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Program:
- zahájení v 17.00 hod. ve velkém sále KD
- 
- 
- 
- 
- 

Doprovodné akce na gymnáziu:
- 
- 
- 

Prohlídka základních škol v 10.00, 11.00  a 13.00 hod. 

 

A 

Outdoorfi lm opět v Bystřici
Po roce se do Bystřice opět vrací 

Mezinárodní festival outdoorových 
fi lmů. Festival je soutěžní putov-
ní přehlídkou outdoorových fi lmů 
a za deset let své existence se stal 
svou podstatou a charakterem nej-
větším fi lmovým soutěžním pu-
tovním festivalem nejen v České 
republice, ale také na světě. Vždyť 
v letošním roce 2013 putuje čtyři-
ceti-třemi českými a slovenskými 
městy a nově také v Rusku. Festival 
je zaměřený na sporty i život s out-
doorovou tématikou, na fi lmy dob-
rodružné, extrémní, adrenalinové, 
ale také cestopisné.

Filmy nás zavádějí do různých 
míst naší planety, ukazují menta-
litu a kulturu tamních obyvatel. 
Zavádějí nás do prostředí, kam se 
běžný "smrtelník" nedostane. Fes-

tival a tento fi lmový žánr má také 
své mimořádné specifi kum a jedi-
nečnost. Filmy si na nic nehrají, to, 
co divák vidí, je skutečnost, která 
se odehrála. Filmy jsou jedinečné 
a neopakovatelné.

Kromě fi lmové produkce spolu-
pořadatelé HO LEZCI VYSOČINY 
a HO Vír připravili zajímavý dopro-
vodný program. Součástí akce bude 
i výstava horských kol Superrior, 
výstava běžeckých a sjezdových lyží 
Sporten, prodejní výstava oblečení 
pro volný čas Alpine Pro, výstava 
stanů a spacích pytlů Coleman. Mů-
žeme se těšit i na besedu se členy 
HO Lezci z Vysočiny, vč. výstavy 
lezeckého materiálu a fotogalerie 
a stejně tak na prezentaci HO Vír 
a největší ledové stěny v ČR. 

Slavnosti brambor v Bystřici 
přilákaly 2000 návštěvníků

První obnovené Slavnosti bram-
bor vzbudily nečekaný zájem. Far-
mou EDEN v Bystřici nad Pern-
štejnem proudily celý víkend davy 
nadšenců. Areálem se linuly vůně 
bramborových specialit vařených, 
smažených i pečených.

Poklepáním základního kamene 
EDEN Centra zelených vědomostí 
byly v sobotu 21. 9. 2013 zaháje-
ny Slavnosti brambor. Již za rok 
se totiž pro veřejnost otevře Far-

ma EDEN ve zcela nové podobě. 
„Věříme, že stavba centra přivede 
do regionu turisty z celé Evropy 
a podpoří místní ekonomiku a eko-
logické zemědělství,“ uvedl hlav-
ní organizátor akce Pavel Pichler. 
Projekt budoucího ekologického 
zábavního parku s vlastní farmou, 
pivovarem nebo futuristickou eko-
pyramidou zaujal návštěvníky svo-
jí rozmanitostí.

(Pokračování na str. 4)

(Pokračování na str. 4)
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AUTO Pečinka, s.r.o.
Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pern., tel.: 566 552 985, fax: 566 552 985
info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz



Datum Název akce  Místo Organizátor 

1.  5. – 31. 10. S Vodomilem Zub í zemí Mikroregion Byst icko M sto Byst ice n. P. 

25. 10. P edhodová diskotéka; hraje DJ Tronic; 20.00 hod. KD Lískovec SDH Lískovec 

26. 10. Oslava 60. výro í založení Gymnázia v Byst ici n. P.; 17.00 hod. VS KD Gymnázium Byst ice n. P. 

26. - 28. 10. Enduro Open 2013 Šikl v mlýn WESTERN-Šikl v mlýn s.r.o. 

27. 10. Tradi ní hody; 15.00 hod. Lískovec – pod májí SDH Lískovec 

27. 10. Hodová zábava; hraje Jásalka; 19.00 hod. KD Lískovec SDH Lískovec 

28. 10. Oslava eské státnosti u sochy T. G. Masaryka socha T.G.M M sto Byst ice n. P., KPV, SBS,  
PTP, Sokol, Orel, Junák 

31. 10. Koncert žák  ZUŠ p i p íležitosti 100. výro í muzea; 17.00 hod. M stské muzeum M stské muzeum 

31. 10. – 2. 11. Oslavy 100. výro í od prvního zasedání muzejní sch ze M stské muzeum M stské muzeum 

2.11. Farmá ské trhy Masarykovo nám.  p. Fuchs 

2. 11. P mládeže v lezení na rychlost Sportovní hala Areál sportu a kultury s.r.o. 

2. 11. Turnaj smíšených družstev ve volejbalu Sportovní hala M. Felcman 

2. 11. Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice 

3. 11. 5. setkání harmoniká Velký sál KD Kulturní d m Byst ice n. P. 

3. 11. Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice 

5. 11. Prodejní bazar a šatník Baltazar Velký sál KD Diecézní charita Brno 

6. 11. Kino – animované pásmo pohádek; 10.00 hod. Velký sál KD Kulturní d m Byst ice n. P. 

6. 11. Kinokavárna – Babov esky; 18.30 hod. Velký sál KD Kulturní d m Byst ice n. P. 

7. 11. Koncert žák  ZUŠ; 17.00 hod. Velký sál ZUŠ ZUŠ 

7. 11. Tane ní kurz pro dosp lé; 20.30 hod. Velký sál KD Kulturní d m Byst ice n. P. 

8. - 10. 11. XI. Mezinárodní festival outdoorových film  KD Byst ice n. P. Areál sportu a kultury s.r.o., HO Lezci 
z Vyso iny, HO Vír a M sto Byst ice n. P. 

8. - 10. 11. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Iveta Medková 

10. 11. Zahájení výstavy obraz  Ladislava Šauera (10.11. - 6.12.) VOŠ a SOŠ SZeŠ 

12. 11. 45. ochutnávka vín; 19.30 hod. Malý sál KD Kulturní d m Byst ice n. P. 

12. 11. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel   Jednota Orel 

13. 11. Koncert KPH – Belfiato Quintet; 19.30 hod. Malý sál KD Kulturní d m Byst ice n. P. 

15. 11. P edhodová zábava; hraje Arzenal; 20.00 hod. KD Píse né SDH Píse né 

16. 11. Kate inská zábava; hraje Arzenal; 20.00 hod. KD Dolní Rožínka Rada rodi , ZŠ Dolní Rožínka 

15. - 17. 11. Víkendový pobyt s aerobikem Sportovní hala Ondrášek, Velínská 

16. 11. Studentský bál; od 20.00 hod. Velký sál KD Student. klub p i VOŠ a SOŠ 

17. 11. Tradi ní Martinské hody; hraje Byst ická kapela; 14.00 hod. Píse né – náves SDH Píse né 

17. 11. Hodová zábava; hraje Byst ická kapela; 16.00 hod. KD Píse né SDH Píse né 

17. 11. Turnaj ve florbalu Sportovní hala ASK Byst ice 

21. 11. Vernisáž mezinárodní výtvarné sout že žák  ZUŠ eska, 
Slovenska, Ma arska; 15.00 hod. Malý sál KD ZUŠ 

23. 11. Poslední le ; hraje Jásalka; 20.00 hod. KD Vír MS Vír 

23. 11. Závody v aerobiku mládeže Sportovní hala Jitka Exlová 

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

23. 11. Den s fotografií Gymnázium Byst ice n. P. KUMŠT o.s. 

24. 11. Turnaj ve florbalu – muži B Sportovní hala ASK Byst ice 

25. 11. D tské p edstavení – Pohádky pro vás; 10.00 hod. Velký sál KD Kulturní d m Byst ice n. P. 

26. 11. – 1. 12. Záv re né soust ed ní p ed MS ve florbalu - ženy Sportovní hala FbU 

29. 11. Váno ní prodejní výstava; 9.00 hod. KD Rožná Obec Rožná, eský svaz žen Rožná 

30. 11. Zápas ve florbalu – muži A Sportovní hala ASK Byst ice 

30. 11. Prodejní váno ní výstava; 10.00 hod. KD Dolní Rožínka Rada rodi  a ZŠ Dolní Rožínka 

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

30. 11. Váno ní koledování aneb Otev ení Adventu 2013 Nám. TGM,  
M stské muzeum 

Kulturní d m, M stské muzeum 
a M sto Byst ice n. P.

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE Ř ÍJEN  LISTOPAD 2013Ř ÍJEN  LISTOPAD 2013

Jubilanti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

Narození

Úmrtí

Již tradičně se v září konal v Do-
maníně turnaj mužstev ve fotbalu. 
Tentokrát za účasti hráčů z Domaní-
na, Lísku, Velkých Janovic, Ždánic 
a Rodkova. Systémem, kdy hrálo 
každé mužstvo s každým, se družstva 
na stupních vítězů seřadila následov-
ně: Ždánice, Lísek, Domanín. I letos 
přišli fandit hráčům mladí budoucí 
domanínští fotbalisté a děvčata roz-
tleskávačky. Svoje taneční skladby 
předvedla děvčata mezi jednotlivými 
zápasy.

Domanínské fotbalové mužstvo se 
dále zúčastnilo Václavského turnaje 
v Písečném, kde obsadilo 4. místo, 
a poté turnaje v Rodkově, který vy-
hrálo.

Samospráva Domanína děkuje 
panu Karlu Kachyňovi za mno-
haletou správu kulturního domu 
i za provozování domanínského 
pohostinství a přeje mu do dalších 
let pevné zdraví a hodně úspěchů 
v jeho další činnosti.

ZPRÁVY 
Z DOMANÍNA

 PODĚKOVÁNÍ

 Děkuji touto cestou osádce 
ZZS Bystřice nad Pernštejnem 
za záchranu života mého muže 
Luboše Pavlíčka. MUDr. Jana 
Hlaváčová, zdravotní sestra 
Iveta Havlíčková a řidič Zde-
něk Svoboda mu poskytli dne 
27. 9. 2013 v ranních hodinách 
vysoce profesionální a rych-
lou  lékařskou pomoc, která 
mu zachránila život.

 Alena Zifčáková

28.9. Eva Minaříková
        Pavel Reinoha 

SRPEN 2013
  2.8. Sofi e Matonohová
18.8.  Radim Vrtěna
19.8.  Kryštof Jůzl
25.8. Anna Tomanová

LISTOPAD 2013
Božena Brázdová   80 let
František Kobza Ing.   75 let
Eva Čermáková   70 let
Zdeňka Knotková   70 let
Jiřina Rodová   70 let

ZÁŘÍ 2013 
  8.9. Else Horáková 101 let
15.9. Stanislav Humpolík   67 let

RESIDENCE
realitní kanceláø REALITY s.r.o.

 

PRÁVNÍ ÈISTOTA

 

NEJNIŽŠÍ POPLATEK
ZA ZPROSTØEDKOVÁNÍ

WWW.RESIDENCEREALITY.CZ � 734 602 600

FINANÈNÍ JISTOTA

KONZULTACE S PRÁVNÍKEM ZDARMA

PLATBA AŽ PO ZPROSTØEDKOVÁNÍ

R

R
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ZPRÁVY Z MĚSTA

ODBOR DOPRAVY INFORMUJE
Odbor dopravy Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem Vás in-

formuje, že v době od 18. 11. do 22. 11. 2013, od 16. 12. 2013 do 18. 
12. 2013  bude uzavřen provoz na přepážkách registru silničních vozidel 
z důvodu  školení.

Dále v době od 11. 11. do 13. 11. 2013 bude uzavřen provoz na přepáž-
ce registru řidičů z důvodu školení.

Děkujeme za pochopení.

Trepek. Vramba poradil, jak správně 
brambory vybírat, připravovat nebo 
gratinovat,“ uvedl Pichler. Odborníci 
z Výzkumného ústavu bramborář-
ského z Havlíčkova Brodu představili 
zajímavosti ze světa pěstování bram-
bor, ukázali netradiční červeně žíha-
né a modrofi alové odrůdy a poradili 
nejednomu bramborovému nadšenci. 
Na odbyt šly i tradiční keramické 
a řemeslné výrobky.

Organizátoři slavností mysleli i na 
nejmenší návštěvníky. Děti si oblíbi-
ly malování s Panem Bramborou, 
tvorbu bramborových postaviček 
a hlavně projížďku na koňském po-
vozu. Milovníci čtyřkolových vozů 
provětrali místní těžkou techniku 
a projeli se na kombajnu a traktoru. 
K dobrému zažití a poslechu hráli ta-
lentovaní studenti a učitelé bystřické 
základní umělecké školy.

Slavnosti se konaly ve spolupráci 
s městem Bystřice nad Pernštejnem, 
místní VOŠ a SOŠ zemědělsko-
-technickou a sdružením ECEAT, 
které se zabývá ekologickou turis-
tikou. Hlavním organizátorem akce 
bylo Centrum EDEN.

Bystřice oslavila brambory ve vel-
kém. Organizátoři jsou s úspěchem 
akce velmi spokojeni.  „Přes půl tuny 
brambor se projedlo jen v podobě po-
krmů připravených z 12 různých od-
růd brambor. Lidé si zakoupili 8 tun 
brambor a pochutnali si na 500 litrech 
poctivé bramboračky,“ vyčíslil úspě-
chy Pichler. V nabídce festivalové 
restaurace byly jak tradiční brambo-
rové recepty, tak i netradiční brambo-
rová bublanina nebo tatarák z bram-
bor. Také se ve velkém soutěžilo. 
Síly s maxijedlíkem si poměřilo hned 
několik odvážlivců. „Na čas museli 
sníst téměř kilo brambor. Překvapivě 
se vítězem s rekordním časem těsně 
nad 30 vteřin stal místní jedlík Ka-
mil,“ doplnil pobaveně Pichler.

Víkendový program se také nesl ve 
znamení kuchařské show šéfkuchaře 
z brněnské restaurace Sunset Petra 
Vramby. „Milovníci brambor mohli 
nahlédnout pod pokličku příprav ne-
obvyklých pokrmů a ochutnat slad-
ké bramborové lívance vošouchle, 
knedlíky bosáky nebo placičku 
s tajemným názvem Hlupec neboli 

Rodina je základ státu
Město Bystřice nad Pernštejnem obdrželo v lednu tohoto roku účelo-

vou veřejnou fi nanční podporu z Fondu Vysočiny na realizaci projektu 
„ Rodina je základ státu“.

Díky této dotaci a za spoluúčasti vlastních prostředků, může  Město Bys-
třice nad Pernštejnem uskutečnit projekt, který podporuje prorodinnou poli-
tiku. Jedná se o aktivity, které přispívají ke kvalitnějšímu fungování rodiny, 
zvyšují vzdělání a kompetence rodičů a přispívají k rozvoji dětí různých vě-
kových kategorií.

Aktivity projektu zajišťuje Centrum pro rodiče a děti Kopretina, které zři-
zuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

Některé akce pořádané v rámci projektu :
• základy první pomoci, besedy s psychology a speciálními pedagogy
• výlet pro rodiny do ZOO Lešná, na Floru Olomouc
• „Táta dnes frčí „- zábavné a sportovní odpoledne pro celou rodinu
• Evropský týden mobility
V průběhu podzimu  budou probíhat Dny zdraví a zdravý životní 

styl v rodině, semináře na téma fi nanční gramotnost, mezilidské vztahy, 
v období adventu se uskuteční tvůrčí dílny a závěrem roku nebude chy-
bět Mikulášská nadílka.

Projekt je spolufi nancován 
z Fondu Vysočiny

Den otevřených dveří 
na technických službách

Dne 10. 10. 2013 uspořádala fi r-
ma TS města a.s. ve spolupráci se 
společností Elektrowin „Den otevře-
ných dveří“ technických služeb. Pro-
gram byl určený především žákům 
základních škol z Dalečína, Unčína, 
Dolní Rožínky, Rožné a samozřejmě 
obou bystřických škol. Děti měly 
možnost  seznámit se s provozem 
zařízení sloužících k nakládání s od-
pady – sběrného dvora, třídící linkou 
na třídění plastů a provozem měst-
ské kompostárny. Během exkurze 
bylo dětem vysvětleno, co dalšího 

se stane s jednotlivými druhy odpa-
dů, ale i jak velký význam třídění a 
recyklace odpadů pro naši společ-
nost má. Přistavena byla i některá 
technika fi rmy, z níž měla největší 
úspěch naše vysokozdvižná plošina 
a pohled na areál technických služeb 
z výšky 20 metrů. Zájem zúčastně-
ných dětí byl potěšující a doufáme 
tedy, že tyto nově nabyté informace 
budou děti šířit dál nejen mezi své 
kamarády, ale i nás dospělé. 

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

Bude možné zhlédnout i další vy-
bavení pro potápěče a záchranáře.

Významným zpestřením pro-
gramu pak bude sobotní beseda 
s panem Václavem Sůrou. Tento 
český polárník a dobrodruh propa-
dl severským příběhům už v dětství 
a svou první expedici absolvoval 
hned po roce 1989. Jako čtvrtý Čech 
stanul na Severním pólu a mimo něj 
podnikl výpravu i na Špicberky či 
do Grónska, kde jistý čas žil s Es-
kymáky. Od nich beze sporu po-
chytil mnoho pro svá další polární 

dobrodružství. Jedním z největších 
úspěchu vůbec je pro Václava Sůru 
první český přechod zamrzlého jeze-
ra Bajkal, který zvládl v roce 2010 
spolu s Pavlem Blažkem v druhém 
nejrychlejším čase na světě. O jeho 
cestách a zážitcích z nich poutavě 
vypráví na besedách, kde také pou-
ští své dokumenty. Malou ochut-
návku vyprávění můžete zhlédnout 
i na stránkách http://www.ceskate-
levize.cz/porady/1093836883-na-
-plovarne/209522160100003-na-
-plovarne-s-vaclavem-surou/, kde 
Válcava Surů v pořadu Na plovárně 
zpovídal Marek Eben.

Outdoorfi lm...

Slavnosti brambor v Bystřici...
(Pokračování ze str. 1)

(Pokračování ze str. 1)
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OBCHUDEK

mnamka

o

o

cukrovinky
hotová jídla

plnené bagety
sušené ovoce

limonády
bramburky - krupky
suché plody - oríšky

korení - korenící smesi
noviny, casopisy, cigarety

„ Prijdte k nám poskádlit svoje chutové bunky. ”

Najdete nás u autobusového nádraží,
ulice Zahradní 459, Bystrice nad Pernštejnem

Tel.: 730 699 649
Email: OBCHUDEKBNP    CENTRUM.CZ

Kulturní dům Bystřice nad Pernštejnem

5. 11. 2013 od 9.00 do16.00 hodin

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Zahradní 580, Poliklinika Bystřice n. P:
Tel. 739 957 800
e-mail: sas@portimo.cz
www.portimo.cz
Kontaktní osoba. Mgr. David Vykydal

Provozní doba: 
St  9:00-11:00 kancelář, 11:30-14:00 konzultace v rodinách

RANÁ PÉČE 
PORTIMO,o.p.s. - Raná péče
Adresa: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 617 93
Mobil: 739 035 430
Web: http://www.portimo.cz/ranapece.php
E-mail: ranapece@portimo.cz
Vedoucí služby: Mgr. Hana Špičková

 OBČANSKÁ PORADNA 

Zahradní 580, Poliklinika města Bystřice n.P. 
Tel.: 566 688 227 
e-mail: op@portimo.cz 
www.portimo.cz 
www.obcanske-poradny.cz 
Kontaktní osoba: Chudárková Ivana Dis.

Provozní doba: 
Út 8.30-12.00  *12.30-14.30* (*pro objednané klienty) 
Čt 8.30-12.00     12.30-17.00 

Opravte si v inforočence

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

zvou všechny občany

Sraz všech účastníků setkání
u sochy T. G. Masaryka.

v pondělí
28. října v 10 hodin 

na vzpomínkové setkání
u sochy T. G. Masaryka

u příležitosti 95. výročí
vzniku samostatného

československého státu

❧
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Rozhovor s ředitelem bystřické VOŠ a SOŠ Mgr. Miroslavem Novákem

...NEROZMÝŠLEL JSEM ANI MINUTU!

Kdy ses rozhodl stát pedagogem? 
Bylo to v genech?

Po základní škole jsem nastoupil na 
SZTŠ obor chovatel u nás v Bystřici. 
V průběhu studia kromě chovatelství, 
které bylo mým koníčkem již od mlá-
dí, jsem se věnoval sportu a sportovní 
střelbě. Vedl jsem oddíl mladých střel-
ců při základní škole a reprezentoval 
školu ve sportovních disciplínách. 
Sport a práce s dětmi mě natolik uspo-
kojovala, že před maturitní zkouškou 
jsem stál před volbou – zootechnik, 
nebo učitel. Komunikace s rodiči 
a dědečkem byla vedena pouze jed-
ním směrem, a to na Pedagogickou 
fakultu v Brně, obor tělesná výchova – 
biologie. V průběhu vysokoškolského 
studia mě pedagogická činnost natolik 
oslovila, že když přišla nabídka v po-
sledním ročníku, abych nastoupil jako 
učitel na zemědělskou školu, nepře-
mýšlel jsem ani minutu. A stal se ze 
mě učitel tělesné výchovy a autoškoly. 
Jestli to bylo v genech, či nikoliv, těž-
ko říci. Jistý je fakt, že dědeček praco-
val třicet let ve školství a dvacet sedm 
let vykonával funkci ředitele. Tatínek 
pracoval jako učitel odborného výcvi-
ku na zemědělském učilišti a mamin-

ka coby administrativní pracovnice, 
učitelka psaní na stroji a následně eko-
nomická zástupkyně ředitele školy; 
rovněž se podílela na výchově mladé 
generace.

Jaké největší problémy jsi zatím 
řešil v roli ředitele?

Těžko rozpoznat, co se myslí pod 
pojmem největší problém. Nastane-li 
situace, kterou je potřeba řešit, tak se 
prostě vyřešit musí. Je pravda, že ne 
vždy je výsledek stoprocentní.

Někdy dochází k určitým kompro-
misům, o tom už je život. Ale abych 
úplně neutekl od tématu. Rozhodně 
nejvíce nepříjemné je, když v rámci op-
timalizace odborného školství a demo-
grafi cké křivky dochází ke snižování 
počtu zaměstnanců. Mnohdy se jedná 
o kolegy, kterých si vážím a mám 
k nim úctu, ale pro záchranu školy jako 
celku není jiného východiska.

Co počty žáků, oborů, kvalita 
výuky?

Jak jsem již zmiňoval, demografi c-
ká křivka se dotkla i naší školy. Slučo-
vání odborných škol bylo v Bystřici 
dokončeno v roce 2004 a od té doby 
došlo ke snížení počtu žáků a studentů 
více než o třetinu. Úbytek dětí pocítila 
i větší města v Kraji Vysočina, čeká je 
rozsáhlé slučování škol k 1. 7. 2014. 
Jsem rád, že v Bystřici máme slučová-
ní již za sebou a můžeme se věnovat 
kvalitní přípravě naší mladé generace 
k budoucímu povolání. Vznikla zde 
odborná škola s širokým zaměřením 

a následným uplatněním. Možnost 
se vyučit mají u nás žáci ve tříletých 
učebních oborech, ale i v oborech se 
speciálními vzdělávacími potřebami.

Tradičními jsou studijní obory 
zakončené maturitní zkouškou ve 
čtyřletém studiu, případně dvouletém 
nástavbovém studiu. Nejvyšší vzdě-
lání na naší škole získávají absolventi 
vyšší odborné školy, kteří si po úspěš-
ném zvládnutí absolutoria odnášejí 
titul Dis. 

Zaměření odborného školství bylo 
na zemědělství a cestovní ruch. Na zá-
kladě požadavků největšího zaměstna-
vatele na Bystřicku, fi rmy Wera Werk, 
byly zmiňované oblasti rozšířeny 
o technické obory. Firma velice úzce 
spolupracuje s naší školou a v mnoha 
oblastech ji podporuje. Pro „šikovné“ 
žáky nabízí v průběhu studia nadstan-
dardní podmínky včetně možnosti bu-
doucího zaměstnání. 

Kvalita výuky na naší škole je zajiš-
ťována odborným pedagogickým sbo-
rem a průběžnou modernizací nejenom 
učebních prostor, ale i didaktických po-
můcek. Důkazem toho je vysoké uplat-
nění absolventů na trhu práce. Nemohu 
opomenout i fakt, že v oblasti státních 
maturitních zkoušek máme stopro-
centní úspěšnost. V rámci hotelových 
a podnikatelských oborů jsme obsadili 
první místo v Kraji Vysočina a dru-
hé místo v celé České republice. Naši 
svářeči i sportovci se každoročně pyšní 
oceněním na mezinárodní scéně, a tak 
bych mohl pokračovat ještě dlouho.

Jak vidíš nejbližší budoucnost ze-

mědělské školy?
Na základě zmiňovaných úspěchů 

si myslím, že odborné školství v Bys-
třici nad Pernštejnem má velkou bu-
doucnost. Věřím, že se i zvýší zájem 
o zemědělské obory a tradice 110 let 
zemědělského školství ve městě bude 
zachována. Již nyní je velký tlak ze-
mědělských fi rem na přípravu mla-
dých odborníků. A v oblasti samot-
ných potravin? Všichni víme, jak na 
tom náš stát je.

Máš přehled o uplatnění vašich 
absolventů v praxi i v dalším stu-
diu?

Samozřejmě se o uvedenou proble-
matiku zajímáme, ale není v našich 
silách získat ucelené informace. Vše 
záleží na dobrovolnosti našich absol-
ventů a diplomacii třídních učitelů. 
Zákon nám neumožňuje již zkoumat 
dále. Ze zkušenosti bych mohl uvést, 
že přibližně třicet procent našich ab-
solventů pokračuje v dalším studiu 
a zbylá část si najde uplatnění v pra-
covním životě. Mile mě překvapily 
loňské statistiky úřadu práce, kde jsme 
měli evidováno jen pět našich absol-
ventů, a to jich každoročně složí zá-
věrečné zkoušky více než sto padesát.

Co tě nejvíce těší na tvé práci?
S oblibou říkám, že jsem stále na 

dovolené. Práce se pro mne stala ko-
níčkem, a to je pro mě hned po rodině 
to nejkrásnější v životě. 

S ředitelem VOŠ a SOŠ 
rozmlouval Hynek Jurman

Benefi ty grantových projektů OPVK na VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.
Začátek nového 

školního roku máme 
úspěšně za sebou a celý 
systém výuky již opět 
běží na plné obrátky. Na 
střední odborné škole 
také kontinuálně pokra-
čuje práce v rámci gran-
tových projektů OPVK 
hrazených rozpočtem 
Evropského sociálního 
fondu a státním rozpoč-

tem ČR. V polovině září proběhl díky 
projektu s názvem Rovné příležitosti 
pro všechny na SOŠ Bystřice nad 
Pernštejnem v pořadí již druhý poby-
tový adaptační kurz prvních ročníků, 
jehož cílem je vzájemné seznámení 
nových studentů napříč jednotlivými 
třídami. Stejně jako vloni se po dopo-
ledni stráveném na školním pozemku 
studenti se svými lektory přesunuli po 
pěších turistických cestách do areálu 
„Autocampu na kopci“ u obce Vír, 
tedy bývalého kempu Jitřenka, kde 
strávili dvě noci a dva dny plné in-
teraktivních činností zaměřených na 
seznamování, spolupráci, komunikaci 
a důvěru. Přes nepříznivé předpově-
di bylo počasí milosrdné a adaptač-
ní kurz všichni účastníci dovedli do 
úspěšného závěru. Rodičům našich 
studentů patří dík za jejich spolupráci. 

Aktivity „Rovných příležitostí“ 
však nekončí adaptačním kurzem. 
Nadále probíhá i výuka nepovinných 
kroužků zaměřených na zvyšování 
kompetencí studentů v oblasti výpo-
četní techniky (digitální fotografi e, 
grafi ka a projekce), kancelářských do-
vedností (psaní všemi deseti) a cizího 
jazyka (anglická konverzace). Rozpo-
čet projektu myslel také na zvyšování 
kompetencí pedagogických pracovní-
ků a vybraným pedagogům školy je 

tak umožněno vzdělávat se v doplň-
kovém pedagogickém studiu speciální 
pedagogiky. Studentům, rodičům i pe-
dagogům může díky projektu nadále 
nabízet své služby školní psycholog. 
Výčet aktivit projektu zakončuje im-
plementace vzdělávacích materiálů 
a podpora využívání didaktické tech-
niky ve výuce žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

I v tomto školním roce nadále pro-
bíhá další projekt fi nancovaný z pro-
středků Evropské unie pod názvem 
Moderní výukové metody a využití 
ICT ve výuce všeobecně vzděláva-
cích a odborných předmětů. Projekt 
se přehoupl do své druhé poloviny. 
V první polovině se pedagogové ško-
ly připravovali na tvorbu výukových 
materiálů prostřednictvím moderních 
technologií – prezentace, multime-
diální prostředky, interaktivní tabule 
a další. Druhá polovina projektu je 
určena k upevnění a ověření získa-
ných znalostí a zkušeností při tvorbě 
vzdělávacích materiálů. Projekt bude 
ukončen v polovině roku 2014. Do 
této doby by mělo vzniknout mini-
málně 70 výukových materiálů, které 
budou tvořit základ pro e-learnin-
govou podporu výuky všeobecných 
a odborných předmětů na VOŠ a 
SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.
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Medailové umístění studentů gymnázia 
na CORNY 2013

Nevlídné počasí v Novém Městě 
na Moravě přivítalo 18. 9. 2013 zá-
vodníky ze žďárského okresu na at-
letickém poháru Corny. Devět střed-
ních škol soutěžilo v jednotlivých at-
letických disciplínách, když celkový 
bodový součet družstva rozhodoval 
o konečném umístění. 

V kategorii chlapců si naše gym-
názium odváží stříbrné medaile, 
neboť po vynikajícím výkonu (7179 
b.) velmi těsně zaostali za papírovým 
favoritem ze sportovního gymnázia 
Nové Město n. M. (7238 b.). Naše 
děvčata obsadila v kvalitní konku-

renci výborné 3. místo (6021 b.). 
Na úspěchu se podíleli: Mrňous 

J., Janíčková M., Bureš P., Vrbková 
V., Zítka D., Veselá E., Koukal F., 
Chocholáčová A., Hubka J., Neterdo-
vá A., Sláma Š., Ostrá T., Kroupa V., 
Konvalinková B., Straka Š., Lisá Z., 
Michna V., Linhartová L., Vrbík M., 
Nedomová N., Halva F., Jurnečková 
M., Coural T., Svobodová J.

Všem našim studentům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy! Po-
drobné výsledky najdete na www.
gybnp.cz 

Za učitele TV - Jan Illek

ŠMOULÍ DEN V MŠ POHÁDKA 
Už během měsíce září přinášely 

děti do MŠ plyšové Šmoulíky, které 
získaly za nákupy v Albertu. Proto 
jsme se rozhodli uspořádat ve školce 
„Šmoulí den“.

Stanovili jsme si pro něj datum 
1. října 2013. Aktivně se do něj za-
pojily děti ze všech tříd, včetně p. 
učitelek. Nejen že si děti donesly své 
plyšové fi gurky, ale některé měly 
i celá alba, šmoulí kapesníky nebo 
bombóny. Většina dětí byla převle-
čena za Šmoulíky. Na každé třídě se 
objevilo hned několik  Šmoulinek 
i Taťků Šmoulů. Celá školka se pro-
měnila ve „Šmoulí vesničku“. 

Společně jsme si zatančili na 
diskotéce při šmoulích písničkách, 
zahráli jsme si zábavné hry a p. uči-
telky zahrály dětem divadlo o tom, 

„jak Koumák naučil Bručouna žít 
zdravě“. Děti měly možnost si vy-
kreslit Šmoulí diplom, který si od-
nesly domů. Na památku.

Ve fi nále proběhlo velké sčítání 
Šmoulíků na jednotlivých třídách.  
Komise jich napočítala v celé školce 
304.

Pak se ještě všichni sešli u šmou-
lího domečku ve třídě Kočiček, aby 
se společně vyfotili.

Děti byly ze šmoulích radovánek 
nadšené a s radostí se zapojily do 
všech aktivit.

„Šmoulí den“ je zcela určitě obo-
hatil o příjemné zážitky a všichni 
se budeme těšit na další podobnou 
akci. 

Kolektiv učitelek
MŠ Pohádka

Základní umělecká škola ve spolupráci s Kulturním domem v Bystřici n.P. 
všechny srdečně zvou na

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍSOUTĚŽNÍ VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ

S TÉMATEM "DAR ŽIVOTA"S TÉMATEM "DAR ŽIVOTA"
21. - 29. 11. 2013 v malém sále KD v Bystřici n. P.21. - 29. 11. 2013 v malém sále KD v Bystřici n. P.

Představíme zde tvorbu žáků naší ZUŠ Bystřice n.P., slovenské ZUŠ 
Vranov nad Toplou a Umělecké školy z maďarského města Szeged. 

Zveme vás také na vernisáž této výstavy 
v 15.00 hodin v malém sále KD dne 21. 11. 2013.  
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ANGLIČTINA NA ZŠ TGM ŽÁKY BAVÍ

Žáci ZŠ TGM cestovali do středověku

Evropský den jazyků na ZŠ TGM Páťáci ZŠ TGM na exkurzi v Planetáriu 

Cesta do středověku… Jak zajíma-
vé, že? Byl to jeden z našich prvních 
výletů v tomto školním roce. Náramně 
jsme si ho užili – my, 6.B, spolu s tří-
dou 6.A. No, nejprve byl sraz všech 
žáků před školou, potom jsme všichni 
nasedli do autobusu a mohlo se jet. Sice 
to nebylo to pravé potěšeníčko, pro-
tože jsme jeli až k Praze a v autobuse 
nebylo co dělat, ale stejně se všichni 
náramně těšili na místo, kam jsme měli 
přijet, místo, které se nazývá Botanicus. 

Když jsme přijeli, všichni natěšení 
vyskočili ven z autobusu a nemohli se 
dočkat, co bude dál. U brány si každý 
vzal svůj plánek pro lepší orientaci 
a mohli jsme dovnitř. Byla to malá 
vesnička, která vypadala úplně jako ve 
středověku. Počkali jsme si na paní prů-
vodkyni, aby nás zde se vším seznámila 

zde celkově cítili. Bylo opravdu velice 
zajímavé, když jsme procházeli touto 
vesnicí. Ale nejlepší bylo, že se tam ne-
platilo obyčejnými penězi, ale peníze se 
měnily za groše a těmi se platilo. 

Také tam byla veliká zahrada pro 
turisty a byla rozdělená na více čás-
tí… a byla překrásná. Navštívili jsme 
i velikou hodovnu, kde se prodávaly 
převážně palačinky. Prohlédli jsme si 
obchod s kameny, výrobu a prodej mý-
dla, keramickou dílnu. Navštívili jsme 
i rýžoviště zlata, středověké vězení, vý-
robnu papíru, knihtisk, výrobnu svíček, 
dokonce i provaznictví. 

Všechno bylo báječné, ale bohužel 
jsme na to neměli dost času a museli 
jsme se včas vrátit k autobusu. Ale i tak 
to byl skvělý a náročný výlet.
Eliška Malíčková,žákyně 6.B ZŠ TGM

a ukázala nám, co kde najdeme. 
Hlavním záměrem tohoto výletu 

bylo, že jsme si měli uvědomit, jak 
zde asi žili lidé ve středověku a jak se 

Na ZŠ T. G. Masaryka se děti 
učí anglickému jazyku již od první 
třídy, výuka je povinná po celých 
devět let základní školní docházky. 
Cílem učitelů je poskytnout dětem 
dobrý jazykový základ pro úspěš-
nou komunikaci v cizím jazyce. 
Výuka angličtiny je od nejnižších 
ročníků pojata jako seznamování se 
s jazykem hravou formou; probíhá 
v tzv. „English windows“. Starší 
žáci využívají kvalitně vybavené 
jazykové učebny – pracují s inter-
aktivní tabulí, s výukovými progra-
my v počítačích, hrají hry v anglic-
kém jazyce, poslouchají a pracují 

s audio i video materiály. Dokonce 
čtou celé knihy v angličtině, jimiž 
je vybaveno jedno oddělení školní 
žákovské knihovny. 

V letošním školním roce mohou 
děti 1. – 3. tříd rozšiřovat své zna-
losti a pracovat s jazykem navíc 
i mimo školní vyučování v zájmo-
vém útvaru Angličtina hrou. Ze 
strany dětí i rodičů jsme se setkali 
s velkým zájmem, těšíme se tedy na 
všechny šikovné děti, které se snaží 
ve volném čase dělat něco smys-
luplného a pracují na zdokonalení 
svých jazykových dovedností.

Eva Poláchová, ZŠ TGM

Pátek 27. září byl pro žáky 
5. tříd ZŠ T.G. Masaryka výjimečný. 
Navštívili totiž Hvězdárnu a plane-
tárium v Brně na Kraví hoře. Zhlédli 
interaktivní výstavu o Sluneční sou-
stavě. Seznámili se s planetami po-
mocí audiovizuální koule, mohli se 
dotknout meteoritu starého přibližně 

1 milion let, přesvědčili se, kolik by 
vážili na jiných planetách, roztočili 
vodní „tornádo“ nebo porovnali tíži 
stejných předmětů na různých ob-
jektech a planetách ve vesmíru.

Astronomická expozice byla vel-
mi zajímavá a pro žáky poučná.

Učitelky 5. tříd ZŠ TGM

Okénko žákovského parlamentu ZŠ TGMV průběhu měsíce září zahájil svoji 
činnost náš školní žákovský parla-
ment. Nejdříve se uskutečnily volby 
ve třídách 4. až 9. ročníku.  Každou 
třídu zastupují v žákovském parla-
mentu dva žáci. Celkem má tedy náš 
parlament 26 členů. První schůzku 
svolal pan ředitel na 19.9. Noví členo-

vé zde složili slib a již se všichni pustili 
do práce. Nejdříve bylo potřeba zvo-
lit devítičlennou žákovskou radu. Za 
předsedkyni parlamentu si žáci zvolili 
Simonu Fabiánovou z 9.A, za místo-
předsedkyni Anetu Gálovou ze 7.A. 

Dalšími členy žákovské rady jsou: 
Jiří Pelikán, Petra Klusáková, Marie 
Jílková, Kristýna Buchtová, Monika 
Sedlářová, Eliška Hořáková a Beáta 
Žličařová. Činnost žákovského parla-
mentu je jednou z cest, jak ve škole ne-

násilnou a přirozenou cestou naplňo-
vat klíčové kompetence Rámcového 
vzdělávacího programu (především 
oblast výchovy demokratického 
občana). Přeji všem „poslancům“, 
aby na této cestě utržili co nejméně 
škrábanců! 

Romana Klusáková

Je samozřejmostí, že znát více než 
jen svůj rodný jazyk je v současné 
době nepostradatelné. A čím dříve si 
alespoň některé z nich osvojíme, tím 
lépe pro nás! K tomu, abychom se 
jazyku pořádně naučili, je nutné mít 
správnou dávku motivace.  A právě 
jako takové naladění ke studiu ang-
ličtiny, němčiny či dalších světových 
jazyků slouží Evropský den jazyků, 
který každoročně na naší  škole or-

ganizujeme. Co všechno u nás moh-
ly děti letos zažít? Při hrách a dalších 
tvůrčích činnostech se seznamovaly 
s kulturou jednotlivých zemí Evropy, 
jejich měnou, státními  symboly, vlaj-
kami. Nechybělo ani povídání o zážit-
cích z cest, naši prvňáci si za pomoci 
svých starších spolužáků vyrobili ori-
ginální cizokrajná trička a naši školu 
také nově zdobí modely nejznáměj-
ších staveb Evropy od Eiffelovy věže 

přes londýnský Tower, 
ale nechybí ani super 
moderní model ruského 
raketoplánu. Zapojeny 
byly všechny smysly, 
jelikož škola byla provo-
něná specialitami někte-
rých evropských států, 
a nechyběla ani pravá an-
glická tea party. Věřím, 
že si děti odnesly nejen 
spoustu zážitků, ale pře-
devším chuť se cizím ja-
zykům věnovat.
Radka Hanychová, ZŠ 

TGM



Myslíte, že už rytíři neexistují? O tom, že zcela nevymřeli, se přesvědčili 
žáci 6. ročníků, když ve dnech 19. a 20. 9. 2013 absolvovali adaptační kurz. 
Společně se svými třídními učiteli a rádci plnili nejrůznější úkoly, překo-
návali překážky v podobě pavučiny a měňavky, také dopravili společnými 
silami křehkou kouzelnou kouli do podzemí, nechyběla ani ulička důvěry. 
Na této obtížné cestě se jim podařilo postupně získat tituly pážete, panoše 
a nakonec rytíře. 
Naučili se nejrůz-
nější pozdravy, 
vytvořili si vlastní 
pergamen s pra-
vidly, kterým zís-
kali i klíč k jejich 
hradu. Nyní zbý-
vá už jen popřát, 
aby se jejich další 
společná cesta 
na druhém stup-
ni odvíjela stejně 
dobře, aby se na 
sebe mohli spoleh-
nout a naslouchat 
i nadále moud-
rým a cenným 
radám svého ve-
litele.                            Dita Kabelková, metodik prevence

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615  

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko  9. strana

ŠKOLSTVÍŠKOLSTVÍ

Cesta na hrad

EXPEDICE NORSKO 2013Norsko je zemí, která si díky své di-
voké a nespoutané kráse snadno získá 
srdce každého. Za svoji rozmanitost 
vděčí Skandinávskému pevninské-
mu ledovci, který po svém ústupu po 
sobě zanechal nádherně modelovanou 
krajinu. Zůstala po něm hluboká údo-
lí s příkrými svahy a širokým dnem, 
fjordy, zařezávající se daleko do pev-
niny, nesčetná jezera a jezírka, ostře 
řezané horské masívy a náhorní pla-
niny pokryté jenom kamením, trávou 
a lišejníky. 

A právě tato místa mohly navštívit 
ZŠ Bystřice. P., Nádražní 615, ZŠ Hum-
polec, gymnázia Humpolec a Hav-
líčkův Brod v termínu od 25. 8 - 7. 9. 
2013.

Z naší školy se zúčastnili expedi-
ce žáci 7. - 9. ročníku, kteří pracují 
na ekologických projektech Globe 
a Ekoškola. 

Co expedici předcházelo? 
Spolupráce se zúčastněnými ško-

lami na přípravě programu. Schůzky 
s rodiči a žáky. Rozdělení žáků do pra-
covních skupin – GPS, meteorologie, 
hydrologie, fauna a fl ora, cestopis.

V neděli 25. srpna ve večerních 

hodinách nastalo velké loučení před 
budovou naší školy a pro některé žáky 
to byla první cesta do zahraničí bez 
rodičů s vidinou starat se sám o sebe. 
Každý večer si postavit stan, vybalit a 
ráno opět vše sbalit za každého počasí.

Naše cesta vedla do přístavu Sassni-
tz v Německu na trajekt, kterým jsme 
přepluli do švédského přístavu Trelle-
borg, který jsme si prohlédli. Nejzají-
mavější byla starobylá Vikingská pev-
nost. Po přejezdu Švédskem jsme se 
dostali do Norského království. Žáci 
a studenti se ocitli v zemi modré, zele-
né a bílé, v níž spolu s Nory žijí skřítci 
a trolové. 

Naše první zastavení bylo ve městě 
Lilehammer, kde se konaly 17. ZOH. 
Dominantou města jsou skokanské 
můstky, které jsme navštívili za ran-
ního svítání. Další atrakcí pro nás byl 
největší a nejkrásnější skanzen Mai-
haugen, založený roku 1887 zubním 
lékařem Andersenem Sandvigem.

V úterý v podvečerních hodinách 
jsme se poprvé ubytovali v kempu, 
kde jsme si odpočinuli po dlouhé na-

máhavé cestě autobusem a načerpali 
síly na náročné výstupy, které nás 
čekaly.

A co jsme všechno viděli?
Pižmoně v národním parku Dovre-

fjell, dovezené z Grónska, o kterých 
nám poutavě vyprávěl ochránce ná-
rodního parku.

Údolí Romsdalen tvořené stovkami 
vodopádů a peřejí.

Vrchol Nesaskla nad městečkem 
Andalsness, který nás potrápil překo-
náním 818 m přímo od hladiny moře. 
Cesta byla velmi náročná příkrými 
výstupy a srázy, někdy i ztracená pro 
špatné značení, ale výhledy na fjord 
nám to vynahradily.

Cestu Trollů, se známými serpen-
tinami, kterou musel zdolat i autobus 
převýšením 800 m.

Nejkrásnější a nejnavštěvovanější 
Gerangerfjord (UNESCO) s vyhlíd-
kovou plavbou k vodopádům Sedm 
sester.

Dalsnibu - vrchol s vyhlídkovou 
plošinou, kde jsme spatřili krásné po-
hoří a fjordy z ptačí perspektivy. 

Pollfossen - mohutné peřeje na řece 
Ottě.

Nejstarší obchodní stezku Norska 
Sognefjellsveg, ze které jsme obdivo-
vali krásy pohoří Jotuheimenu (Do-
mov obrů) a Breheimů (Domov ledu). 
I když bylo 1. září, chumelilo a mohli 
jsme se i koulovat. Čepice, rukavice 
a zimní bundy se hodily.

Horské městečko Lom, které se 
pyšní nejslavnějším sloupovým kos-
telem a Kněžskými vodopády - Pres-
tefossen.

NP Rondane, kde jsme podnik-
li tundrou celodenní výlet k jezeru 
Rondvanet a pozorovali jsme různoro-
dé mechy, lišejníky, brusinky, zakrslé 
vrby a břízy.

Hřeben Besseggen s nádhernými 

výhledy na hory a jezera Bessvatnet 
a Gjende.

Vrcholem naší expedice byl ledov-
cový splaz Jostedallsbreen, který v nás 
zanechal nezapomenutelné vzpomín-
ky směsí barev od bílé, azurové až po 
černou způsobenou imisemi - spad 
exhalátů znečištění. Možnost stát 
uvnitř ledovce a vyfotit se, bylo pro 
některé z nás neskutečné až hrozivé 
sevření ledu.

Oslo, hlavní město Norského krá-
lovství, kde jsme navštívili muzeum 
lodi FRAM a Vikingských lodí, dále 
Frognerův park s unikátními sochami 
Gustava Vigelanda, radnici, novou bu-
dovu opery a pochopitelně královský 
palác.

V pátek 6. 9. v časných ranních 
hodinách jsme se vydali na zpáteční 
cestu přes Švédsko, trajektem do Ros-
tocku v Německu a v sobotu jsme se 
v pořádku vrátili domů.

A co jsme po celou expedici prová-
děli?

Pravidelná měření, okamžité, ma-
ximální a minimální teploty, vlhkosti, 
GPS, teploty vody a pH. 

Pozorování místní fl óry a fauny, 
fyzického zeměpisu, která využijeme 
v naší prezentaci pro srovnání s  pod-
mínkami v ČR

A co říci na závěr?
Drsné, ale krásné Norsko, bychom 

nezvládli bez dobré průvodkyně Eliš-
ky a výborného kuchaře Tondy, který 
pro nás připravil vždy výbornou stravu 
v polních podmínkách.

„V Norsku být, je jako snít a nepro-
brat se. Jít krajinou v horách, tvář mít 
ošlehanou větrem a z dálky slyšet trolí 
smích ... .“ 

Děkujeme sponzorům MěÚ Bys-
třice n. P. a Wera Werk s.r.o., kteří 
nám svou fi nanční podporou pomohli 
uskutečnit expedici Norsko 2013.  

Dagmar Pivková, Hana Kopecká
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Program primární prevence 
Ve dnech 9. 9. a 12. 9. 2013 přišel 

do naší školy tým lektorů CéPéčka 
s programem primární prevence. 
Zavítal postupně do tříd 4.A a 4.B. 
Preventivní program trval vždy 
3 vyučovací hodiny. Pro každou tří-
du byla zvolena jiná témata. 

Žáci 4. A byli v programu „Nedej 
se“ seznámeni s rizikovým jevem 
šikany, vyzkoušeli si v modelových 
situacích obranné strategie pro pří-
pad napadení agresorem. Celý pro-
gram sloužil ke zvyšování zdravého 

sebevědomí, zvládání úzkosti a stre-
su. Současně byli žáci seznámeni 
i s možnostmi následné péče.

Pro třídu 4.B byl vybrán program 
„Zdravá třída“. Tento imaginativní 
program byl zaměřený na specifi c-
kou prevenci šikany a záškoláctví. 
Důraz kladl především na rozvoj 
spolupráce v třídním kolektivu, bu-
dování zdravého klimatu třídy, spo-
lečnou tvorbu a komunikaci v ma-
lých skupinách.

Obě akce proběhly za obrovského 
zájmu žáků. Děti si odnášely prak-
tické znalosti a dovednosti, jež jim 
v budoucnu mohou být prospěšné.  
Na použité náměty a metody mohou 
dále navazovat další pedagogové, 
kteří využijí podněty pro další prá-
ci. Třídní učitelé chtějí touto cestou 
poděkovat oběma lektorkám, Mgr.
Petře Svobodové a Mgr. Ivoně Čer-
mákové za velmi kvalitní a dobře 
připravenou strukturu i provedení 
programu. 

Třídní učitelky 4.A a 4.B
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615
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RŮZNÉ

Podzim na Borovince

Přes deštivé září se i horní domanín-
ský cíp dočkal zářivých barev chlad-
ného, ale slunného příchodu podzimu. 
Nepřetržitý ruch na loukách okolo 
Borovinky sice ustal již příchodem 
školy, ne však o víkendech. Tak moh-
li Domanínští sobotu co sobotu vídat 
svatební kolony mířící k oslavám „dne 
D“ mnoha novomanželských párů, 
jichž Borovinka v letošním roce hoj-
ně uhostila. Tato návštěvnická aktivita 
má velmi příznivý dopad na vzrůst 
známosti regionu Bystřicka v pově-
domí obyvatel, a to  i z velmi vzdále-
ných končin naší vlasti. Většina z hos-
tů svateb totiž přijíždí do našeho kouta 
poprvé v životě a často se vrací domů 

s předsevzetím znovu k nám zavítat 
– na dovolenou, na výlet, se školou či 
fi rmou. Tak okouzlující je naše Bys-
třicko – nejen pro Brňáky, ale i Ostra-
váky, Pražáky, či hosty a turisty ze se-
verních, východních nebo západních 
Čech. Pro posílení schopnosti regionu 
Bystřicka přilákat, pojmout a udržet 
návštěvníky, tedy „zvýšení absorpční 
kapacity“, dle odborných dokumentů 
cestovního ruchu, spolupracujeme se 
sousedy z dalších zařízení, jako tomu 
bylo při zářijových Slavnostech bram-
bor, kdy se Borovinka přidala svým 
Bramborovým menu k nabídce po-
řádajícího  statku EDEN v Bystřici. 

Vyznavače dobrého jídla, pravidel-

né návštěvníky Borovinky, i ty, kteří 
to ještě nevyzkoušeli, můžeme pozvat 
a navnadit na gurmánské víkendy zbý-
vajících měsíců v roce. Listopad bude 
hostit jak jinak Martinský víkend 
15. - 17. 11. 2013, při kterém nebude 
chybět k vypečené husičce ani čerstvé 
letošní Svatomartinské víno z jižní 
Moravy. Zkrátka nepřijdete ani v pro-
sinci, kdy si od vlastní plotny a vánoč-
ních příprav odskočte o Mikulášském 
víkendu na Zvěřinové hody. A ve 
stejném duchu hodláme pokračovat i 
v roce nadcházejícím, když bude vždy 
první víkend v měsíci v restauraci na 
Borovince určen pro mlsné jazýčky a 
gastronomii.  

Nicméně nyní máme před sebou 
sychravé počasí podzimu a ne všemi 
oblíbenou zimu. Borovinka ale ani na 
podzim či zimu nezavírá, naopak na-
bízí celý rok vždy volné kapacity uby-
tování, prostory restaurace a sálu pro 
rodinné i fi remní akce, a o každém ví-
kendu během celého roku zde najde-
te otevřenou restauraci od 11 do 20 h.  

A když se k nám vydáte na pro-
cházku, zkuste to projít po hrázi rybní-
ka. Na konci jen přeskočíte po kame-
nech potok a jste na louce u minigolfu. 
Je to o mnoho příjemnější příchod 
než po silnici, a snad se nám pro příští 
rok podaří zde udělat novou branku 
a mostek, aby vaše procházka mohla 
být  o cosi zajímavější. 

Na Borovince totiž budete jako le-
tos i napřesrok vždy vítáni. 

Všichni z Borovinky

LOVY BEZE 
ZBRANÍ

To zas máme houbařský pod-
zim! Davy lovců se vracejí s plný-
mi košíky. Mezi nejúspěšnější hou-
baře patří Otto Urbánek.Vstoupil 
první říjnový den do jehličnatého 
lesa v Bratrušíně směrem k Leso-
ňovicím a odměnou mu byl pravák 
o hmotnosti 1,5 kg. Že je dobrý 
houbař svědčí i loňský úlovek. 
U Vírské přehrady našel hřib pra-
vák o váze 2,67 kg.

Přejeme hodně dalších úlovků!
-red-

Od září je v našem městě otevřena nová poradna sdružení obrany spotřebitele.

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ – ASOCIACE: O NÁS
Sdružení obrany spotřebitelů – 

Asociace (SOS – Asociace) je ne-
státní nezisková organizace založe-
ná za účelem pomáhat spotřebitelům 
a prosazovat jejich práva. Od roku 
2003 bezplatně pomáháme spotřebi-
telům – začínali jsme v Jihomorav-
ském kraji, odkud jsme však velmi 
záhy rozšířili svoji působnost i do 
dalších krajů a v současné době po-
máháme spotřebitelům z celé České 
republiky.

Bezplatné právní poradny máme 
v kraji Jihomoravském (Brno a Vyš-
kov), Olomouckém (Olomouc, Pro-
stějov), Moravskoslezském (Nový 
Jičín), Zlínském (Uherský Brod), 
Jihočeském (České Budějovice, 
Tábor), Královéhradeckém (Hradec 
Králové, Albrechtice nad Orlicí), 
Plzeňském (Plzeň). V Kraji Vysoči-
na, kde již několik let funguje velmi 
úspěšně osobní poradna ve Velkém 
Meziříčí, jsme na četné žádosti spo-
třebitelů otevřeli dvě nové poradny. 
Nyní máme další poradnu v kraj-
ském městě Jihlava a také v Bystřici 

nad Pernštejnem, kde jsou našim 
spotřebitelům k dispozici odborní 
právní poradci, kteří vždy rádi pora-
dí a pomohou.

Jsme tu pro vás a vždy vám rádi 
pomůžeme zorientovat se ve vašich 
právech v oblasti spotřebitelského 
práva (reklamace, odstoupení od 
smlouvy, dozorové orgány apod.). 
Vedle naší hlavní činnosti, kterou 
je osobní, telefonické a internetové 
právní poradenství pro spotřebitele, 
se věnujeme také dalším aktivitám. 
V rámci našeho sdružení fungují 
pracovní skupiny specializované 
na různé oblasti spotřebitelského 
práva (obuv a oblečení, potraviny 
a zdraví, bydlení, telekomunikace, 
exekuce a insolvence, cestovní ruch, 
dětské zboží, fi nance), připravujeme 
pro vás brožury a letáky, které jsou 
k dispozici zdarma v našich osob-
ních poradnách i ke stažení na na-
šich webových stránkách, podílíme 
se na připomínkování zákonů, spo-
lupracujeme s dozorovými orgány 
i dalšími organizacemi, pořádáme 
také školení pro podnikatele. Naše 
poradenství postupně rozšiřujeme 
o další obory, např. spotřebitel – pa-
cient, spotřebitel – nájemce. Naše 
další činnosti:
• Pořádáme besedy pro spotřebitele.

• Spolupracujeme s médii.
• Zlepšujeme spotřebitelsko-podni-

katelské prostředí – program Ga-
rance ochrany spotřebitele (GOS). 

• Provozujeme také osobní poradnu 
ve věcech sociálních a rodinně-
právních. 

• Jsme členy Spotřebitelského po-
radního výboru při MPO ČR.

 Spotřebitelům poskytujeme Mi-
mosoudní řešení spotřebitelských 
sporů a možnost zveřejňovat své 
spotřebitelské zkušenosti na našich 
webových stránkách.

Poradenství spotřebitelům po-
skytují naši odborní právní poradci, 
kteří jsou pravidelně proškolováni 
a jejichž znalosti jsou opakovaně 
ověřovány zkouškami odborných 
právních poradců.

Pro spotřebitele z ČR je v pro-
vozu každý všední den od 9 do 18 
hod. hodin naše poradenská linka 
900 10 10 10 (10,- Kč/min.), dále 
elektronická poradna (poradna@
asociace-sos.cz) a bezplatná osobní 
poradna v Bystřici nad Pernštejnem, 
která je otevřena každé sudé pondělí 
od 15 do 17 hodin a najdete ji na ad-
rese Příční ulice č. p. 405 (v budově 
Městského úřadu), Bystřice n. P.

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS - Asociace

Pojeďte s námi na jednodenní 
LYŽOVAČKU -  Stuhleck - 

27. 12. 2013, cena: 1.600,- Kč/
osoba včetně skipasu, 

dopravy a průvodce. /dě  , stu-
den   mají výraznou slevu!!!/ 
odjezd: Bystřice n. P., Žďár n. S.

  anebo 
KOUZLO VÁNOC 

v Drážďanech a na pohádko-
vém Popelčině zámku - 7. 12. 
2013, cena: 850,- Kč/osoba, 
v ceně doprava, průvodce, po-

jištění
CA Markéta, tel.: 777 352 323

camarketa@email.cz

ZÁJEZDY

ALENA KALINOVÁ 
rozšířila své služby 

o samoopalovací nástřik
XEN-TAN

Přirozeně opálená pokožka již za 
10 min. Vhodné pro nevěsty, na 
plesy,... Nástřik je nezávadný pro 

všechny druha pokožky.
Objednávky na tel.: 

606 389 971
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kadeřnictví Alena Kalinová
Masarykovo nám. 55

Bystřice nad Pernštejnem

KADEŘNICTVÍ
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LISTOPAD 2013PROGRAM KULTURNÍHO DOMU LISTOPAD 2013
Neděle 3. listopadu – velký sál KD – 14.00
5. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Setkání hráčů na všechny druhy har-
monik. Na závěr se představí popu-
lární PAVEL KRŠKA a LUBOMÍR 
PETERKA z Černé Hory. Moderuje: 
JIŘÍ ČERNÝ. 
Vstupné: 60 Kč 

Úterý 5. listopadu – velký sál KD – 
9.00 - 17.00 hodin                           
Pořádá: Diecézní charita Brno
PRODEJNÍ BAZAR A ŠATNÍK
BALTAZAR
Oděvy pro děti: 20 Kč/kus
Oděvy pro dospělé: 40 Kč/kus
Kromě standardní nabídky budou 
poskytnuty navíc pro lidi v nouzi 
a sociálně potřebné 3 ks zdarma a 
další nákup s 50% slevou na základě 
poukázky, kterou mohou obdržet na 
sociálním odboru příslušných úřadů a 
městských částí.

Středa 6. listopadu – velký sál KD – 
10.00 hodin
KINO - ANIMOVANÉ PÁSMO 
POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro 
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.

Středa 6. listopadu – velký sál KD – 
18.30 hodin
KINOKAVÁRNA
BABOVŘESKY
Letní komedie Zdeňka Trošky je 
úsměvnou komedií ze života sou-
časné jihočeské vesnice Babovřesky, 
která s nadhledem a komediální nad-
sázkou, tak trochu v duchu Slunce, 
seno, sleduje kupící se nedorozumění 
a souhry náhod, které pořádně zamo-
tají hlavu jejím obyvatelům. Délka: 
133 minut
Vstupné: 60 Kč Předprodej: KD

Čtvrtek 7. listopadu – velký sál KD – 
20.30 hodin
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KUR-
ZU PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÍ
Lektoři taneční školy STARLET 
Brno. Přihlášky v kanceláři kulturní-
ho domu

Pátek 8. – neděle 10. listopadu – vel-
ký sál KD
Pořádá: OUTDOOR FILMS s.r.o. a 
Město Bystřice n.P. 
11. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Úterý 12. listopadu – malý sál KD – 19.30
45. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace „VINAŘSTVÍ MADĚ-
ŘIČ“. Prezentace vín: Ludvík Madě-
řič, majitel vinařství 
Účinkují: Jožka Šmukař – zpěv, Jan 
Rampáček – cimbál, Petr Mikulka – 
housle, Jožka Malhocký - basa 
Hlavním reklamním partnerem je fi r-
ma MEGA-TEC s.r.o.              
Vstupné: 90 Kč Předprodej: KD

Středa 13. listopadu – malý sál KD - 19.30
KONCERT KPH
BELFIATO QUINTET 
Program: A. Rejcha, G. Ligeti, J. 
Francaix
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber, k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč, Platí perma-
nentky KPH

Sobota 16. listopadu – velký sál KD 
– 20.00 hodin   
Pořádá: Studentský klub při VOŠ a SOŠ
STUDENTSKÝ BÁL 
Hudba: PIKARDI
Taneční vystoupení v průběhu veče-
ra, tombola.
Vstupné: 140 Kč Předprodej: kance-
lář školy, tel. 566 550 917

Čtvrtek 21. listopadu – pátek 29. lis-
topadu – malý sál KD
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P. 
VÝSTAVA ZUŠ
MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ 
SOUTĚŽ „DAR ŽIVOTA“
Výtvarné práce ZUŠ: Bystřice nad 
Pernštejnem, Vranov nad Toplou (Slo-
vensko), Szeged (Maďarsko)
Vernisáž ve čtvrtek 21. listopadu v 15.00 
hodin - hudební program ZUŠ Bystřice 
n.P. Dále otevřeno: 8.00 – 11.00 hod., 
15.00 – 17.00 hod. /mimo SO a NE/
Vstupné: dobrovolné

Sobota 23. listopadu – velký sál KD – 
8.30 – 15.00 hodin 
Pořádá: SSK 0303 Bystřice n.P.
VELKÁ CENA MĚSTA BYSTŘI-
CE NAD PERNŠTEJNEM
ve střelbě ze vzduchových zbraní
Disciplíny a kategorie: VzPu, VzPi 
– muži, junioři, ženy, juniorky, doros-
tenci, dorostenky, mládež

Pondělí 25. listopadu – velký sál KD 
– 10.00 hodin
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘED-
STAVENÍ
POHÁDKY PRO VÁS
Uvádí: Divadlo Pohádka, Praha
Pohádková skládanka – O nemocné 
princezně a Čert popleta. O nemocné 
princezně aneb Kam nechodí sluníčko, 
musí přijít doktor. Délka cca 55 minut.
Určeno: dětem od 3 do 9 let
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Sobota 30. listopadu – Masarykovo 
náměstí – 13.00 hodin   
Pořádá: Město Bystřice n.P., KD, 
městské muzeum
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ aneb 
OTEVŘENÍ ADVENTU 2013
Vystoupení dětí bystřických škol a 
zájmových organizací, řemeslné díl-

ny, Ježíškova pošta, výstavy v měst-
ském muzeu, soutěž „Bystřická vá-
nočka roku 2013“, vyhlášení vítězů 
soutěže „Vodomil 2013“, vystoupení 
Bystřického národního divadla, slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu 
s pěveckým sborem ALTER EGO. 
Občerstvení zajištěno.

Připravujeme v prosinci:
  5.12. – Věneček
    7.12. – SONK - koncert KPH
10.12. – Vánoční ochutnávka vín         
12.12. – Jakub Smolík - koncert
17.12. – Tři bratři v nesnázích – div. Háta
21.12. – Koroužanka – vánoční koncert 
Možnost zakoupení vstupenek na di-
vadla, zábavné pořady aj. k význam-
ným výročím rodinných příslušníků a 
známých v dárkové úpravě.

Prodej vstupenek /pokud není uve-
deno jinak/:
KD, 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!

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

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

Zubní pohotovost ŘÍJEN - LISTOPAD 2013Zubní pohotovost ŘÍJEN - LISTOPAD 2013

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

ŘÍJEN
26.10. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masaryk.nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
27.10. MUDr. Kristýna Kubicová, Masaryk. nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
28.10. PO - MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
LISTOPAD 
  2.11. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
  3.11. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
  9.11. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566 690 123
10.11. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár n. S., 566 628 712
16.11. MUDr. Petra Bednaříková, Vratisl. nám. 449, Nové Město n. M., 566 616 904
17.11. NE - MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, Nové Město n. M., 566 615 436

Sobota 23. 11. 2013 , 

DEN 
S FOTOGRAFIÍ

Z R C A D L E N Í 2013

–

Jaroslav Hemala

14.00 –

15.00 – Odpoledne s osobnostmi

17.30 –

19.00 –

 

hlavní partner

ŘÁDKOVÁ ŘÁDKOVÁ INZERCEINZERCE
●  POTŘEBUJETE peníze? My Vám půjčíme! Zprostředkování pro jed-

noho věřitele, tel. 777 467 333.
●  NAUČÍM nebo doučím francouzský jazyk. Tel. 721 541 152.
● KOUPÍM dům v Bystřici. Tip vedoucí ke koupi odměním. Tel.: 

605 253 300.
●  UČITELKA ZŠ doučí jakýkoliv předmět ZŠ, napíše s dětmi úkoly. Tel.: 

737 427 501.
●  PRODÁM garáž na Černém Vršku. Tel.: 604 560 412.
●  NABÍZÍME sjednocení všech Vašich půjček do jedné splátky! Neban-

kovní půjčky na cokoliv! Bez registru! Nabízíme možnost spolupráce 
- brigáda, hl. prac. poměr! Tel.: 605 849 445 - p. Leová.

●  NABÍZÍM veškeré zednické, obkladačské a malířské práce, koupelny, 
bytová jádra. Tel.: 734 181 889.
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění podzimních večerů nabízíme našim čtenářům malý 

výběr z nových knih, zaevidovaných v průběhu měsíce září.

Knihy pro dospělé:
Austen Jane  Watsonovi
Bauer Jan  Hříchy a vášně přemyslovských králů
Canfi eld  Jack  Slepičí polévka pro duši. Co mě naučil pes
Cibulka Aleš  Televizní idoly a další
Farrington Karen  Nevysvětlitelné záhady a zázraky
Fejtková Drahomíra  Korálkování
Herber Renata  Kouzelný rendlíček našich babiček
Jeřábek Hynek  Mezigenerační solidarita v péči o seniory
Julius Lněničková Eva  Smaltované šperky
Komárek Martin  Poslední slovo Valtra Komárka
Liška Vladimír  Skandály a aféry velkých panovníků
McEwan Ian  Pokání
Morrison Toni  Domov
Nešpor Karel  Sebeovládání
Novák Tomáš  Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči
Novák Tomáš  Pozitivně na manželství
Obermannová Irena  Panoptikum české
Pamuk Orhan  Černá kniha
Pancol Katherine  Žluté oči krokodýlů
Pastýříková Jitka  Příprava na zápis do školy
Potter Alexandra  S tebou už nikdy
Skopová Kamila  Rodinné stříbro, aneb, Klenoty domácí kuchyně
Toufar Pavel  Vánoce na Moravě
Watt Fiona  Kouzlení s papírem

Knihy pro mládež:
Bobák Jindřich  Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jeronýma,
  vodníka Dřevojánka a jejich kamarádů
Chytková Olga  Když víš, jak voní vítr
Jaekel Franziska  Detektivní příběh pro děti školou povinné.  
  Caesar a zrada na Kapitolu
Palacio R.J.  (Ne)obyčejný kluk
Rees Douglas  Upírská střední. Druhák
Skalná Jarmila  Nora
Sobotka Richard  Nejtěžší překážka
Štraub Miloš  Stopy vedou k rokli

V úterý 1. října 2013 proběhla v městské knihovně netradiční akce – hu-
debně poetický recitál básníka s kytarou, písničkáře a poetického glosátora 
současného dění Pavla J. Hejátka.

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

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

PRODEJPRODEJ    ŠTÍPANÉHOŠTÍPANÉHO    D EVAD EVA
Listnaté: buk, dub, b íza, olše, jasan
Jehli naté: smrk, mod ín, borovice

PRODEJPRODEJ    ŠTÍPANÉHOŠTÍPANÉHO    D EVAD EVA
délka 25 - 50 cm

Doprava do 10 km 
ZDARMA

Tel.: 777 616 858    www.palivovedrevovysocina.czwww.palivovedrevovysocina.cz
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MUZEUM

HISTORIE BYSTŘICKÉHO MUZEA, 2. DÍL

Infokiosek v muzeu

Počátkem roku 1955 byla ustavena 
rada Okresního vlastivědného muzea 
ve složení: František Abrahám, Josef 
Dobiáš, Zdeňka Kynclová, František 
Ostrý a Josef Pavelka.

Expozice muzea byla slavnostně 
otevřena 10. listopadu 1957 na hra-
dě Pernštejně. Správcem muzea se 
stal učitel Josef Peterka. V roce 1960 
byla přijatá nová správní reforma. 
Malé okresy byly nahrazeny novými 
- velkými. Bystřický okres se stal sou-
částí okresu Žďár nad Sázavou. Bu-
dova staré městské radnice využívaná 
pro okresní soud od roku 1848, se 
díky správní reformě uvolnila. 1. září 
zde byly otevřeny nově instalované 
expozice rozdělené na oddělení příro-
dovědné, lnářství, středověké kerami-
ky, zemědělského náčiní, řemeslných 
výrobků a nástrojů. 17. 5. 1965 byla 
v muzeu za účasti ředitelky Památní-
ku národního písemnictví Dr. Václav-
kové otevřena pamětní síň Gustava 
Pfl egra-Moravského. Od roku 1973 se 
vlastivědné muzeum stalo pobočkou 
Okresního muzea ve Žďáře nad Sá-
zavou. 27. září je slavnostně otevřena 
„Síň odkazu” zasloužilého umělce 
Aloise Lukáška. V roce 1985 je ote-
vřena expozice odboje za II. světové 
války a v renovovaném sklepení je ote-
vřena expozice Vývoj osídlení povodí 
horní Svratky.

Rok 1993 je zlomovým rokem pro 
bystřické muzeum. Zaniká Okresní 
muzeum ve Žďáře nad Sázavou 
a vzniká nástupnické Městské mu-
zeum v Bystřici nad Pernštejnem. 
Sbírky se díky „malé privatizaci” 
stávají opět majetkem města. Sklep-
ní prostory pod radniční částí budo-
vy (budova je tvořena starou radnicí 
a obecním domem) jsou využity pro 
expozici Uran na Vysočině. V roce 
2003 přichází první výrazná staveb-
ní úprava budovy. Po 162 létech se 
vrací mansardová střecha, která střídá 
provizorní sedlovou střechu. Nový 
prostor prozatím slouží k pořádání vý-
tvarných výstav. Rok 2004 mění tvář 
zadního traktu - je odstraněna kotelna 
a veřejné záchody. Budova dostává 
novou čelní fasádu a jsou v ní opět 
dvoje vrata. Rok 2005 /III. stavební 
etapa/ přinesl dokončení čelní fasády 
a výrazné zásahy v interiéru.Vyčiš-
tění posledního sklepního prostoru 
a vybudování Městského informační-
ho centra v přízemí.

V roce 2006 pokračovala rehabi-
litace staré radnice úpravou interiérů 
v přízemí. 28. února je zde otevřeno 
Turistické a informační centrum. 
Nevhodné sociální zařízení přilepené 
ve dvoře bylo odstraněno. Na jeho 
místě vyrostla historizující přístavba 
skrývající v sobě moderně řešené so-

ciální zázemí a především schodiště 
a výtah, který umožňuje bezbariérový 
přístup do muzea.

Pátá etapa oprav vyvrcholila v roce 
2007. Půdní prostor dostal defi nitivní 
podobu, vznikl zde depozitář, konzer-
vátorská dílna a impozantní galerie. 
V prvním patře se vyměnily prohnilé 
nosné trámy za železné nosníky a vrá-
tila se původní dřevěná podlaha. Re-
staurátorský průzkum potvrdil výskyt 
původních výmaleb většiny místností 
v I. patře a po dohodě s pracovní-
ky Národního památkového ústavu 
v Brně jsme zrekonstruovali výmal-
bu jedné místnosti. Jde o šablonovou 
malbu z poloviny XIX. století.

Dne 26. dubna ve 14.00 bylo slav-
nostně otevřeno Městské muzeum 
Bystřice nad Pernštejnem. Několik 
stovek návštěvníků mělo možnost 
zhlédnout repasované i nově vytvoře-
né expozice a výstavy. Zápis jedno-
ho z návštěvníků (pana Františka 
Tržila) byl odměnou všem pracov-
níkům za léta uskromňování se při 
rekonstrukci budovy. „Není na světě 
člověka, který by v tomto muzeu ne-
našel téma pro sebe“.

Městské muzeum v Bystřici nad 
Pernštejnem disponuje několika de-
sítkami tisíc fotografi í, pohlednic, 
negativů a skleněných desek. Dále ve 
svých fondech uchovává desítky tisíc 

tiskovin, listinných materiálů, písem-
ných pozůstalostí, obrazů. Dalších 
víc než deset tisíc předmětů je trojroz-
měrných. Část muzejních exponátů je 
uložena na Nových dvorech, kde v bu-
doucnu vznikne expozice zemědělství. 
Sbírkový fond se skládá z přírodnin 
(minerály, horniny, herbář, drobná 
entomologická kolekce), dále arche-
ologického - převážně střepového 
materiálu. Výrazná část fondu je etno-
grafi ckého charakteru (textil, nábytek, 
nářadí, ...).                                       -mu-

 „Muzea a galerie na Vysoči-
ně on-line“ je projekt realizovaný 
Odborem kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Krajského úřa-
du Kraje Vysočina. Počátkem roku 
2010 jej schválil úřad Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihový-
chod. Cílem projektu je interaktivně 
představit široké veřejnosti bohatství 
sbírek muzeí, galerií a pamětních 
síní Kraje Vysočina, a tím podpořit 
jejich návštěvnost. Do projektu je 
zapojilo kromě našeho muzea cel-
kem dalších 49 institucí. 

Tento unikátní projekt  má za úkol 
díky moderním informačním tech-
nologiím ukázat, jak velké kulturní 
bohatství se nachází v muzeích, ga-
leriích a pamětních síních v Kraji 
Vysočina. Předměty nejsou předsta-
vovány pouze ve formě fotografi í, 
ale i ve formátu 3D, který umožní 
interaktivní prohlížení. Sbírkové 
předměty jsou opatřeny popisem 
obohaceným dobovým kontextem, 
odkazy na související práce či in-
spirační zdroje, citacemi z literatury, 
informacemi o autorovi a dalšími 
poznatky charakterizujícími dané 
předměty.

Do kanceláře Městského muzea 
Bystřice nad Pernštejnem byl umís-
těn informační kiosek, právě díky 
kterému máte vy, jako návštěvníci, 
zdarma přístup na webové stránky 
projektu a můžete přijít objevovat 
známé či méně známější sbírkové 

předměty. Možná budete překvape-
ní, jaké unikáty se v institucích na-
cházejí. 

Otvírací doba muzea mimo se-
zónu (říjen až duben) je pondělí až 
pátek 8.00-11.30; 12.30-16.00. 

-mu-

•

•

•

•

•



Zpívání pro radost, radost ze zpívání
KULTURA
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PĚVECKOU SOUTĚŽ ZLATÝ GAŠTAN VYHRÁLA JITKA BENOVÁ
Ve dnech 5. - 6. září se konal 

v Mestskom dome kultůry ve Vra-
nově nad Toplou 31. ročník festivalu 
Zlatý gaštan 2013. Letos poprvé se 
do tohoto celorepublikového slo-
venského festivalu populární písně 
mohli přihlásit také zpěváci z Pol-
ska, Maďarska a České republiky.

Konkurence byla opravdu vyso-

ká, soutěže se zúčastnilo více než 
500 zpěváků. Z nich pak porota vy-
brala 15 nejlepších, kteří postoupili 
do fi nále. Náš region reprezentovali 
Jitka Benová a Vladimír Jindra. Jit-
ka podala po oba dva dny suverénně 
nejlepší výkony a stala se tak abso-
lutním laureátem festivalu, výborně 
tak reprezentovala nejen náš region, 
ale i celou Českou republiku.

Na 2. místě se umístila slovenská 
zpěvačka Laura Belicová, na  3. mís-
tě Polka Alexandra Pekala.

Jitka je dlouholetou žákyní Zá-
kladní umělecké školy v Bystřici 
nad  Pernštejnem, kde studuje sólo-
vý zpěv pod vedením paní učitelky 
Evy Čepičkové, která ji také na sou-
těž připravovala a pomáhala s výbě-
rem soutěžních písní.

A kterými písněmi zaujala pěti-
člennou odbornou porotu? Do 1. sou-
těžního dne byla vybrána muzikálová 
píseň Karla Svobody  Proč nejsi tam, 
kde já. Pro 2. kolo, které se konalo 
následující den, byla  volba ještě od-

vážnější, Jitka zazpívala technicky 
i rozsahově velice náročnou píseň 
One Moment in Time, kterou měla 
ve svém repertoáru americká zpěvač-
ka Whitney Houston.

Všechny zúčastné ve fi nálovém 
kole doprovodila slovenská skupina 
Funny People a o vzhled účinkují-
cích se postarali profesionální vizá-
žisté.

Jitce přejeme mnoho dalších pě-
veckých úspěchů!

K.R.

Už čtvrtým rokem působí v Bys-
třici náš komorní sbor Alter ego. 
Slyšet jste ho mohli při různých 
příležitostech a na různých místech. 
Připravuje tématické programy, 
jako bylo pásmo „Na vzdory bás-
ník zpívá“ s renesančními písněmi 
a básněmi F. Villona.  S africkými 
tradicionály a americkými spiritu-
ály už hostoval na mnoha místech. 
Posledním uceleným pásmem, kte-
ré zaznělo u příležitosti Evropské-
ho svátku hudby, byly lidové písně, 
mezi které jsme zařadili i úpravy 
J. Kšici, který je ve sborovém zpí-
vání nejen v našem městě velkým 
pojmem. Poslední naše koncertová-
ní ale bylo trošku jiné než ostatní. 
Poprvé jsme se účastnili soutěžní 
přehlídky v rámci Svatováclavské-
ho festivalu duchovní hudby v Ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie ve 
Žďáře n. S. Tento festival je kromě 
výborné atmosféry a možnosti po-
slechnout si výjimečné sbory bed-
livě sledován odbornou porotou 
v čele s Prof. PaedDr. Jiřím Ko-
lářem, který nejlepší sbor odmění 
hlavní cenou poroty. Tu tentokrát 
získal pořádající Chrámový sbor 
FONS ze Žďáru. Ale ani náš sbor 
nepřišel zkrátka. Tentokrát nesl 
svoji kůži na trh opravdu ve velmi 
malém obsazení a to v počtu 10 čle-
nů. Zaznělo mnoho slov, pochval-
ných a samozřejmě i kritických, 
což je snad mnohem důležitější, 
protože kritika donutí k zamyšlení 
a k neustálému zlepšování. Náš sbor 
si odnesl ocenění za intonační jisto-

tu, práci s dynamikou, ale hlavně 
Zvláštní cenu za provedení skladby 
Johna Tavenera – The Lamb. Když  
členové sboru poprvé dostali tyto 
noty, nevěřili, že by skladba šla za-
zpívat, nevěřícně si noty prohlížel 
i sám porotce. O to víc nás těší, že 
jsme skladbu zvládli a zaujali svým 
výkonem nejen porotu, ale i ostatní 

sbormistry. 
Ráda bych poděkovala všem čle-

nům sboru za jejich výkon a přípra-
vu, protože oni si zpívají pro radost, 
snad nejen svoji, ale i Vaši a tento-
krát bylo jejich prázdninové úsilí 
po zásluze oceněno. Poděkování 
zasluhuje i městské muzeum, kde 
náš sbor zkouší a Město Bystřice 

za fi nanční podporu. Pokud chcete 
také slyšet zpívání pro radost, mů-
žete se s naším sborem setkat na 
bystřickém náměstí, při Otvírání 
adventu 30. listopadu a hned ná-
sledující den, 1. prosince v kostele 
sv. Vavřince při Adventním koncer-
tu duchovní hudby. Těšíme se na 
Vás. 

Sbormistryně Lenka Macháčková.
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Jana Lacinová: Realizujeme 150 programů za rok

Jano, pracujete jako vedoucí Cen-
tra prevence. Jak a kdy vůbec toto 
zařízení vzniklo?

Centrum prevence Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou vzniklo spojením 
dvou center prevence, které zřizovala 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou. 
Vzniklo spojením Ponorky – centra 
prevence, které sídlilo ve Žďáře nad 
Sázavou a Nadosahu – centra prevence, 
které sídlilo v Bystřici nad Pernštejnem. 
Obě tato zařízení byla původně součástí 
nízkoprahových klubů Ponorky a Nado-
sah. Později se služby prevence od níz-
koprahových zařízení oddělily a v únoru 
tohoto roku došlo k jejich spojení a úpl-
nému osamostatnění. Důvodem bylo jak 
zefektivnění služby, tak i důvod finanční.  

Mohla byste přiblížit činnost Cent-
ra prevence? Co je vlastně vaší náplní 
a náplní vašich kolegů?

Centrum prevence realizuje pre-
ventivní programy rizikového chování 
a adaptační kurzy na základních a střed-
ních školách v celém bývalém okrese 
Žďár nad Sázavou. Na základě objed-
návky školy vstupujeme do jednotlivých 
tříd. Ve třídě s žáky pracují dva lektoři 
formou zážitkové pedagogiky a psycho-

sociálních her v rozsahu třech vyučova-
cích hodin na předem dohodnuté téma. 
Během programů se vždy zaměřujeme 
i na fungování třídního kolektivu, ná-
cvik efektivní komunikace a sebepo-
znání. Naše programy nejsou jenom 
jednorázové, ale především se snažíme 
o dlouhodobé cykly. Pro žáky je velmi 
přínosné, když škola umožní projít ce-
lým programem – tzn. od 5. do 9. roč-
níku v každém pololetí jedním tématem. 
Žák je na konci 9. ročníku seznámen 
s různými typy rizikového chování,s tím, 
jak se v rizikové situaci zachovat, aby se 
co nejvíce vyhnul negativním vlivům 
a zároveň měl možnost poznat sám sebe.

V souvislosti s vaší činností se často 
objevuje pojem Program primární 
prevence. Co všechno takový pro-
gram obsahuje?

Před samotnou realizací programu je 
velice důležitá komunikace se školou. 
Nejdříve si škola s centrem prevence 
domluví, jaké programy a v jakém roz-
sahu by potřebovala. Než lektoři vstoupí 
do třídy, spojí se s třídním učitelem dané 
třídy a metodikem prevence školy, aby si 
ujasnili svá očekávání, popřípadě třídní 
učitel lektory informoval o specifiku 
dané třídy. Program tak může být třídě 
„ušit na míru“. I před samotnou reali-
zací programu je velmi důležitý osobní 
rozhovor s třídním učitelem. Samotný 
program je v rozsahu tří vyučujících 
hodin a je realizován formou zážitkové 
pedagogiky. S žáky pracujeme formou 
psychosociálních her, formou sebepo-
znání a seberealizace. Během progra-
mu je přítomen i třídní učitel, který má 

možnost vidět žáky z jiného pohledu. 
I pro žáky je určitě přínosem, když se 
třídní učitel do daných aktivit zapojí 
a diskutuje s žáky o svém pohledu na 
věc. Má tak možnost s žáky navázat 
hlubší vztah, získat jejich důvěru. Lek-
toři při programu a po jeho ukončení 
informují třídního učitele o třídním ko-
lektivu, popřípadě, když si všimnou, že 
je zde nějaký rizikový prvek, tak na něj 
upozorní. Někdy se stane, že lektoři od-
halí závažnější situaci – např. šikana ve 
třídě, časté experimentování či užívání 
návykových látek apod. V tomto případě 
navrhnou škole další možná řešení. 

Na jaká témata programy realizu-
jete?

Témata programů se snažíme ak-
tualizovat v návaznosti na výskyt ri-
zikového chování. Tradičními tématy 
jsou: prevence šikany, prevence užívání 
legálních i nelegálních návykových 
látek, partnerství a sexualita, ale také 
efektivní komunikace. Jedním z často 
žádaných a v poslední době novějších 
témat je problematika virtuálního svě-
ta – užívání sociálních sítí, kyberšikana 
a bezpečný pohyb na internetu. Během 
našich programů se zaměřujeme i na 
stmelení nových i stávajících kolektivů 
či naopak ukončení pobytu na základní 
škole a přípravě vstupu na střední školy 
s uvědoměním si dovršení patnácti let či 
tématu na problematiku tolerance. 

V jakých lokalitách působíte?
Centrum prevence OCH ZR působí 

v celém bývalém okrese Žďár nad Sá-
zavou. Velké pole působiště máme ve 
školách ve Velkém Meziříčí a v Bystři-

ci nad Pernštejnem. Velice často a rádi 
jezdíme do škol v obcích v okolí Žďáru 
nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem 
a Velkého Meziříčí. 

Vedete určitě statistiku. Dá se vy-
číslit, s kolika dětmi či mladými lidmi 
jste se během roku již setkali?

V současné době spolupracujeme 
s 22 školami. Programy realizujeme 
v 72 třídách a naše programy absolvuje 
cca 1 400 žáků a studentů.

Kolik preventivních programů ve 
školním roce zrealizujete?

Z kapacitních důvodů realizujeme 
150 programů za školní rok. Poptávka 
od škol bohužel převyšuje naši kapacitu. 

Co byste Centru jako jeho vedoucí 
přála?

Aby se mu dařilo tak, jako doposud, 
popřípadě ještě lépe ,  aby mělo hodně 
spokojených žáků, učitelů a škol, a aby 
se mu podařilo obhájit certifikaci pro-
gramů v roce 2014 s rozšířením nabídky 
programů od prvních tříd základních 
škol. A žákům přeji, aby se jim při se-
tkání s rizikovým chováním jakéhokoliv 
typu vybavilo to, co si s námi prožili 
a mohli to využít ve svém životě.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová (10.10.2013)

Centrum prevence realizuje pro-
gramy primární prevence a adaptační 
kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, 
dovednosti a postoje mladého dospíva-
jícího člověka tak, aby se vyhnul rizi-
kovému chování (zneužívání legálních 
a nelegálních návykových látek, agre-
sivita, vandalismus apod.).

Firma DINST 

MK Bystřice n. P. ANR ČR a o. s. 
ÚSMĚVÁČCI-PDRP se rozhodli, 
že spojí svoje síly a uspořádají pro 
děti z pěstounských rodin a handi-
capované děti zábavné odpoledne. 
Sešli jsme se 7. 9. 2013 v 15 hodin 
v místní Orlovně. Na programu byly 
hry dětí, výtvarná část na téma léto 
a prázdniny, kterou si vzala na starost 
p. Marcela Dědová (předsedkyně 
MK), muzikoterapie pod vedením 
p. Soni Dudkové (předsedkyně o. s. 
Úsměváčci-PDRP).

Začali jsme pořádným protaže-
ním v tělocvičně. Děti si zahrály na 
honěnou a vybíjenou. Došlo i na tan-
cování a zpívání. Poté nám ukázaly, 
jak to umí s pastelkami. Všechny 

svoje prázdninové zážitky děti pře-
nesly na papír. Pod jejich šikovnýma 
rukama rozkvétaly pastelkové louky 
s květy, lesy i rybníky, moře, koně…                                                                                   
Maminky a tatínci si zatím u kávy 
a skvělého koláče povídali o svých 
radostech, starostech a potřebách. 
S rodiči Úsměváčků i na téma handi-
capované dítě v rodině a jeho speciál-
ní potřeby. Nakonec jsme se všichni 
přesunuli zpět do tělocvičny a pustili 
se do muzikoterapie. Paní Soňa nám 
vysvětlila co to muzikoterapie vlast-
ně je, k čemu se využívá, jaké bubny 
nám přinesla na Orlovnu a jak na ně 
budeme hrát. Utvořili jsme společně 

kruh a pustili se do hraní. Bubny se 
ozývaly celou Orlovnou a okolím 
vibrovaly naše pozitivní emoce, kte-
ré byly cítit a hlavně vidět na tvářích 
všech bubeníků.

Naše společná 
schůzka se nám 
všem moc líbila 
a určitě neby-
la poslední. Paní 
Dudková slíbila, 
že příště přivede 
své fenky Boloň-
ských pejsků: Báru 
a Emmu a ukáže 
nám s nimi Caniste-

rapii.  Už se moc těšíme. A pokud bys-
te měli chuť a náladu přijďte mezi nás!                                                                                                           
Když se spojí láska k dětem a své síly 
spojí i rodiče tak mohou vznikat ne-
jen malé, ale i velké věci. 

Marcela Dědová a Soňa Dudková

MUZIKOTERAPIE A LÁSKA K DĚTEM
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Od letošního školního roku 
mají možnost navštěvovat škol-
ní družinu i školáci ze ZŠ Lísek. 
Místo pro učebnu se našlo v bu-
dově mateřské školy, a tak málo 
využívané prostory doslova ožily. 
Děti se již nemohly dočkat zaha-
jovacího dne, kdy si vše nové po-
řádně vyzkouší…

Náplň činnosti je směřována na 
relaxaci žáků a jejich všestranný 
rozvoj v různých kroužcích za-
měřených na výtvarné, hudební 

i sportovní aktivity.
Velké poděkování patří zřizo-

vateli – Obci Lísek, která zajis-
tila úplnou rekonstrukci učebny 
– nové elektrické rozvody, osvět-
lení, podlahy, výmalbu a tapeto-
vání. 

Věříme, že školní družina je 
pro žáky i jejich rodiče přínosem 
a přispěje k dalšímu zkvalitňování 
vzdělávání na naší škole.

Za školskou radu – B. Prosecká

DĚTSKÁ HASIČSKÁ LIGA 2013„Kdo si hraje – nezlobí!“ 
Nová školní družina při ZŠ Lísek

Oslava 100 let budovy Základní školy č. p. 78 v Rožné
V sobotu 28. září byla Rožná 

svědkem krásné oslavy. Škola 
č. p. 78 slavila 100 let od svého 
otevření.

Přípravy na tento ten byly velmi 
pečlivé. Obecní zastupitelstvo roz-
hodlo o novém vzhledu budovy, 
která si to zasloužila – byla vymě-
něna okna, okapy, svody, škola má 
novou, nádhernou fasádu.

Všichni zaměstnanci školy bu-
dovu vkusně a mile vyzdobili, 
v 1. třídě vznikl „historický kou-
tek“. Na lavicích měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si učebnice, 
ze kterých se dříve učili, třída byla 
vyzdobena původními obrazy, po-
můckami, okrasou se stala i 200 let 
stará, celodřevěná lavice. Občané 
mohli nahlédnout do kronik školy 
a jiných dokumentů, které se za-
chovaly.

Vyzdobená však byla i nová bu-
dova č. p. 151, aby si i zde mohli 
všichni prohlédnout moderní po-
můcky, prostory.  A jak celý den 
probíhal?

Ve 14 hodin se konala v kultur-
ním domě školní akademie. Na 
ní jsme uvítali i významné hosty 

– pana Karla Černého, poslan-
ce Parlamentu České republiky 
za Kraj Vysočina v letech 1998 
– 2013, pana Mgr. Petra Krčála, 
radního Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí a prorodinné poli-
tiky, paní Mgr. Evu Šimečkovou 
za Českou školní inspekci, paní 
Mgr. Evu Bagarovou, ředitelku 

V sobotu 7. září 2013 vyvrcho-
lila šestým závodem ve Stříteži 
Dětská hasičská liga 2013. Vítěz-
ství, jak ve střítežském závodě, tak 
i v celé lize, získal zcela zaslouže-
ně tým SDH Ubušín (na fotogra-
fi i). Do celé soutěže žákovských 
hasičských kolektivů se v průběhu 
ročníku zapojilo rekordních 26 
družstev ze 14 sborů, náležících do 
pěti okrsků.

Za tímto nebývalým rozkvě-
tem ligy stojí zejména obrovské 
nadšení závodících dětí, ochota 

k obětování volného času ve-
doucích, rozhodčích, pořadatelů 
a rodičů. V neposlední řadě také 
pochopení a štědrost partnerů 
DHL, jimiž jsou: Skupina ČEZ, 
Cormen s.r.o z Bystřice nad 
Pernštejnem, Wera Werk s.r.o. 
z Bystřice nad Pernštejnem 
a HVP a.s.

Další informace o DHL najdete na 
webové stránce: www.okrsekdr.cz

Za organizační výbor 
Štourač Radek

ZUŠ v Bystřici n. P. a pana Libora 
Pokorného, našeho pana starostu. 
Srdečně uvítáni byli samozřejmě 
i všichni ostatní diváci, kterých byl 
k naší radosti plný sál. 

Po velmi zdařilém programu si 
mohli občané prohlédnout obě bu-
dovy školy, zakoupit si almanach 
vydaný k tomuto výročí, a proto-

že nám počasí přálo, mnozí hosté 
využili možnosti venkovního po-
sezení. Zde si mohli zakoupit malé 
občerstvení, pozastavit se v tom 
uspěchaném životě, zavzpomínat, 
povykládat se známými….

Co znamená 100 let v životě jed-
né školy? Za tu dobu prošlo školou 
mnoho generací. Kdyby její pro-
story mohly mluvit, jistě by vy-
daly zajímavá svědectví o malých 
i velkých radostech žáků a učitelů, 
ale samozřejmě by nechyběly ani 
vzpomínky na menší i větší nezda-
ry, prohry, zklamání. Takový už je 
život – i ten školní. 

Škola vzdělává, vychovává 
a také se v průběhu času mění. 
Velmi výrazně. Přestože oslavila 
sté narozeniny, mládne. Mládne 
svým vybavením, svými novými 
prostorami, svými učiteli – jejich 
nápady a metodami. Mládne svým 
moderním školním vzdělávacím 
programem. V jednom však stále 
zůstává stejná – rok co rok ji opou-
ští její žáci, kteří na ni budou rádi 
vzpomínat. 

Jana Romanová,
ředitelka školy

Foto: Petr Štarha
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Zeptejte se dětí, co je napadne, 
když se řekne „DOMA“. Pro některé 
je to postel, pro jiné televizor, počítač 
nebo třeba králíček, ale pro všechny 
je to máma, táta, rodina a střecha nad 
hlavou. Tedy právě takový usměvavý 
domeček, jaký na nás mrká z loga 
celostátního projektu s názvem „Tady 
jsme doma“.

Projekt byl vyhlášen Národním 
ústavem lidové kultury ve Strážnici 
a Programovou radou Mezinárodní-
ho folklorního festivalu ve Strážnici. 
Cílem projektu je vrátit místní i regi-
onální tradiční kulturu do výuky na 
základních školách. ZŠ v Dolní Ro-
žínce je šestou v republice, která se do 
projektu zapojila. Před námi to byly 
třídní kolektivy z Mělníka, Prachatic, 
Řevnice, Krmelína a Českého Těšína.

Na naší škole se seznamováním 
dětí s regionálními folklorními tra-

Projekt Tady jsem doma aneb 
Ze školy na Rožínce na festival do Strážnice

dicemi dlouhodobě a systematicky 
zabýváme. Každoročně pořádáme 
masopustní průvod, vynášíme smrt-
ku, čistíme studánku, udržujeme ve-
likonoční i vánočních zvyky. Přesto 
se naši žáci 2. a 3. třídy do projektu 
zapojili. Lidová kultura je pokladnicí 
téměř bezednou. Stále v ní můžeme 
nacházet nové a nové poklady. O po-
moc při jejich objevování požádají děti 
své rodiče a prarodiče. Byla by škoda, 
aby v zapomnění upadly jejich písnič-
ky, říkadla, tance, řemeslné práce, ale 
také hry a zábavy. 

Odměnou za celoroční práci bude 
našim druhákům a třeťákům účast na 
Mezinárodním folklorním festivalu 
ve Strážnici, kde představí regionální 
kulturu vystoupením v pořadu Děti 
dětem.

Fotografi e byla pořízena na besedě 
dětí s autorkou projektu - paní PhDr. 
Alenou Schauerovou z Filosofi cké fa-
kulty Masarykovy univerzity v Brně.

Ivana Janoušová, 
ZŠ Dolní Rožínka

Stále aktivní senioři z RožnéObec Rožná pravidelně pořádá pro 
svoje dříve narozené spoluobčany 
výlety po zajímavých místech naší 
krásné vlasti. Ani letošní rok nebyl 
výjimkou, a tak jsme 19. 9. 2013 opět 
vyrazili, tentokrát na jižní Moravu. 

Naše první velká zastávka byla 
Znojmo. Toto královské město je plné 
historických památek, které se snad 
ani nedají za jeden den navštívit. Pro-
to jsme využili možnost projet celou 
vyhlídkovou trasu kolovým vláčkem. 
Viděli jsme většinu toho, čím se může 
Znojmo pochlubit. Ale největší do-
jem v nás zanechal majestátní kostel 
sv. Mikuláše, navíc nádherně vyzdobe-
ný plody naší země.

Poslední zastávka vláčku je u Louc-
kého kláštera. Zde si mohli všichni 
účastníci prohlédnout informační 
středisko vinařské společnosti Znovín 
Znojmo, ale především ochutnat a na-
koupit jejich výrobky. 

Po výborném obědě v lesní restau-
raci Diana pokračovala naše cesta do 
Českého muzea motocyklů a Vete-
ransalonu v Lesné u Znojma. Větši-

UŽ SE PO NĚM ZASE JEZDÍ..

V letošním roce prošlo opravami několik mostů na Bystřicku. Jedním z nich 
je most ve Štěpánově nad Svratkou na silnici č. 19, který sloužil od roku 1970. 
Letos byl celý stržen a s výjimkou pilířů postaven znovu. Od 8. října 2013 byly 
zrušeny složité objížďky a silnice č. 19 přes Štěpánov je opět v provozu.

-HJ-

nu vystavených exponátů jsme znali 
z vlastního mládí, a tak se zde roz-
poutala velmi živá diskuse.

Před odjezdem z Lesné jsme se ještě 
podívali na větrný mlýn a pak zamí-
řili do Vranova nad Dyjí. Čekala nás 
prohlídka místního zámku, jednoho 
z nejkrásnějších na Moravě. Touto akcí 

měl náš výlet skončit, ale i když bylo již 
pozdní odpoledne, nikomu se nechtělo 
domů. A tak jsme při zpáteční cestě 
udělali malou odbočku a zavítali do 
Postřižinského pivovaru v Dalešicích. 
Krásnou paní správcovou ani strýce Pe-
pina jsme nepotkali, ale pivo bylo vyni-
kající a odjížděli jsme velmi spokojení. 

Každá akce ale někdy končí. Tak-
že jsme se vrátili domů s přáním, aby 
příští zájezd byl alespoň tak vydařený 
jako ten letošní.  

A tečka na závěr. Jménem svým 
i jménem všech účastníků velmi 
děkuji matrikářce obecního úřadu, 
paní Evě Čížkové, za skvěle připra-
venou akci. 

Libor Pokorný, starosta obce Rožná

RADA RODIČŮ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ ROŽÍNKA VÁS SRDEČNĚ 
ZVOU NA

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ 
VÝSTAVU

v Kulturním domě V Dolní Rožínce

30. 11. 2013 SOBOTA OD 10.00 HODIN
V průběhu celé výstavy bude probíhat soutěž „O nejlepší vánočku“
(Prosíme zájemce o účast v této soutěži, volejte na mob.: 737 681 156, 

739 447 056, email: evajoklova@seznam.cz.) Na závěr od 17 hod. zahraje 
ochotnické divadlo z Bobrové pohádku „O překrásné Vasilise“.

Součástí výstavy budou ukázky řemesel, Ježíškovi dílničky, soutěže pro 
děti, prodej Vánočních dekorací, adventních věnců a spoustu dalších výrob-

ků spojených s Vánoci. Dále ochutnávky cukroví, medoviny, perníčků 
a jiných dobrot. Můžete si připomenout vánoční zvyky a nechat se  inspiro-

vat  líčením od profesionálů.

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÁNOČNÍ 
VÝSTAVUVÝSTAVU
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Žulové jehly nad Chamonix aneb lezení v Mekce alpinismu

Zdravím všechny milovníky dob-
rodružství. Tenhle článek nebude 
o žádných rekordech, adrenalinu 
nebo tuctových pohádkách o výstupu 
na Mont Blanc. Tohle bude barvité 
vylíčení zážitků, které si nekoupíte za 
pár korun v sámošce, ale musíte na ně 
tvrdě makat. Ovšem pak se vám od-
vděčí nezapomenutelnými okamžiky.

Vše začalo každoročním přemýš-
lením nad ideálním místem pro letní 
lezení. V úvahu pro mne s bráchou 
připadaly pouze 2 lokality – Norsko 
nebo Chamonix. A vzhledem k tomu, 
že konstelace hvězd nebyla nakloněna  
pro delší trip s více lezci, rozhodli jsme 
se pro Chamonix. Naše skautská legie 
tak opět vyrazila za zážitky s nálepkou 
„neuvěřitelné“. Všemu předcházela 
poctivá příprava od zimního ledole-
zení v Alpách, přes jarní vícedélkové 
lezení v Tatrách až po letní spárové 
lezení v Adršpachu a nezbytně nabě-
hané kilometry. Hanzi toho času tré-
noval v australských Blue Mountains.  
Podmínky byly na konci srpna takřka 
ideální a předpověď hlásila týdenní 
okno hezkého počasí. Do 45litrového 
batohu jsme napěchovali lezecký ma-
teriál, jídlo a oblečení a vyrazili směr 
Chamonix, horolezeckého městečka 
na úpatí nejvyšší hory Evropy Mont 
Blanc. Za nekřesťanských 50EUR 
jsme se vyvezli na vrchol Aiguille du 
Midi 3842 m.n.m. lanovkou zdolávají-
cí největší převýšení na světě. Poté co 
jsme se prodrali přes davy turistů s te-
niskami a prošli tunelem ústícím na le-
dovec, spatřili jsme nádherné panora-
ma špičatých jehel vyrůstajících z bě-
lostného ledovce Geant. Ano, za tímto 
sem jezdí horolezci z celé Evropy 

a my jsme tu konečně také. Sestoupili 
jsme na ledovcové plato Col du Midi, 
které slouží jako základní tábor horo-
lezcům vyrážejícím na Mont Blanc 
přes vrcholy Mont Blanc du Tacul 
a Mont Maudit. Toto sebemrskačství, 
které obnáší jen nekonečnou chůzi po 
ledovci, jsme si odpustili. Přijeli jsme 
přeci lézt! A tak stavíme útočný stan 
pro dva, balíme věci na lezení a vyrá-
žíme do jižní stěny Aiguille du Midi. 
Po překonání okrajové trhliny ledov-
ce, která by klidně spolkla celý auto-
bus, se konečně dostáváme na skálu. 
Užíváme si první metry perfektní žuly. 
„Ty kráso, ještě že máme potrénováno 
z písků“ hlásí brácha. A je to fakt. Spá-
ra střídá spáru nebo ukloněné plotny. 
Ukrajujeme jednu lanovou délku za 
druhou, ale přeci jen se začíná stmívat. 
Je nám jasné, že nás čeká neoblíbená 
činnost, a to slaňování za tmy. No co 
se dá dělat, vytahujeme čelovky a pá-
díme z vrcholu dolů. Společnost nám 
dělá vrtulník přistávající v base cam-
pu. Že by nás hledali? Ne ne, hledají 
někoho, kdo se nevrátil z normálky na 
Mont Blanc. Vrtulník je tu ve vzduchu 
celý den, a tak jsme naprosto v klidu. 
„No co, tak se dyžtak proletíme vrtulí, 
já ještě neletěl, co ty? Pojištění máme“ 
S bráchou se smějeme a víme, že tohle 
už zvládneme. Na první den docela 
solidní počin. Zalézáme do stanu, va-
říme čaj, večeři a jak zabití usínáme 
v našich péřových spacácích. Akli-
matizace proběhla dobře, takže hned 
druhý den balíme lezecký materiál a 
vyrážíme na dvoudenní lezecký prásk 
– Arete Kuffner. Tento impozantní 
hřeben spojující Tour Ronde a Mont 
Maudit má vše, co si může horolezec 
přát. Přístup vede po ledovci Geant 
pod příkrý kuloár, kde vytahujeme 
cepíny a zasekáváme ostré zuby do 
zmrzlého fi rnu. Sklon se blíží 70°, tak-
že soustředění je na místě. Závěrečný 
výšvih nás dovedl k bivakovací chatě 
v sedle Col de la Fourche. V tomto or-
lím hnízdě společně s ostatními horo-

lezci přespáváme a brzy ráno ještě za 
tmy vyrážíme vzhůru. Lezecké pasáže 
ve skále se střídají se sněhovými poli. 
Ranní rozbřesk nás zastihl při překo-
návání obrovské převěje. „Když bych 
padal do Francie, tak skákej do Itálie 
jasný? “Žiletkový hřeben na pomezí 
obou alpských zemí není nic pro ty, 
kteří trpí závratěmi. My však situaci 
bereme s humorem. Dokud jsme na 
jižní straně, je nám příjemné teplo, 
jakmile se však přemístíme do severní 
výstupové stěny, fučí nepříjemný vítr. 
V 17:30 už sedíme na vrcholu Mont 
Maudit 4465 m.n.m. a radujeme se 
jak malí kluci. Hned vedle nás se krčí 
Mont Blanc, oddělený od Mont Mau-
ditu pouze širokým sedlem Col de la 
Brenva. „Sakra, teď by se hodily lyže“ 
postesknu si. „No po prdeli jak v Nor-
sku to sjíždět nebudem, dole jsou trhli-
ny jak kráva“ odvětí brácha a dáváme 
se na nekonečný sestup. K našemu 
stanu dorážíme již za tmy, ztahaní, ale 
spokojení. Podařilo se nám vylézt je-
den z nejtěžších  a zároveň nejkrásněj-
ších hřebenů v této oblasti.  Tím však 
naše dobrodružství neskončilo. Po 
následujícím dni na zotavenou bou-
ráme stan a vyrážíme za luxusním le-
zením v oblasti Grand Capucin. Cestu 
po ledovci již známe, tak nám rychle 
utíká. První vrchol, na který se chys-
táme lézt, je Pyramide du Tacul 3468 
m.n.m. Svým tvarem vrcholové špice 
si nezadá z nejhezčími egyptskými py-
ramidami. Lezení je 
impozantní a z vr-
cholu se nám po-
daří vyfotit západ 
slunce nad další 
dominantou okolí, 
skalním zubem De-
ant du Geant. Vršek 
hory je tak ostrý, že 
se na něj nedá ani 
posadit a tak vzni-
kají fotky alespoň 
v sedě. Na ledovci 
za svitu čelovek 

opět stavíme náš stan. Ráno se budí-
me do krásného dne a zjišťujeme, že 
jsme  tu sami. „Můžeš řvát jak chceš 
a co chceš a stejně tě nikdo neuslyší. 
To je prostě paráda a svoboda!“ Jsme 
naladěni na stejné pohodové vlně, 
což je při podobných akcích nesmír-
ně důležité. Zakláníme hlavy a oči 
sledují dlouhou stěnu na Trident du 
Tacul. Čeká nás kolem 500 m lezení 
s nádherným rozhledem. Užíváme si 
každý pohyb a pozorujeme, jak se náš 
stan neustále zmenšuje, až je z něho 
jen malá červená tečka. „Ty kráso, to 
jsou panoramata, kam se na to hrabe 
výlet na Kokořín“ pronáší brácha ob-
líbenou hlášku. Za tohle prostě ta ná-
maha stojí. Přichází fronta, ochlazuje 
se a počasí se kazí. Další den bude 
sněžit, takže po slanění stěnou už jen 
přespáváme osamoceni na ledovci a 
druhý den sjíždíme lanovkou zpět do 
Chamonix. Tahle akce se mimořádně 
vyvedla a opět jsme si potvrdili, že 
společnými silami dokážeme opravdu 
hodně. Pokud chcete vědět o této, ale 
i jiných akcích Horolezeckého oddílu 
LEZCI Z VYSOČINY více, nezapo-
meňte navštívit ve dnech 8. - 10. 11. 
Mezinárodní festival outdoorových 
fi lmů, který proběhne ve velkém sále 
Kulturního domu v Bystřici. Budeme 
se na vás těšit. 

HORE ZDAR 
Luboš Gavson Gável 

a Honza Hanzi Navrátil

(Pokračování na str. 21)

Skautské středisko KLEN informujeListí se nám pomalu krásně vybar-
vuje, na polích létají draci, večery jsou 
chladnější….ano přichází podzim a 
s ním i nový skautský rok. Věříme, že 

bude stejně úspěšný jako ten loňský. 
Co se událo a na co se můžeme těšit?

V červnu jsme uspořádali pochodo-
vou hru O poklad Pánů z Pernštejna, 

které se zúčastnili i skauti ze Žďáru 
nad Sázavou, Brna, ale i mezinárodní 
návštěvu roverů ze slovenské Žiliny. 
Na víkend tak ožil hrad Zubštejn stře-
dověkým životem i díky spolupráci se 
skupinou historického šermu Rytířů 
Země zubra pod vedením Rudy Zu-
balíka. Všichni účastníci si tak mohli 
vyzkoušet, jak bylo obtížné dobývání 
hradu a život ve středověku. Nechybě-
la ani noční stezka odvahy až do hrad-
ní věže, kde se musel každý podepsat 
strážcům hradu. Následovalo hraní 
na kytaru, zpívání u ohně na nádvoří 
hradu a spaní ve středověkém ležení. 
Pro příští rok chystáme ještě pouta-
vější program, takže se je na co těšit. 
Vrcholem léta pro všechny bystřické 
skauty byl letní stanový tábor ve Voj-
těchově. Naše základna letos oslavila 
deset let od postavení srubu. Od té 
doby se mnoho změnilo. Postavili 
jsme stabilní záchody, kuchyni, od-
vodnili jsme bažinaté podloží u ohni-
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NADOSAH? Tak to je GÓÓÓL!

Jak to vidí dobrovolníci aneb Bylo to „funny“        
Funny fest vol.5 

Letošní léto bylo pro Nadosah 
– nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež, spadající pod Oblastní 
charitu Žďár n. S., a jeho uživatele 
služeb ve znamení f otbalových tur-
najů. 

„Koncem června jsme byli pozváni 
do Nového Města na Moravě na přá-
telský turnaj proti uživatelům tamní-
ho nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež EZOP. Nadosah vytvořil 
jedno družstvo uživatelů a i přesto, 
že se naši snažili jako o život, vítězství 
připadlo domácím,“ komentoval Bc. 
Miloš Kolman, sociální pracovník 
Nadosahu. Aby zařízení získalo zpět 

svou reputaci, oplatilo EZOPu pozvá-
ní na přátelskou odvetu do Bystřice 
nad Pernštejnem a vybojovalo prven-
ství! 

Fotbalovou sezónu zakončil 
Nadosah velkým turnajem Coolna 
Cup v Moravském Krumlově, kde 
se utkalo pět mužstev různých níz-
koprahových klubů Kraje Vysočina 
a Jihomoravského a Nadosah získal 
bronzové umístění!

Děkujeme všem organizátorům 
a našim uživatelům fotbalistům za 
sportovní přístup a vytvoření dob-
ré atmosféry! 

Marie Německá, vedoucí Nadosahu

Samotné události předcházelo mno-
ho příprav, do kterých jsme se zapojili 
i my, dobrovolníci. Bylo potřeba při-
pravit spoustu věcí – plakáty, o čem 
Nadosah je… Dalo by se říct, že jsme 
se rozhodně nenudili! Občas jsme byli 
už dost vyčerpaní, ale vždycky jsme 
našli způsob, jak vydržet, a tak jsme 
si většinou při práci zpívali, tancovali, 
nebo jenom povídali. Když nadešel 
den „D“, byla vidět zjevná nervozita. 
Nezapomnělo se na něco? Přijde dost 
lidí? Nepokazí se něco? V kulturním 
domě se všechno připravovalo již od 
tří hodin a dá se říct, že to nebyl lehký 
úkol. Například rozložit, přenést a zase 
složit fotbálek není sranda, ale naštěstí 
jsme tam měli statné kluky/ chlapy, a ti 
nám s tím pomohli. Do pěti hodin bylo 
všechno nachystané a už se jen čekalo, 
kdy konečně přijdou lidé.

„Nemyslím, že přijde moc lidí,“ 
byli jsme skeptičtí, tedy alespoň my 
dobrovolníci, a proto nás příjemně 
překvapilo, když se začal sál pomalu 
plnit. Jako první vystupovala skupina 
The Silvers, která měla svůj debut. Za-
hráli jak písničky svoje, tak i covery a 
sklidili zasloužený potlesk. Další při-
šel na řadu Novis, beatboxer.

„Nikdy jsem nevystupoval před tak 
málo lidma“, sdělil poté se smíchem. 
Jeho vystoupení některé doslova šoko-
valo. No věřte tomu, že stál za poslech. 
Jako další byl na řadě Dance Style, který 
nás potěšil svým vystoupením a pak i 
dokonce lekcí, kdy jsme si mohli společ-
ně zatancovat něco z jejich choreografie. 
Svého se dočkala i naše Funnynka, která 
rozdala spoustu hodnotných cen.

„Chci vyhrát ten mixér,“ říkal dobro-

volník Filip, když se ceny pro Funnynku 
připravovaly a nedá se ani vyjádřit, jak 
moc šťastný byl, když jej opravdu získal. 
Já mezitím běhala všude kde bylo potře-
ba a dokumentovala, jak vystoupení, tak 
účastníky. Mezitím probíhal turnaj ve 
fotbálku.

Druhou polovinu programu zahájil 
opět Novis se svým vystoupením, které 
bylo ještě obsáhlejší a zábavnější než 
první. Všichni pískali, křičeli a výskali. 
Závěrem programu byla hudební sku-
pina Moribundus, která i přes všechny 
trable předvedla perfektní vystoupení. 
Vyhlášení turnaje ve fotbálku se pěk-
ně vsunulo mezi písničky, a tak se dá 
říct, že jsme mohli všichni spokojeně 
odejít domů. Akce se vydařila a i přes 
všechny obavy můžu říct, že úspěšně. 
Nám už nezbylo nic jiného než pokli-
dit a se spokojeností a pořádnou úna-
vou se jít konečně domů vyspat.

„Bez vás dobrovolníků bychom to 
nezvládli, udělali jste společně veliký kus 
práce,“ zakončila celou akci vedoucí 
Nadosahu Marie Německá. 

Tak zase příští rok. A tentokrát už se 
šestkou.

Anna Rolinková – dobrovolnice Nadosahu
a dobrovolnického centra Kambala

Nadosah – nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež, spadající 
pod Oblastní charitu Žďár nad 
Sázavou, usiluje o zlepšení kvality 
života dětí a mládeže v Bystřici nad 
Pernštejnem, která se ocitla v nepří-
znivé životní situaci nebo jí je ohro-
žena. Provozuje nízkoprahový klub 
pro děti a mládež a terénní sociální 
práci.

Mladí šermíři z TJ Sokol Bystřice n. P. jsou 
po prázdninách při chuti vyhrávat

28. 9. 2013 Memoriál Zdeňka Minaříka Šternberk  
Mnž. společná soutěž děvčat a chlapců:
1. Martin Ondrušek Klub šermu Zlín, 2. Isabela Sedláková, 12. Daniela 
Prokešová, 13. Vojtěch Holemý všichni z TJ Sokol Bystřice n. P.
Mlž. chlapci
1. Marek Totušek TJ Sokol Bystřice n. P., 2. Karel Ponížil Klub šermu 
Zlín, 3. Filip Tedenac a Kristián Konečný TJ Sokol Brno I
Mlž. děvčata:
1. Sára Hasíková Slezan Opava, 2. Isabela Sedláková TJ Sokol Bystřice n. P.,
3. Eliška Malíčková TJ Sokol Bystřice n. P. a Adéla Kocourová TJ Sokol 
Brno I.
29. 9. 2013 mezinárodní kontrolní turnaj žactva Šamorín Slovensko

Radek Šibor z TJ Sokol Bystřice n. P. obsadil výborné 9. místo, Ivo Mička 
20. místo a Marek Totušek 21. místo oba z TJ Bystřice n.P.

V kategorii žaček obsadila naše Eliška Malíčková z TJ Sokol Bystřice n. P. 
pěkné 8. místo.
Dospěláci šermovali v Gratzu Rakousko 28. 9. 2013.

Jan Kurfürst 17. místo a Michal Kurfurst 48. míst. Jiří Kurfürst nestartoval.
Vlastimil Kurfürst

Foto: Vlastimil Kurfürst

Skautské středisko KLEN . . .

ště, upravili studánku s pitnou vodou a 
celé tábořiště zkulturnili natolik, že se 
stalo jedním z nejvyhledávanějších na 
Vysočině, o čemž svědčí plná obsa-
zenost po dobu letních prázdnin. To 
by se nepovedlo bez podpory města 
Bystřice n. P. a především odhodlání 
všech vedoucích a přátel bystřického 
skautingu. Za posledních deset let se 
nám podařilo naše milované středis-
ko KLEN stabilizovat a rozšířit člen-
skou základnu na 65 aktivních členů, 
především pak nadšených a spokoje-
ných dětí. Každoročně se podílíme 
na charitativních a dobrovolnických 
akcích a jsme tak prospěšní tam, kde 
je právě potřeba. Naši vedoucí se 
neustále vzdělávají, a tak například 
Anča Šušmáková s Terkou Škodo-
vou získaly certifi kát Zdravotníka zo-
tavovacích akcí. Upír s Veverčákem 
pro změnu vyrazili na horolezec-
kou expedici do francouzských Alp 
a podařilo se jim vylézt na horu Mont 
Maudit sahající do výšky 4465 m.
n.m. Započaly rovněž opravy srubu 
Pod Horou, který jsme čerstvě natřeli 
a jeho okolí patřičně zkulturnili. Ro-
veři a rangers si pro změnu vyzkou-
šeli, jaké to je Hrát o trůny a utkali se 

v souboji o přežití v divočině plněním 
náročných úkolů. Nejvšestrannějším 
bojovníkem se překvapivě nestal žád-
ný muž, ale na první pohled křehká 
žena – Katka Rybenská. Zkrátka stále 
se něco děje a skautské srdíčko buší 
na plné obrátky. Díky zábavné re-
klamě jednoho mobilního operátora 
máme o publicitu postaráno. Přijďte 
si proto vyzkoušet, že běhat po lese 
s tabletem by byla zbytečná škoda, 
jelikož vám to moc svazuje ruce a že 
rozdělat oheň se dá i jinak než brý-
lemi. Můžete se přesvědčit sami, co 
vše se dá ve skautu zažít. Pravidelné 
schůzky probíhají v klubovně na Lu-
žánkách naproti tenisovým kurtům 
v následujících dnech:
Světlušky (dívky 7-11 let): středa 
16.00 – 18.00  vedoucí – Jana Bělíko-
vá, 734 404 349
Vlčata (chlapci 7-11 let): pátek 
16.00 – 18.00 vedoucí - Josef Samek, 
723 209 726
Skauti a skautky (chlapci a dívky 12-
15 let): pátek 17.00 – 19.00 vedoucí – 
Martin Samek, 728 773 108

Budeme se na vás těšit. 

Se stiskem levice
Luboš Gável - Upír

(Pokračování ze str. 20)
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

u

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
PODZIMNÍ 
 SLEVY

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

Brněnská 1739   Tišnov
tel.: 549 213 937
mobil: 605 185 393
e-mail: tisnov@vpo.cz  Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

Více informací o zákaznické kartě a výhodách naleznete na
www.lekarna-arnica.cz/zakaznickakarta
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