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Nová socha u Pohádkové aleje

V sobotu 20. září byla odhalena socha Zubra u pohádkové aleje
v Lužánkách za přítomnosti autora Michala Olšiaka.

Příběh mostu u policie
Již několik roků byla z důvodu
zhoršené statiky částečně omezena
doprava na mostu u policie na ulici Nádražní. Jelikož tento most je
součástí silnice druhé třídy II/357,
je vlastníkem mostu Kraj Vysočina.
V minulém roce probíhalo projektování mostu, při kterém bylo na základě statického posudku zjištěno, že
most nelze opravit a je tedy nutné vybudovat most nový. Od června začaly
bourací práce a most měl být otevřen
ke konci měsíce října. Práce ale dle
našeho názoru nepostupovaly dost
svižně, a proto jsme již o prázdninách
upozorňovali zhotovitele stavby, že
tento most je pro Bystřici strategický.

Slouží k výjezdům sanitek, policie
či hasičů. Ještě jednou chci na tomto
místě zdůraznit, že město není a nebylo investorem rekonstrukce tohoto
mostu, neboť jeho vlastníkem je Kraj
Vysočina a přes náměstí vede krajská
silnice II/357. Situaci jsme nakonec
museli řešit intervencí u náměstka
hejtmana pro oblast dopravy a majetku Kraje Vysočina Libora Joukla, aby osobně prověřil stav prací
a urgoval urychlení u stavební ﬁrmy.
Doufáme, že během měsíce listopadu
bude tento důležitý most znovu pro
dopravu otevřen.
Josef Vojta
místostarosta

16. ročník Mezinárodního setkání studentů O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
Začátek října je tradiční dobou
pro konání několikadenního mezinárodního setkání studentů.
Letošní ročník byl výjimečný
hned z několika důvodů.
Pozvání ke sportovnímu utkání přijalo již tradičně velké množství škol –
středních i základních. Počet sportovců však byl v letošním roce rekordní.
Soutěžit přijelo celkem 264 sportovců
ze 4 evropských zemí. Nechyběli již
tradiční bystřičtí soupeři z gymnázia,
novoměstští a žďárští středoškoláci,

středoškoláci ze slovenských
Šahů, obě bystřické základní
školy a osmileté gymnázium.
Již poněkolikáté se účastnily
výpravy z Vranova nad Topľou
a z polské Boguchwale. Také
jsme využili návštěvy z německého Crimmitschau v Bystřici
nad Pernštejnem k pozvání německých studentů ke sportovnímu utkání.
Sportovní den na atletickém stadionu se kupodivu vydařil. Počasí, ač
podle předpovědi nemělo být přímo

ideální, se umoudřilo a avizovaný déšť
nepřišel.
Slavnostního zahájení se účastnili

HODY A SOUD
NAD BERANEM
Vichr sice máj přelomil, ale tradiční hodové
zvyky neodvrátil. A tak
jsme druhý říjnový víkend měli v Bystřici opět
hody s ortelem. Veselý
soud s beranem se těšil
zasloužené pozornosti,
koncertů a dalších doprovodných akcí bylo
dosti a prodejní stánky
zcela zaplnily náměstí.
Poděkování patří všem,
kteří přiložili ruku k dílu
a o hladký průběh slavností se zasloužili.
-HJ-

nejenom sportovní výpravy, ale i zajímaví hosté.
(Pokračování na str. 7)

Kulturní dům

v novém kabátě
V současné době se dokončují
stavební práce na zateplení a nové
fasádě kulturního domu. Je to pokračování rekonstrukcí, při kterých
byla v minulých letech zcela zrekonstruována restaurace Club. Vstupní
foyer bylo upraveno tak, aby nesloužilo jenom jako vstup, ale mohlo být
použito pro různé slavnosti, např.
svatby. Nová fasáda a nové vstupy
do kulturního domu a restaurace a
zejména prolamovaná fasáda kolem
oken daly našemu kulturáku šmrnc
a vzdušnost. Také barevné ladění
vínověšedé dodává objektu jistou
důstojnost, nikoli vyzývavost.
(Pokračování na str. 3)

ZPRÁVY Z MĚSTA

Zprostředkovatelé energií
Přestože je v Bystřici zakázaný podomní prodej, může se i vám stát, že na
dveře zaklepe zprostředkovatel energií.
Nejedná se o dodavatele elektřiny či plynu, ale prostředníka, který shání nové
zákazníky menším a novějším dodavatelům energií. Ti zprostředkovatelům
na oplátku slibují provize za každého
nového klienta. Dodavatelům se tento
postup vyplácí, protože nemusí proškolovat a platit své vlastní zaměstnance.
Zprostředkovatel energií, který navštíví váš domov, vám slibuje levnějšího
dodavatele a klade důraz na skutečnost,
že se nemusíte o nic dalšího starat. Nicméně cena není jediným podstatným
aspektem výběru. Nejlevnější dodavatel neznamená automaticky nejlepší.
V praxi totiž podepíšete bezúplatnou
smlouvu, ve které se zavážete, že vám
zprostředkovatel vybere nejlevnějšího
dodavatele energií, Pak vám nezbývá
než čekat, kdo bude vybrán a za kolik.
A zde narážíme na první problém, většina těchto smluv je opravdu napsána tak,
že nemáte možnost mluvit do výběru
dodavatele. Pramení to z prostého faktu,
že zprostředkovatel sleduje svůj vlastní
cíl. Zprostředkovatel sice najde levného
dodavatele, ale zároveň takového, který
mu zaplatí za přivedení nového klienta. Pokud je zprostředkovatel zaměřen čistě ziskově, nebere v potaz další
charakteristiky dodavatele, které by
pro vás nemusely být výhodné. Mimo
samotné ceny za energii je třeba hledět
také na smluvní pokuty stanovené ve
smlouvě, možnost vypovědět smlouvu
nebo reputaci dodavatele s ohledem na
řešení problému, ať už s vyúčtováním
nebo čímkoliv dalším. Toto smlouva
se zprostředkovatelem nezohledňuje.
Jakmile si výše uvedené uvědomíte a rozhodnete se takovou smlouvu
vypovědět, můžete narazit na další

problém. Jak už jsem zmínila výše, většina těchto společností, které poskytují
tzv. aukce dodavatelů energií, uzavírá
se spotřebitelem bezúplatnou smlouvu, tedy smlouvu, za kterou spotřebitel
nic nezaplatí, a která je často sjednaná
na dobu neurčitou, příp. dobu určitou
v řádu několika let. Pokud jde o smlouvu
na dobu určitou, můžete ji u takovýchto
společností vypovědět jen se zaplacením
často enormních smluvních pokut. To je
však stále ta lepší možnost, neboť víte, že
smlouva k určitému datu sama vyprší.
Horší je situace v případě smlouvy na
dobu neurčitou, u které, není-li sjednáno
mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem jinak, je možné podat výpověď
s tříměsíční výpovědní lhůtou, v souladu s občanským zákoníkem. Toto však
zprostředkovatelé v některých případech
podmiňují zaplacením smluvní pokuty,
kterou odůvodňují tak, že pro spotřebitele pořádají aukci, která je něco stojí,
a pokud spotřebitel smlouvu vypoví,
vznikne jim tak škoda, na jejíž náhradu mají v souladu s právním řádem
ČR nárok. Problém spočívá v tom, že
částky, které jako smluvní pokutu zprostředkovatelé vymáhají, mohou překročit i hranici deseti tisíc korun českých.
Samozřejmě nemůžeme plošně odsoudit veškeré smlouvy o zprostředkovávání dodavatelů energií. Na trhu jsou i
slušní a féroví zprostředkovatelé, jejichž
cílem je mimo vlastního proﬁtu i vaše
spokojenost. Ale je třeba si dávat pozor
na ty nepoctivé. Rada na závěr tedy
zní: Než takovou smlouvu podepíšete,
dobře se seznamte s jejím obsahem,
zaměřte se na dobu, na kterou se sjednává, podmínky výpovědi, smluvní pokuty a možnost volby mezi dodavateli.
Veronika Antošová
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
www.asociace-sos.cz

ZPRÁVY Z DOMANÍNA
Domanínské fotbalové družstvo vybojovalo na tradičním Václavském turnaji v Písečném 2. místo.
-AS-

DOMANÍN
v kulturním domď

zaĀátek 15,30 hodin

sobota 31. 10. 2015

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI
V KRAJI VYSOČINA
V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny
prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto
prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny základní informace:
Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
• Kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
• Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
• Tepelné čerpadlo – dotace nejvýše 75 %
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich
prováděcích předpisů.
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění bude
možné od září r. 2022 provozovat pouze takové kotle, které splňují požadavek dle přílohy č. 11, tj. takové, které splňují emisní třídu 3.
Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč.
Pokud bude kotel vyměňován v budově energetické náročnosti D
a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě ﬁnančně
méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž
dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje
ve výši max. 20 tis. Kč.
První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové dotace na Kraji
Vysočina je plánována na první čtvrtletí roku 2016.
Pro nastavení systému ﬁnancování bude třeba vyjádřit předběžný zájem / nezájem na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky
Kontaktní osoby:
Ing. Bc. Jan Jež, jez.jan@kr-vysocina.cz, 564 602 563, 724 650 194
Ing. Stanislava Lemperová, lemperova.s@kr-vysocina.cz,
564 602 532, 724 650 144

AMNESTIE NA POPLATKY A ÚROKY z ...
Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem na svém
jednání dne 30. 9. 2015 vyhlásilo amnes i na poplatky a
úroky z prodlení související s pozdní úhradou za nájem bytu.
Amnes e je vyhlášena na období od 30. 9. 2015 do 29. 2. 2016.
Bližší informace získáte osobně na Městském úřadu v Bystřici
nad Pernštejnem, Příční 405, na odboru bytového hospodářství
nebo telefonicky na č. 566 590 373-4.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje ve spolupráci
s občanským sdružením Diakonie
Broumov – Oblastní středisko sociální
pomoci Úpice humanitární sbírku na
pomoc potřebným občanům. Sbírka se uskuteční ve dnech 4., 6., 11.
a 13. listopadu 2015. Sběr věcí pro
potřebné občany bude zajištěn v uvedené dny vždy od 15.00 do 17.00 hodin v zadní budově ve dvoře Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, ulice Příční čp. 405.
Sbírá se zejména letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,

utěrky záclony, látky, péřové a vatové
přikrývky včetně stanů, spacích pytlů,
polštářů a dek, nádobí, funkční elektrické spotřebiče, hygienické a toaletní
potřeby, školní potřeby a hračky.
Žádáme, aby věci byly kvůli transportu zabalené do igelitových pytlů
nebo krabic. Pokud to bude ze strany
občanů možné, je vítán i příspěvek na
dopravu.
Organizátoři sbírky žádají občany, aby na sběrné místo nedodávali
matrace, papír, nábytek, dětské
kočárky, pračky, lednice a další objemné předměty !!!
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OMLUVA
Redakce Bystřicka se omlouvá občanům obce Karasín, že článek "Předání praporů a znaku pro obec Karasín a SDH Karasín" napsaný paní
Víchovou v zářijovém čísle 2015 byl omylem otištěn v rubrice zprávy z
Vítochova. Děkujeme za pochopení.
redakce
2. strana
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Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘÍ ŘÍJEN 2015
Datum
29. 4. – 31. 10.
1. 5. – 31. 10.
28. 10. – 1. 11.
27. 10.
30. 10.
30. 10.
31. 10.
31. 10.
31. 10.
31. 10. – 1. 11.
31. 10. – 1. 11.
4. 11.
4. 11.
5. 11.
6. – 8. 11.
7. 11.
7. 11.

Název akce
Místo
Organizátor
Hledej Vodomila
MAS ZubĜí zemČ
MAS ZubĜí zemČ, o.p.s.
S Vodomilem ZubĜí zemí
BystĜicko
Mikroregion BystĜicko, MČsto BnP
Pobyt rodiþĤ s dČtmi
Sportovní hala BnP
ŠTJ Mládí Brno
Slavnosti svČtýlek; 17.30 hod.
ŠtČpánov n. S.
KK a ýSŽ
Funny fest; 16.00 – 21.00 hod.
Velký sál KD
Nadosah – NZDM
TĜetí hudební veþer se Sedleckými víny; 19.00 hod.
Výstavní síĖ muzea BnP
MČstské muzeum BnP
Strašidelný karneval; 15.30 hod.
KD Domanín
Obec Domanín
Lampionový prĤvod
Kundratice – náves
SDH Kundratice
Halloweenský lampionový prĤvod
SejĜek
Obec SejĜek
Halový turnaj v „Ultimate frisbee“ (plastové disky)
Sportovní hala BnP
Jakub VengláĜ
Víkend gastronomických radostí – Roh hojnosti
Centrum EDEN
Centrum EDEN
Výstava odČvní tvorby žákĤ ZUŠ – vernisáž; 17.00 hod.
Výstavní síĖ muzea BnP
ZUŠ a muzeum
Koncert bubeníkĤ – KONCERT JUMPING DRUMS; 19.30 hod.
Velký sál KD
KD BystĜice n. P.
Prodloužená; 18.30 – 22.30 hod.
Velký sál KD
KD BystĜice n. P.
Víkendový pobyt s aerobikem
Sportovní hala BnP
R. Ondrášek + L. Velínská
Poslední leþ MS Sulkovec, hraje Zuberská šestka; 20.00 hod.
Sulkovec – KD
MS Sulkovec
PĜedhodová zábava, hrají PIKARDI; 20.00 hod.
VČchnov – KD
SDH VČchnov
PĜedstavení pro dČti – Jak František pomohl MajdČ a Petrovi
7. 11.
Velký sál KD
KD BystĜice n. P.
zachránit divadlo; 15.00 hod.
8. 11.
Tradiþní hody s májí ve VČchnovČ, hraje BobrĤvanka; 14.30 hod.
VČchnov – pod májí
SDH VČchnov
Vernisáž výstavy obrazĤ Ladislava Šauera; 16.00 hod.
8. 11.
VOŠ a SOŠ BystĜice n. P.
VOŠ a SOŠ BystĜice n. P.
(výstava potrvá do 8.12.)
8. 11.
Setkání harmonikáĜĤ; 14.00 hod.
Velký sál KD
KD BystĜice n .P.
Prodejní výstava výrobkĤ z dílen centra Vþela;
Hornická 643
Vþela – centrum aktivizaþních
9. – 15. 11.
9.00 – 16.00 hod.
(prostory DPS, pĜízemí)
služeb pro seniory
10. 11.
Kino – Animované pohádky; 10.00 hod.
Velký sál KD
KD BystĜice n. P.
10. 11.
Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.
Budova Jednoty Orel BnP
Jednota Orel
10. 11.
Koncert KPH – WIHANOVO KVARTETO; 19.30 hod.
Malý sál KD
KD BystĜice n. P.
11. 11.
Tradiþní položení vČnce k pomníku padlých ve Strážku; 13.00 hod.
Strážek
Petr Brychta
12. 11.
Zahájení taneþního kurzu pro dospČlé – pokroþilí; 20.30 hod.
Velký sál KD
KD BystĜice n. P.
13. 11.
PĜedhodová zábava, hraje Arzenal
Píseþné – KD
SDH Píseþné
14. 11.
Den otevĜených dveĜí – VOŠ a SOŠ
VOŠ a SOŠ BystĜice n. P.
VOŠ a SOŠ BystĜice n. P.
14. 11.
Turnaj ve florbalu, Liga Vysoþiny – mladší žáci
Sportovní hala BnP
ASK BystĜice n. P.
14. 11.
KateĜinská zábava, hraje ARZENAL; 20.00 hod.
Dolní Rožínka – KD
Rodiþe a pĜátelé ZŠ a MŠ Dolní Rožínka, z. s.
14. 11.
Národní liga mužĤ ve florbalu – Hippos Žćár n.S.
Sportovní hala BnP
ASK BystĜice n. P.
15. 11.
Turnaj ve fotbalu – mladší pĜípravka
Sportovní hala BnP
Ing. J. Mach
Pohádka " O VELKÉ ěEPċ", hraje Lenka Cacková a divadlo
15. 11.
Kavárna Franqueza, BystĜice n. P.
Kavárna Franqueza
NETRATRDLO; 10.30 hod.
15. 11.
NEZMAěI a Orchestr N. Kyjovského a hosté; 18.00 hod.
KD BystĜice n. P.
SONK z.s. pĜi ZUŠ
15. 11.
Martinské hody a hodová zábava, hraje BystĜická kapela
Píseþné – náves, KD
SDH Píseþné
16. 11.
Studentský bál, hrají PIKARDI; 20.00 hod.
Velký sál KD
Studentský klub pĜi VOŠ a SOŠ
16. 11.
Den otevĜených dveĜí – Gymnázium BnP; 8.00 hod.
Budova gymnázia
Gymnázium BnP
17. 11.
Turnaj ve florbalu, Liga Vysoþiny – muži „B“
Sportovní hala BnP
ASK BystĜice n. P.
20. 11.
53. Ochutnávka vín; 19.30 hod.
Velký sál KD
KD BystĜice n. P.
21. 11.
Den s fotografií; 15.30 hod.
Aula gymnázia
KUMŠT o.s.
21. 11.
Turnaj ve florbalu, Liga Vysoþina – elévové
Sportovní hala BnP
ASK BystĜice n. P
21. 11.
Národní liga mužĤ ve florbalu – Z.F.K. Petrovice
Sportovní hala BnP
ASK BystĜice n. P
21. 11.
Taneþní zábava
Rozsochy – Orlovna
Orel Rozsochy
21. 11.
Poslední leþ, hudba Jásalka; 20.00 hod.
Vír – KD
Myslivecké sdružení Vír
Velká cena MČsta BystĜice n. P. ve stĜelbČ ze vzduchových
21. 11.
Velký sál KD
SSK 0303 BystĜice n. P.
zbraní; 8.30 – 15.00 hod.
22. 11.
Turnaj ve florbalu, Liga Vysoþiny – starší žáci
Sportovní hala BnP
ASK BystĜice n. P.
22. 11.
Beseda se spisovatelkou Kamilou Skopovou
Daleþín – KD
Obec Daleþín
Rodiþovská kavárna, téma „Alkohol a návykové látky“;
ŠtČpánov n. S. – zasedací
24. 11.
Školská komise pĜi ÚM
16.30 hod.
místnost ÚM
24. 11.
Zábavný poĜad Travesti skupiny - HANKY PANKY - ILUZE; 19.30 hod.
Velký sál KD
KD BystĜice n. P.
25. – 29. 11. ZávČreþné soustĜedČní reprezentace žen pĜed MS ve florbalu
Sportovní hala BnP
ýFbU
DČtské divadelní pĜedstavení – Trampoty þertíka Culínka
26. 11.
Velký sál KD
KD BystĜice n. P.
aneb ýertovsky veselý muzikálek; 10.00 hod.
27. 11.
ADVENT – jarmark a tvoĜivé dílny; 13.00 – 18.00 hod.
Aula Gymnázia BnP
Gymnázium
28. 11.
Vánoþní koledování aneb OtevĜení adventu 2015
Muzeum, Masarykovo nám. BnP
MČsto BystĜice n. P., KD, muzeum
28. 11.
Kácení máje v Rozsochách; 16.00 hod.
Rozsochy – náves
Obec Rozsochy
28. 11.
Vánoþní výstava; 9.00 hod.
Dolní Rožínka – KD
Obec Dolní Rožínka
28. 11.
Poslední leþ, hudba Jásalka; 20.00 hod.
Píseþné – KD
Myslivecké sdružení Píseþné
29. 11.
Adventní jarmark a divadlo; 14.00 hod.
ŠtČpánov n. S. – KD
KK a Vofuk ŠtČpánov
29. 11.
Turnaj ve florbalu
Sportovní hala BnP
Orel Nové MČsto na MoravČ

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
ČERVEN 2015
19. 6. Karel Fafílek
21. 6. Sebastian Šponar
ČERVENEC 2015
2. 7. Gabriela Zrůstová
5. 7. Elena Mazourková
17. 7. Liliana Rudošová
17. 7. Jan Buček
19. 7. Štěpánka Šejnohová
20. 7. Vanessa Ella Marková
21. 7. Viktorie Holá
23. 7. Filip Černý
25. 7. Tobiáš Fendrych
30. 7. Martin Doležal
Jubilanti
LISTOPAD 2015
Františka Šabartová
Miloslav Sobotka
Anastázie Šuléřová
Estera Drobná
Marie Varmužková
Antonie Mašková
Josef Bukáček
Marie Konečná
Stanislav Zemach
Jiřina Práchynská
Marie Krásenská
Stanislava Hoferová
Bohumil Strašil
Vladimír Láznička
Pavel Hlaváček
Marie Pospíšilová
Marie Nováková

88 let
88 let
86 let
86 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Úmrtí
ZÁŘÍ 2015
3. 9. Karel Christ
12. 9. František Hanák
10. 9. Luboš Demko
22. 9. Vlasta Matoušková

67 let
87 let
72 let
89 let

UPOZORNĚNÍ
Poliklinika Města Bystřice n.P. s.r.o.
zve občany a odbornou
veřejnost na
Den otevřených dveří v biochemické laboratoři na poliklinice.
Koná se dne 10. 11. 2015
v době od 13.00 do 17.00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

Kulturní dům...
(Pokračování ze str. 1)
Pověstnou třešničkou na dortu
je futuristické zastřešení boční letní zahrádky restaurace. V dalších
letech připravujeme úpravy kolem
kulturního domu a bude nutné také
připravovat rekonstrukci vnitřních sítí.
Josef Vojta, místostarosta

PROČ JE NUTNO ČISTIT PLYNOVÝ KOTEL?!
Především je to z důvodu bezpečí.
Vlivem zanesení výměníku a hořáku
kotle dochází ke špatnému spalování, při němž vzniká životu nebezpečný oxid uhelnatý. Tento plyn je
bez zápachu a silně jedovatý. I malá
koncentrace oxidu uhelnatého zablokuje schopnost krve vázat a přenášet kyslík, vzniká tak bolest hlavy,

nevolnost a často i smrt. Zbytečně.
V České republice zemře na otravu oxidem uhelnatým od plynových
spotřebičů, tedy běžného kotle na
plyn nebo průtokového ohřívače
vody (karmy), až 300 osob ročně.
Pouze nařízením vlády stanovená
povinná kontrola spalinové cesty
– komínu, není schopna zajistit
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bezpečnost provozu spotřebiče.
V převážné většině je otrava
oxidem uhelnatým způsobena tím,
že spotřebič není čištěný. Jedinou smysluplnou prevencí otravy
oxidem uhelnatým od uvedených
plynových spotřebičů je pravidelný servis podle návodu výrobce
servisním technikem s důrazem na

vyčištění kotle a ověření průchodnosti spalinové cesty (dostatečný tah
komínu).
Dalším důvodem čištění je nemalá úspora plynu. Zanesený výměník
kotle má malou účinnost a náklady na
vytápění a ohřev teplé vody rapidně
rostou. Rovněž u nevyčištěného kotle
se zvyšuje náchylnost k poruchám.
3. strana
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Za odměnu do Anglie!
Dobře se učit a chovat se vyplácí.
To na vlastní kůži poznaly čtyři desítky žáků ZŠ TGM v Bystřici nad
Pernštejnem, které byly vybrány na
jazykově poznávací pobyt do Anglie. Celá akce se mohla uskutečnit
díky projektu MŠMT Výzva č.56,
který se zaměřuje na podporu výuky
cizích jazyků. Žáci měli pobyt plně
hrazen z projektových peněz, rodiče
své děti vybavili pouze kapesným.
Cílem cesty bylo městečko na jižním pobřeží Anglie, Eastbourne,
které se stalo naším dočasným
útočištěm. Devět lekcí angličtiny
rozdělených do dvou dnů bylo proloženo několika výlety, při kterých
jsme navštívili spoustu nádherných
míst - Londýn a jeho nejznámější
památky (London Eye, Big Ben,
Houses of Parliament, Buckingham
Palace, Tower Bridge, Tower...),
útesy Seven Sisters (kde nás málem
sebral vichr :-)), známý megalitický
monument Stonehenge, historické
město Hastings (s hradem a Pašeráckými jeskyněmi) a přímořské lázně
Brighton (s obřím molem, Podmořským světem a Royal Pavilionem).
I když nám chvílemi nepřálo počasí,

prožili jsme super týden i díky pohodové průvodkyni Vendy.
A jak „výlet za odměnu“ hodnotí
děti: „Bylo to moc fajn, program se
nám vydařil a kolektiv byl super.“

„Počasí typicky anglické.“ „Nejlepší byl klid a pohoda u moře.“
„Skvělá atmosféra!“ „Měl jsem
strach, aby se sklo pode mnou
nepropadlo.“ (atrakce na Tower

Bridge) A škola v Anglii…??: „…
líbilo se nám tam, učitelé byli moc
milí. A angličtina? Jak to popsat….
byla hodně zážitková.“
Jitka Němcová, ZŠ T G M

Zářijové akce na ZŠ TGM
Vodní ptáci
11. 9. 2015 zavítalo na naši školu
občanské sdružení Ornita s ekologickým programem „Vodní ptáci“.
Žáci 2. – 7. tříd si povídali o vybraných vodních ptácích s pracovníky
sdružení, zhlédli prezentaci a videa
s ukázkami vycpanin ptáků. Největší
pozornost však měli živí a ochočení
ptáci.
Adaptační program pro žáky
6. ročníku
14. 9. 2015 proběhl v šestých
třídách adaptační kurz, jenž měl
za cíl sdružit všechny žáky do jednoho společného kolektivu. Děti
formou různých her poznávaly
sebe navzájem a zároveň prověřovaly i své vlastní schopnosti,
dovednosti a také svou povahu.

Botanicus
15. 9. 2015 se třídy 6. AB zúčastnily výtvarně-dějepisné exkurze.
Paní průvodkyně žáky provedla středověkou vesničkou, postupně prošli
lékárnou, pekárnou nebo výrobnou
papíru. Žáci si mohli některé výrobky sami vyrobit. Ve vesničce také obdivovali různá domácí zvířata.
Dlouhé Stráně
22. 9. 2015 se žáci 8. ročníku
zúčastnili exkurze do PVE Dlouhé
Stráně v Jeseníkách a výstupu na
Praděd. Žáci se seznámili s chodem
elektrárny. Slunečné počasí umožnilo projít se po její hrázi i zhlédnout
krásy okolní přírody.
EDJ
25. 9. 2015 se uskutečnil celo-

školní projekt Evropský den jazyků,
který se nesl v duchu cestování. Žáci
se seznámili s kulturami jednotlivých evropských států, poznávali jejich vlajky, navštívili jejich kuchyně
a vyhledávali různé zajímavosti těchto zemí.
Planetárium Brno
29. 9. 2015 vyrazili páťáci do brněnského planetária, kde je čekal
program Úžasné
planety. Děti měly
možnost pod umělou noční oblohou
sledovat
Měsíc,
hvězdy, souhvězdí,
ale hlavně planety
Sluneční soustavy.
Planety na noční

obloze se jim postupně odkrývaly
a zvětšovaly.
Děti se ocitly ve Vesmíru. Jaké by
to asi bylo na nádherném prstenci Saturnu? Žádná sláva, místo očekávané
prstencové dráhy všude padají kusy
vesmírného prachu a ledu. Dalo by se
žít na Marsu? Je teplejší planetou Merkur nebo Venuše? Na tyto a další otázky
jsme dostali odpovědi.

Drakiáda ve „speciální“ škole
Tradiční akcí podzimu
v naší škole se stala „Drakiáda.“ Pořádáme ji na kopci
v Lužánkách u zimní sportovní haly. V pátek 29. září
vybaveni draky a dobrou
náladou jsme se vydali na
cestu. Pod kopcem na nás
čekalo milé překvapení
v podobě čerstvě usazené
sochy ZUBRA sochaře
Michala Olšiaka. Děti si
cestou na kopec také vyzkoušely svoji obratnost
na průlezkách umístěných
kolem cesty. Počasí nám přálo, a tak se dětem brzy draci krásně vznášeli nad
hlavami. Do školy jsme se vrátili spokojení a příjemně unavení.
Magda Mikocziová, ZŠ Tyršova 106
4. strana
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Expedice Rumunsko 2015
Prázdniny uběhly jako mávnutím
proutku a je tu konec srpna, termín
naší výpravy za poznáním. Přijměte tedy pozvání na cestu nádhernou
zemí, kterou jsme objevovali při přejezdech autobusem, lodí, či pěšky.
Ubrali jsme na tempu a vnímali krásné přírodní scenérie, které nás provázely při našem putování. Dostali jsme
se do míst plných solných jeskyní,
sirných jezírek, bahenních sopek až
k deltě řeky Dunaje a pobřeží Černého moře.
A jak to všechno začalo? Naše
cesta do Rumunska byla doprovázena obavami, co nás v této zemi čeká.
Naše škola již dlouhou dobu pracuje v několika ekologických projektech EKOŠKOLA a GLOBE. Každé
dva roky podnikáme ekologické
expedice za poznáním zemí, které
mají alespoň část nedotčené přírodní
krajiny. Tentokrát volba padla na Rumunsko. Této expedice se zúčastnily
kromě naší školy Gymnázium Humpolec, ZŠ Hradská Humpolec a ZŠ
Kamenice nad Jihlavou.
1. den 27. 8. 2015 jsme vyrazili
směr Humpolec ve 12:15 hod., kde
přistoupili ostatní účastníci. Při pohledu na spacáky, stany, karimatky
a objemná zavazadla – kufry, batohy,
krabice plné potravin nám připadal
autobus jako nafukovací. Naši průvodci Soňa Patočková a Tonda Mikulenka ze spolku přátel cestování
„Quovehis“ nám byli spolehlivými
a výbornými společníky při našem
cestování. Z Humpolce jsme se vydali na noční přejezd přes Slovensko,
Maďarsko do Rumunska, kde jsme si
museli posunout čas o jednu hodinu
dopředu, protože jsme přejížděli časové pásmo.
2. den jsme navštívili solný důl ve
městě Praid, který se nachází 120 m
pod povrchem a je přizpůsoben k léčení dýchacích cest. Byla to obrovská
jeskyně, rozdělena na několik sálů,
ve kterých byla možnost cvičit, hrát
hry či jít na bohoslužbu. Dalším zastavením byl kraj Szekelů (maďarské
národnostní menšiny) s jejich nádhernými vyřezávanými vstupními bránami (národní dědictví). V odpoledních
hodinách jsme se ubytovali v kempu
Perla Lahyta, kde jsme mohli využít
termální koupaliště – pro oteklé nohy
z autobusu balzám.
3. den jsme se přesunuli do pohoří
Muntii Bodocului a vyzkoušeli jsme
si opět léčebné účinky sirných tentokrát „dosti zapáchajících“ pramenů.
Odpoledne jsme mohli obdivovat
unikátní evropskou lokalitu bahenních sopek Piclele Mari a Mici.
4. den jsme vyrazili k deltě Dunaje
na pobřeží Černého moře. Trajektem
jsme překonali Dunaj a navštívili prastaré římské město Tulcea. V muzeu
delty Dunaje a černomořského akvária jsme pozorovali rostlinné a živočišné druhy, které se zde nachází. Na
večer jsme přijeli do rodinného kempu k jezeru Razim k lipovanským
rybářům (ruské národnostní men-

šině). Večeře byla typická pro tento
kraj – polévka ze sumce s chlebem
a zeleninou.
5. den nám počasí přálo. Teploty
zde dosahovaly i hodnot přes 30°C.
Při pohledu na loďky lipovanských
rybářů jsme si připadali jako „vikingové v Severním moři“. Podnikli
jsme na nich celodenní výlet Dunajskou deltou do přilehlých kanálů, kde
jsme pozorovali množství stulíků,
leknínů, obojživelníků, hadů a mnoho druhů ptáků. Na zvláštní povolení
biosférické rezervace jsme se dostali
do míst, kde jsme si připadali jako
v „amazonském pralese“, proplouvali
jsme hustým neprostupným rákosem.
Na zpáteční cestě jsme vystoupili na
ostrově Popina, kde jsme se raději
moc nerozcházeli, z důvodu výskytu
jedovatých hadů, černých vdov a podobně. Večeře nás nezklamala, byla
zase ryba, výborný smažený candát
za nádherného západu slunce.
6. den: A opět tu máme plavbu po
jezeře Razim (40 km vzdálené od Černého moře) a „vikingské loďky“, ze
kterých se neustále musela kbelíkem
vylévat voda a čelit velkým vlnám.
Viděli jsme mnoho rybářů, nastražené sítě a bohatou místní ﬂóru a faunu.
Jezero Razim je pravidelně zanášeno
bahnem a má průměrnou hloubku
2 metry. Na koupání nevhodné (vodní turistika po kolena v bahně), ale co
se týká obživy, poskytuje množství
ryb. Opouštíme deltu Dunaje a cestou
navštívíme nejstarší mešitu na území
Rumunska v městě Babadag a řecké
město ze 7. století Histria, které bylo
zaplaveno bahnem a objeveno při
vykopávkách. Vrcholem tohoto dne
byl převoz v plné polní (stan, spacák,
...) na mořskou Kosu Guru Portitei.
Je to malebné místo, ráj rybářů mezi
jezerem Razim a Černém mořem.
Stavění stanů či spaní pod širákem se
odehrávalo již za tmy při silném větru
se slovy, ať vám neuletí stan a dejte
pozor na hady, písečné blechy, ...
7. den: Po dramatické noci nás
okouzlil ranní východ slunce. Dalším
zážitkem bylo koupání v moři s velkými vlnami.
8. den: A zase jsme v autobusu
a míříme nočním přejezdem do Banátu (oblast Rumunska osídlená
z roku 1826 národnostní menšinou
Čechů). V 5 hodin ráno zastavujeme
v lázních Baile Herculane, kde si prohlížíme vlakové nádraží – legendární
zastávku Orient expresu (trasa Paříž
– Istanbul). Díky velké zručnosti našich řidičů Aleše a Standy jsme se ve
zdraví dopravili i do 1. české vesnice
Eibenthal (Údolí tisů), přestože úzká
horská sedmikilometrová silnice
s velkým množstvím zatáček nepočítala s možností dojezdu autobusem.
Ubytovali jsme se v rodinném kempu u Medvěda. Krajina v této oblasti
je hornatá, vesnice leží v údolí řeky
a lidé se zde živí zemědělstvím
a chovem dobytka. Pohostinnost,
vřelost, vstřícnost obyvatel nás velmi
překvapila. Zde jsme se také koneč-
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ně domluvili česky. Místní komunita nezapomíná na svůj rodný jazyk
a ve školách se stále vyučuje čeština.
O tom všem nám vyprávěl místní
kronikář pan Kocman. Místní jídlo bylo výborné a tradiční – hovězí
polévka, rýžový koláč, zelné závitky
s mletým masem.
9. den odjíždíme z Eibenthalu
a míříme do 2. české vesnice Svatá
Helena, ze které pocházel František
Salaba, který nás doprovázel po dobu
expedice a svou znalostí rumunštiny
nám usnadňoval naše putování. Poslední trasou pro nás byly výhledy
na řeku Dunaj – hranice se Srbskem.
Rozloučení s Rumunskem bylo
u Františka, kde jsme povečeřili
tradiční jídlo – grilované 3 druhy
mletého masa (miči). Ve večerních
hodinách jsme rozloučili s Banátem
a odjížděli zpět do České republiky.

Na hranicích jsme si vrátili čas zpět
o hodinu a těšili se domů. Zážitkem
pro nás na zpáteční cestě byla kolona
autobusů s běženci na maďarské dálnici směr Rakousko. Přestali jsme je
počítat při čísle 200.
A co nás čeká po návratu? Příprava prezentací v MěK a pro školy.
Zpracování naměřených dat (meterologie, hydrologie, GPS, ...), vytvoření
herbáře a cestopisu.
A jak se nám to líbilo? Počáteční obavy z Rumunska se rozplynuly
a my jsme byli spokojeni, plní zážitků.
Při našich ekologických expedicích jsme zhlédli řadu překrásných
míst, ale stále se vnitřně ztotožňujeme se slovy „Všude dobře, doma
nejlíp“.
H. Kopecká, D. Pivková
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Putování po Bystřicku
Pátek 18. 9. 2015 byl
pro 9 žáků ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
a zájemce z řad veřejnosti něčím tak trochu
nevšední. Čekalo je
putování po památných
místech okolí Bystřicka.
Zhlédli Smrčkovu lípu,
Vlčí kámen, užasli nad
památníkem broučků,
který skýtal nádherný
výhled do kraje. Následovala řada dalších
úžasných míst, dětem zcela neznámých.
A komu za to poděkovat? Panu Ing. Hynku
Jurmanovi, který tím
prostě žije. Dělal nám
skvělou společnost jako
průvodce a znalec historie dějin Bystřicka.
D. Pivková
ZŠ Bystřice n. P.,
Nádražní 615
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Stříbrné medaile pro atlety z gymnázia
Začátek nového školního roku již
tradičně zahájily atletické závody
středních škol Corny. Příjemné počasí v Novém Městě na Moravě přivítalo 16. 9. 2015 závodníky z celého
žďárského okresu. Devět středních
škol soutěžilo v jednotlivých atletických disciplínách, když celkový
bodový součet družstva rozhodoval
o konečném umístění. Výborné výkony a osobní rekordy potvrzovaly,
že i přes dlouhé letní prázdniny naši
studenti nezaháleli.
V kategorii chlapců nám vítězství
a postup do krajského kola utekl
o pouhých 20 bodů (7476 bodů.),
což ve skutečnosti znamená několik
centimetrů nebo sekund v jakékoliv disciplíně. Naše děvčata se po
usilovném výkonu nakonec musela

smířit se čtvrtým místem (5952 b.).
Gymnázium reprezentovali:
Chlapci: Hubka Jaroslav, Škorpík
Jaroslav, Koukal František, Šípek
Jan, Švestka Jaromír, Sýkora Tomáš,
Jílek David, Opravil Jiří, Vokurka Jaroslav, Kekrt Roman, Vašíček Martin, Čermák David
Dívky: Neterdová Anna, Buchtová Kristýna, Honková Kamila,
Honková Lenka, Svobodová Šárka,
Dufková Kamila, Benediková Erika, Jurnečková Monika, Pecinová
Kristýna, Rubínková Tereza, Veselá
Veronika
Všem našim studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Podrobné výsledky a výkony jednotlivců najdete na www.gybnp.cz
Jan Illek za PK TV

Uvažuješ o studiu na gymnáziu?
Co takhle v Bystřici nad Pernštejnem?
Jsi žákem 5. nebo 9. třídy?
16. 11. 2015 nás můžeš navštívit na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. První tři
vyučovací hodiny mají klasický průběh. Můžeš nahlédnout do
kterékoliv třídy a sledovat výuku, případně se do ní i zapojit.

Myslíš, že se ve škole musíš jenom učit?
Čtvrtou a pátou hodinu probíhá v aule školy oslava Dne studentstva, na
které se prezentují jednotlivé třídy se svoji zájmovou činností, takže si
můžeš udělat obrázek o tom, čemu se tvoji budoucí spolužáci věnují ve
svém volném čase.

Už jsi naši školu viděl zblízka?
V odpoledních hodinách (do 15.00 hodin) se můžeš seznámit se školní
budovou z hlediska technického vybavení a estetičnosti prostředí.

Přijď, vezmi kamarády i rodiče. Rádi vás tu uvidíme.
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Nádražní 760
593 01
Tel.: 566 552 920
www.gybnp.cz

Mezinárodní jazykové zkoušky na
gymnáziu úspěšně pokračují
Příprava na mezinárodní jazykové
zkoušky má na naší škole již několikaletou tradici. Důkazem toho, že se
našim studentům daří u těchto zkoušek
obstát, jsou také výsledky z loňského
školního roku, kdy žáci maturitních
ročníků po dvouleté intenzivní přípravě zhodnotili své schopnosti a znalost
anglického jazyka. Ze sedmi kandidátů
pouze jedné žákyni o dva body uniklo
dosažení certiﬁkátu na úrovni B2, naopak jiný student předvedl tak vynikající výkon, že získal certiﬁkát úrovně C1.
Jen pro připomenutí - nejvyšší možná
dosažená jazyková úroveň je C2.
I letos pokračujeme v přípravě na
tyto velmi náročné zkoušky. Počátkem
října navštívil naši školu pan David
Koster z jazykové školy PARK, se
kterou již dlouhodobě spolupracujeme
a která nám pomáhá s jejich realizací. Prezentace pana Kostera poskytla

atraktivní a živou formou našim studentům základní informace o dané zkoušce, její organizaci a průběhu.
FCE (First Certiﬁcate in English)
je nejrozšířenější ze všech zkoušek organizovaných univerzitou v anglické
Cambridge. Jedná se o úroveň „více
pokročilí“ a vyžaduje osvojení si všech
jazykových dovedností. FCE je široce
uznávaná v obchodní sféře a průmyslu,
univerzitami, soukromými i veřejnými
zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Každý, kdo úspěšně tuto
zkoušku složí, obdrží mezinárodně
uznávaný certiﬁkát jako doklad o dosažené úrovni.
Doufáme, že i letos bude píle a snaha
našich studentů odměněna a že se jim
podaří tyto nelehké certiﬁkáty získat.
Držíme palce!
Pavla Kunovská
učitelka anglického jazyka

Závody v přespolním běhu
Dne 6. 10. 2015 přivítala Pilská nádrž ve Žďáře nad Sázavou více jak dvacet škol na dalším ročníku přespolního
běhu. Soutěžilo se v několika věkových
kategoriích základních i středních škol.
V každé kategorii mohlo závodit družstvo dívek i chlapců po šesti závodnících, když celkový součet pořadí prvních čtyř rozhodl o celkovém umístění.
Z družstev bystřického gymnázia se
nejlépe umístili starší žáci, kteří obsadili 3. místo ve složení: Jiří Kabrda,
Ondřej Mifek, Lukáš Coural, Zdeněk
Toman, Tomáš Stalmach a Petr Sýkora.
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Prvně jmenovaný Jirka Kabrda v jednotlivcích dokonce zvítězil z celkového
počtu 93 startujících.
Dalším velmi dobrým výsledkem
bylo 4. místo starších děvčat: Adéla
Skoumalová, Nika Stalmachová, Ivana
Koktavá, Jana Hroncová, Jana Dvořáková a Sára Flosová. Na 11. místě
skončili mladší žáci: Štěpán Dudek,
Rostislav Ludvík, Antoním Toman,
Petr Smolík, Milan Vrbas a Jakub
Žilka. Další podrobnosti na www.
gybnp.cz
Jan Illek za PK TV
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Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Chybí Vám kvaliﬁkace? Potřebujete dosáhnout na dotace? Vzdělávejte se!
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická
Bystřice nad Pernštejnem připravuje
podobně jako v minulých letech další běh Kurzu pro výkon obecných
zemědělských činností. Tento vzdě-

lávací program v celkové délce 300
hodin, z toho 190 hodin prezenčního studia, Vám poskytne minimální
zemědělskou kvaliﬁkaci – základní
předpoklad pro získávání evropských
dotací v oblasti zemědělského podnikání. Zahájení kurzu je plánováno na
prosinec 2015, ukončení obhajobou
v dubnu 2016.

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

16. ročník Mezinárodního setkání studentů...
(Pokračování ze str. 1)
Patřila mezi ně i atletka Kateřina Čechová, evropská medailistka v běhu na
100 m a účastnice Olympijských her
v Londýně. Katka osobně odstartovala všechny sprinterské závody dívek i
chlapců a předala i diplomy a ocenění za tuto disciplínu. Delegace sportovců byly v letošním roce doplněny
o hosty z partnerských měst Bystřice
nad Pernštejnem. Primátoři všech tří
měst měli možnost zhlédnout soupeření svých krajanů a navštívit různé
aktivity realizované v Bystřici n. P.
Všechny sportovní disciplíny probíhaly po celý den naprosto hladce.
Výkony mladých sportovců byly
naprosto úžasné. Vítězem středoškoláků se stalo bystřické gymnázium
s celkem výraznou bodovou převahou před Gymnáziem Vranov nad
Topľou a průmyslovkou ze Žďáru nad
Sázavou. V kategorii základních škol
se obhájcem loňského prvenství stala
opět ZŠ z Okříšek. Na stupních vítězů
se umístili i žáci z polské Boguchwale
a osmiletého gymnázia v Bystřici n. P.
Atletickými závody ovšem celý
program setkání neskončil. Hned
v pátek soutěže pokračovaly v netradičním duchu. Kuchaři z Bystřicev
a Šahů změřili svoje dovednosti v kuchařské soutěži při pečení sladkých
buchet a vaření polévek na replikách
historických pecí v bystřickém Edenu. Ostatní zahraniční hosté měli
možnost celý Eden projít v doprovo-

du průvodců z naší školy. Zpestřením
celé prohlídky se staly animované
výstupy zámecké slečinky, služky,
statkáře Rudy a selky.
Všechna ocenění byla předána,
putovní poháry našly další držite-

le na celý rok a před námi je rok na
přípravu již 17. ročníku tohoto setkání. Děkujeme tímto Městu Bystřice
nad Pernštejnem za ﬁnanční a další
podporu při organizování toho náročného setkání. 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
října v roce 2016!

SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - 3

Sloup Panny Marie
Sousoší (pískovec, umělý pískovec, vápenec, mramor, žula) stojí
na Masarykově náměstí nad vodní
kaskádou v Bystřici nad Pernštejnem. Vytvořil je Josef Kurátor v roce 1727, obnoveno bylo v roce
1868 kamenickým mistrem Josefem Novákem.
Nápisy na hlavním soklu: přední
strana: Panno Maria/ útočiště/ naše
/ pros za nás! Heraldicky vpravo:
Svatí Vavřinče/ a Floriane/ ochraňte/ nás! Vlevo: Svatí Jene/ a Šebestiáne/ orodujte za/ nás! Na zadní
straně: 1727/ obec a zbožní/ BystřiZpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

čané/ postavili/ a/ 1868/ obnovili.
Již od roku 1727 vévodí horní
části Masarykova náměstí v Bystřici nad Pernštejnem sloup Blahoslavené Panny Marie se sochami čtyř
patronů (sv. Vavřinec, sv. Jan Nepomucký, sv. Šebestián, sv. Florián).
Občané z Bystřice nechali sloup
postavit v roce 1727 kameníkem
Josefem Kurátorem jako poděkování za odvrácení nebezpečných
požárů v letech 1718 (možná 1720)
a 1723.
Dnes je tento sloup chráněn osmi
nízkými žulovými sloupky, spoje-

nými litinovými řetězy. Na balustrádě mezi J. Nepomuckým a sv.
Vavřincem je barokní znak města.
Mariánský sloup byl obnoven
v roce 1868 kamenickým mistrem
Josefem Novákem. K dalším opravám došlo v letech 1960, 1979,
1992 a pak 2002-2003, kdy akademický sochař Otakar Marcin opravil kamenné zábradlí a zbývající tři
originály nahradil kopiemi (originály Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince skončily
v depozitáři městského muzea).
Hynek Jurman
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BYSTŘICKO JE FOTOGENICKÉ
Opět se potvrdilo, že náš region je
kraj nejen malebný, ale i fotogenický. Do pátého ročníku fotosoutěže
Zrcadlení přišlo neuvěřitelných 720
autorských fotograﬁí. Poprvé se do
soutěže zapojili zahraniční fotografové a soutěž se tak stala mezinárodním

kláním. Novinkou bylo samostatné
téma pro nejmladší fotografy do 15
let – Bystřicko, můj rodný kraj. Porota
bude mít nelehký úkol vybrat ﬁnálové
snímky – ty nejlepší z každé kategorie.
Právě ty vám představí program Dne
s fotograﬁí, na který vás zveme.

Den s fotograﬁí - sobota 21. 11. 2015
Gymnázium Bystřice n. P.

15.30 Přednáška prof. J. Štreita
16.30 Přednáška prof. M. Druckmüllera k Mezinárodnímu roku světla
- poradenství k fotograﬁím a problematice soutěžních snímků Zrcadlení
- ukázky nejnovější fototechniky
17.30 Vernisáž ﬁnálových fotograﬁí
témata: Bystřicko - člověk a krajina, Bystřicko - můj rodný kraj,
Energie světla
18.00 Slavnostní vyhlašování výsledků za přítomnosti hostů a partnerů
- předání ocenění poroty, Cena starosty, Cena veřejnosti
- uvádí moderátor Rádia Krokodýl Jaroslav Hemala
18.30 Společenský večer s Cimbálovou muzikou Tomáše Zouhara
- volná diskuze o současné fotograﬁi
- občerstvení
Hlavním partnerem akce je Skupina
ČEZ, poděkování patří také Městu Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu
Bystřicko.
KUMŠT o.s.

Klíč k Vysočině / Miloš Buček

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.

Výstava oděvní tvorby žáků ZUŠ
– vernisáž dne 4. 11. 2015 v 17 hodin
V červnu měli obyvatelé Bystřice a okolí možnost vidět půvabnou
módní přehlídku vlastní oděvní tvorby dětí z bystřické „Zušky“. Pozoruhodné na této přehlídce bylo to, že
děti si svoje modely samy navrhly,
a to včetně toho, jaký motiv na modelu chtějí pomocí malby vytvořit.
Po ušití si také model vlastnoručně
pomalovaly přesně podle svého ná-

vrhu. Přehlídka se konala již počtvrté a setkala se s velikým ohlasem.
Nyní se obyvatelům bystřického
regionu nabízí možnost uvidět tyto
originální modely zblízka a třeba
se zeptat i autorů - dětí na to, jak při
tvorbě postupovaly. Srdečně tedy
zveme širokou veřejnost na slavnostní zahájení výstavy ve středu 4. 11.
v 17 hodin do bystřického muzea.
-LM-

Vzhůru k horizontu / Stanislav Martinek

KULTURA - SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
27. srpna 2015
oslavil šedesátku výtvarník Leoš
Boček, který vyrůstal v Louce u
Kunštátu. Malíř, sochař, designer,
modelář a především dobrý kamarád, duše všech Slévárenských
sympozií ve Štěpánově i v Městském muzeu v Bystřici. Z jeho realizací můžeme spatřit Patník pro
psy v Bystřici a kříž v Louce. Satisfakcí v dobrém slova smyslu je jeho
současná výstava v bystřickém muzeu (slavná vernisáž 3. 10. 2015),
která je pěkným průřezem Leošovy
celoživotní tvorby.
6. října 2015
oslavili šedesátku další bystřičtí výtvarníci, dvojčata Karel a Tomáš
Rossí. Oba získávali první výtvarné
zkušenosti u pana učitele Eduarda
Valdhanse, oba studovali SUPŠ v
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Uh. Hradišti a poté pražskou Akademii. Karel parafrázuje především
krajiny a zátiší holandských mistrů,
ale tvoří i jiná témata v nejrůznějších stylech. Tomáš je malířem abstraktních obrazů, ﬁgurálních kompozicí a dříve i šokujících zátiší.
Oba vystavují s úspěchem po celé
republice i v zahraničí. Karel žije a
tvoří v Bystřici, Tomáš v Janovičkách. Na Bystřicku tvoří i Karlova
manželka Boženka a též potomci
Josef, Karolína a Kateřina Rossí.
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví a umělecké inspirace.
____________________________
OPUSTIL NÁS NEJMENŠÍ
HEREC
Jiří Krytinář se narodil 28. 4.
1947 v Novém Městě, ale vyrůstal
odmalička v Sejřku. Od dětství byl
postižen
osteochondrodysplazií,

vrozeným onemocněním postihujícím růstové zóny kostí a chrupavky. Jeho výška bývá uváděna od
122 do 125 cm. V Polné se vyučil
hodinářem, ale budíky brzy opravoval jenom pro radost, neboť se stal
hercem. Celkem se zhostil zhruba stovky filmových a televizních
rolí (v seriálech Arabela, Hospoda
a Četnické humoresky, ve filmech
Šest černých dívek aneb Kam zmizel doktor Zajíc, Tři oříšky pro Popelku, Tři veteráni, Bathory, Stopy
života–Dívčí sen, Výkřik, Nejasná
zpráva o konci světa, Amadeus, Letopisy Narnie: Princ Kaspian, Třetí
princ...) a zhruba stejného počtu
divadelních.
Jiří Krytinář nebyl žádným excelentním hercem, spíše je příkladem
pro všechny hendikepované. Nerezignovat, nezalézt s důchodem do

kouta,
ale pokoušet se
o plnohodnotný život
za všech
okolností. Dělat
n ě c o
pro své
uspokojení a druhým pro radost.
Jiří, určitě nejmenší herec z Bystřicka, to s touto filozofií dotáhl až
do Národního divadla, na Barrandov a do Hollywoodu.
V roce 1993 o něm režisér Ivan
Vojnár natočil dokument Nespavost. Jiří Krytinář zemřel 29. 9.
2015 a pochován je v Jablonci nad
Nisou.
Hynek Jurman
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Z Bystřice do celého světa: rodina Bohuňovská
Inspirován genealogií mého prastrýce Otty Bohunovsky a příběhy
mého dědečka Helmutha Bohunovsky, jsem se vydal s rodinou z Vídně do Bystřice nad Pernštejnem po
stopách mých předků.
Dne 19. září 2015 dorazilo z Vídně celkem 6 členů rodiny Bohunovsky a jejich 9 českých příbuzných,
aby mj. navštívili Městské muzeum
v Bystřici.
Návštěvu zorganizovala paní Veronika Louvel, příbuzná z Prahy,
také s kořeny v Bystřici. Muzeem
byli hosté provedeni paní Martinou
Pulkrábkovou a pan Petr Dvořáček hovořil o historii rodu a také
o domech v Bystřici, které předkům
rodiny patřily. To vše zasazeno v historických reáliích střední Evropy.
Hosté velmi ocenili, že na jednom
z exponátů je uvedeno jméno rodiny1,
stejně tak se jim líbilo, že bylo jméno
Bohuňovský přítomno i na výstavě
o soukenictví a tkalcovství2, která se
v muzeu konala do konce září 2015.
Jméno Bohuňovský se v Bystřici
dle dokumentů objevuje poprvé v
roce 15143.
Celá rakouská větev rodiny jsou
potomci kováře Štěpána Bohuňovského (narozen 1640) Zda a příp.
jak byli mlynář Bernard a Jan Bohuňovský spřízněni (kronika města
z roku 19804) nelze dokázat.
Poté co po roce 1860 soukenictví v Bystřici již nebylo dostatečně
ziskové, přesídlili tři nebo čtyři děti
(z celkové počtu sedmi ) soukenického mistra Ferdinanda I. Bohuňovského (1819 - 1889) do Vídně, a to
již tehdy bez pasu. Z jeho potomků
nesoucích jméno Bohuňovský/Bohunovsky žijí dnes: tři v Bystřici,
někteří v Brně, tři v Brazílii a jeden
v USA Ferdinand II Bohunovsky
(1859-1939) odešel roku 1874 do
Vídně. S textilním průmyslem ale
zůstal propojen, roku 1886 zakládá
ve Vídni obchodní dům zaměřený
na textil. Jeho manželka, Franziska
z rodiny Fišů, z jejíhož rodu pocházeli dva bystřičtí starostové, také pocházela z Bystřice.
Byli jsme velmi překvapeni dobrým stavem příslušné dokumentace
a archívu, která je částečné přístupná
i na internetu. Dohromady je tam od
roku 1514 v Bystřici dohledatelných
přes 200 osob nesoucích jméno Bohuňovský.
Návštěva mne podnítila k dalšímu
bádání po rodinné historii a vyvrcholila příjemnou večeří s bystřickými Bohuňovskými, těmi z Vídně
a ostatními z Moravy a Prahy.
Cestou domů, zpět do Vídně,
jsme se zastavili v blízkém Bohuňově, který pravděpodobně dal rodu
jméno, tak jsme se vyfotili u cedule
označující obec Bohuňov na důkaz
téměř 400leté rodinné historie
Tobias Bohunovsky, Vídeň
Září 2015
(Endnotes)

Dvanáctiletý Tobiáš Bohunovsky se velmi aktivně věnuje historii svého
rodu a návštěva našeho města se uskutečnila na jeho přání. Odvezl si
řadu dalších podkladů pro studium. Je potěšitelné, že ve Vídni a v celém
Rakousku není jediným, kterého město, z kterého přišli jejich předci, intenzivně zajímá.
(poznámkami doplnil Petr Dvořáček)
Jde o prkno z podlahy oratoře farního kostela, kde je na spodní straně nápis: Matěj
Teska mistr celého kostela i vazby léta páně 1753. Tuto podlahu dal Jiřík Bohuniovský
roku 1754. (viz str. 147 publikace Farní chrám Páně sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem.)
2
Výstava Od ovečky po kabátek, původně instalovaná v Technickém muzeu v Brně a na
Krajském úřadě v Jihlavě.
3
Okresní archiv Žďár nad Sázavou, archiv města Bystřice nad Pernštejnem, manuál II.
č. knihy 50, fo.113 pv.; roku 1514, příjem a vydání: Bohuňovský se soudil s Nelepau
4
Autor článku Tobias Bohunovsky má na mysli publikaci z roku 1980 Štarha a kol.,
Bystřice nad Pernštějnem
1

Rodný dům Ferdinanda Bohuňovského (1759 – 1739), zakladatele vídeňské větve rodu, dnes potraviny Korzo a drogerie na dolním konci náměstí

 Fejeton

Labuška
Víte, kde je Labuška? Toto poetické jméno patřilo rybníčku, který
se nacházel poblíž dnešního Edenu,
a to pod novými maštalemi u rozcestí mezi cestou se stromořadím
vedoucím k Novým Dvorům a odbočkou k Domanínku. Dodnes je
tam stále vlhko a rychlerostoucím
dřevinám, které jsou zde vysazeny,
se tam dobře daří.
Pomístní (místní) jména, jak
se tyto lidové a věky užívané názvy označují, vypovídají mnohé
a často připomínají různé události,
které se tam staly. Např. označení
U Chorváta (dnes již neexistující
zatáčka na silnici k Lesoňovicím –
byl zde vybudován vysoký násep)
připomíná vraždu četníka Horváta.
Místo se studánkou a křížkem si vybaví mnozí pamětníci, sám nebohý
četník je pochován na bystřickém
hřbitově.
Škoda, že se tato jména vytrácejí z obecného povědomí.Kdybych
dnes řekla, že půjdu přes Humna
(Zahradní ulice) do Rácov (lidově
pouze Rácovy, nikoli „úřední“ Rácová), kolem Bystřičky do Valchy,
odpočnu si u Chorváta a dojdu
možná i k Pečinkově borovince,
kdopak by mi ještě rozuměl? Zdá
se, že tato jména zmizela stejně
jako Kalousův mlýn.Přesto by
bylo dobré označení tohoto druhu
zachovávat a pokud možno oživovat. Nevím, jestli například použití
názvu Forota (původně horní část
Novoměstské ulice) je ten správný
příklad, ale možnosti by se snad
nějaké našly. Co třeba Fortna na
náměstí (dříve vstupní brána na
dolním konci náměstí pod DDM)?
A proč označovat autobusovou zastávku U Jitřenky, když by se mohla jmenovat zajímavě U Jána (lidové označení lesa u silnice do Víru
nad skálou se sochou sv. Jana)?
Vztah k prostředí, k místům, kde
žijeme, se buduje od dětství. Vždy
budeme citlivější k tomu, co známe,
o čem něco víme, co má v sobě nějaký příběh.
A na závěr kontrolní otázka: Kdo
ví, kde je (byla) Kazbala?
J.M.

SMS PŮJČKA
Zašlete: jméno, příjmení a adresu
na telefonní číslo

774 074 731
www.pujckyzdar.cz
Členové rodu Bohuňovských před muzeem
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RŮZNÉ

Městská knihovna informuje
Pro zpříjemnění podzimních dnů nabízíme našim čtenářům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce září.
Knihy pro dospělé:
Bauer Jan
Boomgaarden Heike
Boyd Douglas
Campos Correa
Cílek Roman
Cílek Roman
Henderson Rachel
Henley Helen
Herget Jan
Jurman Hynek
Kašpar Tomáš
Liška Vladimír
Navara Luděk
Novák Martin
Pint Kristina
Sedláčková Radka
Toman Ivo
Yenne Bill
Knihy pro mládež:
Fischerová Daniela
Fučíková Renáta
Fučíková Renáta
Fučíková Renáta
Klimek Hynek
Krátký Radovan
Krolupperová Daniela
Lebeda Jan
Pavlovič Josef
Steklač Vojtěch
Valentová Jana
Žáček Jiří
Žiška Pavel

Knižata, králové, prezidenti
Přírodní zahrady
1000 let ruské rozpínavosti
Tkaní na ručním stavu
Běda tomu, kdo vyčnívá z řady
Půjdu do pekla spokojen—
Čepice ze světa zvířat
Šijeme tašky
Petr Haničinec
Ozvěny Vysočiny
Umíráme na objednávku
Zločiny a tragédie v českých dějinách
Na útěku
Kati Pražského jara
Těhotná a ﬁt
Zipové tašky
Posedlost úspěchem
Bílá růže ze Stalingradu

Neuvěřitelné skutečnosti s Arnoštem Vašíčkem
Velmi úspěšná beseda s autorem televizních
seriálů ( Ďáblova lest, Ztracená brána, Strážce
duší, Planeta záhad ) a řady knih o tajemnu
proběhla v městské knihovně 13. října 2015.
Autor nám přiblížil nejzajímavější objevy ze
světa i od nás, které nám naznačují, že minulost naší planety může být daleko tajemnější,
než si dovedeme představit.

Tetovaná teta
Obrazy ze starého zákona
Pravěk a starověk Evropy
Středověk Evropy
Strašidlář. Mezi námi městskými strašidly
Bubáci, aneb, Malý přírodopis duchů,
přízraků a strašidel
Zločin na Starém Městě pražském
Medovníček detektivem
Kluci z mraveniště
Dobrodružství mořských vlků
Můj poslední dopis
Krysáci
O botě, která si šlapala na jazyk

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 552 376
Mobil: 723 521 892
e-mail: knihovna@bystricenp.cz
www.knihovna.bystricenp.cz

Martina Drijverová přijela na Tajemném koni
Kdo nezná spisovatelku Martinu
Drijverovou, jako
by nebyl. Tentokrát
přijela po třech letech za 4. třídami
s její knihou Tajemný kůň, aneb
Cesta za českými
památkami. Setkání se uskutečnilo
9. 10. 2015 v městské knihovně a děti
si domů odnesly nejen autogram, ale i
knihu dle přání. Tak
krásné počtení…
Dagmar Navrátilová,
městská knihovna
Libor Balák opět nezklamal
Vývoj člověka – do světa dávných lidí, Naše nejznámější pravěké kultury – besedy, na které
ti, co poslouchali, nezapomenou.
Výtvarník, spisovatel, paleoetnolog pan Balák přijel do městské
knihovny za dětmi 5. a 6. tříd, aby
se s nimi podělil o informace z dob
dávno minulých, které v žádných
učebnicích nenajdou. Věřím, že je
uplatní nejen ve vyučování, ale i
v jejich cestě za poznáním…
Dagmar Navrátilová
městská knihovna
10. strana
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

BŮH SE STARAL
František Klinkáč (1831 Tišnov – 1899 Telnice, 1865–1877 farář v Bystřici nad Pernštejnem)
Pokračování z minulého čísla
Když slunce nejvíce pálilo a Rozárka pomáhajíc s Ankou hospodářům na poli sklízeti klesala pod
břemenem nesnesitelného vedra,
seděl Ondřej s Jeníkem na prostranném dvoře pražského domu a drátoval. Na dvoře tom v chládku hrálo
a přeskakovalo si několik spanilých
dítek. Z bílých, čistých sukniček
a z hebounkých i lehkých kabátků
bylo patrno, že děti zámožné, ne-li
vznešené rodině přináležejí. Smutně pozíral náš mladý dráteníček na
hrající si děti stranou u zdi stoje
a nemoha Ondřejovi při práci, která větších sil požadovala, nikterak
pomoci. I kdyby byl snad mohl, nebylo by ušlo zajisté zrakům dětinným ono veselé skupení hrajících
si dítek. Ale i tyto ustaly ve hře své
a pohlížely na dráteníky; jedno s jakousi bázní, jiné opět, jak se podobalo, s velikým potěšením. Byly by
se rády přiblížily a zeptaly hošíka
dráteníka, co umí drátovati, ale bály
se starého drátaře.
To zpozorovav Ondra, promluvil
k dětem, aby se nebály a vesele si
hrály dále. Než nastojte! Jako když
dravý stříž mezi dovádivé vjede
vrabečky, tak polekal Ondrův hluboký, ale přívětivý hlas veškeré
děti. Jedním skokem byly všechny
tytam, jen dvě zůstaly chvilku státi
a ohlédnuvše se na Jeníka utíkaly
za druhými do domu. Byla to dceruška a hošík, děti domácího pána
a proslulého lékaře. „Matinko! Matinko!“ volali Lidunka a Mojmír
přikvapivše do světnice, „na dvoře
je ten hezký dráteníček, jehož jsme
včera potkali, víš, tam na náměstí,
a ondy viděli v kostele u sv. Jakuba.
Nesmíme-li si jej zavolati k nám?“
Ráda byla paní lékařová dětem
svým po vůli a těšilo ji velice, že se
dětem jejím zalíbilo v hošíku, jenž
od toho času, co ho byla v kostele u sv. Jakuba vroucně modliti se
viděla, vzbudil pozornost její. Děti
odběhly a za malou chvíli malého
dráteníčka přivedly.
„Viď, že máš hlad?“ ptal se as
sedmiletý Mojmírek přivedeného
Jeníka a jal se hned to a ono snášeti. Vděčně přijal Jeník, co se mu na
jídle podalo, a ukládal do kabelky,
aby se pak s Ondřejem o to rozdělil.
Z ostýchavých, ale slušných a jasnou mysl prozrazujících odpovědí
poznala paní lékařová, že Jeník
jest ubohým sirotkem, a dovolila,
aby každého dne se přihlásil a přijal, co mu ze zbytků obědu domácí podají. Od té doby docházíval
Jeník skoro každodenně do domu
lékařova a brzy ztratil onu ostýchavost, s jakouž obyčejně vstupujeme
do domu vznešených dobrodinců
svých. A jako dobré děti vůbec
mají k sobě přítulnost a rozdílu
mezi rodem a postavením neznají,

jinak-li k tomu zúmyslně vedeny
nejsou, tak i děti lékařovy chovaly
se k Jeníkovi laskavě a jako k sobě
rovnému. Jeník se stal každodenním hostem a navštěvoval, jak se
domnívati lze, s velkou ochotností
dům dobrodinců svých. Než tento
blahobyt neměl dlouho trvati. Září
se chýlilo ku konci a čas k odchodu nastával. Nerad se loučil Jeník
s městem tím, kde tolikého došel
útulku a srdečné útrpnosti. Když si
ale zpomněl, že uvidí drahou tetu
a sestru, zrychlil kroky své a veselé mysli nabyv pospíchal, jako
by již za branou uzříti měl ty, jež
vroucně milovalo srdce jeho.
***
Dědinka, rodiště Jeníkovo, pokryta byla podzimní chmurou a
smutno bylo v celém okolí jejím.
Ptactvo dílem poutichlo, dílem
pozalétalo do krajů teplejších a i
pastouškové na horách a pustinách
poumlkli, ba i štěkotu pastýřských
psů nebylo nikde slyšeti; bylo ticho
jako v hrobě kolkolem, jen kdo šel
dobou touto podle domu Rozárčina,
mohl zaslechnouti píseň, již, jak se
dle slabého a libozvučného hlásku
souditi dalo, děvče zpívalo. I byla
to skutečně Anka, sestra Jeníkova.
Ona často zpomínala na bratra svého a teď, když již mnohý z dráteníků z ciziny se byl navrátil, počala
neobyčejně tesklivou býti, takže ji
často starostlivá teta těšiti musela.
Zazpívala-li si, bylo volněji srdci
jejímu a i teta zapudila takto trudné
myšlénky, ježto den ke dni počínaly
trapnějšími býti. Ona toho nedala
sice na sobě velice znáti, nicméně
ale nejednou vzdychala potichu
a litovala toho, že byla tak zpozdilou a že svěřené dítko do cizích
rukou, do cizích vzdálených krajů pustila. Ovšemť nouze její byla
veliká a Ondřej pro svou poctivost
a dobré srdce známý; mohlať se v
pomoc a v ochranu Boží důvěřovati
a skutečně se často k Němu utíkala;
než jakési tísně a úzkostlivosti nemohla se nikterak zbaviti, když již
ten a onen z cesty své se navrátil,
zima se rychle přibližovati počala
a Ondřej s Jeníkem posud nepřicházel.
Právě dokončila Anka oblíbenou
píseň svou, an se dvé postav před
nízkým okénkem mihlo, a než se
nadála, vkročili do světničky Jeník
a Ondřej. Nastalo mlčení, neboť
ani Rozárka, ani Jeník, ani sestra
jeho neměli slov pro city radostného shledání. S očima zarosenýma vítala Rozárka příchozí dlouho
očekávané; blažený Jano líbal brzy
sestru, brzy tetu, až pak Ondřej přetrhl radostný výjev tento a zkrátka
vypravovati počal o letošní cestě
své. Tu se pak jal Jeník vyndávati
zachované šestáčky stříbrné, jež
mu Ondřej vezdy za krýcárky byl
vyměňoval, a dary, jež poslaly děti
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lékařovy sestře jeho Ance.
V chyžce Rózarčině počal opět
život veselejší a Jeník musel hned
to, hned ono sestřičce své vypravovati. Praha, kde byl toliké laskavosti
požíval, tanula stále na mysli jeho;
s řečí dětinskou vykládával o velikých domích a jich nádhernosti;
o kostelích a jich kráse; o pěkných
paničkách a jich hedbávných šatech; o stříbře a o zlatě, jež se všudy
jen lesklo jako perlová rosa v záři
vycházejícího slunce.
***
Jaro se již opět probudilo; nad
miloznikajícím osením vznášeje
se ku blankytu nebes prozpěvoval
skřivánek raný; sem tam kvítek
poloprobuzený pohlížel vděčně ke
slunci; na výsluní dýchala země
mladistvou silou: když mezi četnými obyvateli Prahy za město
spěchajícími i paní lékařová se
nacházela s dětmi svými, aby použili zdravého povětří a zároveň se
podívali na zahradu, jižto byl manžel její nedaleko za branou Novou
pronajmul.
Paní lékařová neopomenula upozorniti děti své na krásu budící se
přírody a poučiti je o Tom, jenž
celý svět krásou odívá. Tu kvítko
ze země pučící, tam zas plesavý
skřivánek a tu opět něco jiného podalo jí příležitost k milé a poučné
rozmluvě. I byla by hodná a nábožná paní ještě déle pokračovala
v zajímavé řeči své o kráse přírody,
o velebnosti Toho, jenž ji v šat tak
velkolepý obláčí a člověku příjemnou činí; než najednou nový předmět naskytl se zrakům rodinné této
společnosti. Byl to drátař, jenž bezpochyby buď ještě za zimy ze vzdáleného domova vyšel, anebo někde
v okolí pražském byl přezimoval.
„Ale matinko, kdypak přijde
zas ten mladý drátaříček?“ tázal se
Mojmír zároveň se sestrou svou.
„To ví sám Pán Bůh, milé děti; ten
hošík bydlí daleko od vás, a kdož
ví, je-li na živě.“
„Ach, snad by neumřel?“ zastýsknul si soutrpný chlapec, „vždyť
nám slíbil ten starý drátař, že Jeníka
přivede zase zjara s sebou?“
„Možná, možná, děti moje, ale
tam za horami není tak brzo jaro
jako u nás; tam v otčině jeho zajisté
ještě panuje zima.“
Paní lékařová se nemýlila v důmění svém. Tatry obývané chudým,
ale poctivým, pracovitým klidným
rodem slováckým náležejí k oněm
podivuhodným horám, ježto až do
hlubokého léta v roklinách a slujích chovají sněh a led. Známať
jsou tam místa, kde i po celé léto
led nerozmrzá, kam ani slunce, ani
teplý větřík neproniká. Tuť ovšem
později nežli v sousedné Moravě
a v Čechách procítá jaro; slunce
potřebuje dlouhý čas, než rozvlaží

hory a doly, a jim také dříve svého
blahodějného tepla odjímá. Dlouho
musí rolník čekali, než mu lze půdu
okopati a zaseti; dlouho musí čekati
pasáček, než mu pokyne travička,
aby vyvedl stádo své pod širé nebe;
dlouho čekají lesy na své pěvce,
stráně na jarní květ; než nikdo nebyl snad tak nedočkavý jara jako
náš Jeník; on se nemohl jara ani dočkati. Mocně ho cosi táhlo do širého světa. Teta Rozárka odkazovala
pořád na příznivější počasí a Ondřej
se jaksi nechystal k obyčejnému výletu. Konečně odhodlal se Ondřej,
že se za týden na cestu vydá, a Jano
nepřestával tetu prositi, až i ona hocha poctivému příteli opět svěřila
a do světa propustila. Byloť jí jaksi
bolestno, sirotka takořka vyháněti
z domu svého, ač i letos všeobecná
nouze nepřestala trápiti jak zámožné, tak chudinu.
„Ale cožpak nedůvěřujete v Boha?“ domlouval jí Ondřej přítel,
„Pán Bůh má všudy dobré lidi
a ti, tak slýchám na Moravě i v Čechách, mají pro Ondru vezdy něco
k obživení. Či snad se nedůvěřujete
ve mne?“
„Uchovejž Pán Bůh, dobrý příteli, a odplatiž snaze vaší, ale já
takhle myslím, že aby...“
„Aby,“ doložil Ondřej, „abyste
se starala o Anku a já se postarám
o Jeníka.“
„Viď Jano, že se nám nevedlo
zle,“ pravil chlapcovi, „Pán Bůh nás
zachoval vloni, i letos jsme v rukou
jeho. Než letos podíváme se dále,
jelikož jsi byl tak čilý, milý hochu,
vloni že jsem sotva já starý rumpál
postačil tobě.“
„Dále, a ne do Prahy?“ tázal se
Jeník, jehož radost kaliti se počala
posledním doložením Ondřejovým.
Než Ondřej nedbal otázky této a jen
Anka tvrdila, že se zajisté jinam
odebrati nesmějí. „Vždyť,“ kárala
bratra svého, „vždyť tam má Jano
také přátely, a sice přátely milejší
nad vlastní tetičku a sestru. Není-liž pravda, že se těšíš na Mojmíra
a Lidunku?“
Jeník se zamlčel a jakýsi stud polil tváře jeho. „Ano, ano!“ ozýval se
utajený hlas v útlé duši jeho, až pak
se prodral a hoch jako z radostného
sna probuzený zvolal: „Kdybych je
jen uviděl opět! Těším se na hodného Mojmírka a na přelaskavou
Lidunku. Oni ti zas něco pěkného
pošlou. Oni jsou tuze hodni!“
„Ano, jsou,“ zvolalo děvče
myslíc na milé přinesené dárky.
„Vyřiď jim tam všechněm ,Zaplať
Pán Bůh a srdečné pozdravení.“
An takto děti na své dobrodince
zpomínaly, loučil se Ondřej s tetou Rozárkou, a než vypršel týden,
byli opět pohromadě, aby na delší
čas se rozešli.
Pokračování příště
-jp11. strana

INZERCE,
ŠKOLSTVÍ RŮZNÉ

Výstava nejkrásnějších růží světa KORDES v Zahradním
centru „Strakovo“ v Bystřici nad Pernštejnem
Na konci letních prázdnin 29. 8.
2015 proběhla v Zahradním centru „Strakovo“ ( ZC ) výstava růží
KORDES. Růže KORDES pochází
od světoznámého pěstitele W. KORDES´Söhne z Hamburgu a již více
jak 120 let patří ke světové špičce
v oboru šlechtitelství růží. Poděkování
patří především paní Ing. Prouzové,
která zastupuje společnost KORDES
v České republice a přijala pozvání
na výstavu. Pěstitelé růží si jistě přišli na své. Prezentovalo se celkem
30 odrůd růží odlišných barev a vůní
v 5 L kontejnerech. Návštěvníci výstavy si také na výstavě mohli objednat
bohatý sortiment růží - od keřových,
pokryvných, ale také pnoucích růží
s dodáním vybrané odrůdy na jaro
2016. Zahradní centrum „Strakovo“
stále ještě přijímá objednávky růží
KORDES ve 2l kontejnerech s dodáním na jaře příštího roku.
Výstavu růží KORDES provázela
po celý den ve čtyřech 20 minutových blocích květinová a módní přehlídka na téma:
KRÁLOVNA KVĚTIN…aneb,
jak se „KRÁSA snoubí s NÁDHEROU“.

Kostýmy na přehlídku zapůjčila
paní Irena Šikulová z oděvního originálu IN-SPIRACE.
Hlavním programem přehlídky
byla prezentace ﬂoristického umění
na téma květinová móda. Floristky
zahradního centra předvedly na modelkách, že ve ﬂoristice se fantazii
meze nekladou. Fotograﬁe z módní
květinové přehlídky naleznete na
facebooku a na stránkách společnosti
www.zcstrakovo.cz
Zahradní centrum poprvé otevřelo
přístup veřejnosti na střechu pavilonu,
kde právě probíhala módní přehlídka

květinové ﬂoristiky. Zahradní centrum
připravilo návštěvníkům nevšední
zážitek, doplněný nádherným slunečným dnem, občerstvením z bystřické
pizzerie Di Pietro a ochutnávkou vín
z Vinařství Žůrek Žeravice, kterou zastupovala Vinotéka u Alberta.
Dále ještě nesmíme opomenout paní
Juranovou z ﬁrmy ZC Jindřichův Hradec, která na výstavě poskytovala poradenství na téma ošetřování rostlin proti
škůdcům a chorobám. Zaměstnanci
zahradního centra by touto cestou rádi
poděkovali všem návštěvníkům a partnerům za důvěru a věří, že se jim jejich
výstava líbila.
Na příští rok připravuje zahradní
centrum bohatý
kalendář akcí
a my doufáme,
že si každý milovník květin a
zahrad přijde na
své. V nejbližších dnech začne
prostory zahradního centra zaplňovat dušičková a podzimní

CO TAKHLE UNIKÁTNÍ STEZKU?
Putování s turisty lesem mezi Lískem, Vojtěchovem, Zubřím a Koníkovem přineslo některým mnohá
překvapení. Těch unikátů, co tu uviděli!
Třeba pomník posledního vlka!
Kde jinde něco takového mají? Na
Vysočině maximálně u Jinošova.
O kus dále jsme stáli u památníku,
kde hrabě zastřelil jedinou ranou tři
srnce. Tak tohle nemají nikde jinde!
Následoval smírčí kámen U Pytláka z nedvědického mramoru s nádherným nápisem, křížem, puškou
a letopočtem 1569! Kde mají podobně starou a krásnou památku? A
to není v tomto lese všechno! Je tu
Památník Broučků s báječnou vyhlídkou, Krejčího kámen u Vojtěchova, Kubíkův kámen u Zubří, je
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Nevíte, kde hledat rozmanitá bystřická
sportoviště, kam za tenisem, fotbalem, hokejem či kde si zaplavat? Chcete relaxovat
v Edenu, muzeu veteránů či v městském
muzeu? Hledáte saunu, solnou jeskyni
či ﬁtnesscentrum? K tomu a mnoha
dalším volnočasovým činnostem
vás nasměruje nový leták, který
vydalo Město Bystřice. Autory textu jsou Radek Vojta
a Vladimír Vecheta, fotila řada autorů, graﬁcky
zpracovala Janka Soukopová. Vyzvedněte si
v TIC v Bystřici nad Pernštejnem.
-HJ24
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naučnou stezku? Nabídnout lidem
věci hodnotné a originální? Naučná stezka by měřila jenom pár kilometrů a nabídla by program opravdu záviděníhodný!
Určitě by vstrčila do kapsy kdejaký kýč!
Hynek Jurman

VODOMIL
FINIŠUJE
Sbírat razítka a vyplňovat legitimace mohou účastníci vědomostní
a poznávací soutěže S Vodomilem
Zubří zemí ještě do konce října
2015. Do 27. listopadu pak musí
odevzdat či odeslat legitimaci na
TIC v Bystřici n. P.
Losování úspěšných účastníků
o hlavní ceny (jízdní kolo, dárkové
poukazy, romantické večeře, vstupenky, vouchery...) proběhne během
Vánočního koledování 28. 11. 2015.
Volnou vstupenku do Městského
muzea v Bystřici a VIP vstupenku
do Westernového městečka Šiklův
mlýn získají všichni úspěšní řešitelé.
-HJ-

DȜLEŽITÉ UPOZORNǍNÍ
ǁESKÁ POJIŠȑOVNA
kanceláʠ Josefa Kuɗery

bude PȈESTǍHOVÁNA

od 1. listopadu 2015 do budovy ɗ. p. 18
na Masarykovɣ nám. v Bystʠici n. P.
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tu Stopa Járy Cimrmana, prameny
Bystřičky, hluboké lesy, je to prostě
plno zajímavostí! Jen ty pomníky by
potřebovaly opravit a restaurovat.
Už dávno máme k těmto jedinečným objektům literárně zpracované
příběhy. Zajímavé a napínavé. Co
tedy opravit památníky a vytvořit

ﬂoristika, na kterou naváže v době
zahájení adventu 2. prodejní vánoční
výstava, která se uskuteční již v sobotu 21.11.2015. V sobotu 05.12.2015
chystá tým
zahradního
centra
pro
děti a rodiny
tvořivou dílnu adventní
f l o r i s t i k y.
Doufáme, že
nás opět přijde jako v minulém roce
navštívit s nadílkou Mikuláš s čerty.
O aktuálních
akcích budete
informováni
na stránkách
zahradního
centra „Strakovo“ a facebooku.
Na Vaši
návštěvu
se těší tým
Zahradního centra „Strakovo“.

Jedná se o budovu se zelenou fasádou

pʠímo naproti ǁeské poštɣ.
Bližší informace na tel. 725 153 501
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Kapela Fency vznikla 28. října 1995. Byla
to sobota v Image Baru. V tu dobu již
Lukáš pravidelně asi dva měsíce hrával
v černém divadle Image v Pařížské ulici
s kapelou Lazy Bones.
Byla to první Lukášova česká kapela, jejíž ostatní čle- jmenovala na Task a dodnes vlastně není jisté :-),
nové, bohužel, nebyli příliš zvyklí na italské tempera- jak se kapela jmenuje a používají se oba názvy.
mentní chování.
V lednu 2001 Lukáš spolupracoval s Karlínským SpekNelíbilo se jim, že tehdy jejich sedmnác letý pia- trem. Jednoho dne tam měl mít přednášku o Beatles
nista a zpěvák během vystoupení skákal po pia- a poté koncert. Zde se náhodně potkal s kytaristou
nu, lezl po něm a dělal striptýzy... Přesto, že tohle Jirkou, který tu zkoušel se svou big-beatovou kapelou.
lákalo fanoušky a diváky mnohem více, než teh- Jirku nadchl Lukášův hlas, a tak ho vzal do kapely jako
dy ještě hrubě amatérská hudba, co z chlapců lez- zpěváka. Postupem času se však ukázalo, že s kapela, Lukáš byl tedy z kapely jednoduše vyhozen. lou to nikam moc nevede, a tak Lukáš nabídl basákovi Tomáši Hurychovi místo ve své kapele Task. Tomáš
Jenže podniky, ve kterých kapela v té době vystupo- tedy v roce 2003 vystřídal basáka Jirku Pilaře, který z
vala, chtěly Lukáše a nechtěly čtyři “tvrdá Y“, co stála kapely odešel po dlouhých pě letech. A o rok poznehybně na podiu a neuměla hrát... Lukáš měl tedy ději se také kytarista Jirka se stal členem kapely Task.
před sebou těžký úkol: Zůstaly mu sjednané termíny, asi 8-12 koncertů za měsíc, ale neměl kapelu, Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem hrají již asi pět let. S
která by je odehrála. Tak narychlo sestavil kapelu Ondrou Skoumalem se Lukáš naposledy viděl v roce
Fancy. Název byl určen náhodným otevřením an- 2002, kdy se po záplavách šli podívat do Ondrova bytu
glického slovníku... Tehdy začalo nesmírně dlouhé v Karlíně na jejich nahrávací studio, které bylo totálně
kamarádství s bubeníkem Mar nem Švubem, který vyplaveno a zničeno... Nyní již má kapela vlastní nahráv kapele hraje dodnes. Kapela Fancy měnila často vací studio, kde vznikají všechny jejich skladby, které
hráče a dokonce i název. Jelikož v Image Baru teh- se objevují i na koncertech... -->h p://task.muzika.cz
dy měli divadelní představení s názvem Fancy, kapela se přejmenovala na Fency, aby se to nepletlo. Sláva, kterou si Lukáš vždycky sliboval a přál, přichází
velmi pomalu a postupně a možná nikdy nebude tak
V kapele se vystřídalo mnoho hráčů. Někteří vydrželi velká, jak by si ji kapela představovala a zasloužila...
pár let, někteří jen jeden večer... Petr Koranda, Jirka Ale hlavní je dělat to, co člověka baví!
Pilař, “Hona“ (z kapely Classic Rock And Roll Band
Pepy Pilaře), Dan Kozel, Adam Lešikar (z kapely And
//www.lukastaverna.cz/
The End). V roce 2001 se náhle objevil Ondra Skoumal, se kterým Lukáš nahrál desku Chiodo Fisso. A
Lukas Taverna
protože v tomto tandemu byly nahrány všechny náU svatého Ducha 3 Prague 1 -11000
stroje a zpěvy na desce, vznikl název TASK, složený
phone:00420775098023
ze jmen TAverna a SKoumal, aby se mto odlišili od
www.lukastaverna.cz
kapely Fency. Jenže postupně se kapela Fency přelukastaverna@email.cz

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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RETROSPEKTIVA LEOŠE BOČKA
V sobotu 3. října
zahájil
v
bystřickém
městském
muzeu
svou retros p e k t iv u
výtvarník
Leoš Boček. Rodák
z Louky u
Kunštátu začínal jako samouk, později si neformálně doplnil vzdělání u
Miroslava Netíka a Petra Skácela. Na
vernisáži, která byla současně oslavou
jeho 60. narozenin, k nimž mu přišla blahopřát řada přátel a milovníků
umění, představil stěžejní body své
více než třicetileté tvůrčí dráhy.

Od počátku se soustředil na lidskou
postavu, a to jak v drobných kresbách,
tak v graﬁkách. Po počátečních experimentech se suchou jehlou, akvatintou či leptem našel vlastní cestu,
na kterou ho navedla jeho původní
profese truhláře. Z překližkových
a dřevotřískových desek vznikaly
prosté pohledy na venkovská zákoutí či intimní domácí zátiší. Jakmile si
dokonale osvojil novou techniku rytí,
škrábání a drásání dřevotřísky, vrátil
se zpět ke svému stěžejnímu tématu.
Výsledkem byl cyklus velkoformátových černobílých graﬁk, na nichž
detailům ﬁgur propůjčuje jejich umístění před prázdnou plochu nevšední
monumentalitu. Protějškem fyzicky
nesmírně namáhavého ručního tisku
z výšky se stala neméně náročná technika opracování sololitových štočků

na cirkulárce. Takto vzniklé abstraktní graﬁky – v díle Leoše Bočka spíše výjimečné – jsou vlastně
přímým záznamem souboje člověka a stroje.
Vedle graﬁckých technik ovšem
Leoš Boček nezanevřel ani na milovanou kresbu, v níž se s novým tisíciletím stále více prosazovala barva.
Námětem jeho expresivních prací
je nezřídka soupeření mužského
a ženského principu, ale též zvířecí,
konkrétně psí a koňské ﬁgury. Tato
tvůrčí etapa byla bohužel přerušena
v roce 2012, kdy umělce postihla
mozková příhoda, jež zasáhla pravou část jeho těla. Již během rekonvalescence však zkoušel kreslit

levou rukou nemocniční výjevy, které
rozechvěnými a jakoby nejistými liniemi
zachycují křehkost lidské existence.
Pouze zlomkovitě – v podobě hravých asambláží z nalezených předmětů – představuje výstava díla sochařská.
Leoš Boček, iniciátor bystřických slévárenských sympozií, se totiž věnoval
hlavně plastice monumentální. Přímo
na bystřickém Masarykově náměstí stojí nenápadný Patník pro psy, v polích za
rodnou Loukou se zvedá kovový kříž
a již několik let zpříjemňují jeho dřevěné
sochy v Maloměřicích Brňanům vycházky kolem Svitavy.
Leoši Bočkovi, dnes již stálici v plejádě bystřických výtvarných umělců, nezbývá než popřát mnoho tvůrčích sil do
dalších let
a publikum
minimálně
stejně nadšené, jako bylo
na vernisáži. Výstava
v půdní galerii bystřického městského muzea
potrvá až do
poloviny listopadu.
Jan
Pulkrábek

Patříme ke světové špičce ve výrobě utahovacího nářadí pro
profesionální použití. V České republice působíme již 20 let a
jsme součástí německého koncernu Wera. Jsme certiﬁkováni
dle norem ISO 9001, 14001 a 18001. V současné době
zaměstnáváme 550 pracovníků.

Pro posílení našeho týmu nyní hledáme pracovníky nebo pracovnice
na tyto pozice:

SKLADNÍK
Náplň práce:
Požadujeme:
 práce s počítačem
 SŠ nebo SOU
 manipulace s břemeny
 znalost práce s počítačem
 provádění naskladňování a
 manuální zručnost (zvedání
vyskladňování výrobků a
těžkých předmětů)
obalového materiálu
 práce v dvousměnné provozu
Uvítáme:
 praxi v oboru, není však podmínkou

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ/SOUSTRUŽNÍK
Požadujeme:
 SŠ nebo SOU s technickým
zaměřením (nejlépe zaměření
strojírenství)
 práce s počítačem

Uvítáme:
 praxi na CNC strojích nebo
v oblasti soustružení

Pro tyto pozice nabízíme:
 po zapracování dlouhodobě
perspektivní zaměstnání
 zajímavou práci, možnost
osobního růstu
 mzdové ohodnocení
odpovídající hledané pozici

 beneﬁty (týden dovolené
navíc, příspěvek na stravování,
provozování sportovních aktivit;
po zapracování příspěvek na
životní nebo penzijní připojištění)
 zázemí mezinárodní společnosti

Oslovila Vás naše nabídka? Pak se zapojte do výběrového řízení a zašlete
písemnou žádost spolu s životopisem na adresu: Wera Werk s.r.o.,
Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, resp. e-mail: prace@
werawerk.cz Další dotazy rádi zodpovíme na tel. 566590824, 566590823.

www.werawerk.cz
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KULTURNÍ
INZERCE
DŮM

PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LISTOPAD 2015
Středa 4. listopadu – velký sál KD – 19.30
KONCERT JUMPING DRUMS
TOUR MYSTIC 2015 BUBENÍKŮ IVO BATOUŠKA
Koncert bubeníků přináší zcela novou mystickou koncertní show. Pečlivě vybrané rytmy, zvukomalebné
melodie cizokrajných hudebních nástrojů, zpěv i jemná řeč světla a tmy,
dají prožít něco nepopsatelného.
Vystupte na chvíli z rychlíku života
a prožijte mystické splynutí hudby
s vaší duší, myslí, srdcem i tělem.
Turné u příležitosti 15 let trvání na
hudební scéně. V kapele Ivo Batouška se vystřídalo za 15 let mnoho
muzikantů. Tvář ale zůstala. Rukopis a invence Iva Batouška je nezaměnitelná a charakteristická, tak
jako jeho tvorba v podání Jumping
Drums.
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: KD
Čtvrtek 5. listopadu – velký sál KD
– 18.30 - 22.30
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společenské výchovy, hraje TATA-BAND
pod vedením J. Kučery. Vstup pouze
ve společenském oblečení!
Vstupné: 70 Kč
Předprodej: KD
Sobota 7. listopadu – velký sál KD – 15.00
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
JAK FRANTIŠEK POMOHL
MAJDĚ A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO
Hrají: MAGDALENA REIFOVÁ,
PETR VACEK a FRANTIŠEK
Dětmi oblíbený František z Kouzelné školky se představí poprvé bystřickým dětem!
Cestovní Kouzelná školka s Majdou,
Petrem i Františkem je zábavné a písničkové představení, určené všem
malým divákům. Majda i Petr provedou děti napínavými situacemi
v tajemném prostředí divadel či kin.
Pomáhat jim bude skřítek František
z Fanfárie. Délka vystoupení: 55
minut
Vstupné: 130 Kč /děti do 3 let bez
nároku na místo zdarma/
Předprodej: KD
Neděle 8. listopadu – velký sál KD –
14.00
7. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Setkání hráčů na všechny druhy harmonik.
Na závěr se představí populární
ZUBERSKÁ ŠESTKA. Moderuje:
MARCELA RENÁTOVÁ
Vstupné: 60 Kč
Úterý 10. listopadu – velký sál KD
– 10.00 hodin
KINO
ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost
22 Kč
Úterý 10. listopadu – malý sál KD
– 19.30

KONCERT KPH
WIHANOVO KVARTETO
LEOŠ ČEPICKÝ – housle
JAN SCHULMEISTER - housle
JAKUB ČEPICKÝ – viola
ALEŠ KASPŘÍK - violoncello
Wihanovo kvarteto patří mezi přední
smyčcové komorní soubory. Kvarteto založené v roce 1985 si získalo
mimořádný věhlas za interpretaci
jak českého repertoáru, tak i mnoha
děl kvartetního repertoáru období
klasicismu, romantismu i děl moderních.
Wihanovo kvarteto je vítězem Mezinárodní interpretační soutěže
Pražské jaro 1988, vítězem London
International String Quartet Competition 1998, vítězem mezinárodní soutěže komorní hudby Trapani
1990 v Sicílii, laureátem Svátku
komorní hudby v Osace 1996, což
vyústilo v každoroční nová pozvání
do Japonska. Kvarteto je nositelem
nejvyššího ocenění R10 prestižního
francouzského hudebního časopisu
Repertoire za nahrávku CD Schönberg, Pﬁzner a nositelem nejvyššího
ocenění „5 ladiček“ francouzského časopisu Diapason za nahrávku
kvartetní tvorby Hugo Wolfa. www.
wihanquartet.co.uk
Generální partner koncertů KPH –
Rathgeber, k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Čtvrtek 12. listopadu – velký sál KD
– 20.30
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÍ
Lektoři taneční školy STARLET Brno
Přihlášky v kanceláři KD
Neděle 15. listopadu – velký sál KD
– 18.00 hodin
Pořádá: SONK z.s. při ZUŠ
KONCERT
NEZMAŘI, ORCHESTR NĚHOSLAVA KYJOVSKÉHO A
HOSTÉ
Uslyšíte staré známé skladby, ale
i nové písně z CD Stopy bláznů
v aranžích pro symfonický orchestr.
Vstupné: dospělí 120, děti a studenti
70 Kč. Předprodej: Turistické informační centrum a KD BnP.

Vinařskou tradici zdědili po rodičích
s tím, že svoje vinařství začali cíleně
budovat v roce 1998. Až v roce 2003
vstoupili s víny na trh. Vinařství je
členem Cechu vinařů Nový Šaldorf.
Účinkují: Cimbálová muzika Hudci z Kyjova; Aleš Smutný - primáš,
Zdeněk Frolec - kontrabas, Jiří Frolec - viola, Antonín Horehleď - cimbál. Hlavním reklamním partnerem
je ﬁrma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 100 Kč Předprodej: KD
Sobota 21. listopadu – velký sál KD
– 8.30 – 15.00
Pořádá: SSK 0303 Bystřice n. P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
ve střelbě ze vzduchových zbraní
Disciplíny a kategorie: VzPu, VzPi –
muži, junioři, ženy, juniorky, dorostenci, dorostenky, mládež
Úterý 24. listopadu – velký sál KD
– 19.30
ZÁBAVNÝ POŘAD TRAVESTI
SKUPINY
HANKY PANKY – ILUZE
Nová travesti show bývalých členů
SCREAMERS – Vojty, Saši a Sergeje … vlastně slečen Nadji, Saši a Valerie, dále Stefany a Jennifer.
Rádi sníte, iluze Vám nejsou cizí,
ale dokážete se vyrovnat i s deziluzí? Ukážeme vám, že ne vždy je
realita taková, jaká se na první pohled může zdát. Ostatně, zdání klame. Představíme vám svět ve všech
možných podobách, proměnách a
transformacích a těm, kdo rádi nosí
růžové brýle, otevřeme oči (alespoň
na chvilku).
Nechte se ovlivnit tou nejsilnější
magií – magií humoru a radosti,
nechte si vykouzlit na tvářích zcela
reálný úsměv.
Upozornění: Představení není vhodné pro osoby, které nerady sní!
Vstupné: 180 Kč Předprodej: KD
Čtvrtek 26. listopadu – velký sál KD
– 10.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
TRAMPOTY ČERTÍKA

CULÍNKA aneb ČERTOVSKY
VESELÝ MUZIKÁLEK
Uvádí: Divadlo KAPSA Andělská
Hora
Pohádkový příběh o dvou rozpustilých čertech, o závistivé a mocichtivé paní Hárakšandě, o smutné princezně Amálce, o zamilovaném čertíkovi Culínkovi, ale hlavně o pekelné
perle pro štěstí, která pohádku trošku
zamotá, zlé potrestá, nástrahám odolá a která nakonec z čertíka člověka
udělá. Režie: Vlastimil Fischer
Délka cca 70 minut. Určeno dětem
MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: MŠ, ZŠ 45 Kč, veřejnost
50 Kč
Sobota 28. listopadu – Masarykovo
náměstí – 13.00 – 17.30
Pořádá: Město Bystřice n. P., KD,
městské muzeum
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ aneb
OTEVŘENÍ ADVENTU 2015
Vystoupení dětí škol a zájmových
organizací, řemeslné dílny, Ježíškova pošta, výstavy v městském
muzeu, soutěž „Bystřická vánočka
2015“, vyhlášení vítězů soutěže
„Vodomil 2015“, slavnostní rozsvícení vánočního stromu s pěveckým
sborem ALTER EGO. Občerstvení
zajištěno.
Připravujeme v prosinci:
4. 12. Wind Ensemble - koncert KPH
10. 12. Věneček
15. 12. Ochutnávka vín
19. 12. Koroužanka - vánoční koncert
11. 12. Petr Bende - vánoční koncert
31. 12. Silvestr na náměstí
Možnost zakoupení vstupenek, poukazů v dárkové úpravě.
Prodej vstupenek /pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz, www.kdbystricenp.cz
Pondělí - čtvrtek: 8.00 – 11.00 /kancelář/, 15.00 – 17.00 /pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před
každým představením.
Změna programu vyhrazena!

Pondělí 16. listopadu – velký sál KD
– 20.00
Pořádá: Student. klub při VOŠ a SOŠ
STUDENTSKÝ BÁL
Hudba: PIKARDI
Taneční vystoupení v průběhu večera, tombola.
Vstupné: v předprodeji 120 Kč, na
místě 150 Kč. Předprodej: kancelář
školy, tel. 566 686 425
Pátek 20. listopadu – malý sál KD –
19.30 hodin
53. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace Vinařství rodiny Nápravovy, Nový Šaldorf

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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IT specialisti z Brna vysázeli v Bystřici nad Pernštejnem 150 nových stromů
Sto padesát nových stromů vysázeli IT specialisti z brněnských ﬁrem
Kentico a Clevermaps druhou říjnovou sobotu v Bystřici nad Pernštejnem. Výsadba proběhla v rámci dlouhodobé akce Trees for bugs (česky
„Stromy za chyby“), v níž se Kentico zavázalo za každou chybu, kterou
zákazníci v jejím softwaru objeví, vysadit jeden strom. Od roku 2009
její zaměstnanci vysázeli bezmála 1 500 stromů, tentokrát se k nim poprvé připojili také zaměstnanci další brněnské IT ﬁrmy Clevermaps.
Do sázení v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem se zapojilo 75

16. strana

zaměstnanců Kentico Software i se
svými rodinami. Celkem vysadili

120 stromů, 19 kolegů z Clevermaps
pak zbylých třicet. Mezi druhy sázených dřevin byl javor, olše, jeřáb,
bříza či planá jabloň. Podstatu dlouhodobé akce Trees for bugs popisuje
zakladatel a CEO Kentico Software,
Petr Palas: „V každém rozsáhlém
softwaru, ačkoli je pečlivě otestovaný, se mohou objevovat chyby. Nechceme je jakkoli zatajovat, naopak

se vůči našim zákazníkům snažíme
být maximálně transparentní. Proto
jsme je už před lety vyzvali, aby nás
na každou chybu aktivně upozornili.
Náš závazek je pak chybu do 7 dnů
opravit a za každou z nich vysadit
strom. Klienti nám tak pomáhají nejen vylepšovat náš produkt, ale také
životní prostředí.“

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Výlet Zubří stopou
po Bystřicku
V sobotu 3. října se na 70 chodců a cyklistů vydalo za slunečného
počasí na turistický pochod Zubří
stopou po Bystřicku, jehož druhý
ročník startoval z Centra EDEN.
Na trase 6, 15 a 27 km se vyznavači turistiky mohli vydat po zajímavostech města Bystřice nad
Pernštejnem, k vesničkám Vrtěžíř
a Kozlov nebo k zřícenině Zubštejna
a do údolí řeky Svratky. Pro cyklisty
byla připravena 38 km dlouhá trasa
kolem Zubštejna a Vírské přehrady.
Všichni účastníci se úspěšně vrátili
na základnu v areálu Centra EDEN,
kde na ně čekala odměna a pamětní list za úspěšné absolvování trasy.
Mnozí načerpali v areálu síly, posilnili se výborným pivem, moštem,
klobásou anebo buchtami a mohli
vyrazit zpátky domů. Díky všem za
účast, pomoc, podporu a na shledanou v příštím roce.
Lenka Víchová
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"AA" v Bystřici nad Pernštejnem
Je to nezávislé sdružení lidí léčících se se závislostí na návykových
látkách i těch, kteří se obávají tohoto návyku. Tito lidé spolu sdílejí své
zkušenosti, sílu a naději, že dovedou
vyřešit svůj problém a pomoci i ostatním k uzdravení.
Jde o závislost na alkoholu, na drogách, na gamblingu, chorobné závislosti na shromažďování majetku, na mobilu a další.
Máte-li jakékoli dotazy nebo byste se rádi dozvěděli další
podrobnosti, kontaktujte nás na telefonním čísle:

732 512 036
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko
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Rybářské závody ARGENTINA 2015
V sobotu 22. 8. 2015 se za krásného
slunečného počasí konaly tradiční rybářské závody na rybníku Argentina.
V dopoledních hodinách soupeřila
kategorie dospělých a odpoledne proběhlo klání v kategorii dětí. Do závodu
dospělých se přihlásilo 48 soutěžících.
Přestávku vyplnila tombola, kde bylo
plno věcných cen a samozřejmě nechybělo ani občerstvení. Půl hodiny

po poledni, kdy závod končil, proběhlo vyhlášení výsledků. První místo obsadil Josef Svoboda z Dalečína , druhý byl Lukáš Zítka z Bystřice a třetí
Stanislav Rambousek z Třebíče. Nejúspěšnější ženou byla Milena Bauerová z Bystřice. Celkem bylo uděleno osmnáct cen, tou první televizor.
Hned po té nastoupilo na pomyslnou
startovní čáru naše rybářské mládí.
Účastníků bylo 31. Boj to byl lítý, takže přestávkové pohoštění v podobě limonády, klobásy a nějaké té sladkosti
přišlo všem vhod. V sedmnáct hodin
byl odtrouben konec soupeření. Na
všechny závodníky bylo pamatováno
s nějakou cenou a první tři si odnesli
i poháry. První místo obsadil Marek
Zika z Bystřice, druhý byl Radim Klusák z Dalečína a jako třetí se umístila
Zuzana Adamovská z Bystřice.
Děkujeme všem přihlášeným za
účast v závodě. Poděkování patří všem
sponzorům a hostům. Děkujeme
i všem, kteří se zasloužili o organizaci
závodů.
Výbor MO MRS Bystřice n. P.

BK ZUBŘI BYSTŘICE
ZAHAJUJÍ ČINNOST
Výstavba zimního stadionu
v Bystřici vzbudila ve městě velký zájem o hokej. V květnu roku
2015 vznikl nový sportovní oddíl
– Bruslařský klub Zubři Bystřice. V klubu jsou momentálně dva
oddíly, a to oddíl mládeže a oddíl
mužů. Mládežnický oddíl začal
s pravidelnými tréninky v září a
nábor do oddílu probíhá každé
úterý od 15:15. Pravidelné tréninky jsou každé úterý od 15:45 a
každý pátek od 16:30. Všichni zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.

Oddíl mužů se v letošním roce
přihlásil do Krajské soutěže mužů
Vysočina. Soutěž hraje celkem
7 týmů a bude se hrát tří kolový systém s následným play off.
V neděli 11. října odehráli svoje
historicky první soutěžní utkání
proti týmu z Náměště nad Oslavou (v době uzávěrky nebyl znám
výsledek utkání). Více informací
o klubu, informace o Bystřické
hokejové lize a rozpis ledové plochy najdete na stránkách www.
bkzubribystrice.cz.

Dosud známé domácí zápasy
BK Zubři Bystřice : Telč
22.11. v 17:30
BK Zubři Bystřice : Velké Meziříčí
6.12. v 17:30
BK Zubři Bystřice : Zastávka
20.12. v 17:30
BK Zubři Bystřice : Veverská Bítýška 10. 1. v 17:30
Za BK Zubři Bystřice Lukáš Novák

Skautské středisko KLEN informuje
Je tu podzim, příroda se nám pěkně
vybarvuje, dny se krátí a ve vzduchu je
cítit závan zimy. Nám, skautům, začal
nový rok a s ním i očekávání, co vše
přinese. A tak se společně ohlédněme
za tím, co se událo a co nás čeká.
Uplynulý skautský rok byl ve znamení rozkvětu. Díky našim šikovným
vedoucím se nám podařilo přilákat
nové děti, které dobrodružný a pestrý
program zaujal. V dnešní době plné
elektroniky je občas složité připravit
lákavou činnost, ale kdo jednou ochutná kotlíkovou polévku, přespí pod širákem, přejde s veškerým vybavením na
zádech své první hory nebo se naučí
pomáhat těm, kteří to potřebují, pozná
kouzlo skautingu. Když se k tomu přidá skvělá parta, pak si můžete být jisti,
že jste našli kamarády na celý život, na
něž se ve chvíli nouze můžete spolehnout. A přesně takovou partu letos vytvořil skautský oddíl Třítečáci. Povedl
se jim totiž smělý kousek. Díky svému
odhodlání, skvělé spolupráci a snaze se
družině kluků i holek podařilo postoupit do krajského kola prestižních skautských závodů. A to kluci téměř dosáhli
na postup do celostátního kola, které
jim uteklo o pár bodů. Mnohé možná
vyvedu z omylu, když prozradím, že se
nejedná o žádné běhání po lese s vysíláním morseovky a poznáváním květin či
zvířat. Skauti musí například prokázat
znalost při poskytnutí první pomoci při
simulovaném, leč reálně vypadajícím
zranění. Musí zvládnout vyřešit krizové situace, které mohou nastat každý
den. Prokazují svoji fyzickou zdatnost
v terénu a v neposlední řadě i manuální zručnost. Zkrátka dovednosti, které
se jim budou v životě hodit. A o tom
je skauting především. Vychovával,
vychovává a dále vychovávat bude
schopné a společnosti prospěšné osob18. strana

nosti. Věděli jste, že skautem byl bývalý prezident Václav Havel, první člověk
na měsíci Neil Armstrong, herečka Eva
Holubová či světoznámý spisovatel
Robert Fulghum? Skauting možná
není tak „IN“, sponzoři raději podpoří
sportovní kluby a rodiče vidí větší smysl v kroužku tance či hokeje. My však
vidíme smysl v tom, že předáváme
skautské hodnoty prostřednictvím všestranného rozvoje dalším generacím a
jsme rádi za usměvavé tváře dětí, mající
radost z vlastnoručně vyrobeného luku,
společně uvařeného oběda či překonání vlastního strachu při stezce odvahy.
Kromě pravidelných schůzek a výprav se starám o naši základnu na Vojtěchově, kde jsme letos vysázeli nový
les. Stromy porostou s námi a budou

všem zúčastněným navždy připomínat,
že jejich práce měla smysl. V červnu
jsme pak ve spolupráci s našimi kamarády, Rytíři Země zubra, uspořádali tradiční pochodovou hru O poklad Pánů
z Pernštejna, odkazující na bohatou
historii našeho kraje. Středověká atmosféra, hry, rukodělné práce, noční
ohňové představení a závěrečná stezka odvahy skrz svíčkami a loučemi
osvětlený Zubštejn umocnily již tak
hluboký zážitek. Vrcholem skautského
roku byl indiánský tábor IŠI-TA-WAI.
Na dva týdny se jakoby zastavil čas a
děti i vedoucí si užívali krásné přírody
a nezapomenutelných chvil na našem
milovaném Vojtěchově. Závěr tábora
patřil druhému ročníku skautského
triatlonového závodu s názvem IRON
SCOUT. V naší zkrácené variantě vě-

hlasného Ironmana změřili závodníci
své síly v 250m plavání, 4km jízdy na
kole a 1.3km běhu, za což si zaslouží
velký obdiv. Poslední den byl ve znamení návštěv rodičů, pro něž jsme si
připravili nejoblíbenější táborové hry.
A letošní podzim? V září jsme se již
tradičně zapojili do pořádání charitativní sbírky SVĚTLUŠKA, pomáhající
nevidomým. Díky vám všem se nám
podařilo nasbírat 12000 Kč. Naplno se
nám také rozběhla činnost v oddílech
a v listopadu se opět po roce můžete
těšit na Skautský countrybál. Skauting
v Bystřici žije a budeme rádi, když nás
podpoříte nebo u nás necháte vyrůstat
své děti. Veškeré informace o naší činnosti můžete pravidelně sledovat na
našem webu www.skautbystricenp.cz
Se skautským stiskem levice
Luboš Gável - Upír

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE
RŮZNÉ

Zahájení výstavy Štěpánem Axmanem
Zařízení Oblastní charity Žďár nad
Sázavou slavila svátek sv. Vincence
z Paula, patrona charitních zařízení.
Svým pestrým programem obdarovali
uživatelé i pracovníci širokou veřejnost na Žďársku, Bystřicku a Velkomeziříčsku.
O zakončení oslav Dne charity (24.
9. 2015) se postarali uživatelé Rosy
– denního stacionáře a Včely – centra aktivizačních služeb pro seniory v
Bystřici nad Pernštejnem. Tito uživatelé zahájili výstavu výrobků zpracované Axmanovou technikou v městském muzeu. Vystavená díla vznikala
postupně v několikaměsíčním období,
kdy se pracovnice Rosy a Včely měly
možnost zapojit do projektu vedeného
Štěpánem Axmanem. Z Rosy paní
Renata Uhrincová a z Včely slečna
Jana Pospíšilová navštěvovaly ateliér
pana Axmana v Tasově, kde získávaly
nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti v technice modelování.
Poznatky poté přenášely do praxe
přímou činností s uživateli v keramických dílnách obou zařízení. „Za sebe
i za uživatele Rosy jsem ráda, že jsme
se v tomto projektu seznámili s novým
přístupem k práci s keramickou hlínou, který umožňuje vytvářet hezké
výrobky i lidem s postižením,“ říká
pracovnice denního stacionáře Rosa
Renata Uhrincová.
S Axmanovou technikou, která
prací s keramickou hlínou procvičuje
dlaně a prsty bez použití keramických
pomůcek a vody, byli spokojeni i sami
uživatelé. „Krabice od mléka, výkresy,
tužky, ﬁxy a my jsme začali co nejjednodušeji kreslit obličeje v různých
náladách. Pak se před námi objevil
kus šamotové hlíny. Bez nástrojů, jen
pomocí prstů, začalo podle náčrtu
modelování. Tápání, mnohdy beznaděj, ale také smích nad nepodařenými
nosy, se ozýval dílnou. Nakonec nás to
„chytlo“ a vše dobře dopadlo,“ přiblížila práci ve Včele jedna z uživatelek.
Modelování ve stacionáři hodnotila
také uživatelka Veronika: „Byla to
pro nás velká událost, moc jsem se na
výstavu těšila, i když jsem byla docela nervózní. Práce s hlínou mne baví
a ráda jsem vyzkoušela něco nového.
V modelování z hlíny chci pokračovat“, říká Veronika. Dobře odvedenou
práci v modelování představili uživa-

telé v městském muzeu. „Třešničkou
na dortu byla vernisáž, která nás hřála
u srdce. Pochvala od mistra Axmana
a hojná účast na výstavě stála za to.
Práce nebyla marná. Dík naší vedoucí Janě jsme něco dokázaly. A bude-li
pokračování, rády se zúčastníme“, dodává uživatelka Včely.
Zahájení výstavy se zúčastnil nejen
zakladatel techniky Štěpán Axman
s manželkou, ale také starosta města
Ing. Karel Pačiska. K atmosféře svým
vystoupením přispěl i komorní soubor
Alter Ego pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové. Výrobky uživatelů
charitních služeb budou v městském
muzeu ke zhlédnutí do konce měsíce

října. Po ukončení výstavy budou vystavené modely nabídnuty k prodeji.
Těšíme se na vaši návštěvu.

pracovníci a uživatelé Rosy – denního
stacionáře, Včely – centra aktivizačních služeb pro seniory



OČKOVÁNÍ
s MUDr. Lenkou Mičínovou
Sáblíkovou

Čtvrtek 29. 10. 2015 v 16.00 hod.
Na besedě se dozvíte o pravidelném či
nepovinném očkování a reakcích na ně.
Během přednášky je zajištěné hlídání
dětí. Občerstvení a materiály, které
obdržíte, jsou zahrnuty v ceně 50 Kč.
Po přednášce je možnost individuálního
poradenství. Zveme širokou veřejnost.
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www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
Drakiáda aneb "Když je podzim, pouštím draka"

POZVÁNKA NA HODY
Když podzim přebarví přírodu do mnoha barev a opadá listí
ze stromů, nastává čas konání hodů. „Čí jsou hody…. naše, čí
jsou dluhy…. muzikantů“, bude zanedlouho pokřikovat májová
chasa za doprovodu Bystřické kapely také v Písečném na tradičních Martinských hodech, které se slaví vždy první neděli
po svátku hlavního patrona, svatého Martina, tentokrát 15. listopadu. Oslavy začínají již v pátek předhodovou zábavou, kde
k tanci v místním kulturním domě bude hrát skupina Arzenal.
V neděli, po postavení hodové máje, udělení práva pořádat
hody a průvodu krojované hodové chasy po vsi, vyvrcholí oslavy na místní návsi ve 14.30 hod. Tyto budou poté pokračovat
odpolední a večerní zábavou. Na Martinské hody srdečně zvou
místní a přespolní občany ze sousedních i vzdálenějších obcí,
Sbor dobrovolných hasičů a hodová chasa z Písečného.
DR

První říjnový den přivítaly děti MŠ Strážek v odpoledních hodinách
své rodiče písničkou „Pyšný drak“, a tím pomyslně odstartovaly
tradiční drakiádu.
Den byl malovaný jako obrázek
z dětských leporel, babí léto ukázalo
svoji krásu, avšak „Pán Vítr“ neměl
potřebu prezentovat svoji sílu. Nakonec se přes velkou prosbu od nás
všech umoudřil a draci nám přece
jen na chvíli v hojném seskupení na
kopci za školou vzlétli a účel dne byl
splněn. V době, kdy rodiče opékali
špekáčky, měly děti možnost plnit
„Dračí úkoly“ na stanovištích areálu
školní zahrady, kde s velkým nasazením pomáhali a možná se i vrátili

do svých dětských let žáci z druhého
stupně ZŠ. Hravé odpoledne probíhalo pod vedením učitelek mateřské
školy a bylo ﬁnančně zajištěno příspěvkem ze Spolku rodičů, z kterého
byly nakoupeny odměny pro děti za
splněné úkoly.
Všichni odcházeli s plnými bříšky
a s úsměvem na rtech, proto vám
všem, kteří jste se na akci podíleli,
děkuji a těším se zase za rok!
Kateřina Dvořáčková
vedoucí učitelka MŠ

Kam pojedeme příště?
Stalo se již tradicí, že pravidelně
v září podnikají senioři z Rožné
výlet za památkami i poznáním po
naší krásné vlasti. Letos nás přivítal region Litovelského Pomoraví.
Naší první zastávkou se stal pohádkový hrad Bouzov. Létajícího
ševce ani princeznu Jasněnku jsme
sice neviděli, ale exteriéry i interiéry této památky zasazené do krásné
krajiny, stály zato. Naše cesta pokračovala do Litovle. Nejdřív jsme
se výborně posilnili v restauraci
Za školou, kde, jak již název napovídá, skvěle obsluhují žáci místní
hotelové školy a pak se přesunuli
ke zdejšímu pivovaru. Dozvěděli
jsme se správné postupy při vaření
piva, vše o skladování i distribuci
tohoto pěnivého moku a prohlédli si prostory varny i sklepů. Není
se co divit, že jsme dostali chuť na
něco k zakousnutí. A tak nás ještě
přivítalo Muzeum Olomouckých
tvarůžků v Lošticích. Prošli jsme
si celou expozici a zhlédli krátký
naučný dokument, který zábavnou
formou představuje celou historii
výroby této lahůdky. Na závěr se
20. strana

všichni dostatečně zásobili v místní podnikové prodejně, a tak naši
zpáteční cestu provázela klasická
vůně sýrů a uzenin.

Letošní zájezd se nám opravdu
povedl. Proto všem, kdo se na přípravě a organizaci podíleli, patří
veliký dík a pro příští rok si tak

nebudeme klást otázku, jestli opět
pojedeme, ale kdy a kam.
Libor Pokorný, Rožná
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Věžná má nový „supermarket“

Ve čtvrtek 1. října byla ve Věžné
otevřena nově zrekonstruovaná prodejna COOP.
V době, kdy se i v mnohem větších
obcích prodejny ruší a zavírají, protože nejsou schopny konkurovat velkým
nákupním střediskům, se Věžná dočkala celkové rekonstrukce a rozšíření
prodejní plochy.
Podle slov ing. Pavlíčka, předsedy
představenstva COOP, se ﬁnanční
náklady vložené do rekonstrukce vyplatí hlavně díky obrovskému nárůstu
tržeb za poslední čtyři roky, kdy do
prodejny nastoupila paní Iveta Pokorná z Věžné. Její zásluhou je věženská
prodejna perfektně zásobená a občané

zde mohou nakoupit vše, co potřebují,
aniž by museli za nákupy dojíždět.
Svou roli na zvýšení tržeb má jistě
i ochota, vstřícnost a příjemné vystupování paní prodavačky, která Vám
k nákupu přidá zdarma i milý úsměv.
Chtěla bych proto za všechny
spokojené občany popřát věženské
„Včele, Jednotě, Coopu či Priorku“,
jak naší prodejně někteří přezdívají,
mnoho šťastných zákazníků i do budoucích let.
A pokud máte pocit, že jsem to ve
svém článku s tou chválou snad přehnala, přijďte si k nám nakoupit a přesvědčte se sami!
Jana Vrbková

Evropský den jazyků v praxi
V týdnu od 21. 9. do 25. 9. se vypravili čtyři učitelé Základní školy
Dolní Rožínka v rámci projektu Evropské unie na „stínování“ k našim
východním sousedům – na Slovensko. Pro svůj pobyt si vybrali školu,
která má k bystřickému regionu,
konkrétně k obci Rozsochy, velmi
blízko, neboť vyrazili do jejich spřátelené obce Sačurov.
Kromě toho, že se kantoři seznámili s chodem zdejší školy, navštěvovali výuku, vyrazili také s žáky
prvního stupně v rámci projektu
Můj rodný kraj na turistickou procházku k přírodní chráněné památce ve Slánských horách – Zapikán.
Cestou do zbojníkovy chýše plnili
školáci na stanovištích různé úkoly
z dopravní výchovy, vlastivědy, přírodovědy a zdravovědy.
Vzhledem k tomu, že na sobotu
26. 9. připadá Evropský den jazyků,
rozhodly se děti 1. – 3. ročníku naší
školy a jejich paní učitelky k netra-

diční oslavě tohoto svátku – využít
této jedinečné příležitosti ke komunikaci s žáky, kteří hovoří jinou řečí.
Po celý týden obě školy nezávisle
na sobě pracovaly na projektu, jenž
obsahoval prezentaci se základními
informacemi o jejich zemích a obcích. Děti vytvořily videa se svými
typickými lidovými tanci, učily se
překládat zvolená slovíčka a zvládly
také básničku sousední země.
Celý tento týdenní maraton vyvrcholil v pátek, kdy se rožíneckým
školákům podařilo spojit se sačurovskými prostřednictvím telemostu.
Žáci obou škol se takto měli možnost poznat naživo a sklidit plody
své týdenní práce.
Věříme, že nezůstane pouze u této
jednorázové akce, ale podaří se navázat dlouhodobější přátelství a spolupráce obou základních škol bude
pokračovat.
ZŠ Dolní Rožínka

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na tradiční položení věnce
k pomníku padlých ve Strážku
dne 11. 11. 2015 ve 13.00 hodin.
Srdečně zve Petr Brychta

Paní bylinkářka v prosetínské škole
V sobotu 7. listopadu se ve Věchnově koná
předhodová zábava v KD Věchnov,
pořádá SDH Věchnov,
začátek ve 20 hodin, hrají PIKARDI


V neděli 8. listopadu se konají Tradiční hody s májí,
začátek ve 14.30 hodin pod májí.
Pořádá SDH Věchnov, hraje Bobrůvanka.
Protože jsme s dětmi začali pěstovat ve školní zahradě bylinky, poprosili
jsme o návštěvu paní bylinkářku Hanku Urbánkovou z rodinné farmy Sedmikráska z Jimramovských Pasek.
Naše setkání se všemi, kdo se zajímají o přírodní léčení, proběhlo ve středu 30. 9. 2015 v 16 hodin ve škole v Prosetíně. Dověděli jsme se spoustu užitečných informací o různých způsobech zpracování a využití bylinek, které
rostou všude kolem nás. Paní Urbánková nám připravila výborný čaj, který
nejvíc chutnal dětem, spolu s ochutnávkou léčivých sirupů. Na závěr si každý mohl zakoupit něco ze široké nabídky bylinkových produktů, vyrobených
podle rodinných receptur.
Bylo to příjemné, bylinkami vonící odpoledne.
vychovatelka ŠD Blanka Hlaváčková

Výherní a poznávací hra „Hledej Vodomila“, která
vás provede po stopách opravených studánek, spěje do
ﬁniše! Ještě do konce října mohou soutěžící poznávat
krásná místa Zubří země a Rokytné a sbírat písmena
do tajenky. Další dva týdny, až do 13. listopadu 2015,
mají soutěžící na odevzdání legitimací do kanceláře MAS Zubří země, o.p.s.
a MAS Rokytná, o.p.s. Poté se mohou těšit na hodnotné ceny. Další informace: www.znamstudanku.cz/geocaching
Takže neváhejte a hru dotáhněte do vítězného konce!
Jarmila Zemanová
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Koláč pro hospicovou péči zavítal do Bystřice

Vás srdečně zvou na

prodejní výstavu
výrobků z dílen
centra Včela
9. - 15. 11. 2015, 9.00 - 16.00 hod.
Hornická 643 (prostory DPS, přízemí)
Bystřice nad Pernštejnem

Udělejte si radost nákupem výrobků z rukou
uživatelů centra aktivizačních služeb pro seniory.
Kontakt:
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 566 551 766, mob.: 777 155 374
e-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz
www.zdar.charita.cz

Tuto akci podpořilo Město
Bystřice nad Pernštejnem.

Když jsem zakládala Úsměváčky,
ani ve snu mě nenapadlo, že budu pořádat větší akce natož beneﬁce. Chtěla
jsem jen pracovat s handicapovanými
dětmi i mladými lidmi a dopřát setkávání jejich rodičům.
A když mě moji kamarádi Marta
Mikšová s Petrem Smékalem pozvali
ke spolupráci na prvním divadelním
představení Ochotníků z Novoměstska,
nenapadlo mě, že spojím tyto své dvě
lásky v jeden podvečer plný zážitků,
smíchu a pomoci. A světe div se - stalo
se. Po týdnech příprav nastal den „D“,
podvečer „P“ a hodina „H“. Lépe řečeno 3. října 2015 v 18 hodin, se zaplnilo

Občanům a návštěvníkům Bystřice nad Pernštejnem se letos poprvé představila Domácí hospicová
péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou akcí nazvanou „Koláč pro domácí hospicovou péči“.
V návaznosti na roky 2013 a 2014, kdy se akce ných nemocí. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná
konala ve Žďáře nad Sázavou a poté ve Velkém Me- a duševní strádání pacientů, u nichž byla ukončena
ziříčí, byl ve středu 7. října 2015 červený stánek Do- léčba vedoucí k uzdravení.
mácí hospicové péče na několik hodin součástí MasaCelková částka, kterou štědrá bystřická veřejnost
rykova náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Formou přispěla do zapečetěných pokladniček, letos činila
zakoupení chutného koláče měli kolemjdoucí lidé 3 263 korun. Děkujeme, že těžce nemocní a umíramožnost přispět na podporu péče o těžce nevyléči- jící lidé nezůstávají díky vašemu zájmu sami!
telně nemocné a umírající, kteří komplexních služeb
Velké poděkování patří také pekárně Enpeka, a.s.,
tohoto terénního zařízení Oblastní charity Žďár nad která i letos věnovala koláče.
Gabriela Zítková
Sázavou využívají.
Tým pracovníků zahrnující pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny a lékaře urology,
sociálního pracovníka, psychologa a duchovního
umožňuje pacientovi zemřít v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými, s nimiž je mu
nejlépe.
Každoročně se v druhém říjnovém týdnu celosvětově koná Světový den hospiců a paliativní péče,
jehož smyslem je zlepšení povědomí široké veřejnosti o problematice paliativní péče cíleně zaměřené na
potřeby pacientů v pokročilých stádiích nevyléčitel-

hlediště, roztáhla opona a v KD v Bystřici nad Pernštejnem začalo beneﬁční
divadelní představení Bylo nás pět pro
o. s. Úsměváčci-PDRP. Scénář k němu
na motivy knihy Karla Poláčka a scénáře Vlastimila Pešky upravili Petr Smékal a Marta Mikšová, která se skvěle
ujala i režie.
Těšili se na něj nejen Úsměváčci a
herci, ale všichni kteří do Kulturního
domu přišli. A já myslím, že nikdo
nelitoval. 20 herců vtáhlo všechny do
života Péti Bajzy, jeho kamarádů a rodiny úžasným způsobem. Za vše mluví
bitva, která byla největší a nejdelší ze
všech představení. A také úsměv na
tvářích odcházejících diváků. Jsem velmi ráda, že jsme je dokázali dovést od
úsměvu k smíchu jak je naším heslem.
Diváci zase dokázali úplný opak. Přivedli mě k slzám. Nebyly to však slzy
smutku, ale štěstí a údivu. Šek, který

jsem mohla předat Úsměváčkům zněl
totiž na neuvěřitelnou sumu 8450 Kč!
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem mým hereckým
přátelům, kteří odehráli představení bez
jakýchkoliv nároků na honorář, KD
Bystřice nad Pernštejnem za poskytnuté prostory a skvělé zázemí, panu
Miroslavu Koudelkovi za zvuk a osvětlení, městu Bystřici nad Pernštejnem
za podporu a přízeň, která se
Úsměváčkům dostává, Ing.
Martinu Liškovi a jeho ﬁrmě
Adoz, s.r.o. za dopravu kulis a
s velkou vděčností v srdci děkuji všem divákům, kteří přispěli dobrovolným vstupným.
Díky vám všem, vašim otevřeným srdcím a štědrým dlaním, mohou moji „polámaní
andílci“ z o. s. Úsměváčci jezdit parawestern i hipoterapii,

zkoušet nové kreativní činnosti v rámci
klubových dílniček a společně pro vás
pořádat další setkání mezi světem zdravých a handicapovaných.
Chcete nakouknout do fotogalerie?
Nebo nám napsat? Navštívit nás? Rádi
vás uvidíme, buď u nás v klubovně,
nebo na adrese www.usmevacci.webnode.cz
Soňa Dudková

Zdravé, či nezdravé tablety?
Na začátku tohoto příspěvku pokládám za důležité zdůraznit, že nejsem ani
obchodník se zeleninou, ani distributor
nějakých filtračních či odšťavňovacích
přístrojů. Reaguji na televizní reklamu
na tzv. „zdravé tablety“!
Tímto oborem se zabývám několik
let a přečetl jsem a vyslechl za tu dobu
desítky diskusí na dané téma a konečně
našel ideu jednoduchosti...
V současné době už jsem přesvědčen,
že některé mýty, jimiž donedávna bylo
např. téma „využití minerálů v lidském
těle“ se dají člověku vysvětlit bez nekonečně dlouhých článků či vleklých
přednášek. Naštěstí nás všechny příroda
obdařila velmi prospěšnou schopností a
tou je přirozené myšlení, logická úvaha
neboli tzv. „selský rozum“. Někoho více,
někoho méně, tak jak uznala za vhodné… Ale to není tak důležité a dosažené
vzdělání v tomto případě už vůbec ne.
Někteří chemici tvrdí, že všechno, co
je kolem nás, je chemie a že např. vápník
(Ca) je všude stejný Ca, jak v rostlinách,
tak v hornině či jejích produktech, a tudíž je jedno, jak ho získáme.
Jenomže, to je právě ten strašný
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OMYL! Vědci, chemici, lékaři, lidé zabývající se zdravou výživou, dizkusní
moderátoři atd. to už dávno vědí, ale pozor, jenom ti, kteří to vědět chtějí.
Ti konzervativní a především Ti, kteří
mají z reklam prospěch, nám budou nadále tvrdit, že chemie umí nahradit přírodu, a to je dnes již v oblasti využívání
a zneužívání minerálních látek na pováženou! Minerálů, které lidské tělo ke své
harmonii potřebuje, je celá řada, ale stačí,
když si vezmeme jako příklad zmíněný
vápník – calcium. Odborníci na zdravou
výživu nám dokázali, že je nezbytný ke
stavbě našich kostí, činnosti svalů atd.
Další odborníci tvrdí, že nám vápník
škodí, protože ucpává cévy! Ano, oba
tábory mají pravdu a mnoho lidí potom
tápe a řešení problému nemůže najít...
Ono je však úplně jednoduché.
Vápník, stejně jako ostatní minerály, se nachází ve dvou základních
variantách. Organický (živý) a anorganický (neživý)!
Anorganický vápník je ona hornina
a její mleté produkty a organický je ten,
který rostliny přeměnily na svoji stavbu.
Takže jednoduše, anorganický vápník

je obsažen např. v hašeném vápně, které
má stejnou strukturu jako zmíněné tablety, dále ve školní křídě apod.
Jenomže nejen tam; on je také obsažen v některých minerálních vodách,
kde je mnohem nebezpečnější, protože
ho tam prostě nevidíme. Tyto minerálky
totiž obsahují rozpuštěné horniny-kameny, které se při delším požívání u nás v
těle opět v kameny přeměňují! Známe
je ve formě ledvinových a žlučníkových
kamenů (šťavelan vápenatý, fosforečnan
vápenatý) a také v podobě vražedné
hmoty, která ucpává cévy – za podpory neživého (anorganického) vápníku a
dalších látek vznikají tzv. tromby!
Calcium, které naše tělo opravdu potřebuje a umí ho jedinečně využít bez
jakýchkoliv škodlivých účinků, je organického původu.
To však umí zprostředkovat pouze
příroda – v chemických laboratořích a
fabrikách to prostě nelze! Lze vyrobit
např. obilku, která má naprosto stejné
chemické složení jako ta, kterou najdeme na poli. Avšak ta vytvořená v laboratoři nám nikdy nevyklíčí... Pouze za
pomoci sluníčka, vody a vzduchu umí

rostliny anorganické minerály obsažené
v zemině přeměnit na živé – organické.
Na závěr přichází výše zmíněná logika: Když zjistíte, že máte nedostatek
vápníku v těle, obohatíte svoji stravu
např. brokolicí, čerstvými zeleninovými
saláty, čerstvým i sušeným ovocem, některými druhy bylin, jedlými houbami,
syrovými oříšky, rybami, kakaem, nebo
si raději koupíte školní křídu?
Jistěže spíše zvolíte něco přirozeného
než tu křídu, která je svojí strukturou
podobná právě těm tabletám, které nám
nabízejí v reklamě! Samozřejmě také
nesmíme opomenout organický vápník
obsažený v mléčných výrobcích. Když
už kravské mléko, jako zdroj vápníku,
tak je vhodné v kysané podobě, kde
jsou nežádoucí látky díky bakteriím přeměněny. V syrovém stavu není pro nás
dobře stravitelné.
Doufám, že jsem tímto článkem alespoň trochu přispěl k tomu, aby se člověk
nedal zmást každou reklamou. Bohužel
velmi podobné je to také s umělými vitamíny. O nich a také třeba o“dobré vodě“
si můžeme něco málo říct zase někdy
jindy.
Martin Prokopec

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

INZERCE, RŮZNÉ

výhodné

PODZIMNÍ

SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A DVEŘE
D
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.

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

6

český výrobek

5

OKNA BYSTŘICE, s.r.o.
Kostelní 91 (vedle knihovny)

Bystřice nad Pernštejnem
tel.:
mobil:
e-mail:
Po–Pá:

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin
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www.vpo.cz
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tyto stavební práce
Stavby rodinných domù na klíè
Kompletní rekonstrukce rodinných domù
Kompletní zateplení fasád v rámci programu
(používáme systémy Baumit, Mamut - Therm a Terranova)
Rekonstrukce bytových jader
Veškeré zednické práce
(zdìní, omítání, štukování, obkládání)
Veškeré bourací a demolièní práce
Pokládka zámkové dlažby vèetnì podkladù
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Zubní pohotovost ŘÍJEN - LISTOPAD 2015
ŘÍJEN
28.10. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 566 562 619
31.10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
LISTOPAD
1.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
7.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
8.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
14.11. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk. nám. 6, Vel. Bíteš, 566 531 645
15.11. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 130
17.11. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
21.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
22.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
28.11. MDDr. Lenka Šánová, U Hřiště 552, Měřín, 725 474 928
29.11. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
tel: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě

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









DIAMO, státní podnik
ŽĚƓƚĢƉŶǉǌĄǀŽĚ'D
závod Chemická úpravna
ŶĂďşǌşƚǀĂƌŽǀĠĚĢůĞŶşŵĂƚĞƌŝĄůƵƉůĂǌŵŽƵĂ
ŬǇƐůşŬͲĂĐĞƚǇůĞŶŽǀǉŵƉůĂŵĞŶĞŵŶĂƎĞǌĂĐşŵ
ƐƚƌŽũŝVANAD PROXIMA.
ZŽǌŵĢƌƐƚŽůƵϯǆϲŵ͘\ĞǌĄŶşƉůĂǌŵŽƵϯͲϯϱŵŵ͕
ƎĞǌĄŶşŬǇƐůşŬͲĂĐĞƚǇůĞŶŽǀǉŵƉůĂŵĞŶĞŵϰͲϭϱϬŵŵ͘
ĞŶĂĚŽŚŽĚŽƵ͘
Kontakt:
DĂƌĞŬ,ŽŵŽůŬĂ͖ĞͲŵĂŝů͗ŚŽŵŽůŬĂŵΛĚŝĂŵŽ͘Đǌ͖
dĞů͗͘нϰϮϬϳϯϭϳϴϮϳϴϮ͖нϰϮϬϱϲϲϱϵϯϱϳϳ

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ŘÁDKOVÁ
INZERCE
• HLEDÁM ke koupi rodinný dům
se zahradou v Bystřici n. P. nebo v
okolí do 20 km. Tel.: 774 193 566
• HOTOVOSTNÍ PŮJČKA. Výhodné podmínky. Pracuji pro více
věřitelů. Stačí prozvonit na tel.
722 498 291
• PRONÁJEM prostor na Masarykově nám. 49, Bystřice n. P. pro
komerční nebo jiné účely. 55m2 +
příslušenství. Tel.: 732 422 856.
ZN. Výhodná poloha.
• PRODÁM domácí rotoped
KETTLER Paso 300. Cena dohodou. Tel. 725 102 542.
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INZERCE

NÁBOR
ZAMĚSTNANCŮ
Jsme rodinná firma se zaměřením na výrobu odlitků a služby v oblasti zpracování kovů. Moderní technologie, do
kterých nepřetržitě investujeme, know-how a dlouholetá tradice nás řadí mezi významné podniky našeho oboru
nejen v ČR. V současné době zaměstnáváme více než 150 pracovníků.
Naším cílem je další rozvoj a pro posílení našeho týmu aktuálně
hledáme vhodné kandidáty na tyto pozice:

ODLÉVAČ ODLITKŮ

ELEKTRIKÁŘ

BRUSIČ

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Výhoda: řidičské oprávnění sk. B
• Jednosměnný provoz (odpolední
směna)
• U této profese bude poskytován
náborový příspěvek.

• Požadujeme: vyhl. 50/78 Sb.,
řidičské oprávnění sk. B
• Dvousměnný provoz + držení
pohotovosti
• U této profese bude poskytován
náborový příspěvek.

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Výhoda: řidičské oprávnění sk. B
• Třísměnný provoz

TAVIČ ROTAČNÍ
PLYNOVÉ PECE

TAVIČ
KUPOLOVÉ PECE

VYZDÍVKA PECÍ
+ VSÁZKAŘ

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Výhoda: řidičské oprávnění sk. B
• Dvousměnný provoz

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Výhoda: řidičské oprávnění sk. B
• Jednosměnný provoz (odpolední
směna)
• U této profese bude poskytován
náborový příspěvek.

• Požadujeme: dobrý zdravotní stav
• Výhoda: vyučení v oboru zedník,
řidičské oprávnění sk. B
• Dvousměnný provoz – ranní
a odpolední směna

Nabízíme Vám:
až 5 týdnů dovolené / k základní mzdě navíc měsíční a čtvrtletní prémie / závodní stravování /
zajištění ubytování / příspěvky na dovolenou a sportovní nebo kulturní akce

NÁSTUP U VŠECH POZIC MOŽNÝ IHNED!
Rádi Vám informace ke všem volným pozicím upřesníme. Kontaktujte nás na tel.: 566 591 129,
případně zašlete písemnou žádost s životopisem na adresu prace@zelezarny.cz.
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