Fire Band ve složení Lenka 
Macháčková, Iveta Horáková, Jož-
ka Pololáník, Roman Horák, Marek 
Servít a Jiří Trávníček. O výuku tan-
ce a taneční vystoupení se postará 
osvědčená žďárská skupina Tanza-
nit. A nebudou chybět pistolnická 
vystoupení a soutěže o hodnotné 
ceny. Přijďte podpořit dobrou věc 
a zároveň si užít hezký večer a po-
slechnout si hudbu divokého zápa-
du. Za bystřické skauty a skautky zve 

Luboš Gável - Upír
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15. 9. 2018: U23 Bra  slava muži: 71. Marek Totušek
15. 9. 2018: U23 Bra  slava ženy: 19. Isabela Sedláková, 36. Eliška Malíčková, 
40. Michala Illeková
22. - 23. 9. 2018 Čermákův memoriál Ostrava 
Junioři:  3. Robert König, 18. Vojtěch Holemý,        
Juniorky: 1. Isabela Sedláková, 3. Eliška Malíčková a Michala Illeková, 13. Nela 
Loukotová      
Kade  : 8 Vojtěch Holemý,                                  
Kadetky: 1. Isabela Sedláková, 2. Michala Illeková, 3. Eliška Malíčková, 13. Nela 
Loukotová     
23. 9. 2018 Senioři: 5. Robert König, 15. Vojtěch Holemý,  
Seniorky: 1. Isabela Sedláková, 3. Eliška Malíčková, 12. Nela Loukotová, 13. Ane-
ta Sapanelová 
23. 9. 2018 Junioři: 2. Robert König, 9. Vojtěch Holemý      
Juniorky: 1. Isabela Sedláková, 2. Eliška Malíčková, 9. Nela Loukotová, 10. Aneta 
Sapanelová

29. 9. 2018 ECC Manchester:  1. Marek Totušek
6. 10. 2018 Babylon Cup Liberec: 1. Michala Illeková, 7. Daniela Prokešová 
a 19. Petra Kozlová
13. - 14. 10. 2018 ECC Šamorín 
Děvčata:  32. M. Illeková, 57. I. Sedláková, 63. E. Malíčková ze 142 startujících,
Družstvo I. Sedláková, E. Malíčková a M. Illeková obsadilo 7. místo z 23 družstev
12. - 13. 10. 2018 Magistrátní turnaj Praha 
Mladší žáci: děvčata 7. Kateřina Illeková, 8. Barbora Hašková 19. Sofi e Hašková, 
Minižáci: 1. Kateřina Illeková, 10. Ladislav Hašek 

Mezinárodní turnaj Babylon Cup je Michala Illeková z TJ Sokol Bystřice n. P. na 1. místě 
a Daniela Prokešová z TJ Sokol Bystřice n. P. na 7. místě

ECC Manchester je Marek Totušek z TJ Sokol Bystřice n. P. 
na 1. místě. 

Akce Pojď hrát hokej počtvrté v Bystřici
V neděli 23. září 2018 se od 16:00 

na Zimním stadionu v Bystřici nad 
Pernštejnem uskutečnila náborová 
akce Pojď hrát hokej v rámci Týdne 
hokeje. Akci organizoval místní ho-
kejový klub BK Zubři Bystřice nad 
Pernštejnem za podpory Českého 
svazu ledního hokeje. V našich pod-
mínkách se jednalo o čtvrtou velkou 
náborovou akci, jelikož hokejový klub 
je ak  vní 3,5 roku. Akce byla určena 
pro dě   od 4 do 8 let, které nemají 
zkušenos   s ledním hokejem. Akce 
se zúčastnilo celkem 11 dě  .

Nejprve bylo třeba provést admi-
nistra  vní úkony spojené s registrací 

dě   a vyplněním formulářů. Následně 
byl dětem předán dres české hokejo-
vé reprezentace a další upomínkové 
předměty. Rodiče dětem na dres 
napsali jméno a zárověn obdrželi sa-
molepku na helmu se jménem dítěte. 
Následovala prezentace obsahující 
informace o chodu klubu, organizaci 
náborové akce a také informace o 
činnos   ČSLH. Rodičům byl předsta-
ven lední hokej jako ideální sport pro 
vývoj a růst dě  . Měli možnost si pro-
hlédnout hokejovou výstroj, která dě   
na ledě chrání a byly jim předány in-
formace o organizaci mládežnického 
hokeje v místním klubu.

Po prezentaci se odešlo do šaten, 
kde následovalo převlékání. Zde byla 
možnost zapůjčení bruslí, helem, 
hokejek a chráničů. Většina dě   byla 
dobře vybavena. Převlékání bylo 
rychlé i díky pomoci trenérů a rodi-
čů. Poté již nebránilo nic ak  vitám na 
ledě. Trenéři rozdělili hřiště na tře  -
ny, aby se mohli věnovat dětem na 
různém výkonnostním stupni. Nej-
menší dě   se za pomoci hrazdiček 
poprvé seznamovaly s ledem. Je tře-
ba říct, že jim to šlo skvěle. Zlepšova-
ly se každou minutou. Pro již bruslící 
dě   byla připravena cvičení formou 
hry. Projíždělo se mezi brankami, stří-

lelo se na gólmana, sbíraly se míčky, 
lovily se rybičky aj.

Ke konci programu přišla na řadu 
ukázka minihokeje. Toto představení 
si pro příchozí připravili trenéři klubu 
spolu se svými svěřenci. Dě   se zá-
jmem sledovali své vrstevníky. Tečkou 
za akcí byla společná fotografi e všech 
účastníků. Je třeba poděkovat trené-
rům a organizačním pracovníkům klu-
bu za dobře připravenou akci a hlavně 
rodičům a dětem za účast. Všichni 
doufáme, že se budeme potkávat na 
trénincích i nadále.

Za BK Zubři Bystřice
Mar  n Svoboda

    Oddíl šermu je připraven přijmout nové zájemce o tento krásný sport.
Trénujeme pondělí, středa 16:00-18:00 a pátek 17:00-19:00 v Areálu sportu 
a kultury v Bystřici n. P.
Vše lze dohodnout u pana Vlas  mila Kurfürsta 724 105 036 nebo přímo na 
místě v hale.
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DRUŽSTVO DOROSTENCŮ NA MISTROVSTVÍ ČECH V ATLETICE
Po posledním vítězném závodu 

Krajského přeboru družstev Kraje 
Vysočina v Pacově (8. 9. 2018), se 
naši dorostenci probojovali popr-
vé jako tým na Mistrovství Čech. 
To se konalo v Jablonci n. N. dne 
15. 9. 2018 a soutěžilo se o postup 
na Mistrovství ČR. Ze 14 družstev 
různých krajů, postupovalo pouze 
prvních pět. Konkurence byla sku-
tečně obrovská, navíc naše družstvo 
soutěžilo pouze s pě   závodníky. 
Základna ostatních týmů byla mini-
málně trojnásobná, a tak naše šance 
na postup byly prak  cky nemožné. 
I přesto se nám podařilo urvat pár 
desítek bodů do celkového pořadí a 
náš bystřický klub nakonec obsadil 
pěkné 11. místo. 

Náš oddíl nezůstával někde opodál, 
naopak jsme se v některých disciplí-
nách vyrovnali konkurenci a jednu 

jsme dokonce i vyhráli. To když Micha-
el Pečinka vrhl 5kg koulí do vzdálenos-
  14,85 m a všechny ostatní závod-

níky nechal za sebou. Dařilo se mu i 
v hodu 5kg kladivem (4. místo – 40,81 
m). Bodově úspěšný byl i Petr Smo-
lík, který ve skoku vysokém obsadil 
7. místo (175 cm), dále David Vavříček 
v kladivu na 8. m., Petr Molík v kladivu 
na 10. m. a Lukáš Coural na 1500 m 
dvanáctý. 

Celý závod probíhal na velmi vyso-
ké úrovni, kde padaly i nové repub-
likové rekordy. Pro nás to byla velká 
zkušenost a zároveň další mo  vace 
do budoucna. Naši dorostenci tomu 
obětovali svůj volný čas i energii přes 
prázdniny, za což jim patří velké po-
děkování. Snad svými výkony nalákají 
ostatní kamarády v jejich věku a příš   
rok se budeme pokoušet probojovat 
přímo na MČR družstev. Podrobné 

informace naleznete na webových 
stránkách atle  ckého oddílu.  

Slavnostní otevření sociálního zázemí Tenisového klubu Bystřice nad Pernštejnem
 Historie bystřického tenisu spa-

dá do konce 60. let minulého stole-
 . V té době se hrál tenis na volej-

balových kurtech TJ Baník u soko-
lovny. V roce 1972 byl založen teni-
sový kroužek v rámci volejbalového 
oddílu, který se postupně rozrostl 
až na 150 členů. Tento stav byl na 
dvou kurtech neúnosný, proto do-
šlo k omezení jeho činnos  . V roce 
1975 byla činnost kroužku obnove-
na s  m, že počet členů byl omezen 
na 20. V roce 1979 vznikl tenisový 
oddíl v rámci TJ Baník a bylo přihlá-
šeno družstvo mužů do okresního 
přeboru pořádaného tenisovým 
svazem okresu Žďár nad Sázavou. 
Po dlouhých jednáních byla v akci 
„Z“ zahájena výstavba dvou antu-
kových kurtů v lokalitě Lužánky. Do 
provozu byly předány v roce 1986 
a na jejich výstavbě bylo odpraco-
váno více než 3000 brigádnických 
hodin. Tenisté dostali do užívání 
bývalé šatny veřejného koupaliště, 

které v té době již nebylo v provo-
zu. Postupně se šatny zrekonstru-
ovaly tak, aby splňovaly alespoň 
základní hygienické podmínky. 

V roce 2002 se tenisté osamo-
statnili a vznikl Tenisový klub Byst-
řice nad Pernštejnem. V roce 2011 
získal Tenisový klub dotaci z MŠMT 
na výstavbu tenisové haly a dalších 
dvou antukových kurtů. Výstavbou 
tenisové haly nastala situace, že 
stávající šatny neumožňovaly plno-
hodnotný zimní provoz.  

Po šes   letech neúspěšných žá-
dos   o dotaci na MŠMT Tenisový 
klub požádal vedení Města Byst-
řice n. P. o pomoc s fi nancováním 
výstavby nového sociálního zázemí 
TK. Z rozpočtu na rok 2018 zajis  -
lo město 2 100 000,- Kč a se spo-
luúčas   Tenisového klubu ve výši 
cca 420 000,- Kč bylo postaveno 
nové sociální zázemí, které splňuje 
všechny požadavky tenistů. Slav-
nostního otevření 1. 9. 2018 se 

zúčastnil starosta města Ing. Karel 
Pačiska, místopředseda JmTS Ing. 
Fran  šek Vinopal, členové TK a po-

zvaní hosté. V rámci slavnostního 
otevření byl sehrán společný turnaj 
dě   a dospělých ve čtyřhrách.

-zm-

Jan Illek, vedoucí oddílu
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OSLAVY 100 LET V ROŽNÉ
Za řekou Moravou s námi sousedí 

Horní Uhry, píseň „Kde domov můj“ 
můžeme slyšet, jen když si ji najde-
me na Google, pla  me eurem nebo 
šilinkem a nejslavnější rakouský ho-
kejista se jmenuje Jaromír Jágr. Že je 
to utopie? Možná, ale kdyby nebylo 
před sto lety několika schopných, 
odvážných a prozíravých mužů a 
žen, tento nebo podobný scénář by 
asi následoval. Proto je správné, že 
slavíme tak důležité výročí pro náš 
stát i každého z nás. 

Stejně jsme k této událos   při-
stoupili i v naší obci. Nejdříve ve 
Zlatkově a následně i v Rožné se vel-
ká část občanů podílela na přípravě 
i průběhu oslav. Ofi ciální část s kla-

dením věnců, sázením národního 
stromu – lípy, státní hymnou a slav-
nostním průvodem jsme měli stej-
nou. Jen v kulturním domě v Rožné 
po projevu starosty a čtení z dobové 
kroniky v podání paní ředitelky ZŠ, 
následovalo divadelní představe-
ní v podání našich dě  . Poutavým 
a zábavným způsobem nás pro-
vedly celou historií českého státu 
a k prasknu   plný sál je poté odmě-
nil bouřlivým aplausem. 

Ať se Vám všem v našem státě 
dobře žije a rozvíjíme to, co nám 
naši předkové zanechali. Máme na 
čem stavět. 

Libor Pokorný, 
starosta obce Rožná

Sociální pracovnice Domácí hospicové péče: „Má práce není nic nemožného.“

Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2018Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2018

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  

tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

DOPOLEDNE OD 9:00 - 12:00

10.11. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
11.11. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
17.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
18.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
24.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
25.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
   1.12. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805
   2.12. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár n. S., 566 643 805

ZLATÉ MEDAILE PRO ATLETY Z GYMNÁZIA
Začátek nového školního roku již 

tradičně zahájil Středoškolský atle  c-
ký pohár. Příjemné počasí v Novém 
Městě na Moravě přivítalo 20. 9. 
2018 studenty z celého žďárského 
okresu. Sedm středních škol soutě-
žilo v jednotlivých atle  ckých disci-
plínách, když celkový bodový součet 
družstva rozhodoval o konečném 
umístění. Výborné výkony a osobní 
rekordy potvrzovaly, že i přes dlouhé 
letní prázdniny naši studen   nezahá-
leli. Za zmínku určitě stojí výkon 180 
cm ve skoku vysokém Petra Smolíka.  

V kategorii chlapců se nám poda-
řilo zvítězit a postoupit tak do kraj-
ského kola, které se konalo o týden 
později v Jihlavě. Zde jsme v kon-
kurenci osmi krajských škol obsadili 
pěkné čtvrté místo. Potenciál našeho 
mladého týmu je však do budoucna 

velkým příslibem. Na republi-
kové fi nále postupovalo pouze 
první družstvo z Kraje Vysočina. 

Děvčata z gymnázia skončila 
na okresním kole čtvrtá.

Gymnázium reprezentovali: 
Chlapci: Smolík Petr, Kekrt 

Michal, Kabrda Jiří, Coural Lu-
káš, Pečinka Michael, Janíček 
Milan, Mifek Ondřej, Vavříček 
David, Janča Vojtěch, Kekrt Ro-
man, Vokurka Jaroslav, Čížek 
Pavel

Dívky: Rubínková Kateřina, 
Klusáková Petra, Kabelková Dita, 
Vejrostová Kamila, Rubínková 
Tereza, Svobodová Sára, Svobo-
dová Andrea, Mi  ová Tereza, 
Fořtová Vendula, Petrová Adéla, 
Bartošová Lydie.Všem našim 
studentům děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy! Podrobné vý-
sledky a fotografi e najdete na 

www.gybnp.cz 
Jan Illek, učitel TV

Jsem sociální pracovnice. Dvě slova 
znějící obyčejně. Potkáváte je často, 
nejspíš ani netušíte, co vlastně dělají. 
Možná se vám vynoří otázka, zda je to 
skutečně potřebná práce. Možná se 
vám před očima promítne soudružka 
Olga Zubatá z fi lmu Kolja, která jako 
vichřice vpadla do křehkého příběhu. 
Možná vám tato dvě slova připadají 
moc neosobní. Možná máte další svá 
„možná“…

Je to práce, která vyžaduje vzdělá-
ní defi nované zákonem, ale zejména 
osobnostní předpoklady, které pre-
disponují k citlivému vnímání člověka, 
který se nachází v životní situaci, s níž 

nikdo nepočítal. V případě oboru, ve 
kterém pracuji, tedy hospicové péče, 
jsou znásobeny všechny nepřízně, ať 
už je řeč o nemoci, vztazích v konkrét-
ní rodině, fi nanční zátěží či psychické 
nepohodě, kterou je rodina zasažena.

Zajímá vás, co je mou pracovní nápl-
ní sociálního pracovníka v Domácí hos-
picové péči? Středem mé pozornos   je 
přirozeně člověk, který potřebuje po-
moci se zajištěním péče lékařů (našich 
„hospicových“ lékařů, kteří si umí po-
radit s boles  , nechutenstvím, nespa-
vos   a  m, co nemoc přináší). Člověk, 
který ještě před nedávnem pracoval, 
chodil po svém domě po svých, mohl 

se sám obléci, umýt, najíst, ale náhle je 
všechno jinak… Jindy je  m člověkem 
dědeček, nebo babička, kteří už tyto 
schopnos   dlouho nemají, už dlouho o 
ně pečuje rodina, ale teď se jejich život 
blíží rychleji k závěru. Člověk, který po-
třebuje, aby byla zajištěna péče o tělo i 
o duši (v našem týmu máme duchovní-
ho i psychologa). Člověk, jehož nemoc 
za  ží také fi nančně, potřebuje zapla  t 
léky, zdravotnické pomůcky, pomoc 
nějaké sociální služby. Ta může být 
umožněna příspěvkem na péči, který 
můžeme pomoci zařídit. 

Být sociálním pracovníkem zname-
ná nejen organizační a administra  vní 
práci, ale i tu terénní, kdy stojíte nad 
lůžkem nemocného, umýváte mu roz-
bolavělé tělo, snažíte se porozumět 

občasné nesrozumitelnos   jeho slov, 
která je ještě schopen říci, nasloucháte 
manželce nemocného, která o něj pe-
čuje už dlouho, je vyčerpaná, ale chce 
pečovat s láskou dál. Dáváte čas a pro-
stor, aby mohla vyslovit vše, co ji trápí, 
nebo jí nabídnout kapesník nebo své 
rameno k vyplakání se. 

K mé práci jsem byla „zaváta“ sple  -
tými cestami. Přes všechno, co těžkého 
mi přináší, přes množství bolestných 
příběhů, kterým jsem měla možnost 
být svědkem, dělám svoji práci ráda, 
jsem tu pro lidi, kteří potřebují, abych 
je vnímala, chápala, pozorně jim na-
slouchala, četla mezi řádky, mlčela 
s nimi, citlivě se jich dotýkala. Tedy nic 
nemožného.
Gabriela Zítková, sociální pracovnice 

Domácí hospicové péče

ŘÁDKOVÁ  INZERCE
KOUPÍM od bývalých horníků minerály z podzemí uranových dolů. 

Prosím nabídněte. Po dohodě přijedu. 
 Volejte 604 579 712, děkuji.
HLEDÁME RD nebo chalupu k trvalému bydlení – Žďársko, Bystřicko. 

Tel. 737669542
KOUPÍME byt 1+1, 2+1 na Vysočině. Tel. 739 747 258
NABÍZÍME volné prostory k pronájmu na adrese: Masarykovo nám. 

46 (nad budovou pošty). Prostor v přízemí o rozloze 87m2, vhodné 
např. jako obchod. Volné ihned. Info tel. 724 314 457.
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RŮZNÉ, INZERCE

 
 

 hledají do stálého pracovního pom ru 
 

idi e nákladního automobilu 
 
Požadujeme: 
-    idi ský pr kaz skupiny „C“, profesní pr kaz výhodou 
- asovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpov dný p ístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  

- zajímavé finan ní ohodnocení  
- zam stnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zam stnání p evážn  v okolí Byst ice n.P. 
Termín nástupu:  

-   dohodou 
  
Bližší informace osobn  na adrese K Ochozi 666, Byst ice n.P. telefonicky na tel.  
607 213 417 (p. Císa ), p ípadn  mailem na cisar@ts-bystrice.cz  

Za odborné pomoci paní perníkářky Lucie Krejčové z Pikárce bude-
me sestavovat a zdobit perníkové chaloupky a perníčky s vánočními 
mo  vy. Perníkovou chaloupku a perníčky na zdobení je třeba objed-
nat nejpozději do 14. 11. 2018. Cena: malá chaloupka 190 Kč, velká 
chaloupka 290 Kč, vánoční perníčky 1 kg - 195 Kč (cca 80 kusů)

S sebou: podnos nebo větší krabici na přepravu. Doprovodný pro-
gram pro dě   zajištěn (prosíme o nahlášení dě   na tel.: 731 130 776).

Zveme širokou veřejnost.
Aktuální program naleznete na: zdar.charita.cz/programy-kopre  ny
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VEŘEJNÉ PLÁNOVÁNÍ 
MIKROREGIONÁLNÍCH AKCÍ

Dne 4. října 2018 se v Bystřici nad 
Pernštejnem, v zasedací místnos   
MěÚ, konalo již 3. veřejné setkání 
zástupců Mikroregionu Bystřicko a 
neformální skupiny MA21, kteří v na-
šem regionu prosazují zájmy Místní 
agendy 21 a Kraje Vysočina, se zástup-
ci široké veřejnos  . Společně zde ke 
„kulatému stolu“ zasedli představitelé 
obcí, neziskových organizací, podni-
katelů, občanů a různých zájmových 
spolků působících v našem regionu. 

Cílem tohoto setkání bylo společ-
né vyhodnocení výsledků letošních 
akcí, diskuze nad jejich průběhem, 
zhodnocení jejich přínosu pro místní 
region a také projednání návrhů na 
změny pro rok 2019. Jednání se týkalo 
zejména již tradičních akcí, jako je be-
zesporu Putovní letní kino, Hry bez 
hranic, Bystřicko čte dětem a Dětská 
umělecká soutěž 2018, ale také akcí 

novějších, které se pomalu stávají tra-
dičními, což je zejména soutěž o Nej-
krásnější vánoční strom Bystřicka. Ta 
bude letos vyhlášena již potře  , cena 
pro vítěze je vyrobena (ručně malo-
vaná vánoční baňka) a čeká na své 
předání. Stejně jako v letech minulých 
jsme na setkání získali cenné podněty, 
shodli jsme se na některých změnách 
pravidel, vymýšleli jsme akce nové a 
hlavně jsme se dobře bavili. Již nyní se 
těšíme, až se u kulatého stolu sejde-
me zase za rok.

Tato akce proběhla pod záš  tou 
Kraje Vysočina a MA21.

Zápis z tohoto setkání naleznete na 
našich webových stránkách v sekci 
Projekty a akce/Místní agenda 21. 

VÁNOČNÍ JARMARK
  KD Dolní Rožínka     1. 12. 2018        9:00 - 16:00 hodin
 Tradiční akce k navození atmosféry adventu...  řemeslná výroba, 

dílničky pro dě  , ochutnávka cukroví, soutěž o nejchutnější vánočku, 
spoustu možnos   zakoupit vánoční dárečky a další ak  vity. Vánoční 

pásmo národopisných souborů Rožínka a Groš v cca 14:00 hod.
 Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu v cca 17:00 hod.

 Těšíme se na Vás

VÝLET DO PRAHY
Ve čtvrtek 27. září se paní učitelky a 

žáčci ze ZŠ Písečné vydali na dvouden-
ní výlet do našeho hlavního města. 
Cesta vlakem rychle utekla a potom, 
co jsme se ubytovali v hostelu SK Arit-
ma, čekalo nás objevování známých 
i neznámých zákou   Prahy. Zavítali 

jsme na Pražský hrad, u kterého se 
střídají stráže, poté nás okouzlily Hrad-
čany, Nerudova ulice, Malostranské a 
Staroměstské náměs  . Na Karlově 
mostě nás „uvítaly“ sochy a překrásný 
výhled na Vltavu. Po zdolání mnoha 
schodů na Petřínskou rozhlednu se 

nám Praha ukázala 
v celé své kráse z výšky. 
Poté jsme se ještě s  hli 
pobavit v Zrcadlovém 
hlediš   našimi zkrouce-
nými odrazy. A ještě nás 
čekala chlouba českého 
národa – Národní diva-
dlo a Národní muzeum.

Po načerpání nových 
zážitků jsme se vrá  li 
domů ke svým rodičům 
– unavení, ale šťastní. 

Klára Dobiášová 

Olešnický kvítek

Věžná oslavila 100. výročí vzniku ČSR
V sobotu 13. října 2018 se sešli ob-

čané Věžné společně s přáteli z Věžné 
u Pelhřimova, aby si připomněli 100. 
výročí vzniku samostatného Českoslo-
venska. Byl  položen věnec u památní-
ku padlých.

Při této příležitos   byl panem fa-
rářem Perničkou požehnán dopravní 
automobil Ford Tranzit, který obdrželi 
věženš   hasiči díky dotaci z Minister-
stva vnitra a Kraje Vysočina.

Na závěr oslavy  občané obou Věž-
ných zasadili Alej přátelství připomí-
nající dese  letou družbu mezi oběma 
obcemi. Na konci aleje pak byla vysa-
zena Lípa svobody. Všichni účastníci 

výsadby se podepsali do podpisové-
ho archu, který bude uložen v obecní 
kronice jako připomínka pro příš   ge-
nerace. V podvečer  pozval pan farář 
Pernička všechny do místního kostela 
sv. Mar  na, jenž byl v posledních pě   
letech zrekonstruován. Pan farář se-
známil posluchače s postupem i vý-
sledky provedených prací a poděkoval 
obci za významnou fi nanční pomoc.

Ve večerních hodinách se domácí 
i hosté odebrali do kulturního domu, 
kde je čekalo bohaté občerstvení 
připravené místními ženami a hasiči. 
K tanci a poslechu hrála živá hudba. 

Jana Vrbková

Rok se s rokem sešel a v Olešnici se 
6. října opět uskutečnil hudební fes  val 
folkové hudby Olešnický kvítek. Samo-
zřejmě jsme na něm nechtěly chybět 
ani my, Divoženky z Borověnky. Letos 
se ho naše kapela zúčastnila ve složení: 
Šárka Blechová, Markéta Bukáčková, 
Iveta Čepičková, Lucie Houdková, Mar-
 na Novotná, Míša Sedlářová, Monika 

Trdá, Vendula Fořtová a Tomáš Jurka. 

A protože štěs   přeje připraveným, 
celý rok jsme všichni poc  vě zkoušeli 
a hledali písničky, s nimiž bychom tu 
chtěli vystoupit. Nejvíce se nám líbila 
skupina Jelen, se kterou máme velice 
podobné složení hudebních nástrojů. 
Z jejich reportoáru naše skupina pře-
brala písničky Klidná jako voda, Vlčí srd-

ce, Slunovrat a Tunel. Naše vystoupení 
pak doplnila písnička Zafúkané skupiny 
Fleret. Atmosféra fes  valu byla opět 
skvělá. S naším vystoupením jsme byli 
spokojení. Porota nás chválila, zaujala 
je i naše image. Moderátoři také v  pně 
okomentovali i malou změnu našeho 
složení. Do naší dívčí kapely se nám to-

 ž podařilo získat i zpěváka. Jak ho ale 
pojmenovat? Divožák, Divomuž nebo 
Divočák? Nikdo z nás Kvítek nevnímal 
jako soutěž a ostatní kapely jako soupe-
ře, a proto jsme si jej užili jako koncert 
plný dobré hudby.  Už teď se těšíme na 
příš   rok a určitě se tam pod vedením 
naší paní učitelky Bohumily Blechové 
opět vydáme. Držte nám palce. 

Divoženky z Borověnky
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Tarokový klub Dalečín vás zve na 

XXIII. ročník mikulášského 
tarokového turnaje 

ve Víru pořádaného v rámci GP Vysočiny

1. prosince 2018 
prezence od 8.00 hod. v hotelu Vír

MIKROREGION

Podzimní zavírák
23. 9. a 6. 10. 2018 proběhly v Horní 

Rožínce na penzionu Opajda 2 závody 
v coursingu. Coursing je typ dos  -
hu psů, kdy 2 – 3 psi běží v terénu za 
střapcem, který je na lanku tažen přes 
kladky tak, že simuluje běh a kličková-
ní zajíce. Běh psů hodno   rozhodčí, 
kteří posuzují nejen rychlost psů, ale 
i jejich vzájemnou spolupráci a reakci 
na změnu směru návnady.  Vzhledem 
k tomu, že závod 23. 9., který byl ur-
čen výhradně pro plemena chrtů, byl 
mezinárodním závodem se zadáváním 
 tulů CACIL a CACT, přivítali jsme u nás 

2 rozhodčí z Maďarska. I mezi majiteli 
psů bylo slyšet několik cizích řečí. Závod 
6. 10. byl potom věnovám všem ostat-
ním plemenům a křížencům. Soutěžili 
zde např. border kolie, australš   ovčáci, 
plemena teriérů, ridgebaci,  přes různá 
společenská plemena až po voříšky.  
Tento závod byl vypsán jako Mistrov-
ství Čech, takže také poměrně „vysoký“ 
závod. Účast byla na obou závodech 
obdobná co do počtu přihlášených 
psů, tj. cca 80 psů. Závody nesly název 
Podzimní zavírák, protože se jednalo o 
poslední závody v sezóně 2018.

Závod 23. 9. bohužel pos  hlo špat-
né počasí, kdy 2. kolo běhů muselo být 
pro silný déšť zrušeno, takže výsledky 
a pořadí byly stanoveny pouze podle 
běhů v 1. kole. Další nega  vní věc, kte-
rá tento závod pos  hla, byl problém 
se špatným parkováním. Když někteří 
majitelé psů ve spěchu prchali před 
deštěm, zaparkovali před penzionem 
Opajda na návsi u kapličky, kde se ne-
smí parkovat. Bohužel nový starosta 
Horní Rožínky p. J. Fendrych ihned 
tuto situaci řešil přivoláním policie. Je 
zarážející, že o týden dříve, když byla 
v penzionu Opajda soukromá akce, 
na které byl pan starosta přítomen, 
tak mu špatné parkování na návsi ne-
vadilo, byť na něj byl občany osobně 
upozorněn. Nejspíš, jak by řekli la  ní-
ci: „Quod licet Iovi, non licet bovi.“

Co říci závěrem? Obě akce byly vy-
dařené. Velký dík patří p. Škorpíkovi 
za zapůjčení louky, kde závod pro-
bíhal, myslivcům z Dolní Rožínky za 
vstřícnost, CCC coursingovému klubu 
za záš  tu a samozřejmě sponzorům. 
Nicméně i přes nepřízeň počasí a pana 
starosty, už se těšíme na příš   ročník.

Miloclav Chlumský

DESET ROČNÍKŮ DĚTSKÝCH SOUTĚŽÍ NA BYSTŘICKU
Letošní již tradiční dětská výtvarná a 

literární soutěž tentokrát na téma MŮJ 
DOMOV, pořádaná Městem Bystřice 
nad Pernštejnem a Mikroregionem 
Bystřicko, byla v rámci jubilea soutěže 
i Československé republiky organizo-
vaná jako mezinárodní. K účas   byly 
vyzvány kromě škol Bystřicka a Kraje 
Vysočina partnerská zahraniční města 
a české krajanské školy okolních zemí. 
Soutěž probíhala za podpory Českoslo-
venského ústavu zahraničního, Kraje 
Vysočina a Českých center. 

Soutěžní práce jsme obdrželi kromě 
ČR z osmi dalších zemí. Výtvarné práce 
zaslaly školy z Chorvatska, Irska, Nizo-
zemí, Polska, Rakouska, Slovenska a 
Ukrajiny, práce výtvarné i literární školy 
z Rumunska. Celkem jsme obdrželi 248 
prací výtvarných a 48 prací literárních 

od 41 subjektů – škol, obcí i jednotlivců. 
Mladí autoři obdrželi celkem 24 oceně-
ní za práce výtvarné a 16 cen za práce 
literární. Z toho 17 ocenění přísluší 
autorům z Bystřicka. Zahraniční školy 
Irska, Nizozemí, Polska a Rakouska ob-
držely ceny přátelství za účast v soutěži. 

Se soutěžními pracemi jste měli 
možnost se seznámit na výstavě 
v Městském muzeu Bystřice n. P., která 
byla otevírána při oslavách 100. výro-
čí založení Československé republiky 
v Bystřici n.P. Pro letošní výstavu byl 
vydán i sborník, který je současně bi-
lancováním předchozích deví   ročníků 
soutěží. Výstava MŮJ DOMOV bude 
v květnu příš  ho roku instalována 
v kongresové budově Kraje Vysočina 
v Jihlavě a v létě pak bude vystaven re-
prezenta  vní výběr kreseb a literárních 

prací, spolu s připomenu  m malebné-
ho Bystřicka v Jindřišské věži v Praze. 
Kresby letošní soutěže jsou vystaveny 
již také v Galerii v průchodu, která je od 
svého vzniku v roce 2014 letos obno-
vena již podruhé. Tolik stručné shrnu   
letošní soutěže. 

A co dodat k těm dese   ročníkům, 
které proběhly od roku 2005? Přinesly 
pořadatelům 1.151 výtvarných prací a 
109 prací literárních. A s nimi mnoho 
rados   z dětské tvořivos  , nadání a 
nadšení. Vodomil z první soutěže se 
stal již vžitým průvodcem řady akcí, 
vzpomínáme na vytvořené pohádkové 
postavy, řada z nás má doma bystřic-
kou známku, i v Mexiku se těšili z jedné 
ze soutěžních prací našeho světla pro 
život. A můžeme pokračovat, vzpomí-
nat každý na ty své oblíbené kresby či 

detaily, na kterých mladí autoři často 
tak lpějí, na milá vyprávění, se kterými 
Vás postupně seznamujeme v bystřic-
kém měsíčníku. Na velmi různorodá 
poje   vypsaných témat, na silný vztah 
dě   k regionu, ve kterém žijí. 

A tak zakončíme velkým a vřelým 
poděkováním - žákům i studentům, 
kteří pro soutěž tvoří, učitelům a pro-
fesorům za jejich vedení a práci a ro-
dičům, kteří vytvářejí hřejivý domov a 
zajímají se o tvůrčí práci svých dě  .

Těšíme se na setkání v roce 2020 
při 11. dětské umělecké soutěži na 
téma….                                     -ez-
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AUTO Pečinka, s.r.o. Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985, info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz

od 393.900 Kč

Bonus - k novým skladovým vozům Vitara a S-Cross sada zimních kol ZDARMA
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 
Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 
vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

- pestrá práce
- závodní stravování

lakýrník
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