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BYSTŘICE SLAVILA ÚSPĚCH VE VARECH
V rámci 45. ročníku meziná-

rodního fi lmového festivalu Tour-
fi lm 2012 v Karlových Varech se 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
zúčastnilo se svým snímkem 
„EDEN – Visit the European De-
stinations of Excellence“, který 
byl vytvořen jako bonus za ví-
tězství v soutěži EDEN v roce 
2010. Z více jak 200 přihlášených 
projektů si Město Bystřice nad 
Pernštejnem převzalo v hlavní 
kategorii fi lm prestižní ocenění 
odborné poroty. Slavnostního pře-
dávání cen festivalu Tour region 
Film 2012 se na pozvání pořada-
telů zúčastnili Ing. Karel Pačiska, 
starosta města, Mgr. Radek Vojta, 
vedoucí OSŠ a turistického infor-
mačního centra a Ing. František 
Klimeš, vedoucí OŽP a spolutvůr-
ce úspěchu EDEN a samotného 
fi lmu.

Součástí slavnostního zahájení 

Bílá paní pernštejnská zazářila!
V sobotu 22. září proběhlo uvedení fragmentu romantické zpě-

vohry Bílá paní pernštejnská od autorů A. E. Titla a A. Bočka. Nad 
očekávání všech byl zájem ze strany návštěvníků opravdu velký 
a prostory půdní galerie městského muzea praskaly ve švech. 

festivalu v grandhotelu Pupp 
vtipně provázeného hercem To-
mášem Hanákem byla i tisková 
konference hlavní hvězdy fes-
tivalu Mika „Sharkmana“ Ru-
tzena. Cenu poroty převzal pan 
starosta od generálního ředitele 
Czech tourismu Ing. Rostislava 
Vondrušky a předsedy odborné 
poroty Ing. Jiřího Mikeše. 

Všichni přítomní vyzdvihli 
úroveň bystřického fi lmu a oce-
nili snahu města o rozvoj ces-
tovního ruchu v regionu, což je 
potěšitelné o to více, že město 
Bystřice nad Pernštejnem bylo 
jediným oceněným v rámci na-
šeho kraje.

Tříminutový fi lm můžete 
zhlédnout na turistickém por-
tálu města info.bystricenp.cz – 
na hlavní straně je odkaz „Spot 
o Bystřicku“.

-red -

Výborné výkony, i přes nežádou-
cí virózu některých účastníků, byly 
diváky oceněny velkým potleskem. 
Je třeba poděkovat všem, kteří se na 
této úspěšné akci podíleli. Za fi nanč-
ní podporu Kraji Vysočina a městu 
Bystřici nad Pernštejnem, za zázemí 
a všestrannou podporu Městskému 
muzeu Bystřice nad Pernštejnem, 
za bezchybné vedení orchestru a 
sboru Mgr. Lence Macháčkové, 
všem členům orchestru N. Kyjov-
ského, komorního sboru Alter ego 
a hostům, za propagaci a plakáty 
Jance Soukopové a TIC, za vedení 
dětských dílen Kopretině – centru 
pro rodiče s dětmi a klubu Úsmě-
váčci – PDRP a všem, kteří se na 
přípravě a průběhu akce podíleli.

(Pokračování na str. 9)
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22.9. Daniela Krošláková
 Jiří Lupoměch
29.9. Eva Vrbková
 Miroslav Horký
6.10. Lucie Šebestová
 Milan Skýba

SRPEN 2012
13.8. Eliška Uhlířová
21.8. Amálie Belinger
28.8. Jan Bukal
30.8. Jan Ťupa

LISTOPAD 2012
Bohumila Jirčíková   88 let
Františka Šabartová   85 let
Miloslav Sobotka   85 let
Drahoslava Šebková   80 let
Miloslav  Matuška   80 let
Jan Grézl   75 let
Ing. Pavel Vyhlídal   75 let
Stanislav Vašíček   70 let
Bohumír Juračka   70 let
Marta Hrubešová   70 let
Ladislava Vagrčková  70 let
Leoš Adam   70 let
Jaromír Chocholáč  70 let
Pavel Fabián   70 let

Úmrtí
  3.9. Božena Bělehradová 85 let
12.9. Eduard Vrána    58 let
14.9. Jaroslav Mikšík   81 let

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ŘÍJEN - LISTOPAD 2012ŘÍJEN - LISTOPAD 2012
AKCE ZÁ Í -  ÍJEN – LISTOPAD 2012 

Datum Název akce  Místo Organizátor 
24. 10. Divadlo dámská šatna; 19.30 hod. Velký sál KD Byst ice n.P. Byst ické národní divadlo 
25. 10. Setkání se spisovatel. Martinou Bittnerovou; 17.00 M stská knihovna M stská knihovna 
26. 10. Setkání u sochy T.G. Masaryka Socha TGM M sto Byst ice n.P. 

26. - 28. 10. Víkend s aerobikem Sportovní hala Zemanová 

27.10. Minihody tane ní zábava (hraje skupina NOTA BENE, 
zv inové hody, tombola, za . od 19. hod.) 

Turistická ubytovna 
v Chlébském (bývalá škola) Klub p átel Chlébské 

28. 10. Tradi ní lískovecké hody Lískovec SDH Lískovec 
30. 10. Violoncellový recitál (koncert KPH); 19.30  hod. Velký sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 

1.9. - 30.10. D tská sout ž 2012 (výtvarná a literární) Byst icko M sto Byst ice n.P. a 
Mikroregion Byst icko 

31. 10. - 21. 11. Výtvarná výstava: Nová souvislost v uzav ené dovolené 
(auto i - Malý, Martiníková, Novotná) M stské muzeum M stské muzeum 

2. - 4.11. 10. Mezinárodní festival outdoorových film ; Velký sál KD Byst ice n.P. M sto Byst ice n.P. 
2. - 4.11. Víkend s aerobikem Sportovní hala Byst ice n.P. Iveta Medková 

3. 11. P edhodová zábava, hrají PIKARDI; 20.00 hod. KD V chnov TJ V chnov 

3. 11. Mistrovský zápas 2. ligy muž  ve florbalu ASK 
Byst ice-Sp. Pelh imov „B“ Sportovní hala Byst ice n.P. ASK Byst ice n.P. 

4. 11. Tradi ní hody s májí, hraje Bobr vanka; 14.30 hod. V chnov TJ V chnov 

4. 11. Mistrovský zápas 2. ligy muž  ve florbalu ASK 
Byst ice-TJ Centropen Da ice Sportovní hala Byst ice n.P. ASK Byst ice n.P. 

4. 11. Zápas v házené - muži Sportovní hala Byst ice n.P. TJ Sokol Byst ice n.P. 
6. 11. Ochutnávka vín; 19.30. hod. Malý sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 
8. 11.  Prodloužená; za . 18.30 hod. Velký sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 
9. 11. P edhodová zábava; hraje Arzenal; 20.00 hod KD Píse né SDH Píse né 

10. 11. Tradi ní „Martinské hody“; pr vod po obci od 13.30 
hod.; kázání u máje od 14.15 hod. Vír SDH Vír 

10. 11. Sportovní víkend Sportovní hala Byst ice n.P. ASPV 
10. 11.  Hodová zábava; 20.00 hod. KD Vír SDH Vír 

11. 11. Martinské hody; 14.00 hod.; pokra uje hodová zábava; 
hraje Byst ická kapela Náves, KD Píse né SDH Píse né 

11. 11. Zápas v házené - muži Sportovní hala Byst ice n.P. TJ Sokol Byst ice n.P 
13. 11. Setkání k es anských senior ; 14.00 hod. Orlovna SKS Orel Byst ice n.P. 
14. 11. Animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 
14. 11. Jan a František Nedv dové; 19.30 hod. Velký sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 
15. 11. Zahájení tane ního kurzu pro dosp lé; 20.30 hod. Velký sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 

16. 11.  Studentský bál; 20.00 hod. Velký sál KD Byst ice n.P. Studentský klub p i VOŠ 
a SOŠ 

16. - 18. 11. Víkend s aerobikem Sportovní hala Byst ice n.P. R. Ondrášek + L. Velínská 

17. 11. Kate inská zábava – Arzenal, tombola; 20.00 hod. KD Dolní Rožínka Rada rodi  p i ZŠ Dolní 
Rožínka 

18.11 Zápas v házené - muži Sportovní hala Byst ice n.P. TJ Sokol Byst ice n.P 
21. 11. - 24. 11. Záv re né soust ed ní p ed MS ve florbalu - muži Sportovní hala Byst ice n.P. CFbU 

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

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

26. 11. Letem cimbálovým sv tem; 19.30 hod. Malý sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 
27. 11. Dámská šatna - divadlo Velký sál KD Byst ice n.P. Byst ické národní divadlo 
29. 11. Honza a ert – d tské divadel. p edstavení; 8.30 hod. Velký sál KD Byst ice n.P. KD Byst ice n.P. 

Jubilanti

Narození

Sňatky

VZPOMÍNKA
Děkujeme vám všem, kteří 

jste se přišli naposledy 
rozloučit s panem 

Eduardem Vránou 
z Bystřice nad Pernštejnem. 
Děkujeme i za slova útěchy 

a květinové dary. 

Rodina Vránova

Úmrtí

ZPRÁVY 
Z DOMANÍNA

V neděli 16. září 2012 se 
v Domaníně konal další ročník 
tradičního turnaje ve fotbale. 
Počet účastníků se již ustálil 
na šest týmů, které hrály ve 
dvou základních skupinách 
každý s každým. V násled-
ném zápase o 3. místo porazily 
Ždánice Domanín a ve fi ná-
lovém zápase zvítězily Velké 
Janovice nad Lískem. Počasí 
vyšlo, odpolední program do-
plnili místní roztleskávačky 
a malí fotbalisté dvěma taneč-
ními vystoupeními. Pořadatelé 
děkují všem zúčastněným stej-
ně tak jako i sponzorům, kteří 
poskytli ceny pro vítěze. 

Aleš Sitař

Děkuji za vaši důvěru a podporu
Vážení spoluobčané, chtěl 

bych vám co nejsrdečněji podě-
kovat za podporu, kterou jsem 
obdržel ve volbách do krajského 
zastupitelstva. Jsem si vědom 
toho, že podporu mi vyjádřili 
i ostatní občané našeho kraje, 
ale já osobně si nejvíce vážím 
hlasů ze svého rodného města a 
našeho mikroregionu. Snad tyto 
hlasy vyjadřují vztah vás, voličů, k mé práci a mému postoji k  potřebám 
občanů. Sám člověk nic nezmůže a již v minulosti se ukázalo, že jenom 
poctivá práce v kvalitním kolektivu nese ovoce. Výsledek voleb je velmi 
zavazující a já si jsem této skutečnosti plně vědom. Před volbami jsem 
prohlásil, že pokud se dostanu do zastupitelstva Kraje Vysočina, stále 
budu především bystřickým starostou. Tento slib plním a jsem připraven 
zastupovat vás, voliče, v krajských orgánech s tím, že i po krajských vol-
bách budu usilovat o rozvoj  města Bystřice nad Pernštejnem a jeho okolí.  

Ještě jednou děkuji za projevenou přízeň a doufám, že vaše na-
děje nezklamu.

  Váš  Karel Pačiska – starosta Bystřice n.P. 
a zastupitel Kraje Vysočina

POZVÁNKA
Město Bystřice nad Pernštejnem,
KPV, ČSBS, PTP, Sokol, Orel, Junák

zvou všechny občany

❧
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AMNESTII NA POPLATKY 
Z PRODLENÍ SOUVISEJÍCÍ 

S POZDNÍ ÚHRADOU ZA NÁJEM BYTU 

AMNESTIE JE VYHLÁŠENA NA OBDOBÍ 
od 20. 9. 2012 do 30. 11. 2012.

O Z N Á M E N ÍO Z N Á M E N Í

 
Název  

  volební stany  
po et voli    889 652 861 968 906 1082 732 66 56 99 70 75 95 251 240 7042 
íslo okrsku   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ----- 

eská strana soc. demokratická  134 111 150 144 160 136 137 13 2 8 11 16 8 37 33 1100 
Komunistická str. ech a M.  67 55 70 86 61 89 56 6 6 7 19 6 1 13 12 554 
K es . dem. unie – s.str.lid.  12 4 45 16 11 40 30 3 7 10 3 8 19 18 27 253 
Ob anská demokr. strana  13 9 26 18 6 20 16 1 0 3 0 2 2 10 8 134 
Pro Vyso inu  8 1 22 6 11 18 25 2 1 13 7 1 1 4 2 122 
TOP 09 s Starostové pro Vys.  4 3 13 7 3 18 9 0 1 4 0 2 0 5 1 70 
Starostové pro ob any  13 0 13 8 8 14 11 0 2 2 4 2 1 1 0 79 
Str. práv ob . ZEMANOVCI  18 11 17 24 25 10 25 0 1 1 1 4 2 12 1 152 
po et platných hlas  269 194 356 309 285 345 309 25 20 48 45 41 34 100 84 2464 
% ú asti ve volbách 35,5 32,5 44,7 34,1 34,7 35,9 45,9 53,0 35,7 56,5 65,7 57,3 41,0 41,4 37,5 38,5 

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů ČR konané 12. - 13. 10. 2012 ve městě Bystřici nad Pernštejnem

Bystřická opera zaujala všechny generace

Na nedělní odpoledne 2. září 
opět připravili mladí pěknou akci 
pro menší děti – Pohádkové loučení 
s prázdninami. Vše začalo na hřišti 
Orla. Klubovna  posloužila jako šatna 
a zázemí a najednou tady byl pan král 
a početná skupina dalších postav,  které 
děti znají z pohádek. Rychle si posbírali 
své pomůcky a tašky s dárečky a vyda-
li se na svá stanoviště. Brzy se začaly 
scházet i děti s rodiči či prarodiči.  Do-
staly malé ob-
čerstvení, moh-
ly si chvilku 
zahrát na hřišti 
a zastřílet si pod 
odborným do-
hledem „pana 
myslivce“ ze 
vzduchovky. 
Rodiče dosta-
li  instrukce od 
pořadatelek a 
postupně se vydávali s dětmi na malé 
putování kolem lesa Kříb. Cestou na 
děti  čekala setkání  s různými pohád-
kovými bytostmi a jednoduché úkoly. 
Každý samozřejmě uspěl a dostal hned 
malý dárek. Konec vycházky byl opět 
na hřišti a následovala zasloužená sva-
činka v podobě vlastnoručně opečené 
klobásy a další občerstvení…  Bylo to 
pěkné, dalo se vyčíst na tvářích téměř 
30 dětí. Díky všem zúčastněným za vy-
dařenou akci. 

Druhá akce, ke které se chci 
v krátkosti vrátit, zajímala spíš dospělé. 
Bylo to bagrování rybníka. Byl vypuš-

Konec léta v Rovném
těný již od jara, díky suchému počasí 
vysychal  a hledalo se řešení „jak, čím a 
za kolik“ provést jeho odbahnění.  Zjis-
tilo se totiž, že zejména  po nedávných 
povodních  v něm  „na vodu  zbylo už 
jen opravdu málo místa“. Starší obča-
né připomínali problémy, které nastaly 
při posledním bagrování. Zvažovala 
se varianta bagru s dosahem 18 m od 
uranových dolů a bagrování ze břehů, 
varianta  bagru na širokých pásech od 

Aquasysu... 
Podstatnou 
roli samo-
zřejmě hrál 
odvoz a ulo-
žení materi-
álu a  nabí-
zená cena. 
N a k o n e c 
se akce ujal 
p. Radek 
Ťupa a veli-

ce zdárně ji provedl. Vytvořil dočasný 
vjezdu do rybníka přímo z hráze do nej-
hlubšího místa. To sice představovalo 
navezení velkého množství „pomocné“ 
zeminy, ale úplně se tím ušetřily okolní 
komunikace, nedošlo k vynášení bláta 
na kolech aut na ně a na silnici. Vrstva 
sedimentu byla v některých místech 
až 1,5 m, také voda nastupující ze dna  
dělala problémy a bylo ji nutné odčer-
pávat. Vše dopadlo velmi dobře, podě-
kování patří i vedení a radě města za 
vstřícnost při řešení věci. Doufejme, že 
je na řadu roků „vystaráno“.

Stanislav Šandera

Dne 22. září 2012 byl pro bystřickou kulturní veřejnost opravdovým svát-
kem. Nastudování fragmentů opery Bílá paní Pernštejnská bylo premiéro-
vě uvedeno. Nadšenci, kteří se pustili do díla, o kterém mnozí pochybovali, 
opravdu uspěli. Musím z pozice starosty města říci, že se jedná o dílo zcela 
výjimečné, které  je vhodné pro  široké spektrum publika. Je vidět, že odva-
ha pustit se do věcí nových, nevyzkoušených, se vyplácí. Jsem nadšen, že 
mezi našimi spoluobčany jsou odborníci na historii, hudební vědu a hlavně 
vynikající hráči a zpěváci. S podporou externích hostů patří velký dík Janu 
Pulkrábkovi, který celé dílo objevil. Velký podíl měla také celá rodina Ma-
cháčkova, kdy paní Lenka Macháčková nastudovala s Orchestrem Něhosla-
va Kyjovského part. Vynikající světlo a zvuk  vše jen podtrhovaly. Městské 
muzeum připravilo zajímavou výstavu o vzniku a všech aspektech díla, kte-
rou by si nikdo neměl nechat ujít. 

V regionu, kde zdánlivě chybí hudební osobnosti historie, se najdou díla 
srovnatelná s díly velikánů světové opery. Nabízí se otázka, jak dál? Jsme 
schopni připravit celou operu? Nebo nějakou jinou? Věřím, že v budoucnu 
budou i tyto otázky zodpovězeny.

Karel Pačiska

Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly na   území   naší   republiky    volby  
do  zastupitelstev krajů. Do voleb podalo v Kraji Vysočina kandidátní listiny 
18 volebních uskupení.  

Ve volbách do zastupitelstva Kraje Vysočina odpovídala volební účast  v na-
šem městě celostátnímu průměru. Z celkového počtu 7042 voličů bylo ode-
vzdáno  2638 platných volebních hlasů, což je 38,58 %. 

V připojené tabulce uvádíme počty hlasů, které získaly jednotlivé volební 
strany v 15ti okrscích našeho města. Uvedeny  jsou pouze výsledky osmi  
nejsilnějších stran, které získaly v našem městě nejvíce hlasů. Volební strany 
uvedené v tabulce získaly z celkového počtu 2638 platných hlasů 2464 plat-
né hlasy. Ostatních 10 volebních stran obdrželo v součtu ve všech 15ti vo-
lebních okrscích  pouze 174 hlasy (Volte Pr. Blok www.cibulka.net 22 hlasy, 
Strana soukromníků ČR 1 hlas, Moravané 22 hlasy, Nár. socialisté-levice 21. 
století 0 hlasů, SUVERENITA-Blok JB pro Vys. 7 hlasů, Strana zelených 
22 hlasy, Česká strana národně sociální 1 hlas, Strana svobodných občanů 
34 hlasy, Dělnická strana soc. spravedlnosti 35 hlasů, Česká pirátská strana 
30 hlasů), proto nejsou v tabulce uvedeny. Pro orientaci čtenářů v připojené 

Ohlédnutí za volbami do krajských zastupitelstev
tabulce uvádíme sídla jednotlivých volebních okrsků.

č. 1   Základní škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
č. 2   Základní škola Nádražní ul., Bystřice nad Pernštejnem
č. 3   Mateřská škola „Korálky“ Bystřice nad Pernštejnem
č. 4   Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem
č. 5   Střední zemědělská škola Bystřice nad Pernštejnem
č. 6   Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
č. 7   Dům s pečovatelskou službou Bystřice nad Pernštejnem
č. 8   Bratrušín
č. 9   Pivonice
č. 10 Lesoňovice
č. 11 Dvořiště
č. 12 Karasín
č. 13 Vítochov
č. 14 Domanín
č. 15 Rovné, Divišov Tajemnice MěÚ: Eva Špatková
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Beseda s šéfredaktorem časopisu ABC
Běžné úterní vyučování začalo 

2. října pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ Ná-
dražní 615 poněkud jinak. Odebra-
li se do městské knihovny, kde se 
uskutečnila beseda s šéfredaktorem 
časopisu ABC Zdeňkem Ležákem 
na téma „Historie českého časopisu 
a jak se dělá časopis“. Vlastně to 

byla spíše diskuze, neboť děti měly 
spoustu dotazů, a to například jak 
dlouho jednotlivá vydání časopisu 
vznikají, kolik lidí se na jeho vzniku 
podílí, kdo má v redakci jaký úkol 
a podobně laděné dotazy. Kromě 
poznatků kolem zrodu časopisu je 
pan šéfredaktor seznámil i s historií 

tohoto dětského periodika. 
Na závěr všichni obdrželi 
jedno číslo dnes již legendár-
ního Ábíčka, které jim pan 
Zdeněk Ležák podepsal. ZŠ 
Nádražní velmi děkuje pra-
covnicím městské knihovny 
za toto setkání, které bylo pro 
naše žáky v době všudypří-
tomné počítačové techniky 
velmi přínosné.

Marie Homolková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

„Expedice“ 2012
Pod tímto názvem mohli žáci 6. ročníku ve dnech 18. a 19. 9. 2012 od-

halovat poselství v rámci adaptačního kurzu. Expedice byla zahájena v obci 
Strážek, v malebném údolí říčky Bobrůvky, podél jejíž břehů putovali do 
rekreačního střediska Podmitrov. Přitom plnili nejrůznější úkoly, které pro ně 
poutavě nachystaly lektorky bystřického centra Nadosah. Cesta začíná moti-
vačním příběhem Honzy, jenž překoná nepříjemné překážky, nalezne přátele, 
pomocí nichž dojde k cíli své cesty, na vrchol hory. A na počátku takové 
cesty stojí i naši „šesťáci“, čeká je nelehký úkol, vytvoření nového kolektivu. 
Adaptační kurz byl pouze jakýmsi odrazovým můstkem, který dětem ukázal, 
že není důležité, kam jdeme, ale jak a hlavně s kým, o koho se mohou opřít. 

Domů si s sebou odváželi nejen spoustu zážitků, ale i vlajku třídy, papí-
rový batoh plný hřejivých vzkazů od svých spolužáků a v neposlední řadě i 
moudrá poselství.  Jedním z nich, jehož autorem je  George Washington, se 
rozloučíme: „Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu. Musí podstou-
pit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.“

Dita Kabelková, Marie Homolková
ZŠ Nádražní 615, Bystřice n.P.

Sport na ZŠ Nádražní
Se začátkem nového školního 

roku se také rozběhly sportovní akce 
na naší škole. Říjen byl ve znamení 
minifotbalu a atletiky.

V minifotbalu proběhl mezitřídní 
turnaj druhého stupně. Starší katego-
rii ovládli žáci 9. A a mladší kategorii 
žáci 7. B. Ti nejlepší se zúčastní dal-
ších postupových meziškolních sou-
těží v minifotbalu.

Atletika pak byla ve znamení zá-
vodů na našem školním hřišti „O po- Vážení rodiče,

naše škola si plně uvědomuje význam volby povolání pro budoucnost 
Vašeho dítěte, proto organizujeme řadu aktivit, abychom Vám i Vašemu 
dítěti pomohli s nelehkou otázkou „Kam dál?“

Mezi takové akce patří i setkání týkající se informací o přijímacím 
řízení na střední školy, na které Vás i Vaše děti srdečně zvu. Informa-
tivní schůzka se uskuteční ve středu 31.10. v 15:00 v projektové míst-
nosti školy.

Získáte informace o:
  - internetových stránkách poskytujících informace o volbě povolání,
  - festivalech vzdělávání,

- přijímacím řízení na středních školách našeho regionu přímo od  
  zástupců těchto škol,

  - organizaci přijímání na střední školy obecně - počet přihlášek, kola   
      přijímacího řízení, 

- důležité termíny, zápisový lístek,...
  - institucích, které mohou žákovi pomoci při rozhodování.

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
výchovná poradkyně Věra Slámová

hár starosty města“, které uspořádala 
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. Patronem 
závodů byl olympijský vítěz a mistr 
světa v desetiboji Tomáš Dvořák, kte-
rý okořenil svou účast odstartováním 
sprinterských soutěží. Svým úsmě-
vem a dobrou náladou oživil dobře 
připravené závody. V těžké konku-
renci zahraničních i místních škol, 
jsme obsadili 3. místo. 

M. Horák

Žáci ZUŠ v kraji Nikoly Šuhaje
Ve středu 26. 9. 2012 večer od-

jížděl náš akordeonový soubor 
z Dalečína na 800 km dlouhou 
cestu. Cílem byla vesnice Kolo-
čava, kde jsme byli po celou dobu 
ubytováni. Nebyl to jen poznávací 
výlet. Dopředu jsme měli dohod-
nuty tři koncerty. Hned po příjezdu 
na Ukrajinu  nás uvítali v Dětském 
domově v Tjačivu, kde právě pro-
bíhal kongres ředitelů ukrajinských 
dětských domovů. Druhý den jsme 
se podívali do muzea I. Olbrach-
ta v Koločavě. Skladby českých i 
světových autorů hraných na akor-
deony zaujaly žáky 1. stupně míst-

ní základní školy. Odpoledne téhož 
dne zazněly akordeony v Dětském 
domově ve Vilšanech. Hned jsme  
získali plno malých kamarádů.

A hrálo se ještě jednou Jen tak pro 
radost a na přání majitele penzionu.

Sehráli jsme také jeden přátelský 
fotbalový zápas s místními kluky.

Ještě výlet do národního parku Si-
něvir, zakoupení suvenýrů, poslední 
foto  a 1. 10. 2012 ráno jedeme přes 
Maďarsko a Slovensko domů.

Zůstávají nám pěkné vzpomínky 
na prožité chvíle daleko od domova.
 

Dana Makovská
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Návštěva středověké vesniceStalo se již tradicí, že žáci šestých 
ročníků ZŠ T. G. Masaryka se hned 
na začátku školního roku vydají na 
cestu do Ostré nad Labem. Je to tak 
trochu cesta zpátky časem – až do 
středověku. Firma Botanicus, která 
je známá výrobou přírodní bylinné 
kosmetiky  a nejrůznějších biopotra-
vin, vystavěla v Ostré středověkou 
vesnici a  průvodkyně v dobových 
kostýmech návštěvníky během asi 
hodinové prohlídky seznámí se zvy-
ky a obyčeji té doby a především 
s tradičními řemesly.

Žáci se tak dozvěděli a prohlédli 
si, jak fungovala středověká lékárna, 
jak se vyrábělo mýdlo, svíčky, ruční 
papír, provazy a lana. Zkusili si, jak 
se pracovalo s hlínou na hrnčířském 
kruhu a mohli si prohlédnou i repli-
ku středověké pece na keramiku. Se-

známili se s drátenickým řemeslem 
a kuchyňským náčiním vyráběným 
z drátů. Vyrobili si tkaný náramek 
nebo si vytiskli na knihtiskařském 
lisu stránku s vlastním monogra-
mem. Odvážlivci si ověřili, jaké je 
být natažený na skřipci nebo bloudit 
v labyrintu. Dobrodruzi mohli zkusit 
štěstí při rýžování zlata.

Někteří využili i možnost pose-
zení v hostinci, jehož dřevěné trámy 
byly podle staré receptury natřeny 
volskou krví, a občerstvit se pravými 
keltskými palačinkami a přírodními 
sirupy.

Všichni odjížděli spokojeni 
a doma se mohli pochlubit svými 
výrobky a potěšit rodiče i sourozen-
ce pěknými dárky.

     Jana Koscielniaková

Den prevence dětských úrazů na ZŠ TGM
Dne 11. září se žáci čtvrtých tříd ZŠ T. G. Masaryka společně se žáky 

ZŠ Jimramov zúčastnili projektového dne s názvem Den prevence dětských 
úrazů. Akci pořádala Okresní správa Českého červeného kříže ze Žďáru nad 
Sázavou pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Program probíhal ve velké tělocvičně ZŠ TGM. Děti se rozdělily do 
družstev a na šesti stanovištích získávaly teoretické i praktické znalosti 

z oblasti poskytnutí první 
pomoci při poranění, bez-
pečného chování doma 
i venku, bezpečnosti sil-
ničního provozu. Sezná-
mily se také s činnostmi, 
které je třeba provést 
v případě bezprostředního 
ohrožení života člověka. 
Na fi guríně si vyzkoušely 
nepřímou srdeční masáž 
a další život zachraňující 
úkony. Děti se zaujetím 
poslouchaly a plnily ulo-
žené úkoly. 

Následující den poskyt-
la naše škola prostory základním školám ze Štěpánova nad Svratkou, Roveč-
ného a Strážku pro konání téže akce.

Projekt se velmi vydařil a pro děti byl velkým přínosem.
Jana Zítková

Evropský den jazyků na ZŠ TGM
A proč se vůbec slaví?  V roce 

2001 určila Rada Evropy 26. září  
Evropským dnem jazyků. Cílem je 
upozornit na důležitost studia jazy-
ků a podporu celoživotního jazyko-
vého vzdělávání. Je poukazováno 
na kulturní a jazykovou rozmanitost 
Evropy a každým rokem se do osla-
vy tohoto dne zapojují desítky zemí. 
A jinak tomu nebylo ani na naší 
škole. Oslavy 26. září mají u nás již 
dlouholetou tradici. Jako každý rok 
byli zapojeni všichni. Nejnáročnější 
byl tento den pro naše deváťáky, kte-
ří si připravili bohatý program pro 
svoje nejmladší spolužáky. Cestovali 
spolu kolem světa, naučili se při tom 
několik anglických slovíček, vyrobi-
li originální trička a během dalších 
soutěží a her si užili spoustu legra-
ce. Prvňáci odcházeli s úsměvem 
na tváři a jejich starší kolegové se 
zpocenými čely. Ale ani ostatní ne-
zaháleli. Povídalo se, tvořilo, vařilo 
a především poznávalo. Vyprávěly 
se pověsti o vzniku Evropy, zpívaly 

písně evropských národů, hodnotily 
se evropské jazyky v proměnách his-
torie. Počítalo se v cizích jazycích, 
přírodopis probíhal v latině, v tělo-
cviku se hrál petanque. Cestovalo se 
na sever, jih, západ i východ a cizí 
slovíčka byla slyšet odevšad. A co 
říci závěrem?  Na území Evropy se 
prý hovoří asi 225 domorodými ja-
zyky. Takže….. Je stále co se učit! A 
stále platí: „Kolik řečí umíš, tolikrát 
jsi člověkem.“

Radka Hanychová

Žáci pátých ročníků ZŠ TGM v brněnské hvězdárně a planetáriu
Ve čtvrtek 27. září 2012 se žáci 

pátých ročníků vydali do brněnské 
hvězdárny a planetária na Kraví hoře, 
aby se na „vlastní oči“ podívali do 
vesmíru … Žáci se ve velkém pro-
jektovém sále pod umělou oblohou 
seznámili s podobou planety Země 
a jejím místem ve Sluneční soustavě. 
Při virtuální prohlídce jsme navštívili 
také Měsíc, ostatní planety a některé 
další, menší objekty, které brázdí náš 
planetární systém. Jednotlivá tělesa 
jsme mohli vnímat „očima“ kosmic-
kých sond anebo obřích dalekohledů 
– především nejznámějšího z nich – 
Habbleova dalekohledu. Nechyběla 
ani komentovaná procházka noční 
oblohou s popisem nejvýraznějších 
hvězd a souhvězdí. Krátké putování 
vesmírem zakončila prohlídka naší 
Galaxie.

Žáci byli s programem spokojeni; 

zaujala je už vlastní budova a prostře-
dí Hvězdárny, velký promítač hvězd 
i malý obchůdek se suvenýry … 
Doufejme, že mysl našich žáků bude 

Žáci ZŠ TGM mají 
za sebou podzimní 
cvičení v přírodě 

Začal nový školní rok, počasí nám 
přálo, a tak jako každoročně na pod-
zim vyrazily děti všech tříd 1. stupně 
ZŠ T. G. Masaryka společně s paní 
učitelkami na „tradiční“ cvičení 
v přírodě. Cesty jednotlivých tříd 
vedly do různých koutů blízkého 
okolí Bystřice. Děti cestou poznáva-
ly nejen krásy podzimní přírody, ale 
zároveň se procvičily v turistice, ori-
entaci v přírodě, sportovaly a ověřo-
valy si základní pravidla bezpečného 
chování v terénu a na silnicích. 

Po celé dopoledne nás vždy 
všechny provázela příjemná nálada, 
a proto se těšíme na další cvičení, 
která nás čekají v jarním období. 

Marcela Černá

vždy tak otevřená novým poznat-
kům, informacím a zkušenostem 
stejně jako vesmír …
učitelky 5. tříd ZŠ TGM Bystřice n. P.
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„KÉŽ BY TO NĚKDO SPUNKTOVAL…“                                            Rozhovor s Tomášem Dvořákem

Sportovní areál Tomáše Dvořáka 
byl 4. 10. 2012 dějištěm tradiční-
ho mezinárodního atletického klání 
O pohár starosty města Bystřice nad 
Pernštejnem. Přihlížel mu nikdo men-
ší než samotný patron areálu, Tomáš 
Dvořák. Trojnásobný mistr světa 
v desetiboji, někdejší držitel světové-
ho rekordu, halový mistr Evropy a 
olympijský medailista. Využili jsme 
jeho návštěvu k žádosti o malý rozho-
vor pro náš měsíčník.

Jak se Vám v Bystřici líbí?
Jo, máte tu nové náměstí! Naposle-

dy jsem tu byl těsně před jeho dokon-
čením. A letos jsem nemohl říct panu 
starostovi, že nepřijedu… Bystřice je 
město květnaté, cesta sem pěkná! Jak 
jsem sjel z dálnice, hned jsem měl 
chuť zastavit v lese.

Co říkáte na závody?
Počasí vyšlo, na to že je říjen! 

A účast je hojná.

Upoutaly Vás některé výkony?
Ano, stovka za 11,80 a děvče, co 

běželo šedesátku za 8,71. To je slušné 
na středoškoláky. Ovšem teď sleduji 
ty dramatické dopady do pískoviště 
v dálce.

Jak byste je okomentoval?
Je to vizitka úrovně tělesné výcho-

vy na školách! Učitelé už mají strach 
atletiku učit, aby si neublížili. Žáci 
se pak neumí odrazit, dokonce ani 
zakleknout do bloků. Ale paradoxně 
jsem viděl hezké skoky děvčat do 
výšky.

Jak jste se stal patronem stadionu?
Před pěti lety mě oslovil starosta 

Bystřice a trošku mě musel lámat, 
abych se stal patronem stadionu. Po-
klepávali jsme pak základní kámen, 
to tady bylo ještě hodně pusté. Are-
ál je teď moc pěkný, ale není využit. 
Atletický oddíl založený není, to je 
škoda! Je potřeba najít člověka, kte-
rý nevnese jen myšlenku, ale který to 
celé spunktuje. Kdyby se tu někdo at-
letice cíleně věnoval, děti by se našly. 
Je jich tu spousta, jen kdyby se využil 
potenciál města. Někdo tu musí dát 
impulz.

Jak hodnotíte z pozice atletické-
ho šéftrenéra letošní sezónu?

Sezóna byla velmi úspěšná! Mě-
síc před olympiádou proběhlo vele-
úspěšné Mistrovství Evropy, kde 
jsme měli tři šampióny. Bára Špo-
táková obhájila vítězství na olym-
pijských hrách, k tomu další skvělé 
výsledky v Londýně. Špotáková a 
Veselý vyhráli Diamantovou ligu… 
A Maslák se stal Vycházející hvěz-
dou evropské atletiky.

Ale co výhled do dalších let? 
Najdeme opět tak úspěšné závod-
níky?

Vše je o práci s mládeží. Před léty 
odešlo mnoho trenérů do zahraničí 
a v atletice bylo dětí méně. Teď se 
základna rozšiřuje, ale vázne přechod 
do seniorské kategorie.

Jaký příklad byste dal těm nej-
mladším, aby viděli, že cesta na 
samý vrchol je možná i z vesnic-

kých a menších oddílů?
Určitě Pavla Masláka! Ten 

trénoval až do 19ti let v Haví-
řově pod vedením učitele tě-
lesné výchovy. Až pak odešel 
do Dukly Praha. Letos byl ve 
fi nále halového mistrovství 
světa a skončil tam pátý. Pak 
se stal mistrem Evropy a té-
měř o vteřinu vylepšil český 
rekord. Na olympiádě to do-
táhl do semifi nále. To je v na-
šem sprintu veliký úspěch!

Letos jste ještě připra-
voval svoji skupinu deseti-
bojařů, z nichž byl Adam 
Helcelet 8. na mistrovství 
Evropy. Máte čas na vlast-
ní sportování a nějaké ko-
níčky? Zajdete na ryby, na 
houby…

Na sportování není čas. Na 
rybách jsem už nebyl léta. 
Na houbách ano… Zahrada, 
to je moje hobby ve volných 
chvílích.

Na holky se ani ptát ne-
budu…

Tak těch mám plný barák! 
Manželka trénuje a holky dělají atle-
tiku. V patnácti letech  jsou zatím vše-
stranné. Ve své kategorii byly letos 
1. a 2. na 110 metrů překážek a 2. a 
3. ve víceboji.

A kdy vás zase uvidíme v Bys-
třici?

Těžká odpověď, snad při nějaké 
podobné akci jako dnes, když se to at-

letí. To rád! Na ples a podobné akce, 
kam mě zve starosta, nemám prostor 
ani čas.

Děkuji za rozhovor a ještě hod-
ně radosti z atletiky!
   
 S trojnásobným mistrem 

světa rozmlouval Hynek Jurman

Nepřízeň počasí prověřila atlety
Tradičnímu podzimnímu atle-

tickému klání středoškoláků letos 
nepřálo počasí, přesto 31. ročník 
Corny středoškolského atletické-
ho poháru, který proběhl 19. září 
2012 v Novém Městě na Moravě, 
stojí za vaši pozornost.

Reprezentanti gymnázia – doros-
tenky i dorostenci – prokázali mi-
mořádné morální vlastnosti, neboť 
extrémně chladné a deštivé počasí 
zkomplikovalo závody na samou 
hranici únosnosti.

Viděli jsme obětavé výkony ve 
prospěch týmu. Boj doslova o ka-
ždý centimetr a každou sekundu 
byl obdivuhodný. Dívky a hoši 
obsadili 2. místa v konkurenci 11 
škol (5 762 bodů a 6 307 bodů), 
radovali se tedy ze stříbrných 
medailí. 

S dlouholetou reprezentací se dů-
stojně rozloučili letošní maturanti 
R. Dufková, V. Suchá, V. Krbůšek. 
Nejen jim, ale skutečně všem zá-
vodníkům patří uznání a dík. 

Celkové výskedky i výsledky 
jednotlivých disciplín naleznete na 
stránkách školy. 

       L. Císařová za učitele TV
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Každý začátek něčeho nového 
je pro nás velmi stresující. Nejis-
tota z toho, co bude, koho potká-
me, co se od nás bude očekávat 
a hlavně zvládnu se přizpůsobit? 
Právě adaptace – přizpůsobení se 
je jedna ze základních předpokla-
dů přežití. 

 Vstup do první třídy je pro ka-
ždého důležitým mezníkem v jeho 
životě. Ať se jedná o prvňáčka, 
který jde poprvé do školy a vlastně 
prakticky neví, co ho čeká, nebo 
o náctiletého, který se začíná při-
pravovat na svoji budoucí profesní 
roli. Na prvňáčcích je jejich nejis-
tota na první pohled patrná, ovšem 
s tím, jak dospíváme, od nás spo-
lečnost očekává něco jiného. Měli 
by z nás vyrůst sebevědomí, zod-
povědní lidé, a pokud se tak necí-
tíme, máme to skrýt. Už 15tiletí 
skrývají pod tlakem okolí strach. 
Obavu z neznámého, pochyby 
o správnosti svého rozhodnutí 
a hlavně strach, že budou „jiní“, 
pro ostatní nepřijatelní.  

Letošní studenti SOŠ měli ten-
to začátek školního roku zjedno-
dušený. V rámci projektu „Rovné 
příležitosti pro všechny na SOŠ 
Bystřice n/P“ byl pro ně připrave-
ný třídenní adaptační kurz s cílem 
vzájemného poznání. Byl zaměře-
ný především na seznámení, roz-
voj komunikace, spolupráci a na 
budování důvěry mezi dětmi. 

Pod citlivým vedením profesio-
nálů (dvě psycholožky, divadelní 
dramaturg a mého asistenta) se 
náctiletí poznávali, učili se vzá-
jemné toleranci a pomoci. Kurz 
probíhal od pondělí do středy 
v příjemném prostředí kempu „Na 
kopci“, dříve známém pod jmé-
nem „Jitřenka“.

Začínali jsme v pondělí společ-
ným dopolednem v areálu školy. 
Bylo krásné počasí, a tak sezna-
mování probíhalo na zahradě, kde 
se začínající studenti postupně vzá-
jemně poznávali, jak mezi sebou, 
tak se svými lektory. Po obědě se 
žáci pěšky přemísťovali na místo 
pobytu. Ještě před tím byli rozdě-
leni do čtyř skupin a během cesty 
měli za úkol zjistit formou různých 
her a kvízů, název jejich skupiny. 
Nejenom cesta, ale i celý kurz byl 
tematicky zaměřen, jak jinak než 
na čtyři živly – OHEŇ, VODA, 
VZDUCH A ZEMĚ. Každý z živlů 
byl rovnoměrně zastoupený stu-
denty jak ze střední školy, tak z uči-
liště i z dvouletého učebního oboru.  

Po ubytování a seznámení s 
prostředím byl první den ukončen 
typickým tábornickým způsobem 

- opékáním špekáčků, zpěvem 
a hraním na kytaru. 

Další den – úterý, strávili stu-
denti ve svých skupinách pod ve-
dením lektorů. Dopoledne bylo 
zaměřeno hlavně sportovně, hrál 
se specifi cký fotbalový zápas 
a poté nastala příprava na odpole-
dní soutěžení. Každá skupina měla 
nejenom prezentovat svůj živel, ale 
vzájemně mezi sebou soutěžit. Ať 
to byly disciplíny zaměřené na vě-
domosti, na sportovní aktivity, na 
paměťové soutěže, nebo na prezen-
taci týmu jako celku. Do soutěžení 
se zapojili všichni členové týmu. 
Nikdo nestál stranou, všichni spo-
lečně tvořili. A tak, i když nejvíce 
bodů získala voda, byli všichni 
vítězové. Bezvadné publikum stu-
dentům udělali jejich třídní učite-
lé, kteří je přijeli podpořit. Večer 
skončil diskotékou.  

Středa, jako poslední den, byla 
věnována zpětné vazbě. I když bylo 
deštivo a my museli být v míst-
nosti, nikomu to nevadilo. Všichni 
studenti se vzájemně snažili najít 
na druhém to, co je jeho pozitivem, 
předností, v čem byl pro ostatním 
přínosem a čím je obohatil. A tak 
si někdo odnesl pochvalu a diplom 
za to, jak dobře vyprávěl vtipy, jiný 
za bezprostřednost při vystupování, 
nebo za dobré nápady, za sečtělost, 
chytrost, kamarádskost, stateč-
nost…………. Ve fi nále byl pak 
naprosto každý za něco oceněn. 

Ofi ciálním cílem tohoto kurzu, 
jak již napovídá samotný název 
projektu: Rovné příležitosti pro 
všechny na SOŠ, mělo být vzájem-
né poznání se studentů napříč obo-
ry. Domnívám se, že tento adap-
tační kurz svůj cíl splnil a nejenom 
to, udělal daleko více. Tím nejdů-
ležitějším bylo vzájemné pozná-
ní, uvědomění si, že každý z nás
je jedinečný originál, který má jak 
své přednosti, tak i nedostatky. 
A pokud chceme společně studo-
vat, žít, a trávit čas měli bychom 
se respektovat, tolerovat, uznávat 
a hlavně si vzájemně pomáhat. 

Touto cestou bych chtěla po-
děkovat všem studentům, kteří se 
kurzu zúčastnili, za jejich aktivitu, 
bezprostřednost a nasazení, protože 
všichni byli skvělí. Rovněž lekto-
rům Lucce, Týnce, Kati a Radimo-
vi za jejich profesionalitu, citlivost 
i trpělivost, se kterou ke všem při-
stupovali. A nakonec i Mr. Jordáno-
vi za poskytnutí azylu, za trpělivost 
s náctiletými i za možnost praktické 
anglické konverzace. Dík.

Jitka Bukáčková 
(školní psycholog) 

ADAPTAČNÍ KURZ BYSTŘICKÉ SOŠ 13. ročník Mezinárodního setkání studentů 
O pohár starosty města Bystřice n. P. 

Pozvání ke sportovnímu utkání 
přijalo historicky nejvíce škol – 
středních i základních. Počet spor-
tovců se vyšplhal na celkových 216 
z celkem 12 středních a základních 
škol. Nechyběli již tradiční bystřičtí 
soupeři z gymnázia, novoměstští 
a žďárští středoškoláci, středoškoláci 
ze slovenských Šahů, obě bystřické 
základní školy a osmileté gymná-
zium. Vzácnými hosty se letos stali 
studenti a žáci z Vranova nad Toplou 
a z polské Boguchwale.

Sportovní den na atletickém sta-
dionu byl opravdu krásný. Počasí 
bylo přímo excelentní po celý den 
a podtrhlo dobrý dojem všech, kteří 
se účastnili nebo přišli povzbuzovat. 
Slavnostního zahájení se účastni-
li nejenom sportovní výpravy, ale 
i zajímaví hosté. Patřil mezi ně i pa-
tron atletického stadionu v Bystřici 
nad Pernštejnem šéftrenér atletické 
reprezentace ČR pan Tomáš Dvořák. 
Přítomnost této vícebojařské legen-
dy přitahovala pozornost většiny 
sportovních výprav. Tomáš Dvořák 
se zhostil své návštěvy v Bystřici 
opravdu zodpovědně – osobně od-
startoval všechny sprinterské závody 
dívek i chlapců.

Všechny sportovní disciplíny pro-
bíhaly po celý den naprosto hladce. 
Výkony mladých sportovců byly na-
prosto excelentní, což potvrdil svý-
mi slovy i Tomáš Dvořák, který ob-
divoval především chlapce při skoku 
vysokém. Novinkou v organizaci se 
stala profesionální časomíra, kterou 
se nemohou pochlubit ani při orga-
nizaci atletického poháru CORNY 
v Novém Městě na Moravě.

Soutěžení ve čtyřech disciplínách 

Produkty ze dvora, produkty z ráje 
v Bystřice nad Pernštejnem

Se začátkem nového školního roku započala dne 1. září nová etapa škol-
ního statku Bystřice nad Pernštejnem. Tímto dnem zahájila činnost nová 
zemědělská společnost Eden centre s.r.o. Zvířatům i rostlinám chceme 
poskytnout co nejlepší podmínky, abychom mohli nabídnout ty nejkva-
litnější produkty. Proto připravujeme v roce 2013 zásadní rekonstrukci 
a modernizaci hospodářských prostor a již nyní obměňujeme vybavení 
a stroje, abychom od počátku naší existence nabízeli, nejen obyvatelům 
Bystřice nad Pernštejnem,  domácí a kvalitní produkty. Farma je zaměřená 
na chov skotu na maso, produkci brambor a tak jak to s novými fi rmami 
bývá, budou i u nás přicházet   nové nápady, výzvy – produkty, které si 
budete moci přijít ochutnat přímo k nám na farmu. Farma i nadále slou-
ží jako praktické pracoviště pro VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. 
I díky pilným studentům z těchto škol se podařilo sklidit první brambory 
z EDENU – hnojem hnojené a s úsměvem sklizené, které si můžete přijit 
nakoupit k nám do dvora nebo vám je dovezeme domů. Více informací 
o nás a našich produktech, stejně tak objednávkové formuláře a kontak-
ty, najdete na webových stránkách www.edenfarma.cz. Staňte se pravi-
delnými návštěvníky Edenu, kupujte produkty přímo ze dvora, produkty 
z ráje.

a dvou kategoriích přineslo očeká-
vané i nečekané výsledky. Vítězem 
středoškoláků se stalo bystřické 
Gymnázium s celkem výraznou 
bodovou převahou před SOŠ Šahy 
a VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštej-
nem. V kategorii základních škol 
nejvíce bodů získali žáci slovenské 
výpravy z Vranova nad Toplou. Na 
stupních vítězů se umístili i žáci bys-
třické ZŠ a osmiletého gymnázia.

Atletickými závody ovšem celý 
program setkání neskončil. Hned 
v pátek soutěže pokračovaly v ne-
tradičním duchu. Kuchaři z Bystřice 
a Šahů změřili svoje dovednosti v 
kuchařské soutěži při výrobě netra-
dičních bramborových salátů. Ostat-
ní studenti vyrazili do okolí Bystři-
ce nad Pernštejnem sbírat body při 
Geocachingu Zubří zemí.

Všechna ocenění byla předána, 
putovní poháry našly další držitele 
na celý rok a před námi je rok na pří-
pravu již 14. ročníku tohoto setkání. 
Rádi bychom splnili naše předse-
vzetí a zachovali počet soutěžících 
na letošní úrovni. Stejně tak bychom 
velice rádi přispěli k rozvoji partner-
ství měst Vranov nad Toplou a Bys-
třice nad Pernštejnem. K tomu bude 
zapotřebí i podpory ze strany města 
Bystřice nad Pernštejnem a Kraje 
Vysočina stejně tak jak tomu bylo 
i letos. Oběma institucím za toto 
velice děkujeme. Naše poděkování 
samozřejmě směřuje i ke kolegům 
– pedagogům bystřické VOŠ a SOŠ, 
bez jejichž dobře odvedené práce by 
se toto setkání nemohlo uskutečnit.

Takže nashledanou na začátku říj-
na v roce 2013!

Začátek října je tradiční dobou pro konání několikadenního 
Mezinárodního setkání studentů. Letošní ročník byl výjimečný 
hned z několika důvodů.



KULTURA

INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S UKONČENÍM II. ROČNÍKU FOTOSOUTĚŽE BYSTŘICKÁ ZRCADLENÍ
Trvání soutěže II. ročníku Bystřická zrcadlení:  2012: 1. 5. 2012 – 31. 10. 2012 

Časový harmonogram vyhodnocení a vyhlášení soutěže:
Pátek 23. 11. 2012 –  PORADA POROTY 
(prostory Gymnázia Bystřice n. P. – přízemí)
 17. 00 – 19.30 vyhodnocení vítězných snímků v jednotlivých kategoriích
 20. 00               slavnostní večeře a beseda porotců

Sobota 24. 11. 2012 – DEN S FOTOGRAFIÍ 
(prostory a aula Gymnázia Bystřice n. P.)

1) VERNISÁŽ VÝSTAVY FINÁLOVÝCH SNÍMKŮ BYSTŘICKÝCH
    ZRCADLENÍ
 14.00  – 120 nejlepších snímků Bystřicka roku 2012
      – výstava historické fotografi cké techniky
            – prezentace společnosti Canon – poradenství, ukázky, možnost  
                  vyzkoušení fotoaparátů a fototechniky
2) ODPOLEDNE S FOTOGRAFICKÝMI OSOBNOSTMI 
 15.00  prof. Jindřich Štreit 
  – přednáška, beseda a prezentace českého TOP fotografa 
     a dokumentaristy

 16.00  prof. Miloslav Druckmüller 
  – přednáška a beseda s prezentací o astrofotografi i 
 17.00  Mgr. Marek Malůšek 
  – přednáška a beseda českého fotografa a pedagoga 
     v oblasti fotografi e
3) SLAVNOSTNÍ FOTOGALAVEČER 
 19.00 – vyhlášení výsledků a kulturní program pro všechny 
     příznivce fotografi e Bystřicka, videoprojekce nominovaných 
     a vítězných fotografi í

Účinkují: 
TWO VOICES – hudební seskupení, známé nejen z Talentmánie patří 
k nejneobvyklejším a nejzajímavějším na naší hudební scéně. Základem 
repertoáru jsou klasické skladby s novými, originálními a zábavnými texty 
Jany Rychterové, díky nimž původní skladby slavných autorů získávají nový 
překvapivý a často velmi vtipný rozměr. 
http://www.twovoices.cz/

Moderuje ZDENĚK JUNÁK – herec Městského divadla Brno.
Změna programu vyhrazena.

(Pokračování ze str. 1)
Velké a hlavní díky patří Mgr. 

Janu Pulkrábkovi, který dal podnět 
k realizaci celé akce. Ve vídeň-
ské Národní knihovně nalezl opis 
partitury Bílé paní pernštejnské, 
která se dlouho považovala za ztra-
cenou. Přepisu původní obtížně 
čitelné partitury do dnešní „hra-
telné“ podoby se ujala studentka 
hudební vědy na FF MU v Brně 

Bc. Michaela Macháčková. Mgr. 
Jan Pulkrábek se představil při 
zpěvohře jako vypravěč, a doplnil 
tak představení o český komentář. 
Rovněž spolu se svojí manželkou 
připravil doprovodnou výstavu 
Bílá paní pernštejnská, která bude 
v muzeu k vidění až do konce října. 

Velký úspěch slavila zpěvohra 
i při repríze druhý den na hradě 
Pernštejně.                               -iv-

Bílá paní pernštejnská ...

Počátkem dubna letošního roku se v Městském muzeu Bystřice 
nad Pernštejnem pokřtil Vlastivědný sborník Bystřicka I. Tato 
publikace se formou studií, diskuzí, zpráv a kratších příspěvků 
snaží čtenářům hlouběji přiblížit historický a přírodní vývoj bys-
třického regionu.

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK BYSTŘICKA I

V každém vydání novin 
Bystřicko Vám poskytneme 
ochutnávku z každé kapitoly 
sborníku. Autory příspěvků 
jsou Vladimír Cisár, Jaroslav 
Čáp, Petr Dvořáček, Micha-
ela Endlicherová, Miroslav 
Korbička, Tomáš Kyncl, 
Jiří Mikulka, Jan Pulkrá-
bek, Martina Pulkrábková 
a Jaroslav Sadílek. Vlasti-
vědný sborník Bystřicka I 
si můžete zakoupit v Měst-
ském muzeu Bystřice nad 
Pernštejnem za 100 Kč.

-iv-
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BYStrICE NAD PERnsTEJNEM/2. 11.–4. 11. 2012/KULTURNÍ duM

PODROBNÌJŠÍ POPIS FILMÙ NAJDETE 

Kulturní dům, Bystřice nad Pernštejnem, Luční 764, 593 01 Bystřice n.P.
číslo        kategorie      název a popis filmu (produkce, délka)

73.N B
Touching the Void / Pád do ticha (35 mm) (GBR, 106 min.)
- Strhující film dle skutečné události o dvou horolezcích 
v peruánských Andách. Boj o přežití a kamarádství.

29.

22.

42.

A

B

D

Red Bull X-ALPS (CZ, 30 min.) - dokument o nejextrémnějším 
závodě na světě, který se koná každoročně v Alpách
Vysoké Tatry - Divočina zamrznutá v čase 
/ High Tatra – wilderness frozen in time (SK, 52 min.) 
- historie, místopis a legendy prvovýstupů Vysokých Tater
Jižní Amerika / South America (CZ, 19 min.) 
- Jak jsme se s Karlem propili z Peru do Bolívie a dal na sever

67.

69.

79.N

B

D

B

Mercúň (SK, 18 min.) - portrét o Pavlu Ballovi je venovaný jeho 
niekoľkodňovému čakaniu v extrémnych podmienkach v Žiarskej doline
Albánie - Kráska se špatnou pověstí / Albania – beauty with 
bad reputation (CZ, 42 min.) - dokumentární film o evropské 
zemi jakoby z jiného kontinentu
Neznáma Antarktída / Unknown Antarctica (SK, 40 min.) 
- pěšky pustou krajinou v nekonečné samotě a mrazu od hranic 
antarktického kontinentu až na jeho nejvyšší bod. GRAND PRIX - 6. 
ročník - MFOF 2008. kategorie B.

30.

33.

28.

27.

A

C

A

B

GO! (CZ, 26 min.) - dokument o Janě Henychové, ženě, která jako 
jediná u nás se dostala do světa mushingu - jízdy se psím spřežením.
Apneaman va Valhalle - Kanárské ostrovy / Apneaman in 
Valhalla – the Canaries (CZ, 13 min.) - dokument ze soustředění 
freediverů z klubu Apneaman na Kanárských ostrovech
Ta naše povaha česká - Příliš drahé koníčky / Nature of the 
Czech-too expensive hobbies (CZ, 26 min.) - pokračování 
úspěšného filmu "Zrušíme tělocvik" - většina sportů se stala 
výsadou majetných
Tatry krásné, Tatry mé / Beautiful Tatras, Tatras mine (CZ, 35 min.) 
- film se zabývá jednou osobní láskou, která hory přenáší

81.N A

Mount St. Elias (AUT, 100 min.) - extrémně výjimečný a dechbe-
roucí příběh třech nejlepších skialpinistů při jejich pokusu 
realizovat nejdelší lyžařský sjezd na světě. GRAND PRIX - 7. ročník - 
MFOF 2009. Kategorie B.
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KULTURA

DEN S FOTOGRAFIÍ A S TWO VOICES

Sobota 24. 11. 2012 ,  
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BYSTŘICE V SENÁTU 

Foto: Pohled ze Skřipce v roce 1910 a 2011, autor: Michal Vytlačil, archiv Bystřická zrcadlení

Ve dnech 22. října až 12. listo-
padu 2012 proběhne v prostorách 
Senátu Parlamentu České republi-
ky v areálu Valdštejnského paláce 
v Praze výstava, sestavená z foto-
grafi í ze soutěže Bystřická zrca-
dlení. Vystaveny budou snímky, 
které v loňském ročníku vyhodno-
tila odborná porota jako fi nálové 

v tematických okruzích umělecké 
a historicko-srovnávací kategorie. 
Nejen senátoři, ale také návštěvníci 
a široká veřejnost si bude moct pro-
hlédnout přírodní scenérie a krásy 
regionu Bystřicko, a také alespoň 
náznakem nahlédnout na vývoj 
a změny města Bystřice nad Pern-
štejnem a regionu, zachycené pro-

střednictvím dvojic fotografi í his-
toricko-srovnávací kategorie. Má-
te-li chuť podívat se do míst, kam 
se běžně nesmí, prohlédnout si re-
prezentační sály a další prostory, 
v nichž se projednávají a schvalu-
jí zákony a také se podívat, jak to 
Bystřici v Senátu sluší, využijte 
možnosti výstavu navštívit v nedě-

li 28. října, kdy Senát pořádá Den 
otevřených dveří. Tímto také dě-
kujeme všem skvělým fotografům 
regionu, kteří do soutěže Bystřic-
ká zrcadlení přispěli a přispívají 
svými nápaditými záběry. Více na 
www.fotosoutez-bystricko.cz

 Milada Krásenská
KUMŠT o. s.

Pro všechny, kdo mají rádi 
a obdivují kvalitní a krásné fo-
tografi e, připravilo občanské 
sdružení KUMŠT na poslední lis-
topadovou sobotu den plný akcí 
věnovaných tomuto uměleckému 
médiu. V sobotu 24. listopadu 
2012 se v prostorách Gymnázia 
Bystřice nad Pernštejnem bude 
konat Den s fotografi í spojený 
s vyhlášením výsledků druhého 
ročníku fotografi cké soutěže Bys-
třická zrcadlení.

14.00 hod., aula gymnázia:
Vernisáž výstavy nejlepších 

120 fotografi í II. ročníku soutěže 
Bystřická zrcadlení

Slavnostní zahájení výstavy 
snímků Bystřicka roku 2012. Od-
bornou porotou bude vybráno po 
třiceti nejzajímavějších a nejkvalit-
nějších fotografi ích ve třech soutěž-
ních tématech:     

1. Bystřicko – region kultury 
a sportu aneb bystřické „PRESS 
PHOTO“ /dokumentární fotografi e/

2. Bystřicko – místo, kde žiji 
/umělecká fotografi e/

3. Bystřicko dříve a dnes aneb 
fotili prarodiče, fotí vnoučata /his-
toricko-srovnávací fotografi e/

Prezentace generálního part-
nera fotosoutěže společnosti Ca-
non – možnost vyzkoušet si

nejnovější fotoaparáty a techni-
ku, včetně poradenství.

Výstava historické fotografi cké 
techniky – jak to jen naši předci 
dělali, že jejich krásné fotografi e 
jsou dodnes našeho obdivu hodné? 
Máte-li doma nějaký historický fo-
topřístroj, který můžete pro tuto vý-
stavu zapůjčit, ozvěte se na e-mai-

lovou adresu info@fotosoutez-bys-
tricko.cz  nebo TIC v Bystřici n. P. 

15.00 hod., posluchárna Gym-
názia:

Přednáška významného českého 
fotografa, profesora Institutu tvůrčí 
fotografi e Filozofi cko-přírodově-
decké fakulty Slezské univerzity v 
Opavě Jindřicha Štreita s ukázka-
mi a prezentací na téma Abnorma-
lizace.

16.00 hod., posluchárna Gym-
názia:

Přednáška a beseda o astronomic-
ké fotografi i s prezentací s význam-
ným vědcem a fotografem prof. 
RNDr. Miloslavem Druckmülle-
rem, CSc., vedoucím oboru počí-
tačové grafi ky a geometrie Ústavu 
matematiky VUT v Brně.

17.00 hod., posluchárna Gym-
názia:

Přednáška, beseda a ukázky tvor-
by českého fotografa, grafi ka a pe-
dagoga Mgr. Marka Malůška, 
vedoucího oboru Užitá fotografi e 
a média na Střední škole umělecko-
průmyslové v Ústí nad Orlicí.

19.00 hod., aula Gymnázia:
Slavnostní FotoGalaVečer, na 

kterém budou promítány nomina-
ce na vítěze Bystřických zrcadlení 
a budou vyhlášeny výsledky roč-
níku 2012. Za přítomnosti vzác-
ných hostů, partnerů a médií bu-
dou uděleny Ceny odborné poroty, 
Cena starosty města a Cena veřej-
nosti. Programem bude provádět 
Zdeněk Junák, herec Městského 
divadla Brno a o hudební a zábav-

ný program se postará pěvecká 
skupina Two voices, kterou znáte 
z Talentmánie, a která patří k nej-
neobvyklejším a nejzajímavějším 
na naší hudební scéně. Základem 
repertoáru jsou klasické skladby 
s novými, originálními a zábav-
nými texty Jany Rychterové, díky 
nimž původní skladby slavných 
autorů získávají nový překvapivý 
a často velmi vtipný rozměr. 

Poděkování patří generálnímu 
partneru společnosti Canon, hlav-
ním partnerům Městu Bystřice nad 

Pernštejnem, Skupině ČEZ, Kraji 
Vysočina a všem dalším partnerům, 
kteří fotosoutěž a Den fotografi í 
podpořili.

Vstupné 50 Kč /platí pro celý 
Den s fotografi í/, pro účastníky 
fotosoutěže Bystřická zrcadlení je 
vstup na kteroukoli z akcí zdarma. 
Během večera proběhne slosování 
vstupenek o ceny. 

Informace  naleznete na www.
fotosoutez-bystricko.cz 

KUMŠT o. s.
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KULTURA

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LISTOPAD 2012PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LISTOPAD 2012

Pátek 2. – neděle 4. listopadu – velký 
sál KD              
Pořádá: OUTDOOR FILMS s.r.o. a 
Město Bystřice n. P. 
10. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Úterý 6. listopadu – malý sál KD – 
19.30 hodin 
41. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace vinařství „VÍNO RAKVI-
CE s.r.o.“
Prezentace vín: Radek Prokeš, ob-
chodní ředitel 
Účinkují: Jožka Šmukař – zpěv, Jan 
Rampáček – cimbál, Petr Mikulka – 
housle, Jožka Malhocký - basa 
Hlavním reklamním partnerem je fi r-
ma MEGA-TEC s.r.o.              
Vstupné: 90 Kč        Předprodej: KD

Čtvrtek 8. listopadu – velký sál KD – 
18.30 - 22.30 hodin
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společen-
ské výchovy, hraje  TATA-BAND 
pod vedením J. Kučery, vstup pouze 
ve společenském oblečení
Vstupné: 70 Kč          Předprodej: KD

Středa 14. listopadu – velký sál KD 
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 15 Kč, veřejnost 20 Kč

Středa 14. listopadu – velký sál KD 
– 19.30 hodin
KONCERT
JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVÉ
Legendární stálice českého folko-
vého, country a trampského stylu 
„NEDVĚDI“ opět spolu!
Navzdory bulvárním zprávám po 
dlouhých 15 letech natočili společné 
CD „Souhvězdí jisker“, po kterém je 
pojmenovaný i tento koncert.
Vstupné: 250 Kč    
Předprodej: knihkupectví 

Čtvrtek 15. listopadu – velký sál KD 
– 20.30 hodin
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KUR-
ZU PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÍ
Lektoři taneční školy STARLET 
Brno, přihlášky v kanceláři KD

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

Sobota 24. listopadu – velký sál KD – 
8.30 – 15.00 hodin                                    
Pořádá: SSK 0303 Bystřice n. P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYSTŘI-
CE NAD PERNŠTEJNEM
ve střelbě ze vzduchových zbraní

Disciplíny a kategorie: VzPu, VzPi 
– muži, junioři, ženy, juniorky, doros-
tenci, dorostenky, mládež

Pondělí 26. listopadu – malý sál KD 
– 19.30 hodin
LETEM CIMBÁLOVÝM SVĚTEM
PETR SPĚVÁK – cimbál
NIKOL KUCHYNKOVÁ - cimbál
Program: J. P. Rameau, J. S. Bach, 
Ch. Sinding, F. Liszt, I. Iachimeeue, 
B. Kotiuk, J. Meisl, G. Kurtág Gene-
rální partner koncertů KPH – Rathge-
ber k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč  
Platí permanentky KPH, předprodej: KD

Úterý 27. listopadu – velký sál KD – 
19.30 hodin   
Pořádá: Bystřické národní divadlo
DIVADLO 
DÁMSKÁ ŠATNA 
Uvádí: BYSTŘICKÉ NÁRODNÍ 
DIVADLO
Dámská šatna je současná konverzač-
ní komedie známého dramatika, her-
ce a režiséra Arnošta Goldfl ama. Vy-
práví o životě čtyř hereček, odhaluje 
radosti, ale i těžkosti jejich každoden-
ního profesního i soukromého života 
a zachycuje odlišné postoje vycháze-
jící z jejich generačního rozdílu. 
Osoby a obsazení:
Truda – Eva Ostrá, Marie – Simona 
Valčevská, Klára – Tereza Ostrá, Líza 
– Markéta Lukášková
Vstupné: v předprodeji 60 Kč, před 

představením 70 Kč         
Předprodej: BoutiQue IN-SPIRACE 
I. Šikulové

Čtvrtek 29. listopadu – velký sál KD 
– 8.30 a 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ
HONZA A ČERT
Napsal J. Š. Kubín
Scénař, výprava a režie: Tomáš Krau-
cher. Účinkuje Divadlo POHÁDKA 
z Prahy.
Doba trvání: cca 60 minut, určeno 
dětem MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI:
    2.12. -  Setkání harmonikářů
    5.12. -  Lenka Filipová- koncert 
    7.12. -  Linha Singers - KPH
  18.12. Vánoční ochutnávka
  22.12. Koroužanka
       Změna programu vyhrazena !  
    
Prodej vstupenek: 
Kulturní dům, Luční 764, 
tel. i fax 566 552 626, 
e-mail: kd.bystrice@atlas.cz
Po-pá: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 16.00 
– 18.00 /pokladna/
Knihkupectví, 
Masarykovo náměstí 12, 
tel. 566 552 582
Po-pá: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00, 
So: 8.00 – 11.00

Temné stránky – 15
dva je ze školy pamatovali. Ale byli to 
oni, Luděk a Milan S. ze Svratky. Na 
naše učiliště nastoupili v devětaosm-
desátém, stejně jako já. Byl jsem jejich 
třídním. Ti kluci byli postiženi hodně, 
odmalička trpěli schizofrenií a pak snad 
i maniodepresivní psychózou. Byli tiší, 
skoro nemluvili. A hodní. Ale Luděk se 
dovedl rozparádit. Jednou dokonce vy-
mlátil internát. Bylo to po odpoledním 
zhlédnutí fi lmu Ježíš, na kterém byli žáci 
několika bystřických škol. Ježíšovo utr-
pení bylo podáno natolik naturalisticky 
a drsně, že to Luďka zcela rozhodilo. Po 
příchodu na internát rozbil dveře. Cin-
kot skla přivolal vychovatele, po němž 
chlapec hodil zrcadlo. Poničil ještě ně-
jaké věci a byl jen těžko k zvládnutí. 
Opustil tedy internát a zkoušel dojíždět. 
S ním i jeho bratr, byli na sebe vázáni a 
nemohli žít bez sebe. Brzy je maminka 
stáhla ze školy úplně, kluci se nedouči-
li…

A co že to psaly noviny, co to ti klu-
ci provedli?

Na Silvestra 2002 jejich sedmnác-
tiletý bratr Vítek, postižený podob-
ně jako oba starší chlapci, zavadil o 
stromek a svalil jej na zem. Máma od 
rána vařila a chystala sváteční tabuli 
a teď požádala dvojčata, ať pomohou 
stromek uklidit. Milan a Luděk však 
pomoc odmítli, na truc se oblékli a šli 

se ven projít. To bylo kolem deváté ho-
diny večerní. O hodinu později je spat-
řili svratečtí sousedé u hotelu Mánes. 
Znali je jako obětavé mladíky, kteří 
nikdy nikomu neublížili.

A tak devětadvacetiletá dvojčata 
vyrazila do mrazivé noci. Pryč od lidí, 
do lesa. Jen spolu. Bez sebe nemohli 
žít. Zamířili k chatě svých rodičů v 
Březinách. Šli několik hodin v napros-
té tmě po zledovatělých pěšinkách. 
Ušli asi třináct kilometrů než stanuli 
na skále Rybenské Perničky. Kilometr 
od rodinné chaty. 

Byli rozrušení, na extrémní ko-
lísání teplot citlivě reagovali a ta-
ké novoroční nálada na ně silně půso-
bila. Jaký bude ten začínající rok? Co 
dobrého přinese do jejich nešťastných 
životů? Už pět let jezdí na psychiatrii 
do Nového Města na Moravě. Jsou 
tam oblíbení, mají dobré kamarády 
mezi podobně postiženou mládeží. 
Ale co bude dál? Co mohou přinést 
další roky?

Oba nešťastníci to dovedou od-
hadnout. Domluví se během oka-
mžiku. Svléknou se do naha, šatstvo 
i prádlo pečlivě srovnají do ko-
mínků, podobně seřadí boty i s po-
nožkami. Zatím je v rodině poplach. 
Rodiče projezdili celé město autem, a 
když chlapce nenašli, zajeli i na chatu. 

Netušili, jak blízko kluci jsou. 
Milan a Luděk bez sebe nemohli 

žít. Teď zjistili, že nemohou vůbec žít. 
Nechtějí…

Chytili se za ruce. Stopy dvou mužů 
vedou až k okraji skály a tam končí…

Milosrdná tma skryla hrůzu hlubi-
ny. Pád trval několik vteřin. Ta zhru-
ba osmnáctimetrová hlubina je zabila 
okamžitě. Společně. Všechno dělali 
vždycky společně… Stisk rukou po-
volil a jedno z těl sjelo po ledě asi pět 
metrů níže.

Lékaři se pak divili, jak mohlo do-
jít ke stejnému hnutí mysli ve stejném 
čase u dvou osob. Kdo kluky S. znal, 
ten se nediví.

Na Nový rok už chlapce hledá poli-
cie. Starosta Svratky Peňás žádá obča-
ny rozhlasem o pomoc. Čtyři pátrací 
skupiny prohledají stočtyřicetihekta-
rový les a další okolí. Zbytečně.

Odpoledne je krásně slunečné 
a láká do přírody. Muž z Litomyšle se 
rozhodl po obědě pro lesní vycházku 
a namířil si to k Perničkám. Našel dvě 
nahé mrtvoly. Až k večeru tam dorazili 
rodiče S. a poznali své syny. Dvě stov-
ky lidí se s nimi přišly rozloučit v sobo-
tu 11. ledna do kostela sv. Jana Křtitele 
ve Svratce. Dvě bílé rakve vyprovodi-
ly na poslední cestu kytarové akordy a 
četné modlitby.                 Hynek Jurman

Jak vidno, tragédie nás provázejí 
málem na každém kroku a k životu, 
bohužel, patří. Nebudeme však jitřit 
vzpomínky mnoha pamětníků temný-
mi stránkami časů nedávných a seriál 
ukončíme. Na závěr dovolte příběh o 
chlapcích, kteří v našem městě studo-
vali. Předkládám jej tak, jak jsem jej 
zpracoval před deseti lety, hned po 
události.

BYLI TO ONI…

Hned jsem věděl, že jsou to oni. 
Jen jsem ten novinový článek přelétl 
očima. To by muselo být moc náhod, 
aby šlo o někoho jiného! Dvojčata, ze 
Svratky, mentálně postižená, i ten věk 
zhruba souhlasí.

„Kdepak, ti nemohou být tak staří,“ 
nesouhlasil v pondělí ředitel. Už jen my 
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KNIHOVNA, RŮZNÉ

Pro zpříjemnění podzimních dní nabízíme našim čtenářům malý výběr 
z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce září.

Knihy pro dospělé:
Addison Corban  Kroky ke slunci
Bauer Jan  Ženy z rodu Přemyslovců
Bendová Petra  Dítě s mentálním postižením ve škole
Cain Tom  Atentátník
Duffy Bruce  Neštěstí bývalo mým bohem
Egghardt Hanne  Děti Marie Terezie
García Marques Gabriel  Všechna špína světa
Gray John  Ohnivá Venuše, studený Mars
Hay Louise L.  Uzdrav své tělo
Hulanová Lenka  Internetová kriminalita páchaná na dětech
Jančíková Eva  Historie svateb od nejstarších dob po současnost
Koliš Jiří  Londýn 2012
Liška Vladimír  Česká akta X
Mareš Jiří  Posttraumatický rozvoj člověka
Nosková Věra  Příběhy mužů
Nožířová Jana  Náhradní rodinná péče
Richtrová Lucie  Kanadskou divočinou pěšky
Seidl Jan  Od žaláře k oltáři
Šimánek Leoš  Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie
Toman Miroslav  České zemědělství očima těch, kteří u toho byli

Knihy pro mládež:
Cast P.C.  Škola noci. Označená
Hoßfeld Dagmar  Líza a spol.. Krásné hříbě
Kšajtová Marie  Dina a tajemství starých tenisek
Miler Zdeněk  Krtek a televize
Pike Aprilynne  Iluze
Wendelken Barbara  Holky na stopě. Odhalené tajemství
Wiese Petra  Detektivové v sedlech. Hon na vyděrače
Wilkins Kay  Ripleyho záhady. Nestvůra z bažin

Setkání žáků s šéfredaktorem časopisu ABC

Městská knihovna informuje

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

e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz2. října 2012 se uskutečnily dvě dopolední  besedy s šéfredaktorem časopisu 

ABC, spisovatelem a publicistou Zdeňkem Ležákem. Žáky 5. a 6. ročníků 
bystřických ZŠ autor seznámil s historií časopisů pro děti a přiblížil jim, jak 
vlastně v současné době vzniká dětský časopis.

M stská knihovna v Byst ici nad Pernštejnem a Klub d chodc  - u itelé 
po ádají 

cestopisnou p ednášku Milana Štoura e 

Akce se uskute ní v odd lení pro mládež m stské knihovny 

v úterý 6. listopadu 2012 v 9.30 hodin 
Po ukon ení besedy možnost zakoupení n které z autorových knih.           

- nejrozmanit jší zem  Afriky plná p írodních krás, kulturních poklad
a folklórních domorodc  na jihu, kopské kláštery na severu,  

nádherné scenérie Simenských hor 

Internetové stránky v mutacích
Od 25. 9. 2012 lze bystřické internetové stránky číst v celé řadě jazyko-

vých mutací. Byly totiž zavedeny automatické překladače, které sice mo-
hou být v některých jednotlivostech trochu nepřesné, ale přesto poskytnou 
cizincům spoustu zajímavých a potřebných údajů. Městské stránky www.
bystricenp.cz tak lze přepnout do režimu v němčině a angličtině. Totéž platí 
pro turistické stránky www.info.bystricenp.cz, kde je navíc i možná volba 
ve francouzštině, holandštině, polštině a maďarštině.
      -HJ-

Už jen do konce října můžete putovat a soutěžit s Vodomilem na-
ším krásným krajem po stopách osobností. Posledním říjnem končí sběr 
razítek a celý listopad budete mít čas na odevzdání legitimací. Ty se pak 
budou losovat při vánočním koledování v Bystřici n. P. 

Legitimace odevzdávejte osobně či prostřednictvím poštovní zásilky na 
Turistickém informačním centru, Masarykovo nám. 1, Bystřice n. P. 

-HJ-
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Město Bystřice nad Pernštejnem zve všechny občany na 
zabíjačkové hody, které se uskuteční v sobotu 17. listopa-
du 2012 na Masarykově náměstí. K dostání bude polévka, 
teplý ovar, jitrnice a vařené maso, škvarky, uzeniny, tlačen-
ka, jelita. Potěší i posezení s harmonikářem.

ZABIJAČKOVÉ  HODY

ZPRÁVY Z TIC • ZPRÁVY Z TIC • ZPRÁVY Z TIC • ZPRÁVY Z TIC

Putování s Vodomilem končí



SPORT, RŮZNÉ

Sdružení Nové Město na Moravě o.s. 
připravuje na sobotu 3. 11.  akci Bene-
fi ce 3-3-3 (viz inzerce v tomto čísle). Vý-
těžek z dobročinného jarmarku, módní 
přehlídky šperků a oděvů i koncertu 
Báry Hrzánové a skupiny Conduran-
go pomůže sociální službě Raná péče, 
jejímž posláním je poskytovat pomoc 
a podporu rodinám pečujícím o dítě 
s postižením od narození do sedmi let 
věku (více na www.sdruzeninovemes-
to.cz). V souvislosti s chystanou Be-
nefi cí 3-3-3 jsme požádali o rozhovor 
jednu z bývalých klientek Rané péče, 
paní Ilonu Vašíkovou, která služeb vy-
užívala pro svou dceru.

Dnes je k dispozici mnoho infor-
mací na internetu, rodiče dětí s posti-
žením zakládají asociace, občanská 
sdružení... Co „navíc“ poskytuje 
Raná péče, v čem je důležitá?

Dětem s handicapem se musí kupo-
vat speciální zdravotní pomůcky a hrač-
ky a to není v žádném případě levná 
záležitost. Také pohybovat se v oblasti 
sociálních zákonů je někdy nadlidský 
výkon. Také proto bych chtěla vy-
zdvihnout Ranou péči v Novém Měs-
tě - kdykoli jsem potřebovala sehnat 
informace, poradit a povzbudit, nikdy 
jsem se nesetkala s neochotou. Naopak, 
pracovnice byly perfektně informované 
a vždycky si na nás udělaly čas.

Jak jste se o službě Raná péče 
v Novém Městě dozvěděli?

Když byly naší dceři necelé dva 
roky, snažila jsem se získat co nejvíc 

Mít někoho, kdo za vámi stojí…
informací, protože jsem zjistila, že když 
vím, co nás čeká, dodává mi to sílu
 a energii. Na druhou stranu jsem ještě 
pořád neměla odvahu setkávat se s jiný-
mi rodinami, které jsou na tom stejně. 
Náš pediatr mi dal letáček s telefonním 
číslem Rané péče a od té doby nás „tety 
z Rané péče“ navštěvovaly pravidelně 
každý měsíc až do Ivetčiných sedmi let. 

Sociální služby mohou fungovat 
díky systému grantové podpory 
a díky drobným i větším sponzorům. 
Můžete z pohledu klienta zhodnotit, 
jak jsou fi nance využívány?

Při každé návštěvě přivezly pra-
covnice plno hraček a pomáhaly mi 
pracovat s Ivetkou na tom, co jí dělalo 
problémy, nebo naopak s ní hrály hry 
a plnily úkoly, které měla ráda. Jezdili 
jsme také do Nového Města do kera-
mické dílny, na přednášky, nebo si jen 
tak popovídat. Postupně jsme se začali 
setkávat i s ostatními rodinami a jezdit 
na prodloužené víkendové akce, na 
které jezdíme i teď, když už Ivetka není 
klientkou Rané péče. 

Ráda bych, aby Raná péče v Novém 
Městě na Moravě mohla dál pomáhat 
všem rodinám, které to potřebují. Je 
fajn mít někoho, kdo za vámi stojí a pro 
koho jsou vaše radosti, ale i starosti, dů-
ležité. Chtěla bych touto cestou všem 
pracovníkům Rané péče poděkovat 
a vyjádřit podporu a obdiv jejich práci. 
Přeji vám hodně zdraví, štěstí, ale i síly 
a odvahy.

Ivona Čermáková

VZDĚLÁVÁNÍ S HANDICAPEM

Přednášky jsou součástí dlouhodobého projektu „VZDĚLÁVÁNÍ 
S HANDICAPEM“ a jejich cílem je předat informace o tom, co 
mohou lidé s handicapem společnosti nabídnout.
Přednáška se uskuteční:
31. 10. 2012 v 10:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu 
Bystřice n. P., Příční 405, Bystřice n. P.
1. patro, dveře číslo 1.11

PROGRAM PŘEDNÁŠKY:
1. Informace o handicapu obecně
2. Informace o nabídce vzdělávacích programů pro handicapované
3. Nabídka pracovních a výtvarných terapií pro zařízení pracující s lidmi 

s handicapem
4. Seznámení s projekty „Umění s handicapem“ a  „ALITER neboli JINAK“

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Štěpán Axman, ředitel Mezinárodního 
výukového centra HANDICAP +
PŘEDNÁŠKY  JSOU  PRO ÚČASTNÍKY ZDARMA

Projekt realizovaný ve spolupráci s Krajem Vysočina 

Přednáška v Bystřici nad Pernštejnem
Ve spolupráci s Krajem Vysočina v roce 2010/2011 realizovalo Občanské 

sdružení Slepíši přednášky Vzdělávání a pracovní uplatnění pro nevidomé 
a zrakově postižené lidi. Tyto přednášky se setkaly s kladným ohlasem 
a v průběhu jejich realizací vzešel požadavek představit podobnou formou 
vzdělávací a pracovní možnosti pro lidi se zdravotním postižením obecně.

KOMU JSOU PŘEDNÁŠKY URČENY?
- Oslovené městské úřady mohou dle svého uvážení pozvat na přednášku lidi 

z těchto oborů:
- Zaměstnance ve veřejné správě (sociální odbory, úřady práce, informační 

centra, …)
- Organizace pracující s lidmi se zdravotním handicapem (stacionáře, speci-

ální školy,ÚSP,…)
- Odborné školy se zaměřením na sociální a zdravotní tematiku
- Organizace či osoby pracující v kulturní sféře na společných projektech 

s lidmi s handicapem

Štrenberk 29. - 30. 9. 2012 se konal  
turnaj Z. Mynaříka v kategorii mlž. 
a ž. ve zbrani fl eret.
Mladší žáci:
1. Robert König TJ Sokol Bystřice 
n. P., 2. Matěj Bohdal TJ Slezan Opa-
va, 3. Šimon Chren Bohemians Praha 
a Daniel Tesařík TJ Sokol Brno I., 
6. Marek Totušek TJ Sokol Bystřice n. P.
Starší žáci:
1. Martin Frorýk TJ Slezan Opava, 
2. Matěj Bohdal TJ Slezan Opava, 
3. Robert König TJ Sokol Bystřice 
n. P. a Šimon Chren Bohemians Praha, 
10. Radek Šibor a 15. Marek Totušek 
TJ Sokol Bystřice n. P.

Vynikající úspěch malých šermířu 
TJ Sokol Bystřice n. P.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 8. září 2012 se na hřišti 

v Sejřku sešli nohejbaloví nadšenci, 
aby si to mezi sebou rozdali. A hrát 
bylo o co! Cenou pro vítězné druž-
stvo byla bečka piva a putovní pohár 
starosty.

Toto krásné slunečné odpoledne se 
sešlo šest 3-členných družstev a prv-
ní nohejbalový turnaj v Sejřku mohl 
začít. O napínavé i úsměvné chvíle 
nebyla nouze. Užívali si to sportov-
ci i diváci a fandilo se všem. Vítězná 
místa vybojovali tito borci: na 3. místě 
a bronzovou medaili si odnesli hráči 

týmu Kaly B: Jiří Vejpustek, Jaroslav 
Flajšinger a Miloslav Tálský (ten za-
skakoval za odpadlého hráče z Kalů). 
Na 2. místě skončil místní tým, Sej-
řek A ve složení Radek Matuška, Jiří 
Mazour a Martin Paleček. První mís-
to a zlaté medaile si vybojovali borci 
z týmu Kaly A: Oldřich Popek, Milo-
slav Svoboda a Štěpán Foretník. Na to, 
že pánové prý vůbec netrénovali, tak 
klobouk dolů a velká gratulace! 

Příští rok se budeme těšit na odvetu!
Petra Bučková

Autor fotografi e: Jan Reich

Mladší žačky:
1.Sára Hasíková TJ Slezan Opava, 
2. Adéla Kocourová TJ Sokol Brno I., 
3. Eliška Malíčková TJ Sokol Bystřice 
n. P. a Michaela Hluchá Zlín, 6. Isa-
bela Sedláková TJ Sokol Bystřice n. P.
Starší žačky:
1. Andrea Víchová TJ Sokol Bystřice 
n. P., 2. Anna-Marie Mülerová Slo-
vanské gymnázium Olomouc, 3. Eliš-
ka Malíčková TJ Sokol Bystřice n. P. 
a Anna Maršálková Sk. Staré město, 
6. Isabela Sedláková Tj Sokol Bys-
třice n.P.

Foto i text Vlastimil Kurfűrst
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Dolní Rozsíčka je malá obec. Čítá ko-
lem sta obyvatel, ale mladých hasičů je 
v ní bezpočet. V letošním roce dokonce 
vytvořili tři družstva, která se zapojila do 
soutěže DHL SH ČMS okrsku Dolní 
Rožínka.

Mladí hasiči bojovali ve všech šesti 
závodech jako lvi, za což jim ještě jed-
nou blahopřejeme.  Umístili se ve velké 
konkurenci 24 družstev na těchto mís-
tech. Družstvo A 7. místo, družstvo B 
9. místo a družstvo C 12. místo. 

15. září 2012 proběhlo v obci 

MLADÍ HASIČI NA DOLNÍ ROZSÍČCE

u kulturního domu slavnostní ukončení 
DHL. Pro děti bylo připraveno občerst-
vení, drobné ceny, ale největší radost jim 
udělal skákací hrad, který byl stále v ob-
ležení, beznadějně zaplněný a zvenčí 
naprosto nedobytný. 

Tímto děkujeme generálnímu řediteli 
Westernového městečka Šiklův mlýn 
panu Liboru Šiklovi za podporu naší 
akce, za propůjčení hradu a všem pří-
tomným, kteří se na akci podíleli a tím 
podpořili její zdárný průběh.

IvJa

Prvenství ve čtvrtém ročníku Dětské hasičské ligy 
získalo opět družstvo SDH Branišov

V sobotu dne 8. září 2012 proběhl 
v Branišově poslední sedmý závod 
čtvrtého ročníku soutěže Dětská ha-
sičská liga. O tuto dětskou hasičskou 
soutěž je stále větší zájem o čemž 
svědčí i letošní průběh. Celkem se 
do soutěže v letošním roce  přihlá-
silo 24 družstev, hasičská liga tím 
získala velmi dobrou úroveň a byla 
v ní velmi silná konkurence. 

Pořadatelem posledního závodu 
byl SDH z Branišova a této úlohy se 
zhostil na výbornou.

Pro závodníky byl připraven pěkný 
areál a zajištěn výborný servis. 

V posledním závodě soutěžilo 23 
družstev. Domácí družstvo z Brani-
šova obhajovalo dvě předešlá celková 
vítězství z let 2010 a 2011. A samo-
zřejmě jejich zájmem po celý soutěžní 
rok 2012 bylo získat potřetí za sebou 
celkové prvenství. V posledním závodě 
před domácím publikem excelovalo. 
Domácí družstvo startovalo jako první 
a vytvořilo rekord celé soutěže v čase 
35,26 vt. A nikdo z dalších družstev je 
nedokázal napodobit. Družstvo obhá-
jilo vítězství z předešlých let a putovní 

pohár tak už zůstane v jejich držení.
 Pro SDH Branišov je to velký 

úspěch, kterému předcházely hodiny 
usilovného cvičení. Poslední závod 
proběhl za velmi pěkného počasí 
a rekordní návštěvností diváků.

Po skončení soutěže bylo prove-
deno celkové vyhodnocení Dětské 
hasičské ligy.  Ceny vítězům a od-
měny ostatním účastníkům soutěže 
předávali zástupci okrskového vý-
boru Dolní Rožínka, zástupci spon-
zorů ze skupiny ČEZ a Zdravotní 
pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. 

SDH děkuje žákovskému družstvu 
za velmi dobrou reprezentaci a nej-
méně stejné poděkování si zaslouží 
i jejich starší kolegové, kteří jim v rámci 
příprav věnovali spoustu svého volného 
času a usilovné. práce.

Nezbývá než, tak jak zaznělo při 
závěrečném vyhodnocení, poděkovat 
všem účastníkům soutěže, rozhodčím, 
sponzorům i všem ostatním návštěvní-
kům za to, že věnovali svůj volný čas 
této zdařilé akci. Rovněž členům SDH 
Branišov za přípravu  posledního 
závodu.                                             M.S.

Je dobojováno. Čtvrtý ročník 
Dětské hasičské ligy se stal minu-
lostí. Rekordních 24 žákovských 
družstev se utkalo v šesti závo-
dech. Pořadatelské sbory dobro-
volných hasičů ze Stříteže, Pern-
štejna, Zvole, Dolních Rozsíček, 
Víru a Branišova zvládly svoji 
hostitelskou úlohu na výbornou. 
K atraktivnímu průběhu ligy beze-

DĚTSKÁ HASIČSKÁ LIGA 2012
sporu přispělo téměř ideální počasí 
při všech závodech. To se odrazilo 
na velké návštěvnosti, a tím i skvě-
lé divácké kulise.

Letošní ročník potvrdil stoupa-
jící trend úrovně této soutěže a je 
příslibem jejího dalšího rozvoje. 
Nic se však neděje samo sebou. 
Liga může být takovou, jakou je 
pouze díky nadšení a soutěživosti  

dětských závodníků, obětavosti 
členů realizačních týmů, trenérů 
a vedoucích, pochopení a solidari-
tě rodičů, nasazení  a ochotě k ne-
strannému posuzování rozhodčích.

Zapomenout nelze ani na velkou 
štědrost všech partnerů ligy, jimiž 
jsou: Skupina ČEZ, Zdravotní po-
jišťovna Ministerstva vnitra ČR, 
Wera Werk s.r.o. Bystřice nad Pern-

štejnem, Broker consulting s.r.o, 
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

Všem děkuji jménem organi-
začního štábu Dětské hasičské 
ligy a těším se na pokračování 
naší společné spolupráce. Veške-
ré podrobnosti, fotografi e, pravi-
dla, výsledky naleznete na webu: 
www.okrsekdr.cz

Radek Štourač

Uršula Kluková v Rožné

Pravidelně s končícím létem po-
řádá obec Rožná poznávací zájezd 
nebo kulturní akci pro svoje dříve na-
rozené občany. Letos 18. září přijala 
pozvání do našeho kulturního domu 
herečka s nezaměnitelným smíchem, 
paní Uršula Kluková. Dokázala se 

předvést v podobě, jak ji zná-
me z televizní obrazovky nebo 
divadelních prken, a tak se pří-
tomní skvěle bavili. Vzpomínky 
na dětství strávené v Broumově 
nebo pak historky z bohatého 
hereckého života vyvolávaly 
salvy smíchu. Její povídání 
doplňoval svým zpěvem pan 
Šimon Pečenka a jen velmi 
neradi jsme se na konci pořa-
du loučili. Příjemně strávené 

odpoledne ještě pokračovalo s har-
monikářem panem Ivošem Fafílkem. 
Přítomní si společně zazpívali a ně-
kterým vytrvalcům se až do pozdní-
ho večera nechtělo domů. Vitalitu lze 
našim seniorům jen závidět. 

Libor Pokorný



Zvolské a Branišovské  hody
Chasa ve Zvoli i v Branišově opět 

v letošním roce uskutečnila tradiční 
krojované „Václavské hody“. 

V neděli 30. září 2012 se uskuteč-
nily hody ve Zvoli a následně 7. října 
2012 v Branišově. 

Ke zdařilému průběhu hodů ve 
Zvoli přispělo i krásné počasí. Hody 
v Branišově provázelo deštivé počasí. 

Příprava na hody v obou obcích 
začíná již v sobotu ráno, kdy stárci 
jdou do lesa porazit máj. Tu vždy 
pečlivě vybírají, aby byla patřičně 
symetrická, měla především bohatý 
vršek a na návsi se tak dobře vyjí-
mala.

Po jejím skolení je odvezena, 
zbavena kůry a vše je slavnostně 
ozdobeno chvojkami a pentlemi. 
Ve Zvoli se májka staví již v sobotu 
odpoledne a stárci kolem ní drží ce-
lou noc stráž, aby nebyla poražena. 
V Branišově se májka staví až v ne-
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ŽEHNÁNÍ RUMUNSKÉHO KŘÍŽE VE VELKÝCH JANOVICÍCH

Evropský den jazyků na Dolní Rožínce

16. září 2012 se ve Velkých Janovicích uskutečnila tradiční poutní mše. V odpoledních hodinách byl požehnán kříž na památku rumunských vojáků.

Středa 26. září 2012 se stala velkou 
událostí pro  žáky všech tříd  ZŠ a MŠ 
v Dolní Rožínce.  Evropský den jazy-
ků 2012 se slaví každoročně v tento 
den na základě prohlášení Rady Ev-
ropy z 6. prosince 2011. Cílem svátku 
je propagovat jazykovou rozmanitost 
a studium jazyků v zemích Evropy. 

V projektu Jazyky Evropy očima 
dětí  žáci představili celkem devět ja-
zyků Evropy na základě společného 
schématu – překlad deseti slov do da-
ného jazyka, pozdrav a prezentace ně-
kolika vět v jazyce, popř. píseň nebo 
krátký text.  Rožínkou zněla kromě 
češtiny a slovenštiny, také němčina, 
angličtina, francouzština,  latina, ital-
ština, ruština a španělština. Z  obrázků, 
které si účinkující připravili, následně 
vzniklo leporelo, na němž si budou 
moci jazyk kdykoli  připomenout.

 Sponzorem celé akce se stalo Wes-
ternové městečko Šiklův mlýn, kte-

ré  se postaralo nejen o ozvučení, ale 
i o materiální zabezpečení našeho spo-
lečného projektu.

 Symbolem přátelství a míru se sta-
lo vypuštění poštovních holubů. V zá-

děli dopoledne. 
V neděli se pak již v obou ob-

cích scházejí stárkové, stárci, par-
dón, generál, židi, a společně s 
„Bystřickou kapelou“ v průvodu 
obcházejí  vesnici a zvou místní 
obyvatele na program u máje a ho-
dovou zábavu. 

Celý průvod svou „pouť“ ukončí 
pod májí, kde je přednesen tradiční 
soud nad beranem. Ortelisté (žalob-
ce, obhájce a soudce) jej v obou ob-
cích nešetřili i letos. 

Beran, který na svých bedrech 
nesl prohřešky místních občanů, 
toho za rok mnoho napáchal a musí 
být popraven. Kati si brousí meče 
a beran se chudák již loučí ze živo-
tem, když v ten okamžik opět přijel 
pardón na koni a zprostil jej viny. 
Beran byl vysvobozen. Všichni se 
radují z jeho záchrany a odcházejí to 
patřičně oslavit. 

V Branišově po skončení progra-
mu u máje pokračují hody tradiční 
hodovou zábavou. Branišovská cha-
sa si už delší dobu před hodovou 
zábavou připravovala svoje tradiční 
taneční vystoupení a předvedla ho na 
hodové zábavě. Všem se určitě toto 
vystoupení líbilo a mládeži patří po-

děkování. 
Václavské hody, tato krásná tradi-

ce pořádaná v našich obcích, se letos 
opět vydařila.

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

Mojmír Starý

věrečném fi nále vzlétlo k azurovému 
nebi množství balónků přátelství  se 
zpáteční adresou každého účastníka.

Akce byla nejen příjemným, ale 
i poučným zpestřením všedních škol-

ních dnů. Na začátku října začaly při-
cházet žákům dopisy od nálezců ba-
lónků. Několik zpráv přišlo dokonce 
z Polska.

ZŠ Dolní Rožínka



Zubní pohotovost ŘÍJEN - LISTOPAD 2012

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

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

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

ŘÍJEN 
27.10. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
28.10. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 12, Nové Město n. M., 566 616 900
LISTOPAD 
  3.11. MUDr. Petr Filla, Střední , 5, Vel. Meziříčí, 566 524 275
  4.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
10.11. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  Žďár n. S., 566 690 131
11.11. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár n. S., tel. 566 621 000
17.11. MUDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové Město n. M., 739 093 334
18.11. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S.,, 566 690 130

RŮZNÉ
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Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti
Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, 

o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. 
Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový 
nátěr zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás 
samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár 
lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 
72 hodin.

Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této 
doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoliv ve výše 
uvedeném termínu – a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém roz-
mezí – se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, 
jimiž pomohou druhým, přírodě, zkrátka okolí. 

A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vyhléd-
nutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, 
v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný 
projekt probíhá v některých evropských zemích už více než deset let a za tu 
dobu se do něj zapojilo přes 200 000 dobro volníků. U nás zvedla pomyslnou 
pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o 
projektu šíří pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“ „Smyslem projektu je 
zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, 
že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit 
věci, které se jim nelíbí,“ vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, 
hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snad-
no zjistíte na webu www.72hodin.cz.

Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho 
se konkrétně pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného pro-
jektu ČRDM „Nelíbí se mi to“ (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu 
není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož 
pomocí může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřed-
nictvím Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměr-
ně široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky 
a snažit se o dílčí nápravu.

„K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony,“ doplňuje Ondřej 
Šejtka. „Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednoduše 
vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefo-
nu ihned umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového 
záznamu také fungovat.

Text na internetových stránkách projektu „Nelíbí se mi to“ je vcelku vý-
mluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochot-
ných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na 
mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivější 
kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas – a tímto „lajková-
ním naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí. 

Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit 
– stejně jako každý jiný – odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé míst-
ních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být uži-
tečná jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na 
odstranění některé z „vad na kráse“ – byť té sebenepatrnější – sami podílet... 

Otevření pěti nových kontaktních 
a koordinačních center na Vysočině

V rámci Krajského ředitelství po-
licie Kraje Vysočina bylo slavnostně 
otevřeno pět nových plně funkčních 
kontaktních a koordinačních center. 
Projekt budování Kontaktních a ko-
ordinačních center je rozsáhlým pro-
jektem Policie České republiky, jehož 
smyslem je rekonstrukce stávajících 
policejních služeben tak, aby vyhovo-
valy veřejnosti a službu konajícím po-
licistům a zároveň se staly přirozeným 
centrem organizace v případě váž-
ných a mimořádných událostí nebo 
živelních katastrof a fungovaly jako 
klíčový prvek v rámci integrovaného 
záchranného systému. 

Nová kontaktní a koordinační cen-
tra s moderním vzhledem a účelným 
vybavením byla v Kraji Vysočina vy-
budována na Obvodních odděleních 
Policie České republiky v Bystřici nad 
Pernštejnem, Chotěboři, Pacově, Tře-
bíči a Třešti. Projekt rekonstrukce po-
licejních služeben je spolufi nancován z 
prostředků Evropské unie, Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, v rámci 
oblasti intervence Integrovaného ope-
račního programu – Služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence a řešení rizik. 
Celkové způsobilé výdaje projektu, 
jehož cílem je vybudování pěti nových 
kontaktních a koordinačních center na 
území Kraje Vysočina, činí 23.200.000 
korun. Na vybudování těchto kontakt-
ních a koordinačních center se z pět-
aosmdesáti procent podílí  Evropský 
fond regionálního rozvoje (19.720.000 
korun) a zbylých patnáct procent je 
hrazeno z prostředků státního rozpočtu 
(3.480.000 korun). 

Kontaktní a koordinační centra 
na policejních služebnách podstat-
ně zkvalitní a zefektivní podmínky 
při prevenci a řešení mimořádných 
událostí, poskytnou občanům nezbyt-
ný informační a koordinační servis. 
V každodenním životě je úkolem 
těchto služeben přispívat k řešení běž-
né problematiky vnitřního pořádku 
a bezpečnosti. 

 Kontaktní a koordinační centrum v Bystřici nad Pernštejnem
Ve středu 26. září se v dopoledních hodinách uskutečnil Den otevřených 

dveří Kontaktního a koordinačního centra v Bystřici nad Pernštejnem. Jde 
o prostory moderně  zrekonstruované do nového jednotného  stylu. Předání 
těchto prostor do užívání byli přítomni plk. Mgr. Bohumil Šlapák, vedoucí 
Územního odboru Žďár nad Sázavou, Mgr. Josef Vojta, místostarosta měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem, plk. Ing. Vladimír Sobotka, ředitel Územního 
odboru Žďár nad Sázavou Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, 
Mgr. Miloslava Hevierová z okresního státního zastupitelství a další význam-
ní hosté.

Zrekonstruované prostory kontaktního a koordinačního centra se nachá-
zejí v budově Obvodního oddělení Policie České republiky Bystřice nad 
Pernštejnem. Realizace stavebních prací včetně dodání vnitřního vybavení 
se uskutečnila v době od začátku listopadu loňského roku do začátku dubna 
roku letošního. Kolaudační souhlas byl vydán ve čtvrtek 10. května.

Evangelické okénko

I v letošním školním roce Vás zve-
me k našim pravidelným setkáním, 
která se konají ve sborovém domě 
ČCE.

V neděli se scházíme k bohosluž-
bám v brzkých 7.50 hod.; 3. neděli 
v měsíci jsou bohoslužby pro děti.

Ve středu ve 14 hod. se školními 
dětmi probíráme biblické příběhy. 
Cílem je uvést děti do křesťanství 
(zážitkovou formou).

Setkání starších dětí, které chtějí 
potvrdit svůj křest nebo se nechat 
pokřtít, probíhá v Novém Městě ve 
čtvrtek ve 14 hod.; farářka děti sváží.

Ve čtvrtek v 17 hod. zveme 
k biblické hodině, při níž budeme 
letos mluvit o Apoštolském vyznání 
víry.

Už druhým rokem promítáme 
jednu sobotu v měsíci dokumenty 
fi lmového festivalu Jeden svět.

Farářka je k dispozici v případě 
individuální předkřestní přípravy, při 
přípravě svatby, pohřbu i v případě 
osobního (pastoračního) rozhovoru. 
Kontakt: M. Slámová, Nová čtvrť 
504, tel.: 739 244 846, e-mail: mar-

keta.slamova@evangnet.cz

Filmový klub 27. října v 18 hod., 
sborový dům ČCE 

MAMA ILLEGAL / Ed Moschitz 
/ Rakousko / 2011 / 95 min

Druhý z řady dokumentů v tom-
to školním roce nese název ILE-
GÁLNÍ MÁMA. Přináší příběh 
tří moldavských žen, které se vy-
daly hledat práci do Rakouska 
a Itálie. Zaměstnány jako uklí-
zečky sní svůj sen o lepším životě 
a obávají se možné deportace zpět 
do vlasti, zatímco jejich děti, které 
zanechaly doma, žijí bez matky, 
vychovávané více či méně vzdále-
nými příbuznými. V moldavských 
vesnicích tak vyrůstá celá generace 
novodobých ekonomických sirot-
ků. Jak se navíc ukazuje, za lepší 
život v západní Evropě jsou někte-
ré ženy mnohdy ochotny zaplatit 
i absolutním odcizením svých dětí. 
Hudbu k fi lmu, jenž ukazuje příčiny 
a důsledky ekonomické migrace, 
nahrála populární moldavská skupi-
na Zdob si Zdub.



OBCHODNÍKY! 

HLEDÁME

Volejte ZDARMA 

800 808 809

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

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ PÁROU 
BURDOVÁ

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

SLUŽBY NAJDETE

Stačí jednou zavolat!

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

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

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

INZERCE
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ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

• KOUPÍM v této lokalitě menší 
dům nebo byt. Stěhuji se z Brna. 
Tel. 734 487 509.

• PRODÁM novostavbu v Roz-
sochách. Tel: 773 111 870

• PRODÁM 3+1 OV NMNM.  
Tel: 773 111 870

• PRONAJMU garáž v řadové 
zástavbě v Bystřici n. P. na Sí-
dlišti I. Info na tel. 602 505 655.

• KURZ kresby a malby, kreativní 
tvorby - od 13 let. 777 309 310 

777 229 889



INZERCE
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RATHGEBER, k.s. 
  Etikety & štítky pro pr mysl a marketing 

Naše spole nost RATHGEBER je na trhu již 60 let. V sídle v Byst ici nad Pernštejnem  zam stná-
váme 89 pracovník . V sou asné dob  chceme rozší it náš RATHGEBER tým o tyto pozice:  

Nápl  práce : 

- mapování trhu 

- vyhledávání a pé e o zákazníky 

- zpracování nabídek, prezentace výrobk  

- jednání o cenových a dodacích podmínkách 

Požadavky: 

- min. SŠ vzd lání 

- aktivní praxe prodeje nutná 

- základní znalost n meckého jazyka  

- vynikající komunika ní schopnosti, argumenta ní  

  dovednosti a profesionální vystupování 

- uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel 

- P skupiny B 

REGIONÁLNÍ VEDOUCÍ PRODEJE: 

P ÍPRAVÁ /-KA VÝROBY: 

Nápl  práce : 

- zpracování poptávek, pracovních postup ,              
kalkulace 

- zodpov dnost za realizaci zakázek 
v požadovaném  termínu 

Požadavky: 

- min. SŠ vzd lání technického sm ru  

- znalost n meckého jazyka podmínkou 

- znalost práce na PC - Word, Excel 

- komunika ní a organiza ní schopnosti 

- zodpov dný p ístup k práci, pracovitost,     
spolehlivost 

RATHGEBER, k.s., Nádražní 1402, 593 01  Byst ice nad Pernštejnem, Tel.: 565 555 203 nebo  
e-mail: m.sejnohova@rathgeber.cz 

V p ípad  zájmu kontaktujte personální odd lení:

www.rathgeber.cz 

Nabízí podzimní 
poznávací zájezdy: 

- víkendový pobyt v termálech,
- Adventní Drážďany,
- nákupní zájezd do Polska.

Bližší informace:

CA Kaňková Dita
Tel:+420 606 656 229,

e-mail:kankova.dita@seznam.cz 

CA Kaňková Dita

sobota 3.listopadu 2012 

    Horácká galerie a Kulturní dům
Nové Město na Moravě

Výtěžek BENEFICE 3 3 3 pomůže sociální službě Raná péče 

(podpora rodin s dětmi s postižením či jiným znevýhodněním v raném věku). 

Předprodej vstupenek na koncert od 1. 10. 2012: 

Nové Město na Moravě: Informační centrum, Knihkupectví Trojan, kancelář Sdružení 
Bystřice nad Pernštejnem: Informační centrum, Žďár nad Sázavou: Informační centrum

15:00 dobročinný jarmark  
Horácká galerie (vstup zdarma) 
Šperky, textil, rukodělná tvorba. 

17:30 módní přehlídka 
Horácká galerie (vstupné dobrovolné)
Artissimo – šperky, Ateliér Libuše – oděvy. 
Možnost zakoupení předváděných modelů.

19:00 Bára Hrzánová a Condurango 
Kulturní dům – koncert
(vstupné 150 Kč, v předprodeji 130 Kč)
Samba, smích a skvělá muzika!
Spolupořádají Novoměstská kulturní zařízení.



1

7

2

3

5

6

4

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 
(vedle knihovny)
Bystřice nad Pernštejnem
Po-Pá: 8-12, 13-16 hodin

tel.: +420 566 520 855

fax: +420 566 522 368

mobil: +420 605 500 442

e-mail: bystrice@vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

výhodné 
PODZIMNÍ SLEVY

fax: +4
mobil:
e-ma

4200 566 522 368

+4200 605 500 442

ail: bystrice@vpo.cz

www.vpo.cz Při 
pře
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BONUS

15 %

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 
profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

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

7  Podkladní profil 
s izolační vložkou 
ve dvou komorách.

Německý profilový systém 
VEKA SOFTLINE 82 MD
Dokonalé tepelně-izolační 
vlastnosti

Uw až 0,76 W/(m2K)

Zavá
děcí c

ena 

na se
dmikomorový

 profil 

za
 cenu pětik

omorové
ho profilu

český výrobek
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TELEFON: 605 302 168

INZERCE
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Restaurace Hotelovka Vás zve 

na 

SVATOMARTINSKOU 
HUSU A KACHNU

a na 
ZVĚŘINOVÉ HODY

které se budou konat 

CUKRÁŘSKÁ VÝROBA 
Kateřina Kašová

Příjímáme objednávky na 

VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ

Výroba: 731 568 287
Cena za 1 kg - 330,- Kč

Cukrárna na růžku Bystřice n. P. 
731 780 751

Cukrárna Dolní Rožínka 
605 198 311

VÁNOČNÍ 
CUKROVÍ
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