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Ustavující zasedání Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem

Dne 5. 11. 2014 se v 17.00 hodin ko-
nalo ve velkém sále Kulturního domu 
v Bystřici n. P. ustavující zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva. Nově zvolené 
zastupitelstvo má 17 členů, kteří půso-
bili v zastupitelstvu města v předchozím 
volebním období a dále 6 nových členů. 
Těmi jsou za ANO 2011 Mgr. Martin 
Svoboda a Mgr. Martin Bárta, za vo-
lební stranu Otevřená radnice Ing. Josef 
Samek a doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, 
Ph.D. (nahrazený 1. náhradníkem strany 
Ing. Vítem Novotným), za ČSSD Josef 
Soukop a za Sdružení za rozvoj bystřic-
kého regionu Mgr. Martin Horák. Jed-
nání ustavujícího zasedání zastupitelstva 
zahájil  úřadující starosta a po přivítání 

přítomných předal slovo nejstaršímu 
zvolenému členovi zastupitelstva - Ing. 
Bohumilu Kotlánovi z volební strany 
KSČM. Ten řídil jednání zastupitelstva 
až do zvolení starosty.

Ing. Kotlán informoval přítomné, že 
člen zastupitelstva města doc. Mgr. Ing. 
Miroslav Trnka Ph.D., zvolený za vo-
lební stranu Otevřená radnice, rezigno-
val na svůj mandát získaný ve volbách 
dne 11. 10. 2014. Na uprázdněný man-
dát volební strany Otevřená radnice na-
stoupil 1. náhradník této volební strany 
Ing. Vít Novotný, jemuž mandát vznikl 
ze zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí dnem 30. 10. 2014. Ing. Vít No-
votný na ustavujícím zasedání zastupi-
telstva složil předepsaný slib společně 
s ostatními zvolenými členy zastupi-
telstva. Po složení slibu všech 23 členů 
zastupitelstva byl schválen program 
ustavujícího zasedání, jehož hlavními 
body byly volba starosty, místostarosty 
a členů rady, schválení odměn pro ne-
uvolněné členy zastupitelstva, předsedy 
komisí a výborů a volba fi nančního a 
kontrolního výboru. 

Poté následovala volba starosty. Jedi-

ným kandidátem na funkci uvolněného 
starosty města byl dosavadní starosta 
Ing. Karel Pačiska (ČSSD), který byl 
opětovně zvolen starostou města i pro 
volební období 2014 – 2018. Místosta-
rostou města byl také opětovně  zvolen 
dosavadní místostarosta Mgr. Josef 
Vojta (Sdružení za rozvoj bystřického 
regionu). Následovala volba dalších čle-
nů rady, kterými byli zvoleni staronoví 
členové rady Mgr. Vlasta Moncmanová 
(ČSSD), Mgr. Miroslav Novák (SRBR) 
a Mgr. Alois Bouček (KSČM). Nový-
mi členy rady pro volební období 2014 
– 2018 byli zvoleni Ing. Emil Ondra 
(ČSSD) a Mgr. Martin Horák (SRBR).

Na ustavujícím zasedání zastupi-
telstva byly schváleny odměny neu-
volněných členů zastupitelstva ve výši 
500 Kč/měsíc, odměny neuvolněných 
členů rady ve výši 1.800 Kč/měsíc a 
odměny předsedů komisí rady a výborů 
zastupitelstva ve výši 1.000 Kč/měsíc. 

Dále byly podle klíče dohodnutého 
na koaličních jednáních volebních stran 
zvoleny výbory - fi nanční a kontrolní, 
do nichž si každá volební strana moh-
la navrhnout jednoho člena.

Finanční výbor zvolilo zastupitel-
stvo ve složení:
Předseda:  
Mgr. Martin Svoboda (ANO)
Místopředseda: 
Ing. Bohumil Kotlán  (KSČM)
Tajemník: Ing. Jana Jurošová
Členové: Petr Hanzlík (ČSSD)
Ing. Daniel Hamerník (SRBR)
MUDr. Pavel Kudláček (KDU-ČSL)
Ing. Josef Samek (Otevřená radnice)
Stanislav Loukota (SNK ED)

Kontrolní výbor byl zvolen ve slo-
žení:
Předseda: 
Mgr. Martin Bárta (ANO)
Tajemník: Bc. Jiří Daniel
Členové: Mgr. Hana Kopecká 
(ČSSD)
Mgr. Renata Pavlačková (SRBR)
Ing. Miroslav Šikl (KSČM)
Ing. Oto Lipovský (KDU-ČSL)
Ing. Vít Novotný (Otevřená radnice)
Svatopluk Bagara, MSc., MBA 
(SNK ED)

Tajemnice MěÚ:
Eva Špatková

Ing. Pačiska Karel
starosta

Mgr. Vojta Josef
místostarosta

Mgr. Bouček Alois 
člen rady

Mgr. Horák Martin
člen rady

Mgr. Moncmanová Vlasta
člen rady

Mgr. Novák Miroslav 
člen rady

Ing. Ondra Emil
člen rady

Mgr. Bárta Martin 
člen zastupitelstva

PhDr. Cisár Vladimír 
člen zastupitelstva

MVDr. Dvořák Petr 
člen zastupitelstva

Hanzlík Petr
člen zastupitelstva

Ing. Kotlán Bohumil 
člen zastupitelstva

MUDr. Lukša Pavel
člen zastupitelstva

Ing. Mašík Zdeněk 
člen zastupitelstva

Ing. Nemrah Hicham 
člen zastupitelstva

Ing. Novotný Vít 
člen zastupitelstva

Pečinková Hanička
člen zastupitelstva

Rossí Karel, akad.mal.
člen zastupitelstva

MUDr. Sáblíková Miluše 
člen zastupitelstva 

Ing. Samek Josef 
člen zastupitelstva

Soukop Josef
člen zastupitelstva

Mgr. Svoboda Martin
člen zastupitelstva

Tulis Antonín
člen zastupitelstva

ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
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ZPRÁVY Z MĚSTA

STAVEBNÍ PRÁCE VE MĚSTĚ

Rada očima místostarosty

V současné době fi nišují sta-
vební práce na ulici Bratrská. 
Zde bude vybudována nová 
jednosměrná komunikace smě-
rem k policii, nový chodník 
a parkovací stání. Na ulici Luč-
ní v úseku od ulice Hornická ke 
kulturnímu domu byl vybudován 
a rozšířen chodník tak, aby zde 
mohla bez problému jezdit pro-
hrnovací technika městských TS. 
Také rekonstrukce pěti bytových 
domů se chýlí ke konci a nyní zbý-
vají pouze určité práce na domě na 
ulici Luční. Probíhá výstavba par-
kovacích ploch u domu čp. 950-
952 v zatáčce nad kotelnou na 
druhém sídlišti. Na Centru Eden 
fi nišují práce. Na konci listopadu 
budou ukončeny stavební práce a 
do konce prosince budou jednot-
livé budovy vybaveny nábytkem 
a exponáty. Práce na zimním 
stadionu směřují také ke svému 
závěru a všechny snahy se upí-
rají k tomu, aby v prosinci došlo 
k jeho otevření.

Josef Vojta, místostarosta

Na Svatého Martina proběhla prv-
ní rada v novém složení po komu-
nálních volbách. A jelikož posled-
ní, předvolební rada se konala před 
dlouhými 49 dny, byl program pěk-
ně nahuštěný. Projednávaly se cel-
kem 23 body plus dalších 17 bodů 
se skrývalo pod zprávou z komise 
výstavby, které se týkaly zejména 
majetkových převodů.

Úvod rady patřil každoročnímu 
projednání harmonogramu zimní 
údržby. Zde se radní zajímali, z jakých 
důvodů nejsou některé chodníky zařa-
zeny do plánu zimní údržby a jakým 
způsobem jsou problémy řešeny.

Další várka bodů se týkala školství 
a poté následovaly investice a správa 
majetku. V této sekci rada schválila 
opravu garáží ve dvoře městského 
úřadu, dále bylo schváleno ukonče-
ní akce rekonstrukce vstupu, šatny 
a foyer na obřadní síň v kulturním 
domě. Kulturního domu se týkal 
i další bod jednání, a to schválení 
podmínek zadávacího řízení veřejné 
zakázky „Snížení energetické nároč-
nosti objektu kulturního domu“. Pod 
tímto vznešeným názvem se skrývá 
zejména zateplení obvodového pláš-

tě a střechy kulturního domu, na kte-
rý získalo město dotaci ve výši 3,7 
mil. Kč a dále budou řešeny vstupy 
a určitá část před kulturním domem. 

Rada také schválila výběr zho-
tovitele stavebních prací na akci 
„Komunikace pro nemotorou dopra-
vu podél I/19“. Pod touto šifrou se 
skrývá realizace cyklostezky podél 
silnice I/19, a to v úseku od odbočky 
na Domanínský rybník po odbočku 
na Skalský dvůr. Také na tuto inves-
tici získalo město dotaci ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury.

Další velký „balíček“ bodů rady 
byl fi nanční. Týkal se rozpočtových 
opatření, kterých bylo celkem 31 
na straně výdajové a 14 na straně 
příjmové. Rada také byla seznáme-
na s čerpáním rozpočtu, přičemž 
příjmy jsou k 30. 9. 2014 ve výši 
168 mil. Kč a výdaje ve výši 192 
mil. Kč. Jako každý rok musí rada 
schválit plán inventur a současně  
rada jmenuje členy inventarizačních 
komisí, které provedou inventuru 
veškerého majetku města. 

Další rada se bude konat druhého 
prosince.

Josef Vojta

Programové priority Zastupitelstva města 
Bystřice nad Pernštejnem pro roky 2014 – 2018

Bydlení: 
 - pokračovat v rekonstrukcích bytových domů
 - připravit pozemky pro individuální výstavbu na Rovinkách a na ulici
    Zahradní
 - vyřešit prostor na ulici Zahradní v místě bývalé pekárny

Zaměstnanost a průmysl: 
 - přivést investory a nové zaměstnavatele do průmyslové zóny 
Doprava a dopravní obslužnost:
 - severojižní propojení – obnovit jednání s Krajem Vysočina
 - v případě zájmů občanů vést jednání o rozšíření integrovaného 
   dopravního systému
 - pokračovat v opravách komunikací, chodníků a parkovacích ploch
 - pokračovat ve výstavbě cyklostezek

Školství a vzdělání:
 - vyvinout maximální úsilí k zachování dvou středních škol
 - vyvinout aktivity směřující k navýšení počtu studentů v ZUŠ
 - podporovat provázanost školství a podnikání

Životní prostření:
 - realizovat dostavbu skladu u kotelny
 - dokončit osazení nádob na biologický odpad

Zdravotnictví, sociální péče a bezpečnost:
 - udržet zdravotní péči v budově polikliniky
 - aktualizovat komunitní plán sociálních služeb a realizovat ho
 - realizovat vnitřní opravy domu s pečovatelskou službou
 - realizovat kamerový monitorovací systém města
 - vést diskuzi o možnosti zřízení městské policie

Sport, kultura volný čas:
 - podporovat spolkovou činnost, sport a volnočasové aktivity
 - vybudovat Centrum volného času v budově sokolovny
 - zrekonstruovat hřiště u ZŠ TGM
 - vybudovat centrální dětského hřiště
 - pokračovat v rekonstrukci kulturního domu
 - rozšířit nabídku o wellnes ve společnosti Areál sportu a kultury

Cestovní ruch:
 - podporovat cestovní ruch dle strategického dokumentu
 - založit nové webové stránky a provádět aktivní, cílenou a 
   organizovanou propagaci
 - podporovat nadregionální spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Místní části:
 - udržet vysoký stupeň samostatného rozhodování místních částí 
 - prověřit  možnosti získání  dotací na domovní čističky v místních 
     částech, ve kterých není vybudovaná kanalizace

Samospráva:
 - zavést „klikací“ rozpočet
 - zavést diskuzní fórum
 - zveřejňovat všechny smlouvy
 - zvýšit informovanost o činnosti radnice v Bystřicku
 - zveřejňovat i podlimitní veřejné zakázky

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 11. 2014
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Sňatky
Datum Název akce  Místo Organizátor 

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

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

27. 11. Život v sousedství Sahary; 17.00 hod. M stská knuhovna BnP M stská knuhovna BnP 

27. 11.  Váno ní dílni ky; 15.00 hod. Strážek - ZŠ ZŠ Strážek 

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

28. 11. Advent na gymnáziu – jarmark a tvo ivé dílni ky; 13.00 – 
18.00 hod. Gymnázium BnP Gymnázium BnP 

28. 11.  P edváno ní zastavení; 16.00 hod. Bukov – jídelna KD OÚ Bukov 

28. 11. Váno ní výstava; 9.00 – 18.00 hod. KD Rožná Obec Rožná a sŽ Rožná 

29. 11. Váno ní výstava; 10.00 – 17.00 hod. Dolní Rožínka - KD Rada rodi  a ZŠ Dolní Rožínka 

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

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

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

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

M stské muzeum BnP 
29. 11. 2014  –  

9. 1. 2015 Výstava s váno ní tématikou M stské muzeum BnP M stské muzeum BnP 

29. 11. – 7. 12.  Tvo ivé dílni ky pro d ti a dosp lé M stské muzeum BnP M stské muzeum BnP 

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

30. 11. Adventní p edstavení a jarmark; 15.00 hod. Št pánov n. S. - KD ÚM, ZŠ a MŠ Št pánov n. S. 

1. 12. Váno ní koncert – Václav Necká  se skupinou Bacily; 
19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

4. 12. Divadlo – T i pohádky na Vánoce;8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

6. 12. Peklo v muzeu M stské muzeum BnP DDM a Muzeum BnP 

6. 12.  Country bál; 19.00 hod. Rozsochy – hasi ka 
Kundratice SDH Kundratice 

9. 12. Váno ní ochutnávka vín; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

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

10. 12. Koncert " eské vánoce"; 18.00 hod Velký sál KD ZUŠ a KD 

11. 12. V ne ek – tane ní kurz; 18.30 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

13. 12. Véno ní Všeum l; 14.00 hod. D m d tí a mládeže D m d tí a mládeže 

13. 12.  13. vírský sumec; 15.30 hod. 
20. mikulášský trampský bál T.O. Falešná karta; 19.30 hod. Vír - KD Trampská osada a kapela Falešná karta 

14. 12. Adventní koncert; 18.00 hod. Kostel sv. Vav ince Orchestr Divadla Beze Jména a 
ímskokatolická farnost BnP 

16. 12. Kino – animované pohádky;10.00 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

16. 12. Koncert KPH – Slovácké tance;19.30 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

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

17. 12.  Pásmo koled s názvem „P jdem spolu do Betléma…“;  
15.30 hod. 

Dolní Rožínka – budova 1. 
stupn  na sídlišti 

Žáci 1. stupn  ZŠ v D. Rožínce a dechové 
odd lení ZUŠ 

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

19. 12.  Váno ní koncert – dechová hudba Koroužanka;18.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n.P. 

21. 12. Loutkové d ev né divadlo – „Váno ní p íb h aneb cesta 
do Betléma“;10.30 hod. 

Kavárna Franqueza 
Masarykovo nám. 60 Kavárna Franqueza 

25. 12. Váno ní tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

25. 12.  Vystoupení d tí - koledy Rozsochy – kostel sv. 
Bartolom je ímskokatolická farnost Rozsochy 

26. 12. Váno ní koncert ZUŠ; 18.00 hod. Kostel sv. Vav ince ZUŠ 

26. 12. Koledování u strome ku; 18.00 hod. Rozsochy – náves 
Kundratice SDH Kundratice 

30. 12. P edsilvestrovský tane ní ve er p i sví kách; 20.00 hod. Velký sál KD  KD Byst ice n.P. 

31. 12. Silvestr na nám stí; 23.00 hod. Amfiteátr na nám stí M sto Byst ice n. P. 

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD  PROSINEC 2014LISTOPAD  PROSINEC 2014

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Úmrtí

Narození

Betlém
O prvním adventu bude na náměs-

tí pod velkým vánočním stromem 
instalován dřevěný betlém s posta-
vami v životní velikosti. V současné 
době jsou vytvořeny sochy Josefa, 
Marie a Ježíška a do budoucna při-
budou sochy Kašpara, Melichara 
a Baltazara, pasáčka, andělů a ove-
ček. Sochy vytvořil řezbář ze Svrat-
ky Pavel Švanda.

Josef Vojta, místostarosta

LISTOPAD 2014
  8.11. Jana Filipová
 Petr Dvořák

25.7. Eliška Škorpíková
SRPEN 2014
  1.8. Anežka Danielová
  5.8. Veronika Kadlecová
12.8. Eliška Velenová
14.8. Tereza Klusáková
15.8. Adam Uherka

Jubilanti
LISTOPAD 2014
Marie Havířová 80 let
PROSINEC 2014
Anežka Navrátilová 87 let
Květoslava Jurnečková 87 let
Filip Kos 75 let
Eva Huláková 75 let
Květoslava Sadecká 75 let
Pavel Krištof 70 let
Miroslav Rýdl 70 let
Jarmila Janoušková 70 let

27.9. Jan Svačina 88 let
4.10. Lydie Cimalová 80 let

LIDÉ NA BYSTŘICKU ZÍSKAJÍ DO SVÝCH SCHRÁNEK DÁREK 
Pomůže jim v třídění odpadu.

Deset tisíc domácností na Bys-
třicku může ve svých poštovních 
schránkách na začátku prosince 
očekávat milý předvánoční dárek. 
Tím je speciální samolepka na do-
mácí odpadkový koš, která prozra-
dí, co do něj nepatří a co lze třídit 
do barevných kontejnerů. 

Kulatou samolepku mohou v prv-
ních prosincových dnech očekávat lidé 
v Bystřici nad Pernštejnem a v dalších 
38 obcích v okolí. Občané ji obdrží 
přímo do svých schránek. Proč se 
společnost EKO-KOM, a.s. rozhodla 
právě pro tento předvánoční dárek, 

upřesňuje její regionální manažer Ro-
man Zouhar: „Lidé se nás často ptají, 
jak správně třídit odpady. My je odka-
zujeme na specializované internetové 
stránky jaktridit.cz a také na samolep-
ky přímo na barevných kontejnerech 
v ulicích, které podrobně popisují, 
co lze do nádob na plasty, papír, sklo 
a nápojový kartón třídit. Třídění od-
padů ale začíná doma. Proto jsme se 
lidem rozhodli dát předvánoční dárek 
v podobě speciální samolepky na do-
mácí odpadkový koš.“ 

Samolepky přiblíží prostřednic-
tvím názorných obrázků a textů, co 
vše lze třídit do barevných kontej-

nerů. Současně upozorní na to, že 
plasty, papír, sklo a nápojový kartón 
rozhodně nepatří do košů a popelnic 
na směsný odpad. Díky třídění je lze 
totiž druhotně zpracovat. A jejich 
recyklací posléze vznikají nové vý-
robky. Z vytříděných pet láhví lze 
vyrobit například funkční oblečení, 
z tříděného papíru se vyrábí nové 
školní sešity nebo toaletní papír, 
ze starého skla se pak ve sklárnách 
vyrábějí nové sklenice. 

Popis fotografi e:
Třídění odpadů usnadňují samo-

lepky na barevných kontejnerech 
(Autor: MamiArt)
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Živnostníci jako původci odpadů
Odbor životního prostředí každoroč-

ně registruje případy nelegálního využí-
vání systému shromažďování a odstra-
ňování komunálních odpadů.  Nejčastě-
ji je městský systém zneužíván při živ-
nostenském podnikání, a proto bychom 
dnes rádi upozornili na některé stránky 
tohoto problému. Živnostníci jsou také 
původci odpadů, ačkoliv si to často ani 
neuvědomují.  Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech stanovuje, že původcem 
odpadů je právnická osoba nebo fyzic-
ká osoba oprávněná k podnikání, při 
jejíž činnosti vznikají odpady. Což zna-
mená, že i drobní podnikatelé jsou pů-
vodci odpadů, jelikož při jejich  činnosti 
vznikají různé druhy odpadů (papírové 
a lepenkové obaly, plastové obaly, skle-
něné obaly, objemný odpad, apod.). 

Základními povinnostmi původců 
odpadů je shromažďovat odpady utří-
děné podle jednotlivých druhů a kate-
gorií, předávat je pouze osobě opráv-
něné k jejich převzetí a vést průběžnou 
evidenci o odpadech. Povinnosti pů-
vodců odpadů stanovuje § 16 zákona 
o odpadech. Kontejnery určené na se-

parované složky komunálního odpadu 
rozmístěné na území města Bystřice 
n. P. jsou určeny pouze pro občany 
města a nikoliv pro podnikající subjek-
ty. Svoz těchto nádob platí Město Bys-
třice n. P. ze svého rozpočtu a přispívají 
na něj jednotliví občané platbou roční-
ho poplatku. Pokud živnostníci odklá-
dají odpady do těchto nádob, tak jim 
může být uložena pokuta až do výše 
300 000 Kč. Zkušenost a praxe sku-
tečně ukazují, že řada živnostníků tyto 
nádoby ve městě neoprávněně využívá.

K zajištění legálního předávání 
„živnostenských“  odpadů je proto 
nutné mít uzavřenou smlouvu se spo-
lečností, která má oprávnění k převzetí 
odpadu do svého vlastnictví. Uzavře-
ním smlouvy s TS města jako společ-
ností, která městský systém provozuje, 
je živnostníkům jako původcům odpa-
dů dána možnost legálně se do systé-
mu nakládání s komunálními odpady 
zapojit. Pro podrobnější informace je 
možno se obrátit na odbor životního 
prostředí nebo na TS města.

Odbor životního prostředí

Strašidelný karneval aneb Halloween v Domaníně

Úklid společných prostor 
v bytových domech

Nájemníci se nás často ptají na úklid společných prostor v domě. 
Tento úklid by si nájemníci  měli  zajišťovat  sami. V případě, že úklid 
v domě není nájemníky prováděn, je možné zajistit placený úklid. 

Záloha na tuto službu je stanovena ve výši 30,- Kč/osobu/měsíc. 
Záloha se vyúčtuje v ročním vyúčtování služeb jako všechny ostatní 
služby v bytě.

Strašidýlka, duchové, upíři, čertíci, 
kostlivci a spousty dalších dětí převle-
čených do kostýmů se tentokrát sešly 
na Strašidelném karnevale v Domaní-
ně, a to v neděli 26. 10. 2014.

Víme, že Halloween není zrovna 
český svátek, slaví se především v an-
glosaských zemích, ale proč nevyužít 
příležitost a neudělat dětem krásné 
odpoledne plné tance, soutěží a po-
hybu, zvláště v těchto pochmurných 
dušičkových dnech. Děti z Domanína 
zatančily pro plný sál kulturního domu 
strašidelný tanec, za který byly zaslou-
ženě odměněny velkým potleskem. 
Všechny děti se zúčastnily soutěží, jako 
například hledání kuliček v žabím slizu, 
ulovení a přitažení černé kočky, zamo-
tání mumie a za splnění úkolu je čekal 
posilňující lektvar červené barvy přímo 
z rukou upí-
rek a další 
sladkosti.

Děti strá-
vily krás-
né, trochu 
strašidelné 
odpoledne, 
které jim 
určitě zlep-
šilo náladu 
v těchto 
mlhavých 
dnech. 

A Do-
manín se 
připravuje i 

na Vánoce. Jako každý rok pro zpes-
tření adventního času a pro naladění 
do pravé vánoční atmosféry si děti 
připravují svoje vystoupení na so-
botu 13. prosince 2014. 

Konec roku bude jako již ob-
vykle v Domaníně plný i dalších 
akcí. V neděli 30. listopadu bude-
me od 14 hodin zdobit u kapličky 
obecní vánoční stromek. 

V sobotu 27. prosince proběhne 
v sále kulturního domu další ročník 
tradičního turnaje ve stolním te-
nise, jehož se mohou zúčastnit hrá-
či z Domanína všeho věku a obého 
pohlaví.

Na Silvestra pak je naplánován 
druhý ročník obecního fotbalového 
zápasu „ženatí vs. svobodní“.

Provoz zimního stadionu v Bystřici nad 
Pernštejnem bude zahájen před Vánoci

CENÍK ZIMNÍHO STADIONU
     platnost od 1. 12. 2014

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ děti do 15-ti let 20,- Kč
   dospělí  35,- Kč
PRONÁJEM LEDOVÉ PLOCHY
PONDĚLÍ – ČTVRTEK   7 – 14  hod 1 000,- Kč
   14 – 17 hod 1 600,- Kč
   17 – 20  hod 2 000,- Kč
   20 – 23  hod 1 600,- Kč
PÁTEK – NEDĚLE    7 – 16 hod 1 600,- Kč
   16 – 23 hod 2 200,- Kč  
    ceny jsou včetně DPH

Milovníci zimních sportů, a to 
především ledního hokeje a bruslení, se 
konečně dočkají vytouženého zimního 
stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. 
Stavební práce jsou v plném proudu a 
všichni s napětím očekávají měsíc prosi-
nec. Na začátku prosince bude zimní 
stadion zkolaudován a před Vánoci 
je naplánované slavnostní otevření. 
Připravujeme pro vás ukázku curlin-
gu, krasobruslení a samozřejmostí bu-
de hokejový zápas. O podrobnostech 
vás budeme včas informovat. Noví 
návštěvníci se mohou těšit na moderní 
ledovou plochu, nové vnitřní vybavení 
a k dispozici bude i bufet. 

Již teď si můžete objednat pravidel-

ZPRÁVY Z DOMANÍNA

né bruslení či hokejové zápasy. Kon-
taktujte nás na tel. 724 067 141 nebo na 
mailové adrese zimakbystrice@gmail.
com a domluvte si čas, který vám bude 
nejvíce vyhovovat. Cena za pronájem le-
dové plochy startuje na částce 1 000 Kč 
za hodinu ledu. V provozu jsou i inter-
netové stránky www.zimakbystrice.cz, 
kde se dozvíte více informací.

Na zimním stadionu bude probíhat 
veřejné bruslení pro širokou veřejnost, 
a to minimálně 3x za týden (středa, 
sobota, neděle). Zároveň je možné 
přihlásit svůj tým do nově vznikající 
Bystřické hokejové ligy. Více infor-
mací a pravidla jsou dostupná na 

www.zimakbystrice.cz.

TS města a.s. provádějí na základě uzavřené smlouvy o 
dílo úklid ve společných prostorách bytových domů v tomto 
rozsahu:

1 x týdně
•  Zametení pater, mezipater a schodiště
•  Otření schránek
•  Zametení schodů před domem
•  Zametení a setření podlahy výtahu
 1 x za 14 dní
•  umytí pater, mezipater a schodiště
 1 x měsíčně
•  Umytí vstupních dveří
•  Umytí vnitřních stěn výtahové šachty
 1x za 2 měsíce 
• Zametení společných prostor sklepa
•  Vymetení škrabáku
•  Zametení kolárny a kočárkárny
 1 x za rok
•  Umytí oken na schodišti
•  Otření prachu z venkovních stěn výtahové šachty

V případě zájmu o placený úklid společných prostor se dostavte na 
MěÚ odbor bytového hospodářství, Příční 405 v Bystřici n.P., podrob-
nější informace lze získat také na tel.č. 566 590 373-4.



ZPRÁVY Z MĚSTA, RŮZNÉ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  5. strana

Biochemická laboratoř a nabídka vyšetření Od nového roku 2015 
začne platit nový zákon 

o potravinách
Nejrozsáhlejší změny přinese tento 

zákon v oblasti označování potravin.
Některé změny v označování potra-

vin nastanou již v polovině prosince 
2014 v souvislosti s účinností nařízení 
EU o označování potravin.

Stávající požadavky budou tedy 
upraveny a doplněny:

1. Z důvodu lepší čitelnosti se zvět-
šuje minimální velikosti písma – 
nově je stanovena na 1,2 mm.

2. Ze stejného důvodu, tj. zlepšení 
čitelnosti, je nově zakázáno umisťovat 
nápisy na podklad zmenožňující či-
telnost.

3. V současné době se uvádí země 
původu pouze u hovězího masa. Nově 
je tato povinnost stanovena i na ostat-
ní druhy masa, tj. drůbeží, skopové, 
kozí a vepřové.

4. Zvýraznění nejvýznamnějších 
alergenů na obalech výrobků, což je 
pro alergiky velmi důležitý údaj.

5. Povinné uvádění výživových 
hodnot, a to v hodnotách na 100g/ml, 
na porci nebo na jednotku spotřeby. 
Jedná se o energetickou hodnotu po-
traviny, množství tuků, množství na-
sycených mastných kyselin, množství 
sacharidů a cukrů, množství bílkovin 
a soli.

6. Nově se zavádí povinnost týka-
jící se označování nebalených potra-
vin a to:

-názvem výrobku,
-obsahem alergenů,
-obchodním názvem a platnou
  adresou výrobce,
-datem použitelnosti nebo
 minimální trvanlivostí a
-vypsáním hlavní složky výrobku.
Zákon rovněž defi nuje, kam jaké 

informace umístit a rozlišuje tři úrovně 
označování nebalených výrobků.
– v těsné blízkosti potravin tak, aby se 

cedulka potraviny dotýkala nebo té-
měř dotýkala,

– u obslužného pultu tzn. v místě pro-
deje, například na etiketě zboží

 zabaleného na přání zákazníka,
– jiná forma umístění, např. obsluha na 

viditelném místě umístí informaci o 
složení výrobku a množství zdůraz-
něné složky.
Spotřebitel musí mít vždy právo na 

informaci o složení výrobku, jeho pů-
vodu či trvanlivosti.

Tyto informace musí být uvedeny 
tak, aby si je zákazník mohl bez problé-
mů najít a přečíst.

Kvalita výrobku je dnes již plně 
identifi kována s kvalitou informací na 
obale, ale často se stává, že spotřebitelé 
mají s označováním výrobků negativní 
zkušenosti. Na problémy u potravin 
v obchodech upozorňuje aplikace 
do chytrých mobilů „Potraviny na 
pranýři“.

Informace o tomto projektu můžete 
získat na webu: potravinynapranyri.cz, 
nebo v příštím článku naší asociace.

Marie Hanáková
Sdružení obrany spotřebitelů - Aso-

ciace

Zahradní centrum

Zveme Vás na:

1. PRODEJNÍ      
VÁNOČNÍ

VÝSTAVU

Doprovodný 
program:

10:00–11:00
Ukázka 
floristiky

12:00 – 14:00
Ochutnávka 
piva

15:00 – 16:00
Adventní 
tvoření  pro 
děti

16:00 – 17:00
Mikuláš a čerti

Občerstvení:
Domácí speciality 
klobásy na grilu
domácí uzené a
škvarkový chléb
dom. buchty s 
tvarohem 
svařené vínko
vánoční  punč a 
další dobroty

„Vaše Strakovo“

… přijďte k nám jako domů

06.12.2014 od 09:00 hod. – 17:00 hod. 
zahradní centrum  v Bystřici n.P. na aut. nádraží

Vážení spoluobčané, představuje-
me vám biochemickou laboratoř na 
Poliklinice Města Bystřice n. P. La-
boratoř je držitelem Osvědčení o spl-
nění podmínek Auditu II, které bylo 
vydáno Národním autorizačním stře-
diskem pro klinické biochemie – číslo 
AII-137-2013-0469-801.

Hlavní činností laboratoře je po-
skytování laboratorních výsledků 
lékařům, popř. laboratorních výsled-
ků pro potřeby veterinárních lékařů. 
Je vybavena moderními přístroji, na 
kterých jsou prováděna základní bio-
chemická, hematologická a imunolo-
gická vyšetření.

Vyšetření jsou prováděna na základě 
žádanek od lékařů, výsledky jsou léka-

řům k dispozici v den odběru. 
Laboratoř provádí určitá vyšetření 

i bez doporučení lékaře – za přímou 
platbu – na žádost fyzických i právnic-
kých osob. Nabídka vyšetření je uvede-

Nabídka vyšetření laboratoře  přímou platbou:
Ko-krevní obraz                                                       42 Kč
JS-vyšetření jaterního souboru                               186 Kč 
U,KR-základní vyšetření ledvin                               51 Kč                       
LIS- vyšetření cholesterolu                                    230 Kč
Glykemie-krevní cukr                                              50 Kč                                                                                                                         
CRP- vyšetření zánětlivého faktoru                       212 Kč
TSH-vyšetření štítné žlázy                                     248 Kč
HCG-těhotenský test                                              264 Kč
Moč+sediment-vyšetření moči                                44 Kč 
drogy-vyšetření přítomnosti drog v moči:             
5   drogový screening:                                            300 Kč
10 drogový screening:                                            510 Kč

na níže. V případě vyšetření za přímou 
platbu je nutné kontaktovat laboratoř na 
telefonním čísle 566 688 210, případně 
osobně. Bude dohodnut způsob odběru 
a čas vydání výsledku.
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Dlouho očekávaný výlet, na který 
se všichni studenti gymnázia nesku-
tečně těšili a odpočítávali zbývající 
dny do odjezdu, je už téměř měsíc 
za námi! Nezbývá než hodnotit a tak 
trochu zavzpomínat na pěkné chvíle 
v kultivovaném anglickém prostředí. 

Vyrazili jsme 1. října v ryze ne-
křesťanskou hodinu 2.00 ráno. Dlou-
há a úmorná cesta až do samotného 
jihozápadního cípu Anglie, do města 
Plymouth, odkud na své lodi „May-
fl ower“ vyrazili na počátku 17. sto-
letí poutníci hledat dobrodružství 
v Americe, byla vyplněna smíchem 
a spoustou zábavy. 

Prožili jsme krásné chvíle za ne-
typicky teplého extrémního povětří, 
které mělo daleko do příslovečného 
anglického deštivého počasí. Navští-
vili jsme spoustu zajímavých, do-
posud nových a pro nás neznámých 
míst. Vzpomeňme na mystický Sto-
nehenge, strašidelný Dartmoor, roman-
tický hrad Tintangel nebo technologicky 
dokonalý Eden Project s tropickými 
a subtropickými rostlinami či kouzel-
ný Plymouth s netušenými možnostmi 

PETRKOVSKÉ NÁVRATYJihozápadní Anglie letos podruhé

Jubilejní 15. ročník Mezinárodního setkání studentů O pohár starosty města Bystřice n. P. 
Začátek října je tradiční dobou 

pro konání několikadenního Mezi-
národního setkání studentů. Letošní 
ročník byl výjimečný hned z něko-

pro výhodné nákupy. Dále nás očaro-
val pohádkový Dorset se známými 
fi lmovými kulisami anglických křído-
vých skal a jako bonus překrásné pří-
stavní městečko Polperro, ve kterém 
jakoby se zastavil čas někdy koncem 
19. století. Nelze určitě opomenout 
zčásti propršený Londýn s návštěvou 
muzea voskových fi gurín a naopak 
prosluněný pohled londýnským 
„Okem“ na Viktoriánský Londýn 
a supermoderní ekonomické srdce 
Evropy, londýnskou City a pak od-
počítat poslední minuty na Greenwi-
chi a hurá domů.To hlavní, co jsme 
si mohli odnést, nebyly stovky foto-
grafi í či nekonečné minuty nesestří-
haného videa, ale díky pětidennímu 
pobytu v rodinách jsme poznali an-
glickou kulturu a doslova si zblízka 
osahali život obyčejných Angličanů. 

Každému z nás se asi líbilo něco 
jiného, ale za všechny můžeme říci, 
že celý výlet byl úžasný. Krásná 
a romantická místa jihozápadní An-
glie a hlavního města se skvělým 
kolektivem určitě dlouho zůstanou 
v našich vzpomínkách.

Veronika Veselá, studentka sexty

Po listopadu 1989 jsme mnoh-
dy nevěděli, po které do té doby 
neznámé či utajované osobnosti 
české a světové literatury sáhnout 
dříve. Silně nás upoutala nezvykle 
nenápadná síla poezie a obrázků 
Bohuslava Reynka. Stačil potom 
kousek odvahy, zvednout telefon 
a nečekaně jednoduše dohodnout 
návštěvu u jeho dvou synů Daniela 
a Jiřího, kteří žili  v rodovém sídle v  
Petrkově u Havlíčkova Brodu. Co 
bylo ještě podivnější? Nezdráhali 
se a pozvali nás všech padesát, totiž 
celý ročník osmnáctiletých studen-
tů 3. ročníku našeho gymnázia. Od 
poloviny 90. let jsme potom opako-
vali tato vzácná setkání asi pětkrát 
s novými a novými adepty studia. 

„Kluci“, jak se mezi sebou oba 
umělci nazývali, nás vpustili do 
svého největšího soukromí. S jem-
ným a chápavým humorem vzpo-
mínali na svého tatínka, ceněného 
grafi ka a básníka. V jeho autentic-
kém pokoji, obklopeni cennými ar-
tefakty - výtisky, obrazy tvořenými 
technikou suché jehly, předměty, 
stáli Daniel-fotograf a Jiří-pře-
kladatel a trpělivě odpovídali na 
zvídavé i všetečné dotazy mladých 
lidí. Pod nohama se nám proplétaly 
všudypřítomné, jimi oblíbené koč-
ky tvořící neodmyslitelnou součást 
jejich petrkovského domova. Občas 
skočily na stůl, na skříň, Danielovi 
za krk… nehnul brvou, pohladil 
hebký kožíšek a popisoval tvůrčí 

lika důvodů.
Pozvání ke sportovnímu utkání při-

jalo opět velké množství škol. Bohu-
žel ani letos se nepodařilo přesvědčit 

německé partnerské město 
k účasti na tomto utkání. 
Nechyběli již tradiční bys-
třičtí soupeři z gymnázia, 
novoměstští a žďárští stře-
doškoláci, středoškoláci ze
slovenských Šahů, obě 
bystřické základní školy 
a osmileté gymnázium. Dal-
šími hosty byli opět studenti 
a žáci z Vranova nad Toplou 
a z polské Boguchwale.

Sportovní den na atletic-
kém stadionu byl opravdu 
krásný. Počasí bylo pří-
mo excelentní po celý den 
a podtrhlo dobrý dojem 
všech, kteří se účastnili nebo 
přišli povzbuzovat. Všechny 
sportovní disciplíny probí-

haly po celý den naprosto hladce. Za 
hladký průběh musíme poděkovat 
především rozhodčím a organizáto-
rům. Řady rozhodčích v letošním roce 
tvořili zkušení tělocvikáři bystřických 
škol. Ještě jednou jim tímto patří velké 
díky. Soutěžení ve čtyřech disciplí-
nách a dvou kategoriích přineslo oče-
kávané i nečekané výsledky. 

Letos poprvé jsme předali putov-
ní pohár nejenom v kategorii střed-
ních škol, ale svůj pohár si odvezli 
na jeden rok i žáci školy základní. 
Výsledek byl opravdu neočekávaný! 
V kategorii základních škol zvítězili 
žáci z Okříšek, druhé místo zauja-
li žáci slovenského Vranova a třetí 
skončili žáci z Polské Boguchwale. 
Vítězem v kategorii středoškoláků 
se stalo bystřické Gymnázium s cel-
kem výraznou bodovou převahou 
před studenty ze Žďáru nad Sázavou 
a Gymnáziem z Vranova nad Toplou. 

Již tradičně v pátek pokračovala 

partnerská výměna žáků naší školy 
a slovenských základních a středních 
škol. Dobrá zábava panovala po celé 
dopoledne, korunované závěrečným 
předáním ocenění pro ty nejlepší 
kuchaře, svářeče a přespolní běžce 
s GPS moduly.

Věříme, že i doprovodný program 
pořádaný při příležitosti jubilejního 
15. ročníku se všem přítomným líbil. 
V nově postavené garáži na pozem-
ku SOŠ panovala výborná atmosfé-
ra a za doprovodu bystřické kapely 
PUNC jsme se dobře bavili do pozd-
ního večera. 

Děkujeme tímto městu Bystřice 
nad Pernštejnem, bystřickým základ-
ním školám, místnímu gymnáziu
a střední odborné škole za obětavý 
přístup k této soutěži. Věříme, že i ná-
sledující ročník Poháru starosty města 
bude úspěšný a všem se bude líbit.

Takže nashledanou na začátku říj-
na v roce 2015!

proces jejich otce, zmínil obdivu-
hodnou statečnost maminky, fran-
couzské básnířky Suzanne Renaud, 
jež navzdory komunistické perze-
kuci celé rodiny nikdy drsnou Vy-
sočinu neopustila. Rozpovídal se 
o svých fotografi ckých začátcích, 
na uzavřenějšího Jiřího prozradil 
leccos o jeho překladech francouz-
ských autorů. 

Ocitli jsme se jakoby v oáze z ji-
ného světa. Nejen díky prostředí, 
ale zejména kvůli hodnotám, které 
jsme z jejich vyjadřování rozpo-
znávali. Nikdo z návštěvníků ne-
pochyboval, že tito dva skromní 
umělci nic nepředstírají, že jejich 
slova platí tak, jak je vyslovují, 
že opravdu jsou poctiví, vstřícní, 
důvěřiví. Nejušlechtilejší lidskost 
bez nejmenší pózy nám podávali 
na dlani. Studenti, které za jiných 
okolností nerozhází téměř nic, stáli 
a s údivem vnímali, jak lze i v dneš-
ním světě žít vskutku po svém 
a svobodně. 

Když letos na podzim během tří 
týdnů /23. září a 15. října 2014/ 
opustili bratři Reynkovi tento svět, 
cítili jsme upřímný smutek a spolu-
účast. Znovu a o to více si uvědo-
mujeme, jak cenné a neopakovatel-
né vzpomínky v sobě uchováváme. 
Posíláme do petrkovské tvrze po-
děkování všem, kteří nosili jméno 
Reynek.

Libuše Císařová, 
Gymnázium Bystřice n. P.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje

Dne 31. 12. 2014 bude provozní doba všech fi nančních úřadů  a 
jejich územních pracovišť ukončena ve 14,00 hodin. 

Dne 2. 1. 2015 bude již provozní doba úřadů standardní.

Vážení spoluobčané!
Kandidáti navržení do obecního zastupitelstva za KSČM děkují 

za podporu, kterou jste nám dali v letošních komunálních volbách.
Zároveň tímto potvrzujeme, že budeme naše předvolební sliby 

prosazovat ve prospěch občanů města Bystřice n. P.
Organizační výbor KSČM

Antonín Tulis
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Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činností

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pern-
štejnem upozorňuje všechny exis-
tující i budoucí podnikatele v země-
dělství, že od prosince 2014 bude 
probíhat další kurz pro výkon obec-
ných zemědělských činností. Kurz 
bude otevřen při minimálním počtu 
8 uchazečů. 

Kurz je určen aktivním zeměděl-
cům, kteří neabsolvovali některý ze 
zemědělských učebních nebo studij-
ních oborů a chtějí splnit základní 
kvalifi kační požadavky stanovené 
čl. 4 Směrnice Ministerstva země-
dělství č.j.4945/2002-1000, o dal-
ším odborném vzdělávání v resortu 
Ministerstva zemědělství.

Cílem kurzu je osvojit si nové 
progresivní znalosti nutné pro úspěš-
né provozování rodinné farmy nebo 

zemědělského podniku.
Organizace kurzu - forma pre-

zenčního studia a samostudia s 
konzultacemi v rozsahu 300 hodin. 
Prezenční výuka odborných modulů 
198 hodin, samostatná praxe v pod-
nicích (na vlastní farmě) a zpraco-
vání závěrečné práce v rozsahu 102 
hodin.

Termín: zahájení při minimálním 
počtu 8 uchazečů, pravidelně od 
prosince.

Závěrečná zkouška: ústní ob-
hajoba zadaného absolventského 
projektu. Výstupním certifi kátem je 
osvědčení.

Případní zájemci se mohou hlásit 
u Mgr. Solaře na tel. čísle: 566 686 
404, nebo e-mailem: solar.ivo@se-
znam.cz.

•  Kurz virtuálního svařování
Dne 4. 11. 2014 vyrazili vybraní chlapci 9. ročníků do areálu VOŠ a SOŠ 

Bystřice nad Pernštejnem, aby se něco dozvěděli o spojování materiálů 
metodou svařování. Zkušení mistři odborného výcviku nejprve chlapce se-
známili s historií svařování, dále pak představili a ukázali některé metody. 
Prakticky si poté vyzkoušeli svařování autogenem, elektrodou i svařování 
v ochranné atmosféře. Největším zážitkem však byla určitě práce na sva-
řovacím trenažéru. Na tomto trenažéru všichni žáci dosáhli velmi pěkných 
výsledků. Součástí kurzu byla také tvorba jednoduchého svícnu, který za 
pomoci mistra a několika studentů 3. ročníku chlapci vyráběli.Výrobek si 
pak za odměnu odnesli domů.                                           O. Dvořák, ZŠ TGM

•  Česko-slovenský projekt Záložka spojuje školy - Má oblíbená knížka
V průběhu října se žáci druhého až devátého ročníku ZŠ T. G. Masaryka 

zúčastnili zajímavého projektu pod patronátem několika českých i sloven-
ských kulturních institucí. Naši žáci od nejmenších až po ty nejstarší malo-
vali záložky pro zatím neznámé děti z partnerské slovenské školy ve Vranove 
nad Toplòu. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenský-
mi školami a podpora čtenářské gramotnosti právě prostřednictvím výměny 
záložek do knih.                                                     J. Koscielniaková, ZŠ TGM

•  Vědomostní soutěž „Hádej, hádej hadači”.
Ve středu odpoledne jsme se všichni sešli ve velké tělocvičně, po bouřli-

vém přivítání se děti rozběhly na jednotlivá stanoviště a soutěžení mohlo za-
čít. Otázky si vybíraly z různých kategorií: přírodověda, vlastivěda, pohádky, 
sport, dopravní značky... U každého stanoviště děti plnily i různé sportovní 
úkoly např: slalom na koloběžce, proskakování obručí, hod plyšákem atd.

 Zita Moučková, ŠD ZŠ TGM

•  Dopravní výchova ve 4. třídách
V pátek 24. října 2014 pronikli žáci 4. ročníků hlouběji do tajů dopravní 

výchovy. Společně s paní Mgr. Plockovou poznávali dopravní značky a řešili 
nejrůznější zapeklité situace, k nimž dochází na křižovatkách.  Děti si znovu 
připomněly důležitá pravidla, která by měly dodržovat v roli chodce nebo 
cyklisty. Prostřednictvím autentických videonahrávek společnosti BESIP 
bylo dětem umožněno porovnávat svou bezpečnost při správném vybavení 
(např. osvětlení cyklisty) a při jeho zanedbání.

Žáci a učitelky 4. tříd ZŠ TGM
•  Halloweenské aktivity

Na přelomu října a listopadu žila naše škola halloweenskými aktivitami, 
které připravil žákovský parlament. Nejdříve se 12 tříd zapojilo do hallo-
weenského nocování. 24. října strávili žáci se svými třídními učiteli noc ve 
škole. Děti hrály hry, vařily, sportovaly, sledovaly strašidelné fi lmy a samo-
zřejmě nesměla chybět ani stezka odvahy. Další aktivitou byla soutěž v ha-
lloweenské výzdobě tříd. Opět se zapojila většina tříd a svoji třídu ozdobila 
strašidýlky, dýněmi, netopýry… O vyhodnocení se postarala dvojčlenná po-
rota – p. Martínková a p. Skalníková, členky školské rady. 

Za žákovský parlament ZŠ TGM R. Klusáková

KRÁTCE  ZE ZŠ TGM

Bramborový květ 2014 – celostátní soutěž 
studentů zemědělských škol

Dne 23. 10. 2014 se SOŠ Bystřice 
nad Pernštejnem zúčastnila soutěže 
zemědělských škol o Bramborový 
květ. Soutěž je určena pro studenty 
IV. ročníků oboru Agropodnikání 
a zúčastnilo se jí 14 studentů z deví-
ti škol z celé České republiky. 

Naši školu reprezentoval Martin 
Vítek. Soutěž v Havlíčkově Brodě 
byla zahájena ředitelem VÚB Ing. 
Čeplem.  Součástí bohatého progra-
mu byla i exkurze do genové banky 
brambor. Samotná soutěž pak pro-
bíhala na školním statku Dusilov 
v Humpolci. Vlastní soutěž tvoří 
test teoretických vědomostí z obo-
ru pěstování zemědělských plodin, 
mechanizace, provozní ekonomiky, 
zpracování a ochrany brambor.  

Druhou – praktickou – část sou-
těže reprezentují následující úkoly: 
okrajování bramborové hlízy, vi-
deopoznávačka, jazykové znalosti 

zemědělské terminologie, poznává-
ní chorob, škůdců a plevelů, stano-
vení škrobnatosti brambor a seřizo-
vání sazeče brambor.

Celkový výsledek při slavnost-
ním vyhlášení nás velice mile pře-
kvapil. Martin Vítek soutěž v silné 
konkurenci vyhrál s poměrně znač-
ným bodovým rozdílem před svými 
soupeři. Předání cen se uskutečnilo  
24. 10. 2014 v rámci odborného 
semináře „Brambory 2014“ v Ha-
vlíčkově Brodě. Pohár pro vítěze 
tak putoval do rukou nejlepšího stu-
denta zemědělského oboru, který je 
právě z Bystřice nad Pernštejnem. 
Opět se tak potvrzuje, že naše škola 
svoje renomé neztrácí! 

Poděkování patří nejenom Marti-
novi, ale také panu Ing. Hegerovi, 
který naše studenty připravuje na 
profesní život po odborné stránce.

Halloweenské řádění na ZŠ Nádražní 615
Poslední říjnový den roku 2014 

by si náhodný návštěvník naší školy 
mohl myslet, že nám někdo budovu 
začaroval nebo se dostal do stra-
šidelné pohádky. Po chodbách se 
trousili duchové, čarodějnice a další 
příšery. Bylo to opravdu děsivé! Pro-

běhlo tu totiž halloweenské řádění! 
Během prvních hodin si žáci ve svých 
třídách povídali o svátcích anglic-
ky mluvících zemí a také o svátcích 
českých. Společně zpívali písničky, 
říkali říkanky, vyprávěli si záhadné 
příběhy, dlabali dýňové lucerničky, 

ochutnávali dýňové ko-
láče, dorty, pili dýňový 
džus … Také jsme se sešli 
v tělocvičně, abychom si 
zatancovali halloween-
ský tanec a vyzkoušeli 
si tradiční hry, jako např. 
pojídání červů, přelet 
koštětem nad ohněm, ba-
lení mumie či lov jablek 
z vody.  Nechyběly ani 
disko čarodějnické tance 
a zasloužené ocenění za 
originální dekoraci tříd, 
prostě HALLOWEEN 
PARTY jak má být! 

L. Chudobová



Projekt „Strakovo zahradnictví – sociální firma“  
je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro 

regionální rozvoj 
 

Investor: Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o. 
IČO: 29291097 
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RŮZNÉ

ZAHRADNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ CENTRUM 
„STRAKOVO“ V BYSTŘICI N. P. „STRAKOVO“ V BYSTŘICI N. P. 

zahájilo provoz dne 17. 11. 2014zahájilo provoz dne 17. 11. 2014
Nový sociální projekt právě za-

hajují v Bystřici nad Pernštejnem. 
Jde o zahradní centrum Strakovo, 
které vzniklo spolufi nancováním 
z prostředků Evropské unie. Díky 
těmto dotacím má v dohledné době 
začít pomáhat se situací nezaměst-
naných v našem regionu. 

Posláním a zároveň obecně 
prospěšným cílem sociální fi rmy 
Zahradní centrum Strakovo je vy-
tvoření minimálně tří nových dlou-
hodobě udržitelných pracovních 
míst, posílení sociální soudržnosti 
a po dosažení ziskovosti investo-
vání minimálně jednapadesáti pro-
cent zisku zpět do rozvoje společ-
nosti. Díky iniciativě společnosti 
a pomoci Evropského fondu pro 
regionální rozvoj dostanou lidé 
znevýhodnění na trhu práce opět 
možnost uplatnit se. 

Nové zahradnictví navazuje na  
staré kořeny. Již ve čtyřicátých 
letech dvacátého století stávalo na 
ulici Zahradní staré zahradnictví 
rodiny Strakových. To se zabýva-
lo hlavně pěstováním a prodejem 
květin. Prosperovalo však jen do 
padesátých let, kdy bylo zkonfi s-
kováno a předáno do správy škol-
ního statku. V letech devadesátých 
byl majitelům objekt navrácen, ti 
ale nedokázali fi rmu obnovit. Tak 
se stalo to, že budovy a skleníky 
zůstaly stát bez využití a během 
času znatelně zchátraly. 

Nové zahradnictví chce tak na 
tuto dlouhou tradici navázat v no-
vých prostorech a s novými ná-
pady. Stavba zahradního centra je 
zajímavá tím, že se jedná o moder-
ní lehkou dřevostavbu z lepeného 

skeletu doplněnou o pohledové 
stavební prvky, jako jsou dřevoh-
liníkové výkladce a především fa-
sáda z cembonitových desek. Bu-
dova je dále rozdělena na prodejnu 
a pavilon, který je napojen na pů-
vodní částečně zrekonstruovanou 
část objektu. Za zmínku též stojí 
střecha, která je osázena travinami 
a rozchodníky. Jedná se o takzva-
nou úspornou zelenou střechu. 

Zahradní centrum Strakovo ote-
vřelo částečně své dveře zájem-
cům na státní svátek dne 17. 11. 
2014. Zákazníci si tak mohli pro-
hlédnout alespoň fl oristické a kvě-
tinové studio. 6. prosince chystají 
pracovníci centra první prodejní 
vánoční výstavu. Návštěvníci tak 
uvidí ukázky fl oristického umění. 
Také pro děti je připaven zajíma-
vý program. Vyzkouší si advent-
ní tvoření a navíc za nimi přijde 
Mikuláš s čerty. Po celý den se 
zákazníci budou moci občerstvit a 
vybrat si  z bohaté nabídky domá-
cích specialit, dále je připravena 
ochutnávka netradičního piva, ne-
bude chybět svařené víno a tradič-
ní vánoční punč.

Plné a slavnostní otevření za-
hradního centra je naplánováno na 
jaro příštího roku. Zahradnictví se 
bude zaměřovat na prodej dřevin, 
stromů, semen a nářadí. Dále na-
bídne svým zákazníkům řezané, 
sušené i hrnkové květiny. Nebude 
chybět ani aranžovací materiál, 
keramické květináče nebo dárkové 
předměty. Zaměstnanci připravují 
pro zájemce různorodé kroužky 
aranžování a fl oristiky pro dospělé 
i děti.

NABÍZÍM K PRONÁJMU 
NEBYTOVÉ PROSTORY 

 

Velikost - 54 m2. Vhodné jako 

V březnu 2015 se otevírá očekávané Centrum EDEN 
Návštěvníci si zde budou moci 

vyzkoušet výrobu bylinného mý-
dla a kosmetiky, ručního papíru 
a další řemesla a činnosti. K 
tomu jim bude v každém stavení 

pomáhat řemeslník. 
Pro doplnění týmu hledáme zruč-

né spolupracovníky na částečný 
úvazek. Zkušenosti se jmenovanými 
řemesly a činnostmi jsou výhodou, 

nikoliv podmínkou. 
Více informací podá Mgr. Pavel 
Pichler, 736112538, 
pavel@edenfarma.cz

Jízdárna Eden

Advent už se rychle blíží,
přichází vánoční čas,
Martin do krajiny vzhlíží,
do sedla zve také Vás.

Ve sněhu či v jarní trávě,
zařehtá Vám srdce hlas.
Tohle zvládne každý hravě,
kdo tu byl, ten přijde zas. 

Věnujte svým blízkým dárkový 
poukaz na jízdu na koni a vydejte 

se s námi za příjemným dobrodruž-
stvím. Poukaz můžete využít v prů-
běhu celého roku 2015, telefonní 
číslo: 603 444 598.



Chcete 
podpoøit 

dobrou 
vìc?

Pøijïte v pátek 28. 11. 2014
do Kulturního domu 
v Bystøici n. Pern.

Zaèínáme v 16.00 hod.
Konèíme ve 21.00 hod.

Nadosah NZDM pro Vás chystá: 
... Spoustu zajímavých vystoupení – 

... Kolo štìstí, tvoøení, turnaj ve stolním fotbálku

KLUB SENIORÙ, 
DANCE STYLE, CLUBCREW, THE MORIBUNDUS,
 AMATER a další

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

FUNNY FEST 2014
aneb DARUJ S NÁMI 

KONTAKT
Nadosah - nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež
Masarykovo nám. 299,, 593 01  Bystøice nad Pernštejnem
mob.: 777 755 437
e-mail: nadosah.bystrice@zdar.charita.cz

D m d tí a mládeže v Byst ici n. P. 
po ádá  

VVŠŠEEUUMM LLVVÁÁNNOO NNÍÍ
sobotní odpoledne s tvo ivou inností 
                 pro d ti a dosp lé 

v sobotu 13. 12. 2014  
ve 14:00 hodin na DDM  

cena za materiál 60,- K
P ij te s námi strávit sobotní 

odpoledne a odreagovat se  
od tradi ního shonu, který váno ní 

svátky provází. 

P ipravena je pro vás výroba 
 váno ních dekorací.              T šíme se na vás na Dome ku
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POZVÁNKY, RŮZNÉ

Uspávání broučků v MŠ Čtyřlístek
V úterý 4. listopadu v podvečer 

krásného teplého podzimního dne 
opět ožila školní zahrada mateřské 
školy Čtyřlístek v Bystřici nad Pern-
štejnem. Sešli se zde velcí a malí 
na tradičním Uspávání broučků.                                                                                                                               
Děti přišly v doprovodu rodičů s roz-
svícenými lampióny a lucernami celé 
netrpělivé s očekáváním, co se bude 
dít. Těšily se na broučky, o kterých si 
celý týden ve školce povídaly. Po krát-
kém přivítání všech přítomných děti 
broučkům zazpívaly, přednesly básně 
a zatancovaly. Potom se vydaly spolu 
se svými rodiči v průvodu setmělým 
městem. Světlo lampiónů zářilo do 
tmy a průvod se vinul jako světelný 

had sídlištěm přes Černý vršek zpět na 
školní zahradu. Ta je přivítala rozsví-
cenou cestou, která je zavedla k brou-
čímu domečku. Zde již na unavené 
broučky čekaly ustlané postýlky, kam 
je děti uložily k zimnímu spánku. Na 
dobrou noc ještě zazpívaly broučkům 
ukolébavku a naposledy se s nimi roz-
loučily. Na cestu domů dostaly sladký 
perníček a diplom pro vzpomínku na 
příjemně prožitý večer. Potom už se 
všichni rozcházeli do svých domovů 
s přáním, aby broučci tuhou zimu pře-
čkali a děti je mohly s příchodem jara 
opět probudit. 

Děti a zaměstnanci 
MŠ Čtyřlístek
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ŠKOLSTVÍ

Milí čtenáři, Tak jak jsme slí-
bili, přinášíme informace o dění 
v naší ZUŠ. Tentokrát si přečtete 
zajímavosti o dechovém orches-
tru. V nadcházejícím období se 
již všichni chystají na Vánoce 
a i naše škola pro Vás připravuje 
např. koncert k Roku české hud-
by - "ČESKÉ VÁNOCE"  10. 12. 
v 18.00 v KD Bystřice n. P.  a dva 
koncerty v kostele sv. Vavřince  - 
Adventní s Orchestrem Divadla 
Beze Jména 14. 12. a pak již tra-
diční Vánoční  26. 12. Podrobněj-
ší  informace o koncertech a ak-
cích ZUŠ najdete na webu školy 
a města.

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Dechový orchestr Základní umě-

lecké školy v Bystřici nad Pern-
štejnem byl založen více než před 
padesáti lety legendárním panem 
učitelem Pavlíčkem, o kterém koluje 
mnoho historek. Po smrti zakladatele 
orchestru vedl dechovku dlouhá léta 

pan Makovský. Ten předal žezlo 
současnému dirigentovi Štěpáno-
vi Husákovi, který sám byl žákem 
pana Pavlíčka. Ve většině orchestrů 
bývá ve vedení více osob. A od září 
tomu není jinak ani v dechovém or-
chestru v Bystřici. Vedoucí orchestru 
si vybral za svoji pravou ruku Anto-
nína Pokorného, nadějného studen-
ta trumpetové hry na konzervatoři 
v Brně, který od září začal i vyučovat 
na škole hru na žestě a bicí. Toník je 
bývalým žákem pana Husáka a sám 
hrál mnoho let v orchestru.

Bývá pravidlem, že se během let-
ních prázdnin pořádá Nedělní do-
poledne s dechovkou. Akce se opět 

zúčastnil i dechový orchestr, který 
zahrál posluchačům jak klasickou, 
tak i moderní dechovou hudbu. V září 
proběhl v Bystřici druhý ročník Slav-
ností brambor. V neděli návštěvní-
kům i účinkujícím nepřálo počasí, 
ale děti i přes vytrvalý déšť zvládly 
vystoupení na jedničku. Dechovka 
vystoupila i na tradičních bystřických 
hodech, které se konaly v říjnu na 
náměstí. Není tajemstvím, že někteří 
členové dechového orchestru hostují 
v orchestru paní Lenky Macháčkové, 
který si připravil na listopad vystou-
pení s folkovou skupinou Nezmaři. 

V blízké době dechový orchestr 
nechystá žádné vystoupení, ale určitě 

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Vás, posluchače, neokrade o Vítání 
jara s dechovkou. A protože bude 
v příštím roce slavit polokulaté naro-
zeniny, máte se na co těšit. Abychom 
Vás navnadili, v současné době or-
chestr nacvičuje i fi lmovou hudbu.

Vzhledem k tomu, že orchestr 
funguje už mnoho let, prošla jím 
spousta muzikantů, kteří si našli 
svoje místa v různých dechových 
či jiných kapelách. Všechny pojí 
vzpomínky na dirigenty, vystou-
pení a především je spojuje láska 
k dechové hudbě. Pokud tedy máte 
v těle rytmus, znáte noty, nebojíte se 
fouknout, oprašte nástroje a přijďte 
si s námi zahrát. 

Kdo si zpívá, má do ráje blíž …
A mnoho dalších známých i neznámých písní znělo v sobotu 8. 11. 2014 

Kulturním domem v Bystřici nad Pernštejnem v podání folkové kapely Ne-
zmaři, Orchestru N. Kyjovského s jeho hosty a komorního sboru Alter Ego. 
Nezmaři spolu s Orchestrem N. Kyjovského vystupovali již v červnu 2013. 
Protože byl koncert vydařený, oslovili Mgr. Lenku Macháčkovou, „matku“ 
a dirigentku obou bystřických hudebních těles, i letos. Tento koncert se stal 
součástí jejich turné, při kterém křtili své nové CD Stopy bláznů – křtu se 
ujala právě paní Macháčková. Zdá se, že se i tato spolupráce povedla. Sál byl 
nabitý do posledního místa, lidé nadšeně tleskali a zpívali staré známé hity. 
Doufáme, že si všichni přišli na své a užili si to tak, jako my.

Zdenka Šilhánová, Komorní sbor Alter Ego

KONCERT K ROKU 
ESKÉ HUDBY

st eda 10. prosince 2014,   18:00 
velký sál KD 
vstupné dobrovolné 

PROGRAM
sólisté i komorní uskupení 
DPS Pramen 
Divadlo Beze Jména 
a další 

sou ástí koncertu je i výstava prací žák
výtvarného oboru 

ESKÉ VÁNOCE

S VEVERKOU ZRZINKOU ZA HUDBOU
Dne 7. října 2014 proběhly první 

Hudební hodinky pro děti a mamin-
ky. Malé návštěvníky uvítala pohád-
ková postavička - veverka Zrzinka, 
která je hlavní průvodkyní dětí po 
kouzelném světě zvuků a tónů. Děti 
zde prostřednictvím říkadel, drob-
ných písní a pohybových hudebních 
her rozvíjejí nejen sluch, smysl pro 
rytmus a další ryze hudební schop-

nosti, ale zjišťují také, jak zajímavé 
může být poznávání nových věcí 
ve společnosti dalších kamarádů. 
Pokud máte zájem blíže se s náplní 
Hodinek seznámit, srdečně Vás zve-
me k nezávazné návštěvě. V prosin-
ci se sejdeme 2. a 16. vždy v 16:15 
v malém sále ZUŠ v Bystřici nad 
Pernštejnem.
Dita a Josef Havlovi, ART při ZUŠ
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RŮZNÉ

Fejeton

Nečekané objevy… 
aneb Sil jsem proso 

na souvrati
Když mám blbou náladu a jdou 

mi všichni na nervy, jdu ven se psem. 
Chodím se psem často. 

Na cestách po okolí objevím čas-
to věci nečekané; blízkost lidí spíše 
nevyhledávám, zato příroda a zvířa-
ta mě stále mile překvapují. Takový 
hranostaj lovící na okraji lesa myš je 
zážitek duši potěšující mnohem více 
než večerní TVzprávy.

Někdy ovšem narazím na záha-
dy vyžadující hledání ve Wikipedii 
i jiných chytrých encyklopediích. 
Kolem některých polí například 
nějaký osvícený agronom nechal 
vyset rostliny pro nás už většinou 
neznámé, ačkoli z dějepisu o jejich 
existenci víme všichni, jen už je ne-
poznáme. A tak můžeme v našem 
okolí – nejblíže u cyklotrasy kolem 
Bystřičky – vidět hned dvě plodiny 
našich předků: pohanku a proso.

Pohanku k nám přivezli Mongo-
lové (v Rusku zvaní Tataři) někdy na 
začátku 13. století, kdy po polských 
planinách docválali na svých koních 
až do Hornomoravského úvalu. Tam 
se ovšem naštěstí nějak zasekli, což 
bylo způsobeno ani ne tak chrabros-
tí místních obyvatel, i když pověst 
o štramberských uších vypráví něco 
jiného, ale spíš hornatostí terénu.
Mongolové tedy zase brzy odtáhli, 
ale zůstala nám po „ těch pohanech“  
užitečná plodina – pohanka. V létě 
má tato plodina drobné růžové květy 
uspořádané do hroznů, na podzim se 
místo nich objeví trojhranná semena 
(nažky), jejichž tvrdý obal se musel 
drtit ve speciálních mlýncích. Po-
drobnou expozici o pohance najdete 
např. v rožnovském Muzeu v přírodě.

Proso má ještě delší historii; pěsto-
valo se už na Velké Moravě. Rostlina 
má světlé laty s dlouhými „vousy“, 
její od obalu očištěné obilky jsou 
však už všeobecně známé, jsou to 
jáhly. Mimochodem angličtina má 
pro „proso“ a „jáhly“ stejné slovo = 
millet. Jáhly se mohly na jáhelnou 
kaši používat celé, ale také se mlely 
na mouku, ze které se vyráběly růz-
né placky. Dodnes se pěstují různé 
druhy prosa na celém světe, hlavně 
v Asii.

Protože brambory se u nás rozší-
řily až o mnoho století později, byly 
proso i pohanka plodinami, které 
naše předky zachovávaly při životě.                                

J.M.     

Vánoční prodej  
8. 12. 2014

Nabízíme: mikiny

v kulturním domě 
v Bystřici n. P.

Za Karasínem, v prostoru Plevova 
lesoparku, se 7. 10. 2014 konal další 
projektový den bystřických škol vě-
novaný problematice lesa. Zúčastnili 
se ho opět žáci a studenti ze Základní 
školy Nádražní a VOŠ a SOŠ země-
dělsko-technické v Bystřici nad Pern-
štejnem. Pod odborným vedením 
pedagogů, pracovníků Lesního spo-
lečenství obcí s.r.o. a dalších se vě-
novali péči o areál a výsadby a měřili 
přírůstky vybraných stromů. V rámci 
programu se také zúčastnili procház-
ky v okolí areálu se zasvěceným 
a zajímavým výkladem pana Jurač-
ky, seznámili se s principy geoca-
chingu a vyzkoušeli si najít „pokla-
dy“ připravené specielně pro tento 
projektový den. 32 účastníků se 
shodlo i na jménu doposud beze-
jmenné studánky pod lesoparkem. 
V databázi bezmála 40 bystřických 
studánek přibyla „Karasínka“.

Na závěr setkání šest smíšených 
pracovních skupin zpracovalo vě-
domostní test. Pro shodné výsledky 

Další setkání v lesoparku na Vrchové 

se tři vítězné skupiny určily až podle 
výsledků hodů šiškami na cíl. Nejbys-
třejšími účastníky byli tentokrát Ště-
pán Šírek, Kateřina Vrbasová, Hana 
Brablecová, Tracy Balieová, Kateřina 
Smolková a Miroslav Pečinka. Di-

plomy a drobné ceny předal vítězům 
starosta Bystřice nad Pernštejnem. 
I přes nevlídné počasí doprovázela ce-
lou akci dobrá nálada, jak je patrné i ze 
snímků, které Vám přinášíme.

Eva Zamazalová

ADVENTNÍ  JARMARK  VE  ŠTĚPÁNOVĚADVENTNÍ  JARMARK  VE  ŠTĚPÁNOVĚ
Neděle 30. 11. 2014 v přísálí a sále kulturního domu

Program:
14:00 Hudební pohádka „O dvanác   měsíčkách“ (pěvecký sbor Labyrint)
14:30 Vánoční koledování (národopisný soubor Borověnka)
15:00 – 18:00 Prodej adventních a vánočních výrobků, šperků, ozdob, 
keramiky, knih...

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
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KULTURA

ADVENTNÍ KONCERT ADVENTNÍ KONCERT 
V BYSTŘICIV BYSTŘICI

Členové Orchestru Divadla beze jména při  ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem společně s hosty a pěveckým sborem PATRON z Ne-
dvědice pro vás na 3. adventní neděli připravili ADVENTNÍ 
KONCERT v kostele Svatého Vavřince v Bystřici nad Pernštej-
nem. Na programu: „ ADVENT“ Michala Jančíka, „ALLELUJA 
ZAZPÍVEJ!“ Ondřeje Kunovského a „MISSA BREVIS“ Jiřího 
Pavlici. 

Koncert se koná 14. prosince 2014 v 18.00 hodin v bystřickém 
kostele. Ve stejný den, ale v 15.00 hodin, uvedeme tento koncert 
také v kostele Sv. Kunhuty v Nedvědici. Přijďte si odpočinout 
od předvánočního shonu a nasát tu pravou adventní atmosfé-
ru. Těšíme se na Vás. Vstupné na naše koncerty je dobrovolné. 

 MOL

JAK CHTĚLI BYSTŘIČÁCI ROZBÍJET MAŠINY. 
(Neznámá kapitola z dějin města)

Začal revoluční rok 1848 a pod-
statné změny čekaly nejen celou Ev-
ropu, ale i Habsburskou monarchii 
včetně Markrabství moravského, 
a tím i naší Bystřici. Jak už to ve 
zlomových okamžicích dějin bývá,  
náhlá iniciativa lidí předkládala 
požadavky nejen reálné, ale i na-
prosto nemožné až bláznivé. Psaly 
se petice císaři, sněmům, vládě, 
guberniu. Naši měšťané nemohli 
zůstat pozadu. Aktuálních infor-
mací „ze světa“ měli Bystřičáci 
určitě dost, vždyť celá řada zvláště 
druhorozených synů díky stále ještě 
relativnímu bohatství, které přines-
lo městu soukenictví, studovala po 
celé monarchii, včetně Vídně. Tak 
například student práv Josef Šper-
ling (15. listopadu 1826, Bystřice 
– 1913, Kasjatyči, Volyň, Ruská 
říše) byl přímo účasten březnových 
událostí ve Vídni a aktivně se podí-
lel na vyhnání knížete Metternicha. 
Tento náš rodák se později prosla-

vil v Kroměříži pod jménem Josef 
Mnohoslav Šperlín jako aktivní 
vlastenec, první starosta kromě-
řížského pěveckého spolku Mo-
ravan a Sokola, majitel tiskárny 
a nakladatel.

Hlavními požadavky, které vy-
slovil petiční Svatováclavský vý-
bor v Praze 11. března 1848 a které 
později potvrdila i část politiků 
z Moravy, bylo: vytvoření jednot-
ného státoprávního celku ze zemí 
České koruny, zrovnoprávnění 
Čechů a Němců ve všech oblas-
tech veřejného života, všeobecný 
výkup z roboty a zrušení poddan-
ství, zavedení obecní samosprávy, 
svobodu tisku a shromažďování, 
náboženského vyznání, zřízení 
nezávislých soudů a občanských 
gard. Tedy mimo národnostních 
požadavků defi nitivní ukončení 
feudálních poměrů. 

Bystřičtí měšťané dlouho ne-
zaháleli a již 14. dubna se obrátili 

na Zemský 
sněm v Brně 
s obšírnou ně-
meckou peticí 
d o t v r z e n o u 
dvěma český-
mi přílohami. 
Žádost magis-
trátu  a obec-
ního výboru 
municipálního 
města Byst-
řice podepsal 
starosta Fiša 
(píše se sch) 
se syndikem 
S i e r s c h e m , 
radními G. Sá-
blíkem a Jose-
fem Lazarem 
a členy výboru  
Janem Fišou 
a Františkem 
Dědkem. Je 
a d r e s o v á n a 
„an die Hernn 
Landiags - 
Deput ie r ten 

des IV.ten Stendes der Provinz 
Mähren“. Jedna česká příloha se 
jmenuje „Nejvroucnější prosba 
měšťanstva na Moravě v Bystřici 
v Jihlavsku k přednešení k sně-
mu zemskému“. Druhá se nazývá 
„Vyjádření od cechu soukenického 
města Bystřice kraje Jihlavského“. 

První česky psaná příloha ob-
sahuje 17 požadavků politických, 
národních a sociálních, vesměs to-
tožných s upravenými Svatováclav-
skými, což svědčí o poměrně velké 
a podrobné informovanosti našich 
předků. Kontroversní je příloha 
druhá – „soukenická“. Jde o zajíma-
vý nářek cechu soukenického nad 
úplnou záhubou kvetoucího kdysi 
soukenictví, v němž se odůvodňuje 
radikální požadavek, aby všechny 
mašiny byly zničeny. Jakoby Bystři-
čáci zaspali dobu o polovinu století. 
Vždyť luddismus bylo sociální hnu-
tí britských textilních řemeslníků na 
počátku 19. století, kteří protestova-
li, často ničením mechanizovaných 
tkalcovských stavů, proti změnám 
výroby vyvolaných průmyslovou 
revolucí. Hnutí bylo zaměřeno proti 
zavádění strojů jako předpokláda-
nému původci nezaměstnanosti. 
K nejstaršímu známému pokusu 
o rozbíjení strojů v našich zemích 
došlo v roce 1819 v Brně; v sou-
kenické továrně bratří Delhaesů na 
Křídlovické ulici se postřihovačští 
dělníci rozhodli rozbít nově insta-
lovaný stroj. K podobným pokusům 
došlo také v roce 1844 v Praze a na 
Liberecku. 

Pro zajímavost alespoň pár uká-
zek z původního textu soukenické-
ho cechu: 

„Příčina, pro kterou jsme my 
soukeníci do tak špatného stavu 
a o naše jmění přišli, jest ta: Po-
něvadž ti největší boháči, hrabata 
a židi do našeho řemesla se dali a 
tak silně dělají, že co před 50 lety 
půl Moravy suken udělalo, to teď 
jedna fabrika dokáže. Příčina, proč 
teď jeden fabrikant tolik díla udělá, 
sou tyto neslýchané stroje, kteří tisí-

ců lidem chléb kradou, a kdo těchto 
stojů  neb mašin nemá, ten skrze ně 
udusen býti musí. --------- Jak by 
se ale náš bídný stav zlepšit mohl, 
byla by pomoc ta, aby všechny ma-
šiny, skrze které tolik díla se nadělá, 
zamezené byly, a tak by se o mnoho 
míň díla zhotovilo a přitom bysme 
my soukeníci a všichni snad ve svě-
tě lepší život měli. ------- Posledně, 
aby žádné syrové věci, nýbrž hoto-
vé produkty ze zemně přes hranic 
vyvážené býti mohly“.

Datováno 13. dubna 1848, pode-
psán Franz Diedek, cechmistr

Dobře se do té doby žilo bystřic-
kým soukeníkům při zajištěném 
odběru vyrobeného sukna erárem. 
Mnohaletý pobyt Laudonova plu-
ku ve městě, jak bylo zmíněno 
v srpnovém čísle Bystřicka, přinesl 
dlouhodobou prosperitu. V uve-
deném „Vyjádření soukeníků“ je 
o tom také zcela jasný důkaz; jeho 
rozbor a zhodnocení je na další 
článek. Bohužel v dobách hoj-
nosti se nenašel žádný „hrabě, bo-
háč, fabrikant nebo žid“, který by 
v soukenictví zavedl ve městě mo-
derní průmyslovou výrobu tak, jak 
v jiných částech Moravy. Způsobil 
to strach měšťanů před technologic-
kým pokrokem, tedy neznámem. 
Pokrokem, který byl ovšem nevy-
hnutelný a kterému by nešlo za-
bránit ani rozbíjením strojů. Po se-
dmdesáti letech rozkvětu tak násle-
dovalo sedmdesát let bídy, úbytku 
obyvatel a stagnace. Tak, jak věštil 
v Bibli Josef egyptskému faraónu, 
pouze však desetkrát déle.

V příštím roce uběhne 460 let od 
založení bystřického soukenického 
cechu a tak bude příležitost se se-
známit podrobně s jeho historií. 

Uvedené dopisy jsou uloženy 
v Moravském zemském archivu 
v Brně. Životní osudy Josefa Mno-
hoslava Šperlína jsou na dlouhý sa-
mostatný článek. 

Petr Dvořáček  

Představitelé byřického soukenického cechu (malba na 
dřevě z roku 1803; uloženo v městském muzeu). Na stole 
je cechovní „matka pokladnice“ z roku 1800. Tehdy byli 
cechmistry Josef Dědek a František Kožíšek. (více: Vlas-
tivědný sborník Bystřicka I, str. 83.)
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Ruku na srdce: Kdo z nás si 

během posledních silvestrov-
ských oslav dokázal představit, 
co vše rok 2014 přinese? Tušil 
někdo, že v Africe vypukne epi-
demie, která bude jako novodobá 
morová rána decimovat tamní 
obyvatele a děsit i vyspělé zá-
padní země? Předpokládal ně-
kdo, že spory mezi jednotlivý-
mi odnožemi islámu a frustrace 
hrstky radikálních muslimů 
vyhřeznou v podobě státu bez 
hranic, jenž svým tvarem ze 
všeho nejvíc připomíná nádor 
prorůstající Blízkým východem? 
Ale především – čekal někdo, 
že se mapa Evropy 21. století 
bude překreslovat silou, že po 
zkušenostech s konfl ikty v bý-
valé Jugoslávii znovu vypukne 
kousek za našimi humny občan-
ská válka a že vztahy mezi Zá-
padem a Východem budou opět 
připomínat léta studené války?

Všechny tyto události vyvo-
lávají pochopitelné obavy, které 
jsou navíc živeny tím, že si letos 
připomínáme sté výročí začátku 
války, jež jako první – a bohužel 
nikoli poslední – získala přívlas-
tek „světová“. Nenalézáme se 
dnes náhodou ve stejném situaci 
jako naši předkové v roce 1914, 
kdy se všechny dosavadní jistoty 
náhle rozpadly jako mávnutím 
kouzelného proutku? Vidíme-li 
jisté paralely mezi současností 
a rokem 1914, neměli bychom 
ztrácet ze zřetele jednu důležitou 
skutečnost: z pekla 1. světové 
války se po čtyřech letech na-
prostého zmaru a nepředstavitel-
ného chaosu zrodilo samostatné 
Československo.

Ty, kteří v čele s Masarykem 
stáli u jeho kolébky, válka sice 
překvapila, ale nezastihla je zce-
la nepřipravené. V rozhovorech 
s Karlem Čapkem Masaryk poz-
ději vzpomínal: „Ve svém životě 
jsem se tolikrát dostal do růz-
ných otázek a sporů, často i proti 
své vůli; myslíval jsem někdy, 
že v tolika rozličných zájmech 
mařím svůj čas. Teprve za války 
jsem poznal, že všechno, skoro 
všechno, co jsem kdy dělal i co 
mne potkalo, bylo k něčemu dob-
ré.“ Spory o Rukopisy či o smysl 
našich dějin ho uvedly nejen do 
politiky, nýbrž i do zkoumání 
národní otázky z širší historické 
perspektivy. Slovenský původ 
po otci a čilé styky se Slováky 
mu v exilu umožnily mluvit i je-
jich jménem a jako jeden z nich. 
Studia ve Vídni a působení v ra-
kouském parlamentu mu dovolily 
poznat vídeňský dvůr, šlechtu a 
byrokracii a odhalit jejich mrav-
ní rozvrat. Přátelství s Poláky, 
Rusy a Jihoslovany zúročil při 

vzájemných jednáních a sňatek 
s Američankou mu otevřel doko-
řán dveře do anglosaského světa. 
Byla to konečně také každodenní 
četba románů i poezie, která Ma-
sarykovi přiblížila skrytá zákoutí 
lidské psychiky, jejichž znalost 
později využil během svých po-
litických zápasů.

V průběhu válečných let sa-
mozřejmě nastaly okamžiky, na 
něž se Masaryk v dobách míru 
nemohl připravit. Syn Herbert 
se v Borové u Poličky nakazil 
od haličských uprchlíků skvrni-
tým tyfem a roku 1915 zemřel 
v Praze. Celou válku se musel 
strachovat o dceru Alici, která se 
za účast v odboji ocitla v letech 
1915–1916 ve vězení, i o syna 
Jana, který sloužil v rakousko-
-uherské armádě a kvůli otcově 
ilegální činnosti se nad ním neu-
stále vznášela hrozba trestu smr-
ti. Masaryk sám se hned něko-
likrát dostal do ohrožení života, 
když byl moskevský hotel Met-
ropol, v němž bydlel, ostřelován 
jak bolševiky, tak Kerenského 
vojáky nebo když byl uvězněn 
v Kyjevě obklíčeném Rudou ar-
mádou. Ani v těchto lidsky těž-
kých či nebezpečných situacích 
však nezapomínal na svůj hlavní 
cíl – samostatné Československo 
– a na své humanitní ideály, jež 
mu hodlal dát do vínku.

Současný svět se mění rych-
leji a je hůře předvídatelný než 
svět našich předků a koneckonců 
i náš svět před několika málo 
lety. Přesto, ba dokonce právě 
proto je Masarykův vzor pro tuto 
jako stvořený. Jeho podstatou je 
snaha neustále se učit, získávat 
nové zkušenosti a zdokonalo-
vat se. A nejde jen o znalosti a 
dovednosti právě potřebné nebo 
takové, které přinášejí okamžitý 
prospěch či zisk, ale rovněž o ty, 
jejichž důležitost může ukázat až 
vzdálenější budoucnost. Důleži-
té je mít jasný cíl, k němuž mů-
žeme směřovat ať ve svých indi-
viduálních životech, nebo jako 
občané naší země, a to vytrvale, 
přímo, bez zbytečných odboček 
a nečestných zkratek. A konečně 
je nezbytné vyznávat alespoň zá-
kladní mravní hodnoty, o které je 
možno se v případě potřeby opřít 
a na nichž lze stavět. Vyznávat 
podobné hodnoty, o které se opí-
ral Masaryk a na nichž se pokusil 
vystavět samostatné Českoslo-
vensko. Dokud si budeme v sou-
vislosti s oslavami české státnos-
ti připomínat i Tomáše Garrigua 
Masaryka a jeho ideály, máme 
šanci v dnešním světě se všemi 
jeho nástrahami jako jednotlivci, 
jako národ i jako stát přežít.

Jan Pulkrábek

I v Bystřici nad Pernštejnem jsme si připomenuli vznik samostatného státu 
před 96 lety. Vzpomínka u sochy prezidenta Osvoboditele proběhla důstojně, 
Ivetka Šiborová se zaujetím zazpívala hymnu i Hochy od Zborova, doprovodili ji 
na žestě hudebníci Štěpána Husáka, starosta Ing. Karel Pačiska program zahájil 
i ukončil a s ředitelem ZŠ TGM Jaroslavem Slámou položil kytice k pomníku. 
Promluvila paní Ludmila Navrátilová a především s hlavním projevem vystoupil 
Mgr. Jan Pulkrábek.                                                                                                     -HJ-

PŘIPOMENUTÍ VZNIKU SAMOSTATNÉ ČSR

HORÁCKÝ KROJ
V knize Bohuslava 

Pernici Lidové umění 
výtvarné (1954) byla 
otištěna i starší fotogra-
fi e z roku 1952, která 
zachycuje Marii Kok-
tavou (roz. Pavelkovou) 
z Bystřice v kroji po její 
matce Marii Pavelkové 
(roz. Kincové) z Rov-
ného. Podle svědectví 
Josefa Pavelky, ulože-
ného v bystřickém mu-
zeu, použila Marie Pa-
velková při sestavování 
kroje živůtek poděděný 
po své matce Františce 
Kincové (roz. Ťupové) 
z Rovného a sukni po 
babičce Karolině Ťupo-
vé z Rozsoch; rukávce, zástěru a če-
pec si vyšila sama podle starých vzo-
rů. Rodinná tradice klade vznik kroje 
do meziválečného období, živůtek 
a sukně, pro potřeby kroje zkrácená, 
však pocházejí už ze začátku 20., 
případně z konce 19. století. Marie 

Koktavá kroj dodnes svědomitě opa-
truje. Barevný snímek Václava Pis-
kače z letošního podzimu zachycuje 
Annu Piskačovou z Brna, pravnučku 
Marie Pavelkové, s knihou Bohusla-
va Pernici v rukou.

-jp-

ZAMYŠLENÍ NAD 28. ŘÍJNEM
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje

Zubní pohotovost Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINECLISTOPAD - PROSINEC 2014 2014

Ordinační doba: 09.00 - 12.00 hod.

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

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

LISTOPAD 
29.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545
30.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545
PROSINEC
  6.12.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
  7.12.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n.S., 774 430 777
13.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545
14.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n.S., 566 642 545
20.12. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
21.12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 642 160
24.12. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n.S., 604 334 823
25.12. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
26.12. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí
27.12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595
28.12. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232 

Pro zpříjemnění podzimních večerů nabízíme našim čtenářům malý 
výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce října.

Knihy pro dospělé:
 Guinness world records 2015
Armani Cendrine Háčkujeme na panenky
Bauer Jan Rožmberkové – první po králi
Bukovský Igor Návod na přežití pro ženu
Cisár Vladimír Bystřicko na starých pohlednicích
Čermáková Dana Ivan Trojan
Doležalová Alena Cukroví podle vyzkoušených receptů
Grylls Bear Příběhy skutečné odvahy
Kohoutková Iva Pečeme bez lepku
Křesťan Rudolf Proč nemám pistoli
Pancol Katherine Líbej mě
Rohál Robert Hvězdy odvedle a jejich stopy nejen v českém fi lmu
Roland Paul Akta nacistů
Stimson Tess Otevřené manželství
Větvička Václav Cestou necestou českou krajinou
Žitný Radek Herci a herečky před soudem

Knihy pro mládež:
Březinová Ivona Blázniví donkichoti
Formaro Amanda Gumičková mánie
Hutrová Veronika Eliška a její kamarádi
Kész Barnabás Válečníci
Svěrák Zdeněk Tři bratři

Stalo se již příjemnou tradicí, 
že každoročně první úterý v listo-
padu zveme na besedu do městské 
knihovny členy Klubu důchodců – 
učitelů. Tentokrát proběhlo setkání 
s majitelem nakladatelství Flétna 
panem Martinem Leschingerem. 
Nad projekcí fotografi í pozoruhod-
ných míst Čech, Moravy a Slezska 
pohovořil autor z Orlického podhůří 
o své knize „Cyklovýlety po česku 
a okolí“. 

„Fantastické záhady“
Obrovský úspěch zaznamenaly 

tři besedy s PhDr. Arnoštem Va-
šíčkem, které se uskutečnily 4. a 5. 
listopadu 2014 v městské knihovně 
a aule bystřického gymnázia. Autor 
několika televizních seriálů / Ďáb-
lova lest, Ztracená brána, Strážce 
duší, Planeta záhad / a řady knih 
nám přiblížil nejzajímavější objevy 
ze svých cest do více než osmdesáti 
zemí světa. Vyprávění o nevysvětli-
telných archeologických nálezech, 
podivných úkazech a paranormál-
ních jevech doplněné promítáním 
unikátních videozáznamů naznačují, 
že minulost naší planety je možná 
daleko tajemnější, než si vůbec do-
vedeme představit. 

„Za krásou a klidem se netřeba 
trmácet tisíce kilometrů, protože 

leží za humny…“

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

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

VODOMIL 2014 BUDE LOSOVÁN

Osmý ročník výherní a poznávací soutěže S Vodomilem 
Zubří zemí 2014 je v samém závěru. Dnem 31. 10. 2014 
skončilo razítkování a do 29. listopadu je čas na odevzdá-
ní legitimací. Vodomil soutěžící provedl po zajímavých 

místech Bystřicka a nabídl i zajímavé příběhy. Čas na odevzdání legitimací 
vyprší úderem 12. hodiny v sobotu 29. 11. 2014. A v 15.30 hodin se budou 
v amfi teátru na Masarykově náměstí losovat výherci.

Pokud bude mít účastník vyplněno alespoň 6 rubrik se správnou odpovědí, 
obdrží jednu volnou vstupenku do Městského muzea v Bystřici pro rok 2015. 
V případě alespoň 9 rubrik se správnou odpovědí obdrží jednu VIP vstupenku 
do Westernového městečka Šiklův mlýn na sezónu 2015. A kdo má v pořád-
ku všech 10 rubrik, postupuje do slosování o hlavní výhry:
• jízdní kolo v hodnotě 7 000,- Kč
• dárkový poukaz pro 2 osoby na jízdu BVP (tankem) + vstup do Westerno-

vého městečka Šiklův mlýn  v hodnotě 932 Kč (platnost na sezónu 2015)
• romantická večeře pro dvě osoby v hotelu Skalský dvůr
• romantická večeře pro dvě osoby v Penzionu Hodůnka ve Štěpánově 
• romantická večeře pro dvě osoby v restauraci Club Bystřice
• romantická večeře pro dvě osoby v restauraci Borovinka
• Areál sportu a kultury – 10x vstup do bazénu/posilovny
• 2 vstupenky na divadelní představení v Kulturním domě Bystřice n. P.
• Vlastivědný sborník Bystřicka 
• knihy Na bystré vodě a Pernštejnský tis.                                             -HJ-
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROSINECPROSINEC 2014 2014
Pondělí 1. prosince – velký sál KD – 
19.30 hodin
VANOČNÍ KONCERT
VÁCLAV NECKÁŘ se skupinou 
BACILY
Koncert legendy českého popu, známé-
ho zpěváka a fi lmového herce. Od roku 
1962 působil jako herecký elév v Mos-
teckém divadle pracujících a od roku 
1964 v plzeňském divadélku Alfa. Poté 
od roku 1966 účinkoval v divadle Ro-
koko. V letech 1968 až 1970 byl spo-
lečně s Martou Kubišovou a Helenou 
Vondráčkovou členem pěvecké skupi-
ny Golden Kids. Jako herec se prosla-
vil především rolí v oskarovém fi lmu 
Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky, 
dále ve fi lmech Skřivánci na niti a Ší-
leně smutná princezna. Od roku 1970 
natáčel a koncertoval se skupinou Ba-
cily, kterou řídí jeho bratr Jan Neckář. 
K jeho dvorním autorům patřili a patří 
Jan Neckář, Ota Petřina, Karel Svo-
boda, Zdeněk Rytíř, Michal Horáček 
aj. Kromě popových hitů, např. Stín 
katedrál, Tu kytaru jsem koupil kvůli 
tobě nebo Lékořice má v repertoáru 
také řadu balad, např. Nautilus, Perla, 
Suzanne a v poslední době především 
veleúspěšnou píseň Půlnoční.
Vstupné: 300 Kč  Předprodej: KD

Čtvrtek 4. prosince – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Uvádí: Divadlo POHÁDKA, Praha 
Pohádkové vyprávění pod vánoční 
stromečky složené ze dvou pohádek 
– O chytré princezně a Kterak líná 
Karolína ke štěstí přišla – čerpajících 
z motivů klasických pohádkových 
námětů a vánočního příběhu „Půjdem 
spolu do Betléma“ s celou řadou ko-
led. Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ. Dél-
ka: cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Úterý 9. prosince – velký sál KD – 
19.30 hodin
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA VÍN 
v pořadí jubilejní padesátá
Prezentace „Vinařství Omasta“, Horní 
Bojanovice, Velkopavlovická podob-
last.
Vinařství bylo založeno v roce 1996, 
sídlí v bývalém panském sklepě z 15. 
století, kde jsou vytvořeny vynikající 
podmínky pro archivaci i skladování 
vín. Vinařství se prezentuje širokou 
nabídkou bílých vín a rosé, ale ne-
zapomíná ani na červená vína, ze-
jména Frankovku, Svatovavřinecké, 
Dornfelder a také Cabernet Moravia 
a Sauvignon. Věnuje se rovněž starším 
odrůdám jako je Neuburské, i méně 
rozšířeným, jako je například Hiber-
nal. Vína zrají v moderních nerezo-
vých tancích, část bílých i červených 
vín také zraje v dubových sudech, sta-
rých čtyřicet let a malá část produkce 
je ve francouzských sudech barrique. 
O chod fi rmy se stará její zakladatel 
Stanislav Omasta a synové Tomáš 
a Stanislav.

Vinařství představí a o víně bude ho-
vořit Stanislav Omasta st.
Slavnostní přípitek a další překvapení.
Hrají: cimbálová muzika Slovácko 
mladší, primáš Petr Marada
Hlavním reklamním partnerem večera 
je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 100 Kč  Předprodej: KD
                             
Středa 10. prosince – velký sál KD – 
18.00 hodin                   Pořádá: ZUŠ
KONCERT
ČESKÉ VÁNOCE SE ZUŠ
Rok 2014 byl vyhlášen Rokem české 
hudby, proto i vánoční koncert ZUŠ se 
ponese v duchu českých tradic a k po-
ctě českým skladatelům. Představí se 
sólisté, komorní uskupení, pěvecký 
sbor i malí divadelníci. Součástí bude 
i výstava prací žáků výtvarného oboru.
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 11. prosince – velký sál KD – 
18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK   
účastníků kurzu taneční a společenské 
výchovy. Vstup pouze ve společen-
ském oblečení. Hraje TATA-BAND 
pod vedením J. Kučery.
Vstupné: 70 Kč  Předprodej: KD

Úterý 16. prosince – velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti 
od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč

Úterý 16. prosince – malý sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT KPH
SLOVANSKÉ TANCE
KRISTINA a MARTIN KASÍKOVI 
– čtyřruční klavír
JAN ŠŤASTNÝ – mluvené slovo
Kristina a Martin Kasíkovi se věnují 
hře na klavír už od dětství. Oba vystu-
dovali konzervatoř v Ostravě a AMU 
v Praze. Kristina pravidelně natáčí pro 
Český rozhlas a vystupuje jako sólist-
ka v několika komorních souborech. 
Martin je nositelem řady ocenění. 
V roce 2002 získal cenu Davidoff Prix 
za nejlepšího českého interpreta do 28 
let. Uspěl i v zahraničí, když v roce 
1999 vyhrál prestižní soutěž Young 
Concert Artist Competition v New 
Yorku. Společně s Kristinou vydal 
v roce 2004 kompletní nahrávku Dvo-
řákových Slovanských tanců, se kte-
rou sklidil úspěch doma i v zahraničí.
Jan Šťastný se narodil ve Zlíně. Studo-
val DAMU, v letech 1988 – 1992 pů-
sobil v Národním divadle. Po odchodu 
se stal členem Divadla na Vinohra-
dech. Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů KPH. Generální part-
ner koncertů KPH – Rathgeber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč  Platí perma-
nentky KPH
                                    
Středa 17. prosince – velký sál KD – 
9.00 hodin               Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 

Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 18. prosince – velký sál KD – 
9.00 a 17.00 hodin
Pořádá: ZŠ T.G.M.
AKADEMIE ZŠ T.G.M. 
Vstupné: dobrovolné

Pátek 19. prosince – velký sál KD – 
18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA KOROU-
ŽANKA
Kapelník: Štěpán Chalupník
Umělecký vedoucí: Štěpán Husák
Zpívají: Inka Pospíšilová, Ivana Luka-
sová a Pavel Schmidt. Spoluúčinkuje: 
Dětský pěvecký sbor Studánka a Pra-
mínek. Pořadem provází: Ludmila 
Chalupníková
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 25. prosince – malý sál KD – 
20.00 – 02.00 hodin
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH
Reprodukovaná hudba od 70. let až po 
současnost včetně hudby na přání pro 
všechny věkové kategorie.
Občerstvení zajištěno 
Uvádí M. Koudelka
Vstupné: 80 Kč  Předprodej: KD

Úterý 30. prosince – malý sál KD – 
20.00 – 02.00 hodin

PŘEDSILVESTROVSKÝ 
TANEČNÍ VEČER 
PŘI SVÍČKÁCH
Tradiční a oblíbené předsilvestrovské 
posezení při svíčkách s reprodukova-
nou hudbou od 70. let po současnost.
Občerstvení zajištěno. 
Uvádí: M. Koudelka
Vstupné: 80 Kč  Předprodej: KD

Středa 31. prosince – amfi teátr na ná-
městí – 23.00 – 1.30 hodin
Pořádá: Město Bystřice n. P.
SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
Ohňostroj, půlnoční přípitek, vystou-
pení Jakuba Pustiny, reprodukovaná 
hudba, občerstvení zajištěno.  

PŘIPRAVUJEME V LEDNU 2015: 
  8.1. – Novoroční koncert KPH
11.1. – „Šíleně smutná princezna“ – 
uvádí Divadlo Beze Jména
23.1. –  Ples města

Prodej vstupenek /pokud není 
uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, Bystřice 
nad Pernštejnem
tel. 566 552 626, e-mail: info@kd-
bystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz  
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kan-
celář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před 
každým představením. 
Změna programu vyhrazena!

SILVESTR
Mìsto Bystøice nad Pernštejnem

Kulturní dùm Bystøice nad Pernštejnem

NA NÁMÌSTÍ

STØEDA 31. PROSINCE 2014

PÙLNOÈNÍ  PØÍPITEK
host JAKUB PUSTINA
REPRODUKOVANÁ HUDBA
obèerstvení zajištìno

OHÒOSTROJ

23.00 - 01.30 hodin

Masarykovo námìstí - amfiteátr
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VELKÁ VÁLKA A NAŠI KRAJANÉ

Nedávno zesnulý novoměstský 
profesor Mgr. Jiří Kubík vydal vzpo-
mínky svého tatínka Františka Kubíka 
(1898 – 1979) knižně pod názvem 
„Přežil jsem. Frontový deník z 1. svě-
tové války“ (2005). Podobně dopadly 
vzpomínky Františka Dobiáše (1898 
- 1982) z Jimramova zapsané přímo 
na frontě a poté autorem rozvedené 
v obsáhlých pamětech, které čítají 
206 stran. Kreslil si také obrázky míst, 
mapy a na cestách kupoval pohled-
nice. Jeho syn, malíř Josef Dobiáš 
(1932), z těchto pamětí zpracoval vý-
tah, který se stal obsahem mimořád-
ného čísla Jimramovského zpravodaje 
pod názvem „1. světová válka 1914 – 
1918 v Pamětech Františka Dobiáše“ 
(2014). Italský legionář Josef Kolář 
(1890 – 1979) ze Ždánic u Bystřice 
nad Pernštejnem zanechal také velmi 
podrobné zápisky, které jeho potom-
ci převedli bez jakýchkoliv úprav do 
vázaného strojopisu. Jmenují se „Z 
mé vojenské služby jako domobrance 

či jak se tomu říkalo landšturmáka“. 
A podobné zápisky si vedl i Josef No-
votný (1887 – 1973) z Horní Rožínky. 
Jeho rukopis „Deník vojáka z 1. světo-
vé války“ obsahuje 196 stran formátu 
A5 a potomci Gerbrichovi z Velkých 
Opatovic a Justovi z Nedvědice opa-
trují originál i kopii, další kopii věno-
vali do vojenského muzea.

Fotografi e Františka Kubíka do-
kládá, jací neopeření kloučci tehdy 
museli rukovat. A to ještě u prvního 
odvodu neprošel z důvodu, že bylo 
momentálně odvedenců dost. Tím 
získal 10 měsíců civilního života navíc 
a až jako 18tiletý byl odveden ve Žďá-
ře 25. 1. 1917. Už 11. února odjížděl 
do Jihlavy na výcvik. O Velikonocích 
již hlídal ve vší parádě Boží hrob (ač 
sám evangelík!), v noci na 9. červen 
se na vycházce poprvé v životě opije 
a ráno už s ostatními vyráží na ruskou 
frontu. Na nádraží se s nimi loučí farář, 
pak sedají do vlaku a jedou přes Znoj-
mo, Vídeň, Prešpurk a Budapešť.

To Josef Kolář byl starším, a tak 
rukoval o dva roky dříve. Odveden 
„bez chyby“ byl v Bystřici 30. května 
1915 a s výrokem komise se vyrov-
nal tak, že „vypil nějaký ten litr zmu-
žilosti“. Vlakem odjel k výcviku do 
Jihlavy, kde cikán Růžička rozprodal 
celou výstroj a musel být znovu oble-
čen. Cestou v Komárně později zběhl 
i s harmonikou, kterou mu kamarádi 
zapůjčili. Jejich vlak na frontu vyjel 
z Jihlavy 30. října a mířil přes Znoj-
mo, Vídeň a Komárno také do Pešti. 
Zdejší ostrý guláš ocenil Josef Kolář 
větou: „Ti Maďaři musí mít prasečí 
žaludky, když to tak mohou žrát.“ Ve 
vlaku bylo následovně: „Kdybychom 
mohli ten smrad schytat, tož by měla 
Vídeň týden čím svítit.“

František Dobiáš pěkně popsal vy-
hlášení mobilizace. V Dalečíně měli 
26. července 1914 pouť a uprostřed 
taneční zábavy kdosi přišel se zprávou 
o válce a částečné mobilizaci! A vzápětí 
přinesli třem muzikantům z Nedvězího 
povolávací rozkazy k okamžitému ná-
stupu do vojenské služby. Co na to mu-

zikanti? „…aby povznesli svoji náladu 
k udatnosti, šli si na to vypít.“ Mladší 
záložáci rukovali okamžitě, ti z Jimra-
movska většinou k 98. pěšímu pluku 
ve Vysokém Mýtě. V zimě 1916 byl 
odveden i Dobiáš a 11. května odjel do 
kasáren do Jihlavy.

Josef Novotný narukoval hned 
2. srpna 1914 k svému pluku do 
Brna. Čekal ho krátký výcvik a 17. 
8. ve 4 hodiny už pochodoval Brnem 
k vlaku. Jeli do Haliče přes Rajhrad, 
Židlochovice, Břeclav, Uh. Hradiště, 
Otrokovice, Hulín, Lipník, Morav-
skou Ostravu, Krakov a Převorsk, 
kde 19. 8. vystoupili z vlaku. Za do-
provodu hudby pochodovali městem 
a pak už razili vesnicemi směr fronta. 
Dne 23. 8. 1914 se dvě setniny od 
24. pluku pustily navzájem do pře-
střelky, bylo z toho 13 mrtvých a 30 
raněných. Následující celý den odpo-
čívali ve stanech, 25. 8. ušli 44 km 
v písku a po srážce 3. pluku s Rusy 
bylo 8 mrtvých a 90 raněných.

Josef Kolář mířil úplně jinam, na 
srbskou frontu. Jeli do Slavonie a dále 
do Srbska, směrem na Bělehrad už 
se táhlo pěšky, ale pak zase vlakem. 
V pobořeném Bělehradě trávili pře-
lom roku, dále se dostali do Kotoru, 
Černé Hory, Albánie i na Dalmatské 
pobřeží. 

Až rok od odvodu, 31. 5. 1916, při-
šla pořádná zkouška v zákopech proti 
Taliánům. Pak už bylo zle a během 
srpnové ofenzivy Italů se Josef Kolář 
nechal 7. 8. 1916 zajmout nedaleko 
Sant Floriánu. Zápisník si plnil verši, 
dopisy, úvahami. Na ukázku: „Vidíš-li 
na obraze důstojníka v čele svého šiku, 
toť buď jistý, že se to děje na ústupu.“

Na jednotku Františka Kubíka če-
kaly Karpaty a Bukovina. Brzy vojáci 
vešli do ruské kanonády a do zákopů 
plných bahna. Střelba houstne, tak-
že „sloupy země a kouře se zvedají. 
Země se strašlivě otřásá. Hlína, kouř, 
oheň jakoby po nás tančily.“ A pra-
porčík je tluče holí, aby postupovali 
vpřed. Kubík je zasypaný hlínou, ale 
vyhrabe se a skáče do kráteru. Prapor-

čík je zastřelen, ale i mnozí kamará-
di. Saniťáci po setmění stahují mrtvé 
a raněné. Ráno je bohatá menáž, ne-
boť výrazně ubylo strávníků…

Ostrý boj čekal i Josefa Novotné-
ho. Ráno 26. 8. jim dal vojenský kněz 
požehnání a už odpoledne zažili vel-
kou přestřelku od Rusů, bylo hodně 
mrtvých a raněných. Následovala noc 
v zákopech, kdy vojáci pořád slyšeli 
volání raněných. Na obvazišti leželi 
vedle sebe svorně Rusové i Rakušané. 
A od rána začal zase boj, trval přes po-
ledne a došlo i na bodáky. Napočítali 
velké ztráty, i když Rusové ustoupili 
a bylo ukořistěno 18 děl. A pořád doko-
la: boje a ústup. Žold nebylo kde utra-
tit, po vesnicích sháněli chléb a vejce. 
Když něco ulovili, bylo maso bez soli. 
Novotný zastřelil 5 slepic, které zůstaly 
po shořelém domě, shořela totiž celá 
velká vesnice, neboť byla ze dřeva. 
Ale za pár dnů přišel šikovatel a za 
ty slepice vybral od vojáků 20 korun.

Dne 19. října nastoupili na místa 
po maďarském pluku a Novotný za-
znamenal: „Po Maďarech je to jak po 
prasatech rozvrtaný.“

(pokračování příště)
Hynek Jurman

Jen máloco mohlo obrátit člověku život na ruby jako narukování na frontu, útoky na bodáky, krytí v zákopech, neustálý boj s nepřítelem, počasím, zimou 
a blátem, potíže se vším kolem, od velitele jednotky až po všudypřítomné vši... 

Mnozí z vojáků si zapisovali své zážitky, deník přitom důkladně schovávali a díky tomu máme po sto letech unikátní svědectví o Velké válce (1914 - 1918). 
I v našem blízkém okolí se zachovalo několik takových literárních děl.

FRANTIŠEK KUBÍK

JOSEF KOLÁŘ
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Malý postavou, ale velký svým 
uměleckým dílem je malíř Stanislav 
Bělík z Doubravníka.

Narodil se v Brně 29. října 1919, 

takže koncem minulého měsíce osla-
vil krásných 95 let! Ve zdraví, dobré 
kondici a stálé v tvůrčí aktivitě.

Stanislav Bělík zdaleka není jen 

Chodívá k nám na středisko po-
sedět takový uhlazený starší pán. 

Přečte noviny, 
vyluští křížov-
ku, někdy si 
dá kafe. Vět-
šinou jej vy-
zvedne man-
želka a spo-
lečně odcháze-
jí. Jeho návště-

vy se podobaly jako vejce vejci do té 
doby, než přinesl své verše. Děvčata z 
obou stran baráku horlivě hledala ve 
svazečku a hledala báseň na své jmé-
no. Tak jsem poznal básníka Kobzu.

Ing. František Kobza se narodil 
30. 11. 1938, oba rodiče byli hlu-
choněmí. Obecnou školu vychodil 
v Bystřici, měšťanku ve Ždánicích u 
Kyjova. Vyučil se elektromontérem 

krajinářem Tišnovska, Bystřicka a dal-
ších oblastí. Přesvědčil nás o tom i na 
výstavě k svým narozeninám. V bý-
valé doubravnické radnici jsme tak 

mohli obdivovat i fi gury, portréty, akty, 
zátiší, ale zrovna tak suchou jehlu, li-
noryty, diplomy, pozvánky, ex libris, 
návrhy plakátů i abstraktních vitráží. 
A také třeba řadu ilustrovaných knih. 

Jeho vystavené práce vznikaly 
v rozpětí neuvěřitelných 70 let, ty 
poslední doslova před pár týdny. Jed-
ná se o cyklus kolorovaných kreseb, 
které zobrazují autorovy představy 
o slavnostním otevření doubravnic-
kého kostela v roce 1585.

S obdivem a přáním pevného 
zdraví a ještě mnohé radosti z malo-
vání se připojuje i naše redakce!

Hynek Jurman

Takový uhlazený starší pán...

Technik i básník Kobza
a odešel pracovat na Ostravsko. Ve-
černě vystudoval průmyslovku a jako 
odborný učitel nastoupil do SOU při 
NHKG. Zde vydržel 27 let a vystu-
doval pedagogické minimum. V le-
tech 1969 – 1975 vystudoval dálkově 
VUT Brno a stal se inženýrem. Od 
roku 1992 učil na průmyslovce v Os-
travě číslicovou techniku, programo-
vání a diagnostické lékařské přístroje. 
V roce 2000 se na důchod vrátil do 
rodné Bystřice. Získal tři autorská 
osvědčení vynálezů a od roku 1984 
publikuje odborné články.

Názvy článků „Generátor pseudoná-
hodného binárního šumu“, „Logický 
faktoriál“, „Generování logické funk-
ce nonekvivalence“ či „Společenství 
mravenců jako neuronová síť“ nedá-

Stanislav Bělík oslavil 95 

U pramene Vírského vánku 
REHABILITACE - MASÁŽE - AUTOPATIE 

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE - UBYTOVÁNÍ 

- odborná rehabilita ní terapie dle Vaší diagnosy s využitím r zných 
technik a metod 

- masáž zad a šíje klasická a reflexní, relaxa ní a regenera ní masáž 
lávovými kameny celot lová, Breussova masáž páte e 

- kraniosakrální terapie - jemná energetická masáž, která funguje na 
principu využití cirkulace a pulsace mozkomíšního moku, je nejen 
velmi p íjemnou a relaxa ní metodou, ale hlavn  velmi ú innou 
lé ebnou a preventivní metodou na celou škálu zdravotních potíží  

- poradenství Autopatie - metody celkového pozitivního ovliv ování 
lidského organizmu, vyr stajícího na základech klasické homeopatie, 
vhodná pro samostatné zlepšování vlastního zdraví  

- nabízím individuální intenzivní rehabilitaci pro imobilní pacienty ve 
vašem domov , výborné pro nácvik sebeobsluhy a sob sta nosti, 
zaškolení len  rodiny do technik vertikalizace a obsluhy pohybov
postiženého pacienta (stavy po cévní mozkové p íhod , neurologické 
diagnosy, složitá traumata pohybového aparátu)  

- rekrea ní ubytování a týdenní rehabilita ní pobyty  
     

        cena 400,-K /1hod, DÁRKOVÉ POUKAZY  

        V nujte as svému t lu, nau te se mu naslouchat, a pe ujte o n j 
        s láskou a starostlivostí.  

   Kontakt: Veronika Jan ourková, Vír 29, tel. .: 737 565 080 
                     www.ubytovanivir.cz

vají tušit, že by stejný autor i veršoval. 
Ale je tomu tak. Inženýr Kobza, ten 
uhlazený starší pán, vydává vlastním 
nákladem „Soukromý český slovník“, 
„Čtenářský deník“ a od letošního roku i 
sbírečky veršů. Nesou názvy „Vysněné 
lásky 1, 2, 3, 4“, „Moderní dekadence 
1 a 2“ i „Blahopřání k narozeninám“.

V poémě „Dojmy“, věnované 
městu Bystřici n. P., také píše:

„Pivonický Zubří hrad
celé věky zbořený je
vane z něho věku chlad
loupežníky střežený je
temné věže na té skále
cizí kupce varují
vyhněte se kruté zkáze
vaše kosti prodají
-slitování nemají.“

A ze sbírky „Moderní dekadence 2“ 
alespoň kousek:

„Zabil ženu
za nevěru
dlouho seděl
do tmy hleděl
-dýkou srdce projel.“

Ze sbírky „Vysněné lásky 3“ báseň 
Viola:

„Miloval jsem krásnou ženu
jak to bývá často ve snu
přelud se mi náhle ztrácí
jak ti bílí tažní ptáci
-co se na jih v noci vrací.“

Soupis publikovaných čísel pana 
inženýra Kobzy už přesáhl sedm 
desítek. A tak uvidíme, do jakých 
vln se tento všestranný plavec života 
ještě pustí...

Hynek Jurman

Jitka Benová ve fi nálovém kole nezklamala!
V říjnovém vydání Bystřicka se mohli čtenáři dozvědět o úspěchu Jitky 

Benové, která 14. října postoupila v semifi nálovém kole 38. ročníku celoná-
rodní pěvecké soutěže  Karlovarský hlas do výběru nejlepších osmi zpěváků.

Přesně o měsíc později, v pátek 14. 
listopadu, se v Malém sálu lázeňského 
hotelu Thermal v Karlových Varech 
uskutečnil fi nálový večer. Tradičně jej 
zahajovala vynikající jazzová skupina 
Karlovarský Repre Band v čele s  ka-
pelníkem Milanem Krajícem a zpěvač-
kou Petrou Brabencovou. Po úvodním 
vystoupení následovaly dvě písně 
každého z fi nalistů. První zazněla za 
doprovodu halfplaybacku, druhá s hu-
dební skupinou Repre Band. Povin-
nou novinkou letošního ročníku byla 
jedna píseň s českým textem. Výkony 
zúčastněných hodnotila odborná po-
rota, v níž zasedli zpěváci Karel Vág-
ner (předseda), Miroslav Zábranský 
a  Zbyněk Drda, zpěvačka Jitka Zelen-
ková a redaktorka Českého rozhlasu 
Dana Jelínková. Celý večer modero-
val Zbyněk Janíček, kterého známe 
také z televizní obrazovky a rádia.

Konkurence byla veliká a pestrost 
hudebních stylů a žánrů rozmanitá. 
Letos nabrala soutěž dokonce meziná-
rodní úrovně, protože se jí zúčastnili 
i zahraniční hudebníci. Jitka si vedla 
výborně a písně Most přes minulost 
a Saving All My Love For You jí zajistily 
krásné 3. místo (na 1. místě se umístila 
ukrajinská zpěvačka Lucia Chugai, na 
2. místě Štěpán Piller, jehož jsme mohli 

vidět v televizním seriálu Gympl s. r. o.).
Ráda bych touto cestou poděkova-

la městu Bystřice nad Pernštejnem za 
fi nanční podporu, dále Základní umě-
lecké škole Bystřice nad Pernštejnem 
a Základní škole Štěpánov nad Svrat-
kou, bez jejichž spolupráce by nemoh-
lo dojít k realizaci, a v neposlední řadě 
Jitce, která celý měsíc dennodenně pra-
covala na vybraném repertoáru, aby co 
nejlépe reprezentovala náš region.

Děkujeme!
Eva Čepičková, učitelka sólového 

zpěvu ZUŠ Bystřice n. P.
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RŮZNÉ

Uživatele stacionáře canisterapie baví ,,JÁ CHCI ENERGEŤÁK!“ aneb Víte, co pije Vaše dítě?

Spektrum - na straně občanů i uživatelů drog
Při naší práci s uživateli drog se čas 

od času setkáváme s návrhy radikálních 
způsobů řešení. Většinou vycházejí 
z předpokladu, že ti, co užívají drogy, 
jsou lidé, kteří se pro braní drog zcela 
vědomě rozhodli. Tedy, že užívání drog 
bylo jen jednou z možností a že zavrh-
li ty „správné cesty“ (studium, kvalitní 
vztah, brigády a zaměstnání, bydlení…) 
a vybrali si život na ulici, trestnou čin-
nost, odchod od rodiny a s tím spojené 
užívání drog.  

Tak to však ve většině případů vůbec 
není. Někteří uživatelé tzv. tvrdých drog 
jsou skutečně „na ulici“, jiní však pra-
cují či dokonce zaměstnávají další lidi. 
Někteří lidé opravdu zvolili braní drog 
jako způsob, jak zabít nudu, většina jimi 
však řešila mnohdy skoro neřešitelnou 
situaci. A to buď vztahovou, rodinnou, 
osobnostní či existenční. Prostě nevěděli 
kudy kam, nebo se prostě neuměli jinak 
zachovat. Nikdo je to nenaučil. Dnes 
přijde většina mladých do kontaktu s ne-
legální drogou. Ovšem jen hrstka z nich 
začne mít s drogami problémy. Ostatní 
drogy odmítnou, protože se jim do živo-
ta prostě nehodí, nepotřebují je, umí je 
odmítnout. Při naši práci se u řady uživa-
telů snažíme alespoň o to, aby si co nej-
méně poškozovali zdraví svoje a zdraví 
osob ve svém okolí. Tedy aby měli čistý 
injekční a další zdravotní materiál. Pře-
dáváme jim informace, čeho se vyva-
rovat a co je naopak dobré dělat. Dále 
usilujeme o co největší protestovanost 

Do denního stacionáře v Bystřici 
nad Pernštejnem dorazila začátkem 
listopadu fenka Dudla se svojí 
canisterapeutkou paní Zuzanou 
Kostrbovou, aby společně potěšily 
a povzbudily přítomné uživatele. 

Počáteční ostych a nedůvěra k ma-
lému zvířecímu stvoření brzo opadly 
a uživatelé se zájmem poslouchali poví-
dání paní Zuzany o psím výcviku, cho-
vatelství, canisterapii a jejích metodách. 

Přednáška byla doplněna ukáz-
kami z jednotlivých technik, uživa-
telé si mohli se psem zacvičit, házet 

mu aport, přeskakovat jej, schovávat 
předměty. Pejska to velmi bavilo, sám 
přítomné svým kňučením a poskoky 
vybízel k dalším hrám. 

Na závěr si někteří mohli vyzkoušet 
polohování, kdy se společně všich-
ni zklidnili a za přítomnosti zvířete si 
v klidu odpočinuli. Uživatelům se první 
setkání velmi líbilo. Již nyní se těší na 
další  a plánují aktivity, které společně 
v rámci canisterapie zkusí. „Děkuje-
me canisterapeutce paní Zuzaně a její 
Dudle za milou návštěvu,“ vzkazují uži-
vatelé stacionáře v Bystřici n. P.

klientů na HIV, žloutenky a dle potřeby 
i syfilis. Ale poskytujeme i celou řadu 
dalších služeb, které přispívají k ome-
zování rizik či přímo směřují k omezení 
užívání či abstinenci.

Jsme si vědomi toho, že člověk uží-
vající drogy může a často i bývá vnímán 
jako ohrožení pro své okolí. Pravdou 
ovšem je, že například nakažení žlouten-
kou typu B a C či HIV (nelze proti nim 
očkovat) je možné jen krví či tělními te-
kutinami. Což při běžném kontaktu není 
skoro možné. Při zachování základní hy-
gieny se lze vyvarovat i žloutence typu 
A, které se přezdívá nemoc špinavých 
rukou. Pokud člověk najde pohozenou 
injekční stříkačku, je možné kontaktovat 
technické služby města či případně Kon-
taktní a poradenské centrum Spektrum 
(608 816 721). Pokud by chtěl člověk 
sám stříkačku odstranit, je vhodné ji 
uchopit přes např. ubrousek co nejdále 
od injekční jehly a vložit do prázdné 
PET lahve či plechovky od piva, kte-
rou následně rozšlápne. Po vhození do 
směsného odpadu by již nemohlo dojít 
ke zranění osoby, která by v kontejneru 
něco hledala.  

V případě potřeby dalších informací 
je možné se ve všední den obrátit na: 
Kontaktní a poradenské centrum Spekt-
rum, Žižkova 16, 591 01 Žďár n. S.
tel: 608 816 721
spektrum@kolping.cz
www.spektrum.kolping.cz

S touto větou nebo jí podobnou 
jste se v poslední době mohli setkat 
u svého školáka. Některým se tzv. 
energeťáku dostalo, jiným vyhověno 
nebylo. Víte ale, že „energeťák“ není 
jen obyčejnou limonádou? Ener-
getické nápoje totiž obsahují látky, 
které dětem a mladistvým mohou 
způsobovat mnohdy i závažné zdra-
votní potíže. 

Stěžejní náplní naší práce lektorů 
programů primární prevence Cen-
tra prevence Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou (dále jen programy) 
je vstupovat do třídních kolektivů 
a zapojovat děti a mladé lidi do dění 
tak, aby si prostřednictvím prožitku 
vytvářeli k palčivým tématům naší 
doby vlastní „zdravý“ názor, byla 
posílena jejich sebedůvěra, komuni-
kační schopnosti, tolerance a přijetí 
odpovědnosti za své chování. Pro-
gramy jsou strukturovány tak, aby 
podporovaly účastníky v dosažení 
optimálního tělesného, duševního 
a sociálního zdraví a kvality života. 
Hlavním cílem primární prevence 
je, abychom předcházeli a současně 
redukovali míru ohrožení spojených 
s rizikovým chováním (např. záško-
láctví, šikana, užívání legálních či 
nelegálních drog, poruchy příjmu 
potravy apod.) 

Tento článek směřujeme na téma, 
které nám z programů pro děti 
a mládež stále více vychází jako hod-
né pozornosti, k diskuzi a k zapojení 
především nás, dospělých, k aktivitě. 
Jde o užívání energetických nápojů 
nezletilými dětmi a mládeží. Během 
setkávání s dětmi ve školách se uka-
zuje, že zpravidla nevědí o rizicích 
pití těchto nápojů anebo vědí, ale 
stalo se to pro ně takovou normou, 
že to nemají potřebu měnit. Přitom 
v těchto tekutinách se pro jejich 
organismus ukrývá řada zrádností. 

Existuje však celá řada nežádou-
cích účinků, které konzumace toho-
to nápoje může vyvolávat – zvýšená 
kazivost zubů, obezita, nevolnost, 
podrážděnost, neklid, nervozita, po-
city úzkosti či srdeční poruchy. 

Proč jsou právě děti a dospíva-
jící nejvíce ohroženou skupinou? 

V útlém věku nemusí být u někte-
rých jedinců rozpoznány například 
srdeční vady, diabetes či další cho-
roby. Nežádoucí účinky energetic-
kých nápojů tak mohou negativně 
ovlivnit životy těchto jedinců. Růz-
né studie také uvádějí jistou spojitost 
energetických nápojů s poškozením 
či náhlou zástavou srdce, a právě 
u dospívajících může dojít také ke 
zpomalení vývoje mozku. Většina 
lidí také neví, že na energetickém 
nápoji si lze vytvořit i závislost. 
Díky časté konzumaci se tento leh-
ce dostupný nápoj stává v podstatě 
drogou, bez které si následně daný 
jedinec nedokáže představit svo-
je každodenní fungování. Největší 
nebezpečí shledávají odborníci ve 
vysokém množství kofeinu obsaže-

ného v energetickém nápoji. Mladší 
lidé jsou na účinky kofeinu mnohem 
citlivější a mohou jim způsobovat 
zdravotní problémy, jako například 
poruchy srdečního rytmu, poruchy 
vědomí a v některých případech do-
konce i náhlá úmrtí. Další negativa 
jsou dehydratace, ovlivňování účin-
nosti některých léků a také mohou 
vést k obezitě či již zmiňovaným 
dentálním problémům. Ač se v je-
jich názvu vyskytuje různě skloňo-
vané slovo energie, nemůžeme ani tu 
označit za správnou, jelikož je vyvo-
lávána uměle. Není tedy stejná, ja-
kou člověk přijímá z potravin (ener-
getický nápoj není klasifi kován jako 
potravina, ale jako doplněk stravy), 
jde pouze o psychickou či fyzickou 
stimulaci. Je nutné si tedy uvědomit, 
že energetický nápoj není obyčejná 
limonáda v lákavém obalu, ale že 
pro děti či mladistvé mohou předsta-
vovat závažné zdravotní problémy, 
ať po psychické či fyzické stránce. 

Co je v energetických nápojích 
obsaženo?

Základní látkou je již několikrát 
zmiňovaný kofein. Jeho rizika zde 
již byla popsána. Pro lepší předsta-
vu si zde uvedeme také jeho množ-
ství v jednom energetickém nápoji. 
Plechovka obsahuje od 150 mg 
do 500 mg kofeinu, přičemž šálek 
kávy obvykle obsahuje něco přes 
100 mg.  Další důležitou složkou je 
Guarana, jejíž účinky jsou podobné 
kofeinu a mnohdy nejsou do celko-
vého množství kofeinu na etiketě 
započítávány. Dentální problémy 
a obezita jsou důsledkem především 
množství cukru, který energy drinky 
obsahují ve vysoké míře. Objevuje 
se zde také organická kyselina zvaná 
Taurin. Ta má napomáhat k regulaci 
hladiny minerálů a vody. Její zvý-
šené množství tělu podle pediatrů 
také neprospívá.  Výskyt kořene 
ženšenu v energetickém nápoji je 
také nebezpečný, a to především pro 
lidi s vysokým krevním tlakem či 
nespavostí. Dále také obsahují ben-
zoan sodný, u kterého je známa sou-
vislost s poškozením buněk. Dále je 
zde také Ephedra - zvyšuje srdeční 
frekvenci a krevní tlak. Při vyšších 
dávkách způsobuje mrtvici, křeče 
a dokonce i smrt.

Nebuďme tedy lhostejní k tomu, 
co naše děti ve svém volném čase 
dělají a co konzumují. Je lepší se 
vyvarovat možnému riziku a pečlivě 
sledovat, co si dítě kupuje, či co mu 
sami podáváme. Proč se nestát další 
evropskou zemí po Litvě, která uzá-
konila zákaz prodeje energetických 
nápojů s velkým obsahem kofeinu 
nezletilým?!

Zdroje: www.zdrave.cz; www.
viscojis.cz; www.fi tnessviking.cz; 
www.ctk.cz; www.naturanews.cz

Autoři článku: lektoři Centra 
prevence OCH ZR

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ hotovostních půjček. Stačí SMS nebo prozvo-

nit na tel. 722 498 291.
 

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

• PRODÁM rodinný dům 2+1 v Býšovci s pozemkem 302 m2, kompletní 
rekonstrukce, možnost dostavby pokoje v podkroví. Tel.: 605 022 928

• PRODÁM hrubou stavbu půdní vestavby v Bystřici nad Pernštejnem, 
možnost výstavby bytu 3+kk a 2+kk, Projektová dokumentace. Tel.: 605 
022 928

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

• HLEDÁM ke koupi rodinný dům se zahradou v Bystřici nebo okolí do 
20 km. Tel.: 722 624 829 

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

nenávratně pryč, stromy se již zbavi-
ly barevného listí a dny se krátí. Na-
plno se rozeběhl skautský rok, který 
bude opět velmi pestrý. Co je tedy 
u skautů nového?

Rozmanité léto přineslo kromě 
tradičního stanového tábora ve Voj-
těchově i jednu velkou zkušenost. 
Do našeho tábořiště přijeli skauti 
z Francie a společně s bystřickým 
a novoměstským skautským oddí-
lem si dva týdny tvořili vlastní pro-
gram. Pomohli například vyčistit od 
odpadků levý břeh Domanínského 
rybníku, ale i zahrát si různé hry, 
typické pro danou zemi. Francouzi 
přespali jednu noc v rodinách našich 
skautů, kteří je následně provedli po 
Bystřici a ukázali nejvýznamnější 
památky. Díky této spolupráci bu-
dou moci naši skauti a skautky příští 
rok na oplátku vyrazit do Francie. 
V září pak na základních školách 
proběhl nábor nových členů, díky 
němuž přišlo na schůzky mnoho 
nováčků, kteří touží poznat dobro-
družství a chtějí se naučit spoustu 
zajímavých dovedností. Nejmladší 
děvčata – Světlušky - pod vedením 

Anči Šušmákové, Terky Škodové 
a Andy Gávelové vyrazily na první 
výpravu do okolí srubu Pod Horou, 
hledajíc ztracenou světlušku. Při 
tom poznávaly přírodniny, zvířata 
a nesměly chybět rukodělky.  Nej-
mladší kluky – Vlčata vedou Pepa 
Samek s Martinem Sedlákem a bě-
hem podzimu již navštívili lezeckou 
stěnu, byli na výpravě, kde si sami 
vařili a naučili se, jak se orientovat 
podle mapy.  Starší skauti a skautky 
mají již program více akční a svoji 
první letošní výpravu pod vedením 
Milana Skoupého měli v oblíbených 
skalních kaňonech Toulovcových 
Maštalí. Tam plnili mnoho výzev 
od přelanění kaňonu, přes visení 
na stromě až po noční slaňování do 
jeskyně.  Aktivní pobyt v přírodě si 
všichni náramně užili, a když už po-
časí ukázalo svou stinnou podzimní 
stránku, přesunuli jsme se do haly 
na bowling, squash, plavání nebo le-
zení. Uskutečnil se i tradiční Rover-
ský trojboj, v němž se naši chlapci 
a děvčata utkali ve fotbale, fl orbale 
a basketbale s týmy z ostatních měst 
z okolí. Turnaj se nám podařilo vy-
hrát a putovní roverské pádlo tak 

opět mohlo zůstat v Bystřici. Plán 
akcí je nabitý a už teď se všichni 
těší na Skautský countrybál. Pokud 
by vás zajímal program našeho stře-
diska, neváhejte navštívit naše nové 
webové stránky www.skautbystrice-
np.cz kde se dozvíte nejnovější ak-
tuality a také si můžete prohlédnout 
galerii fotek z uspořádaných akcí. 
Nechte své dítě vyrůstat ve skautu, 
aby zažilo skutečné dobrodružství a 
opravdovou partu. Skauting je totiž 

pro život! 
A zde je rozpis jednotlivých schůzek:

Skauti (kluci a holky 11 - 15 let)
pátek 17:30 – 19:30 

Vlčata (kluci 7 - 11 let)
pátek 16:00 – 18:00

Světlušky (holky 7 - 11 let)
pátek 17:00 – 19:00

S pozdravem Luboš Gável .- Upír

V červenci jsme již po čtvrté 
pořádali letní tábor CAMP JOY, 
který se nachází v Retro parku Sejfy 
v Krkonoších. Přes 50 dětí z Bystřice 
a okolí zažilo spoustu legrace, 
dobrodružství, zahrály si mnoho her, 
soutěží, zašly na výlet na Rýchorskou 
boudu s překrásným výhledem na 
Sněžku.

Postavili jsme krásné chaloupky 
pro lesní skřítky, Ježibabě jsme loupali 

Letní tábor CAMP JOY

Spolubál, tam to žije!

perníčky, v bazénu vylovili zlaté ryb-
ky, sbírali jsme perly pro Zlatovlásku, 
a mnoho a mnoho dalšího. Nechyběla 
ani tolik oblíbená stezka odvahy, kde 
některé děti překonávaly samy sebe.

Myslím, že jsme si to krásně užili 
a těším se s vámi na viděnou zase 
za rok.

Foto z tábora na www.aerobik-je.
estranky.cz

Jitka Exlová

Výsledky šermířů TJ Sokol Bystřice n. P. 

4. 1. 2014 žebříčkový turnaj 
Zdenka Minaříka Šternberk

Mini žačky (mnž): 3. místo Mi-
chala Illeková, 5. místo Daniela 
Prokešová
Mini žáci:  3. místo Vojtěch Hole-
mý

Tradiční ples neziskových orga-
nizací Spolubál se letos uskuteční 
28. listopadu v 19:30 hod. v novo-
městském kulturním domě. 

Je to příležitost k setkání a doufá-
me, že se při něm sejdou nejen lidé 
z neziskovek, zástupci města Nové 
Město na Moravě, které tuto činnost 
štědře podpořilo, ale i další plesající, 
kteří mají rádi smysluplnou činnost, 
bály a originální zábavu. Letošní 
ročník nás přivítá v atmosféře fi lmu 
a fi lmových hvězd. Oslnivé ženy, 
krásní pánové, tanec, kavárna s ži-
vými pianisty, spousty fi lmových 
hrdinů, krásných a sympatických 

lidí, skvělá muzika, soutěž třebas 
o tričko s podpisem od samotného 
velkorežiséra Hřebejka, limuzíny, 
ječící fanynky, pohotoví fotografo-
vé, předtančení, stylová kavárna, 
fotokoutek, prostě Hollywood!

Plesajícím zahraje taneční a swin-
gové hity Big band Chrudim a skoč-
né blues proslulá brněnská kapela 
Hoochie Coochie  Band.

Předprodej lístků bude v Infor-
mačním centru Nové Město na 
Moravě za 180 Kč, nebo u dobrých 
kamarádů, kteří žijí spolkovým živo-
tem, popř. 200 Kč na místě samém.

ml. žáci (mlž): 1. místo Marek To-
tušek, 11. místo Vojtěch Holemý
ml. žačky: 1. místo Eliška Malíč-
ková, 2. místo Isabela Sedláková

25. 10. 2014 Brněnský krokodýl 
senioři

3. místo Jiří a Jan Kurfürst, 19. mís-
to Michal Kurfürst a 25. místo Ro-
bert König. V seniorkách obsadila 
Kateřina Jakubcová 9. místo

25. 10. 2014 mezinárodní turnaj 
v Šamoríně

V mnž. 5. místo Vojtěch Holemý a 
Michala Illeková 3. místo

26. 10. 2014 mezinárodní turnaj 
v Šamoríně

V kategorii  mlž děvčata. 5. místo 
Isabela Sedláková a 8. místo Eliška 
Malíčková
V kategorii mlž. chlapci 6. místo 
Marek Totušek

Gratuluji VK

Na fotce Marek Totušek   
Autor: Vlastimil Kurfűrst
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V podvečer 1. listopadu se obec Dvořiště proměnila v říši plnou malých i 
velkých strašidel, kde vládne bílá paní Perchta ze Dvořišť. Průvod strašidýlek 
začal u strašidelného zámku a procházel celým panstvím, kde si lampióny a 
svítilnami posvítil na všechny obyvatele. Pohádkovým bytostem, jako byly  
ježibaba, Otesánek, bludička Julie a mnoho dalších, pomohli strašidelní přá-
telé zdolat nelehké úkoly a přemoci zlé obry. Odměnou byla pro všechny 
bohatá hostina s vybranými lahůdkami a teplým upířím drinkem. Za pro-
jevenou odvahu obdržela strašidla medaile, které jim budou tento vydařený 
průvod připomínat. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se opět někdy příště!

28. října 2014 proběhla v Horní 
Rožínce pietní akce k uctění památ-
ky padlých vojáků v 1. světové válce. 
Při ní byl symbolicky odhalen nový 
památník se jmény jejích obětí:
František Vetešník 1893 - 1916  23 let
Eduard Praisler 1886 - nezvěstný
Václav Bílek 1885 - 1917  32 let
Josef Skula 1884 – 1915 31 let
Josef Krytinář 1886 -  nezvěstný
Jakub Škorpík 1876 -  1916

Ve slavnostním projevu bylo při-
pomenuto výročí 100 let od vypuk-
nutí 1. světové války, události, které 

Památník obětem 1. světové války v Horní Rožínce PRŮVOD STRAŠIDEL 
mu předcházely a její neblahé násled-
ky pro naši obec. Působení českých a 
slovenských vojáků v legiích a jejich 
zásluhy na vyhlášení samostatnosti 
Československé republiky.

Po uctění památky vojáků polo-
žením květin a požehnání pomníku 
byla sloužena mše svatá p. Martinem 
Perničkou, farářem ve Zvoli.

Děkujeme tímto všem, kteří se po-
díleli na vytvoření pomníku a všem, 
kteří svojí účastí přispěli k důstojné-
mu průběhu pietní akce.

Obecní úřad Horní Rožínka

13. VÍRSKÝ SUMEC a 20. MIKULÁŠSKÝ 
TRAMPSKÝ BÁL T.O Falešná karta

Trampská osada a kapela FA-
LEŠNÁ KARTA zve srdečně 
všechny na svoji tradiční akci - 
trampský hudební festiválek "Vír-
ský sumec" spojený s Mikulášským 
trampským bálem T.O. Falešná kar-
ta. Tato akce proběhne v kulturním 
domě ve Víru v sobotu 13. prosin-
ce 2014.

Vše začne v 15.30 hod. "13. Vír-
ským sumcem". Na tomto tramp-
ském festiválku se v minulosti ob-
jevilo mnoho kapel pohybujících se 
v naprosté špičce FTC žánru - např. 
Ozvěna, Chrpa, Lístek, Tempo di 
vlak, Marien, F.T. Prim, Přístav, 
Epy de Mye, ad…Letos se vám, 
kromě krátkého úvodního bloku 
Falešné karty, představí: 
Jen tak tak – Jindřichův Hradec
Pekaringo – Bratislava 
F.T. Prim - Brno
Stráníci – Jiřetín

Po skončení "Vírského sumce" 
začne zhruba v 19.30 hod. "20. Mi-
kulášský bál T.O. Falešná karta". 
Protože je tento ročník jubilejní, 
bude výjimečně maškarní, a také 
zde bude několik překvapení vzta-
hujících se k tomuto jubileu. 

Hrát a zpívat budou, kromě pořá-
dající Falešné karty, také muzikanti 
z "Vírského sumce". Tento tramp-
ský bál se vyznačuje tím, že se hra-
je a zpívá téměř nepřetržitě, pouze s 
několika krátkými přestávkami pro 

„vypečené“ soutěže. Pravidelně se 
hraní zvrtává ve velkou sejšn na pó-
diu z přítomných muzikantů. Hrát 
a zpívat na pódiu se obvykle končí-
vá kolem 3.00 hod., tím ale rozhod-
ně nic nekončí, protože pak násle-
duje "sejšn" pod pódiem, na které 
si, společně s muzikanty, kteří hráli 
na pódiu, mohou zahrát a zazpívat i 
všichni návštěvníci. Tato sejšn kon-
čívá až v neděli dopoledne. 

…a ještě poslední důležité in-
formace - společná vstupenka na 
"Vírského sumce" i na "Miku-
lášský trampský bál" stojí 100 
Kč (tzn. že ten kdo přijde až na bál 
,se ochudí o festival, i když si ho 
zaplatil). 

Návštěvníci příchozí v maskách 
mají poloviční vstupné, návštěvní-
ci namaskovaní za Mikuláše, čerty 
a anděly a včely mají vstup zdarma.

V maskách je možné přijít už 
na festival, je ale také možné přijít 
v „civilu“ a pak se v šatně převléci 
do masek před bálem (tu polovinu 
vstupného pak vrátíme po namas-
kování).

Tři nejzajímavější masky obdrží 
krásné ceny.

V baru na Vás budou čekat vý-
borné řízečky, gulášek a další zna-
menité pochutiny a také mnoho 
alko i nealko nápojů, co hrdlo ráčí. 
Z alkoholických nápojů doporuču-
jeme ochutnat hlavně „Falešňákovi-
ci“, „národní“ nápoj Falešné karty.
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Světlo lucerniček, dětských lam-
pionů nebo vydlabaných dýní již od 
nepaměti rozjasňuje mlhavé a stále 
se zkracující podzimní dny. Někde 
se slaví Halloween, jinde Dušičky, 
ve Štěpánově se děti těší na Slavnos-
ti světýlek a dýní.

Na tajemnou výpravu za štěpánov-
skými permoníky, duchy a ukrytým 
pokladem jsme se v hojném počtu vy-
dali ve čtvrtek 30. října v podvečerních 
hodinách. Okolí základní školy rozzá-
řilo nejenom několik desítek barev-
ných lucerniček umístěných na tráv-
níku pod okny MŠ, ale také papírové 
lampiony, které starostlivě svíraly ruč-
ky nejmenších návštěvníků slavností.

Kuráž jsme si dodali pěknou pís-

Slavnosti světýlek a dýní ve Štěpánově
ničkou a cestou přes místní 
Tahiti jsme kolem Svratky 
dále směřovali za světélky 
na dolním hřišti, kde se vy-
nořili ze tmy hodní skřítko-
vé i duchové a v trávě jsme 
společně hledali slibované 
poklady v podobě různých 
sladkostí. Pro další bonbo-
ny a lízátka jsme pokra-
čovali na fotbalové hřiště 
k červenému permoníkovi. 
Ten však odměny neroz-
dával zadarmo, bylo třeba 
splnit úkol. Děti i dospělí 
byli velice šikovní, a tak si 

Tak jako všude v České republice 
se ve dnech 10. – 11. října 2014 usku-
tečnily volby do zastupitelstev obcí a 
měst a ani obec Písečné nebyla vý-
jimkou. I když účast voličů nebyla na 
úrovni okolních obcí a dosáhla těsně 
přes 50 procent, přesto se může obec 
pochlubit určitým absolutoriem. V 
pátek ve 14.10 hodin jako první volič 
zaklepal a otevřel dveře volební míst-
nosti čtyřiadevadesátiletý pan Jaroslav 
Ondra. Na tom by nebylo ještě nic 
tak zvláštního. Dotyčný totiž odmítl 
doprovod i dovoz do místa konání a k 
volbám přišel pěšky z 5 km vzdálené 
Bystřice n. P., kde v současné době po-
bývá a po vhození hlasovacích lístků 
se opět pěšky odebral zpět. Zastupitel-
stvo obce si velice váží přístupu a od-
povědnosti jmenovaného občana, kte-
rému ani v tomto věku není lhostejné 
dění v obci, kde se téměř před sto lety 
narodil. Zahanbil tak ostatní, mnohem 
mladší občany bydlící nedaleko od 

Svačinu do batůžku, dobré obutí a 
hurá na autobus! Tak nějak začal 7. 
říjen pro 50 žáků ZŠ a MŠ v Dolní 
Rožínce. Stejně jako vloni se mohli 
zúčastnit exkurze do hlavního města 
Rakouska – Vídně. Jen s malou obmě-
nou – největším vídeňským lákadlem 
se totiž stalo moře, respektive podmoř-
ský svět. Ale začněme od začátku.

Během okružní jízdy po Ringstraße 
jsme si prohlédli nejznámější domi-
nanty Vídně, jako jsou Státní opera, 
Parlament, radnice či vznešený Ho-
fburg. Po krátkém přesunu do histo-
rického centra jsme se ocitli v muzejní 
čtvrti. V přírodovědeckém muzeu 
jsme v loňském roce měli možnost 
získat fascinující přehled o dějinách 
Země od hmyzu přes drahokamy a 
minerály až po ptakoještěry a dinosau-
ry. Naproti tomuto muzeu stojí jeho 
architektonicky identické „dvojče“ – 
Uměleckohistorické muzeum, do kte-
rého jsme zavítali nyní. Cestovali jsme 
v čase a byli jsme fascinováni pokla-
dy kultur dávno minulých. Například 
egyptské sbírky zabírají několik sálů, 
zajímavostí jsou různé mumie zvířat, 
včetně krokodýlů. Viděli jsme obrazy 
mistrů, jakými byli Raffael, Rembran-
dt, Rubens a další.

Zcela nabaženi uměleckými arte-

Zájezd do Vídně 
fakty jsme křivolakými uličkami došli 
tam, kde kdysi býval protiletadlový 
bunkr a sklad munice a kde dnes pla-
vou v akváriích mořské a sladkovodní 
ryby a další vodní živočichové. V ně-
kolikapatrové budově Domu moře se 
nachází největší rakouské akvárium se 
žraloky a karetami, dále také například 
150000 litrová nádrž pro kladivouny. 
V tropickém pa-
vilonu a v kroko-
dýlím parku vol-
ně poletují ptáci, 
pobíhají opice a k 
vidění jsou i další 
zvířata obývají-
cí daný biotop. 
Oddělení terárií 
obývají jedovatí 
hadi, hroznýšovi-
tí, ještěrky, ještěři, 
listoví mravenci a 
sklípkani. V zá-
žitkovém akváriu 
se mohly děti 
díky „potápěč-
ským přilbám“ 
zabudovaným 
do dna akvária 
podívat do světa 

Zábava, mnoho informací, vřelá 
přijetí, dobrá nálada, chladné počasí, 
teplé kavárny a mnohdy i sportovní 
výkony provázely „účastníky zájez-
du“ do Třebíče, který pořádala v so-
botu 25. 10. 2014 obec Velké Jano-
vice. 

První zastávka byla v Bazilice sv. 
Prokopa, kterou jsme navštívili na 
pozvání pátera Jakuba Holíka. Už 
při příchodu na nás dýchala honos-
nost této stavby a úcta k lidem, kteří 
toto dílo vybudovali. Pan Holík nám 
podal vyčerpávající výklad a provedl 
nás všemi zákoutími baziliky. 

Po malém občerstvení jsme měli 
domluvenou prohlídku židovské čtvrti 
s průvodkyní. Prvním zastavením byla 
Zadní synagoga s výkladem o původu 
židů v Třebíči a jejich dalšího života. 
Poté jsme navštívili dům rabína Selig-
manna Bauera a nakonec jsme vyšli 
do ulic židovského městečka. Většina 
zúčastněných se shodla, že průvod-

Zájezd do Třebíče
kyně, která se o nás téměř dvě hodi-
ny starala, byla jedinečná. Dokonalý 
a vyčerpávající výklad židovského 
života v minulosti i současnosti s do-
poručením související literatury se jen 
tak nepotká. Zvyky a tradice byly po-
psány do úplných detailů. Zjistili jsme, 
že málokterý z nás by byl schopen žít 
a dodržovat pravidla jako ortodoxní 
žid. Našim průvodcům patří velký dík 
za jejich ochotu. 

Další dobrovolná návštěva byl vý-
stup na kostelní věž kostela sv. Mar-
tina. Pro mnohé se jednalo o trochu 
sportovní výkon, protože bylo zapo-
třebí zdolat 160 schodů. Nádherný 
výhled na celé město byl za tento vý-
kon odměnou. 

Na závěr musím poděkovat i naše-
mu řidiči, který nás ve zdraví odvezl 
tam i zpět domů. Nezbývá nic jiného, 
než dodat – tak zase někdy hurá na 
výlet se skvělou partou za dalším po-
znáváním!                                                 -ss-

Klobouk dolů, občane Písečného!
místa konání voleb, kteří se k volbám 
nedostavili. Nové zastupitelstvo obce 
Písečné tímto děkuje všem občanům, 
kteří se voleb zúčastnili, panu Jarosla-
vu Ondrovi poté přeje pevné zdraví, 
hodně životního optimismu a elánu a 
pevně věří, že za čtyři roky na dveře 
volební místnosti opět zaklepe.

DR

tropických ryb hodně zblízka.
Náš poslední cíl jsme neminuli – 

obří ruské kolo nám ukazovalo cestu 
jako Ariadnina nit. Vídeňský Prátr- 
pro některé zábavní park, pro jiné zase 
obří pouť- patří mezi nejznámější sym-
boly Vídně. Nabízí na 250 akčních i 
zábavních atrakcí (mimo jiné i kabinet 
voskových fi gurín Madam Tussand). 

Některé z nich jsme si samozřejmě 
nenechali ujít, jiné jsme raději sledo-
vali jen zpovzdálí.

Vídeňský Prátr stejně jako celá Ví-
deň jsou velmi lákavým světem zážit-
ků a poznání a my jsme rádi, že jsme 
se na výpravu do hlavního města naše-
ho jižního souseda – Rakouska- opět 
vydali – určitě ne naposledy.

ZŠ Dolní Rožínka

odnášeli plné hrsti dobrůtek.
Rušné pobíhání po hřišti bylo ná-

sledně vystřídáno poklidnou atmo-
sférou, která panovala při závěrečném 
vypouštění lampionů štěstí. Oči snad 
všech zúčastněných směřovaly k noč-
ní obloze a pozorovaly, jak 20 do oran-
žova zbarvených balonů míří vzhůru 
a pomalu mizí v dáli. Naše nevyslove-
ná přání vyjasnila tuto noc.

Ten, kdo nespěchal, zamířil k tribu-
nám, aby ochutnal čaj, svařené víno či 
výborný mošt.

Za přípravu a vydařenou realiza-
ci celé akce děkujeme štěpánovské 
MŠ, vedoucí družiny, místním ženám 
a pracovníkům městyse.

Petra Stárková
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du, Zdeňka Vavříčka. Budiž jim země 
lehká. Lákalo mě poznávat vzdálenější 
okolí, objevovat nové kouty Vysočiny. 
V zimě na lyžích a v létě na kole. Kolo 
vyhrálo.

Co dodnes máte z Bystřice či z 
Bystřicka nejraději?

Mám zde rodinu, takže tu. Líbí se 
mi rozvoj města, rostou nová sporto-
viště. Paráda. Nechcete postavit ve-
lodrom? Opravdový, světových pa-
rametrů v ČR není. Bystřice by měla 
primát, ME, MS? 

Proč jste se rozhodl právě pro cyk-
listiku?

Je to krásný, tvrdý a spravedlivý 
sport. Pominu-li dopingové skandály, 
nenajdu na ní nic negativního. 

Můžete stručně popsat svoji spor-
tovní kariéru?

Tak závratná zase nebyla, mám asi 
tucet medailí a titul z MČR. Z dnešního 
pohledu asi jako jít si ráno koupit rohlí-
ky. Spíše jsem se díky cyklistice naučil 
spoustě věcí, setkal s mnoha lidmi, u 
nichž se dala hledat inspirace, a v nepo-
slední řadě jsem nemusel na klasickou 
vojenskou službu. 

Kterých úspěchů si nejvíce vážíte?
Navážu na předešlé. To, že jsem se 

dostal do Dukly Brno, kde jsem po 
odkroucení vojny zakotvil. Nejprve 
jako mechanik, na čemž mají velkou 
zásluhu pánové Kalina a Skarolek, 
kteří mě v této oblasti mnohému nau-
čili. A mohou za to vlastně i omezené 
fi nanční zdroje. Jako mechanik jsem 
s českým nároďákem procestoval kus 
světa, byl u výsledků - světových 
medailí a titulu Kaňkovského, La-
zara, Hochmanna, Kadlece, Špičky, 
Bláhy… Člověk může být hrdý, že 
k nim patří. Od výše zmíněných i od 
konkurence jsem načerpal hodně po-
znatků. Když přišla nabídka od Svati 
Buchty, exmistra světa (1986 Colora-
do – stíhací závod družstev - Černý, 
Trčka, Soukup, Buchta) a našeho 
velitele - pojď dělat trenéra mladým, 
neváhal jsem.

Trénujete i juniorského mistra 
světa Janoška. Jak hodnotíte jeho 
výkon?

Bylo to něco výjimečného, zazpí-
vat si tu naši písničku někde v Koreji. 
Kvůli tomu se to dá dělat. Ale ptal jste 
se na výkon. Excelentní, vše parádně 
sedlo. Jirka startoval asi dvanáctý, 
jelo 36 závodníků. Když jsme den 
před závodem viděli startovní listinu, 
řekl: „Pošlu to tam a ten čas tam bude 
viset až do konce.“ Jak řekl, tak udě-
lal. Čekali jsme přes hodinu, druhé-

mu nadělil téměř 1,5sec. Výkon navíc 
zopakoval asi 3 týdny po vyhraném 
ME a opět vylepšil český rekord. Je 
to „prvoročák“, příští rok může ob-
hajovat, ale v plánu máme zaměřit se 
spíše na olympijské disciplíny, uvidí-
me. Vyškrtnutí kilometru z OH je asi 
jedinou kaňkou, naposledy se jel v 
Athénách a vyhrál sir Chris Hoy.

Máme v záloze více cyklistických 
talentů?

Tuto práci dělám pět let, začínalo se 
prakticky od piky. Co se týče výsledků 
i počtu talentů, kteří chtějí náš sport 
dělat, je tendence vzestupná. Nechci to 
zakřiknout, ale myslím, že se nám po-
vedlo systém nastartovat. Děkuji Dukle 
za podmínky, ve kterých můžeme pra-
covat.

Na Bystřicku roste počet cyklistů 
pro radost. Co byste jim vzkázal?

V podstatě vám závidím. Na Vy-
sočině jsou asi nejlepší podmínky 
pro tento krásný sport. Živě si dove-
du představit zde se svými ovečkami 
trénovat. Být zde ten zmíněný velo-
drom, tak se Dukla Brno stěhuje. 

P.S.: Sledujte nás na www.DuklaBr-
noSprint.cz a na facebooku.

Ať vám to šlape!  
S velkým milovníkem cyklistiky 

rozmlouval Hynek Jurman

Úspěšný závodník, výborný me-
chanik a nakonec trenér juniorského 
mistra světa. To je stručná vizitka 
Zdeňka Noska, který se narodil 25. 
3. 1983 v Novém Městě na Moravě, 
ale naučil se jezdit a vyrostl v Bystřici 
nad Pernštejnem. Získal řadu medailí 
na dráze, jako junior i mistrovský titul 
ve stíhacím závodě družstev. Zapředli 
jsme s ním malý rozhovor pro Bystřic-
ko.

Jak vzpomínáte na své dětství v 
Bystřici a co Vás přivedlo ke sportu?

Krásná krajina, nádherná příroda, 
v zimě zima, léto jak má být. Idylka. 
Je to tak pořád? V takovém prostředí 
se asi nelze se sportem nepotkat. Na-
víc dobří lidé, obětaví, z oblastí sportu 
musím vzpomenout profesora Svobo-

VYZKOUŠENÉ ZNAČKOVÉ ČTYŘKOLKY

UŽ NEMUSÍTE KUPOVAT ČÍNU, KDYŽ CHCETE DOBROU CENU

tel.: 774 166 661
kvolavy@email.cz
tel.: 774 166 661
kvolavy@email.cz

Can-am Outlander
1000 XT
najeto 6.400 km
cena 265.000,-

Can-am Outlander
Max 650 XT
najeto 7.200 km
cena 169.900,-

Polaris Ranger 500
4x4 sklopka
cena 115.000,-

Výběr inzerce ojetých čtyřkolek:

ctyrkolky-tisnov.czctyrkolky-tisnov.cz
Novinka roku 2015
Can-am Outlander Max 500 L
- vstřikovaný dvouválec Rotax 46 PS
- nastavitelný posilovač řízení DPS
- ultrapevný podvozek SST G2
- schváleno pro 2 osoby
- vlečná zadní ramena
- tažné zařízení

239.900,- vč. DPH
        cena krátké verze

         219.900,- vč. DPH

Novinka roku 2015
Can-am Outlander Max 500 L
- vstřikovaný dvouválec Rotax 46 PS
- nastavitelný posilovač řízení DPS
- ultrapevný podvozek SST G2
- schváleno pro 2 osoby
- vlečná zadní ramena
- tažné zařízení

239.900,- vč. DPH
        cena krátké verze

         219.900,- vč. DPH

CYKLISTICKÝ MACHR Z BYSTŘICECYKLISTICKÝ MACHR Z BYSTŘICE
Závodník, mechanik a trenér Zdeněk Nosek
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   ZIMNÍ 
 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

PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
Masarykovo nám. 11, 

Bystřice nad Pernštejnem

Kontakt: InRent, spol. s r.o.
info@inrent.cz, tel: 728 073 361
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