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MISTRYNĚ SVĚTA POCHÁZÍ Z BYSTŘICE N. P.

Dilema. Tak by se daly nazvat
moje pocity před letošním Mistrovstvím světa ve zpracování textu. To

Ve dnech 13. – 19. července 2013 se v belgickém Ghentu uskutečnilo již 49. Mistrovství světa ve
zpracování textu. Účastnila se jej i bystřická rodačka, zkušená závodnice, Petra Kinclová.
14. červenec – neděle – se již nesl
předchozí (rok 2011, Paříž) jsem vy- jsem chodila do práce a po večerech
ve znamení soutěží. Na programu
nechala kvůli ukončení studia na vy- se věnovala tréninku.
soké škole a nástupu do zaměstnání.
Čas se neúprosně krátil a 12. čer- dne byl 30min opis textu, Korektura
Nyní jsem se potýkala s podobným venec – den odjezdu z ČR do Belgie, textu, Wordprocessing, Korespon„problémem“. Na konci června kon- byl tu. Z ČR byly vypraveny dva au- dence a protokolování, Fonotypie a
čím druhou vysokou školu, tak jak tobusy zaplněné českými i slovenský- Vícejazyčný těsnopis. První soutěž
chci stihnout přípravu na červencové mi soutěžícími a jejich doprovody. startovala v 8h, poslední soutěž konmistrovství? Nakonec jsem se za pod- Někteří vsadili na leteckou přepravu, čila cca v 18h večer.
Pondělí 15. července pokračovaly
pory rodičů rozhodla zvládnout obojí. jiní na dopravu vlastní. Cesta autobuNa konci června jsem úspěšně sem byla poměrně vyčerpávající. 17 soutěže v disciplínách: Speech capzakončila školu a několik málo dní hodin v autobuse téměř bez možnosti turing (ČJ diktát s možností úprav),
Real time (ČJ diktát bez možnosti
nato se vydala na litovelské soustře- spánku, nic záviděníhodného.
dění ve zpracování textů. Bylo prý na
Následující den v dopoledních ho- úprav), Vícejazyčný těsnopis – slo„doladění formy“, ale já ji po 4 letech dinách jsme vyčerpaní dorazili do uby- venština, angličtina, němčina, italštinetrénování „začala ladit“ na nové tovacího zařízení Don Bosco Internaat na, francouzština, španělština, interklávesnici, novém notebooku, se stej- Ghent. Jen jsme se stačili trošku vyba- lingua.
16. červenec byl Dnem mladých.
nými lidmi jako před lety. První mé lit, pospíchali jsme na zahajovací cerevýkony byly nejisté, ale během 4 dní moniál do sálu UFO Gent. Slavnostní Organizátoři připravili pro všechzačaly nabírat vzestupnou tendenci.
zahájení trvalo asi 2 hodiny a účastnilo ny účastníky do 26 let kulturní
Po návratu ze soustředění následo- se ho na 550 zástupců z přibližně 25 program, přímo v centru Ghentu.
vala asi týdenní odmlka, během které států celého světa.
(Pokračování na str. 2)

Otevření výstavy „Návrat k tradicím se
soubory Rožínka a Groš“
Zahájení výstavy se konalo ve
čtvrtek 5. 9. 2013 odpoledne v prostorách Městského muzea v Bystřici
n. P. za účasti cca 50 návštěvníků.
Dále zde samozřejmě nemohly chybět národopisné soubory Rožínka a
Groš z Dolní Rožínky, které získaly
v letošním roce titul „Nositel tradic
Bystřicka“. Celá výstava je věnována
jejich 30-ti leté činnosti udržování národopisných tradic Bystřicka. Tematicky je doplněna exponáty ze sbírek

A ZASE VOLBY!

městského muzea. Úvodní panely
jsou věnovány společným aktivitám
Mikroregionu Bystřicko a Města
Bystřice n. P. na podporu udržení
tradic na Bystřicku. Na výstavu upozorňovaly bílé stopy namalované od
„Galerie v průchodu“ k městskému
muzeu. Milé bylo pozvání na výstavu
krojovanými dětmi ze souborů, které
rozdávaly všem přítomným pozvánky na Masarykově náměstí.
(Pokračování na str. 2)
Již dlouho jsme nevolili. Je to tady
opět. Sněmovna nevydržela přetlak
skandálů, podfuků, kmotrů a všelijakých jiných šmejdů. Počet obviněných přesáhl hranici slušnosti, a proto je snad nejlepší zkusit to znovu.
Jenže ono se může dost dobře stát, že
se mnoho nezmění. Řada bývalých
poslanců chce zase být současnými.
Připravují se překvapivě nejčistší
privátní projekty jenom proto, aby
vliv nepadl zase někomu jinému.
Co je tak lákavého na tom, že nekonečně dlouho musím poslouchat naprosté nesmysly a sedět v nepohodlné lavici. Musím dojíždět do Prahy,

poslouchat v hospodě poznámky o
poslancích darebácích a hlupácích.
Ani jednou nepromluvím. Nepředložím ani jeden zákon. Jsem na akcích představován mezi prvními, ale
stříhat pásky jdou ti výše postavení.
Přesto všechno chci být členem parlamentní komory a běda, když mě
dají na méně volitelné místo. Možná
je to pocit větší moci, jistota příjmu
nebo beznaděje. Beznaděje, že bych
se jinak neuživil.
Nechci všechny házet do jednoho
pytle, ale právě voliči by se měli důkladně zamyslet, jít volit a představit
si, že tomu, komu dám hlas, alespoň
trochu důvěřuji. On mě bude zastupovat snad celé čtyři roky. Volby nejsou věcí, ke které bych měl přistupovat lehkovážně. Přece nechci za dva
měsíce po volbách opět nadávat na
špinavou politiku, darebáky poslance a chtít volby nové. Ona totiž politika připravuje budoucnost příštích
generací. Zatím jsme našim dětem
připravili od roku 1989 téměř dva biliony dluhů. To je strašné číslo, když
řeknete, že je to dva miliony milionů
korun. Do tolika neumím ani počítat,
a proto přijďte ve dnech 25. a 26. října volit a nenechávejte to na druhých.
Karel Pačiska

ZPRÁVY Z MĚSTA

Mistryně světa pochází ...
(Pokračování ze str. 1)
Každý tým (po 4-5 členech) dostal
mobilní telefon s GPS navigací. Po
městě bylo rozmístěno několik stanovišť, kterými musely týmy projít a
plnit nejrůznější úkoly. Můj tým sice
nevyhrál, ale říká se, že není důležité
vyhrát.
Slavnostní vyhlášení výsledků a
závěrečný galavečer byly připraveny
již na čtvrtek 18. července. Česká
republika se ve světovém měřítku
opět neztratila. Žáci (do 16 let), junioři (do 20 let) a praktici (nad 20 let)
předvedli mnohdy výjimečné výkony. Byla jsem štěstím bez sebe, když
při vyhlášení třech nejlepších v nejstarší a nejpočetněji zastoupené kategorii praktiků celého světa zaznělo
ve 2 (ze 7 absolvovaných disciplín) z
úst organizátorů mé jméno. Nejprve
jsem se stala majitelkou stříbrné medaile v disciplíně Speech capturing.
Zanedlouho na to přišla radost ještě
větší, a to když zaznělo sálem: „The
world champion in text correction is..
Petra Kinclova.. Czech Republic.“
(pozn. red.: „Mistrem světa v disciplíně korektura textu se stává.. Petra
Kinclová.. Česká republika“). Zlatá
medaile v disciplíně Text correction
byla pro mne obrovským úspěchem,
který lze těžko vyjádřit na pár řádcích. Třešničkou na dortu pak bylo
vyrytí jména majitele medaile na její
lícovou stranu.
Co je Text correction? Soutěžící obdrží zdrojový textový soubor,
který si přehraje do svého počítače.
Stejný text obdrží také v papírové

podobě. V ní je však znázorněno
množství korektur (např. přesun slov,
náhrada slov, změna písma aj), kterých je třeba během 10 minut provést
co nejvíce.
A co je speech capturing? Jedná
se o záznam mluveného slova neboli
český diktát, s pozvolna vzrůstající
tendencí. Úkolem soutěžících je zaznamenat co nejdelší časový úsek s
minimálním počtem chyb.
Kromě samotných soutěží jsme
měli možnost navštívit Antwerpy
a Bruggy. Zhlédli jsme zde mnoho
kulturních pamětihodností, okusili řadu místních specialit. Podívali
jsme se přitom až do Oostendee, na
břeh Severního moře. Zpáteční cestu
jsme spojili s prohlídkou hlavního
města Belgie – Bruselu, spolu s ním
pak návštěvu Atomia a „Čůracího
panáčka“.
Psaní na klávesnici není sport.
Není to fotbal, kde by týmy platily
za přestup hráčů tisíce eur. Není to
ani tenis, kde by hráči za vítězství
ve světové špičce získali miliony
korun. „Jediným“ vítězstvím účastníků jsou medaile, diplomy a pěkné
vzpomínky doplněné fotograﬁemi.
Je to koníček, který pro účast na
mezinárodní scéně vyžaduje kromě
běžných výdajů (ubytování, doprava,
stravování) i vysoké výdaje na startovní poplatky, vyhlášení výsledků a
závěrečný galavečer. Ráda bych na
tomto místě poděkovala Městu Bystřice nad Pernštejnem za poskytnutí
ﬁnančního příspěvku na konané mistrovství světa.

Otevření výstavy...

této nádherné výstavy. Ke zpestření
vernisáže přispěly děti ze souborů
svým milým pěveckým a tanečním
vystoupením na téma polních prací.
Účastníci výstavy se mohou až do
ukončení výstavy, tedy 6. 10. 2013,
zúčastnit soutěžního kvízu a 10 vylosovaných, jenž odpoví správně
na všechny otázky, bude odměněno
pěknými výhrami.
Všechny Vás srdečně zveme ke
zhlédnutí této ojedinělé výstavy,
která bude otevřena v prostorách
městského muzea do 6. 10. 2013.
Jarmila Zemanová, MB

(Pokračování ze str. 1)
Vernisáž zahájily srdečné a optimistické proslovy zástupců pořadatelů - Augustina Holého (předsedy
Mikroregionu Bystřicko), Mgr. Simony Špačkové (vedoucí souboru
Rožínka) a PhDr. Vladimíraa Cisára
(vedoucího muzea). Pozdravit přítomné přišel za vedení Města Bystřice nad Pernštejnem také místostarosta Josef Vojta. Moderování vernisáže se ujala Ing. Eva Zamazalová,
které patří největší dík za organizaci
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cukrovinky
hotová jídla
plnené bagety
sušené ovoce
limonády
bramburky - krupky
suché plody - oríšky
korení - korenící smesi
noviny, casopisy, cigarety
o

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

„ Prijdte k nám poskádlit svoje chutové bunky. ”

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

výhodné

PODZIMNÍ

SLEVY

PLASTOVÁ
TOVÁ OKNA A D
DVEŘE
1

Stavební hloubka 82 mm.

2

Tloušťka vnějsích stěn 3 mm,
proﬁl třídy A.

3

Tři těsnění ochrání před chladem.

4

Uzavřená výztuha v rámu.

5

Možnost okapnice na křídle.

6

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

7

Podkladní proﬁl s izolační
vložkou ve dvou komorách.

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

6

český výrobek

Kostelní 91 (vedle knihovny)

5

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

566 520 855
605 500 442
bystrice@vpo.cz
8–12, 13–16 hodin

3
2
4

Brněnská 1739 t Tišnov
tel.:
549 213 937
7
mobil: 605 185 393
e-mail: tisnov@vpo.cz t Po–Pá: 8–12, 13–16 hodin

Více fotograﬁí na www.bystricko.cz
2. strana
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, OSTATNÍ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE ZÁŘÍ ŘÍJEN 2013
Datum

Název akce

1. 5. – 31. 10.

S Vodomilem ZubĜí zemí

1. 6. – 30. 9.

III. roþník fotografické soutČže Zrcadlení

5. 9. – 6. 10.

Výstava: Návrat k tradicím se soubory Rožínka a Groš

14. – 29. 9.

Výstava – Podzim na PernštejnČ

20. 9. – 4. 10.
24. 9.

Výstava Hodonín u Kunštátu: PrĤseþík tragických osudĤ
1940-1950

Místo

Organizátor

Mikroregion BystĜicko

MČsto BystĜice n. P.

www.fotosoutezbystricko.cz

KUMŠT o.s.

Muzeum

Obþanské sdružení Groš

Hrad Pernštejn

NPÚ - Hrad Pernštejn

pĜísálí KD ŠtČpánov

Obec ŠtČpánov n. S.

VS KD

BystĜické národní divadlo

Divadlo – Dámská šatna; 19.30 hod.

26. 9.

Divadlo – O chytré kmotĜe lišce;10.00 hod.

VS KD

KD

27. 9.

Prezentace služeb Nadosah;17.00 hod.

VS KD

Nadosah

27. 9.

Den þeského piva; 11.00 hod.

Slovácká chalupa
v Rožné

Slovácká chalupa

27. 9.

Václavská zábava; hudba: Arzenal

KD Píseþné

SDH Píseþné

27. 9.

Taneþní zábava; hudba: ACCORT

KD Zvole

SDH Zvole

28. 9.

PĜedhodová zábava – hudba Jásalka

KD Zvole

SDH Zvole

29. 9.

Václavský turnaj v kopané; 7.30 hod.

fotbalové hĜištČ
v Píseþném

SK Píseþné

29. 9.

Tradiþní „Svatováclavské hody“
PrĤvod po obcích od 8.30 hod., u máje od 16.00 hod.

Zvole

Mládež ze Zvole a
Olešínek

2. 10.

KPH Carl Petersson – klavír; 19.30 hod.

MS KD

KD

4. 10.

Divadlo – Dívþí válka; 20.30 hod.

VS KD

Aerobik Zita, Brno

5. 10.

Pohár Vysoþina MX CUP 2013

Daleþín - Píseþská
Zmole

Motocross sport Miroslav
Vašek

Branišov

Mládež a SDH Branišov

KD Branišov

SDH Branišov

6. 10.
6. 10.

Tradiþní „Svatováclavské hody“
PrĤvod po obci od 12.30 hod., u máje od 16.00 hod.
Tradiþní hodová zábava; 17.00 hod.; hraje BystĜická
kapela

7. 10.

Výchovný koncert – Hudební toulky s cimbálem

VS KD

Cimbálová muzika Réva

8. 10.

Kino – Animované pásmo pohádek; 10.00 hod.

VS KD

KD

8. 10.

Setkání kĜesĢanských seniorĤ; 13.00 hod.

Budova Jednoty Orla

Jednota Orel

MS KD

KD

NámČstí BystĜice n. P.

KD, SDH BystĜice n. P.

KD ŠtČpánov n. S.

FK Železárny ŠtČpánov

PĤdní prostory muzea

Dechové kvarteto
BystĜice n. P.

ŠtČpánov n. S. –
námČstí

FK Železárny ŠtČpánov
BystĜické národní divadlo

11. 10.
12. – 13. 10.

Hodový country veþer; 20.00 hod.
Tradiþní BystĜické hody

12. 10.

Hodová zábava; hudba ANNA ROCK

13. 10.

Koncert k 10. výroþí založení dechového kvarteta
BystĜice n. P.; 18.00 hod.

13. 10.

Tradiþní hody ve ŠtČpánovČ; 15.30 hod.

15. 10.

Divadlo - PohĜbívání; 19.30 hod.

VS KD

18. 10.

Divadlo – Vþelí medvídci od jara do zimy; 10.00 hod.

VS KD

19. 10.

Prosetínský Ĝemeslný jarmark; 13.00 hod.

Náves v ProsetínČ

19. 10.

Pohár Vysoþina MX CUP 2013

Daleþín - Píseþská
Zmole

19. 10.

Hodová zábava – hudba Tonic

20. 10.

Tradiþní hody; 15.00 hod.

26. 10.

Oslava 60. výroþí založení Gymnázia v BystĜici n. P.;
17.00 hod.

26. - 28. 10.
28. 10.
31. 10. – 2. 11.

KD
Kulturní komise Obce
Prosetín
Motocross sport Miroslav
Vašek

Rožná – KD

SDH Rožná

Rožná – pod májí

SDH Rožná

VS KD

Gymnázium BystĜice n. P.

Enduro Open 2013

ŠiklĤv mlýn

WESTERN-ŠiklĤv mlýn
s.r.o.

Oslava þeské státnosti u sochy T. G. Masaryka

socha T.G.M

MČsto BystĜice n.P.

MČstské muzeum

MČstské muzeum

Oslavy 100. výroþí od prvního zasedání muzejní
schĤze

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

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Sňatky
17.8. Petra Bajerová
Roman Žličař
14.9. Miroslava Zítková
Petr Bureš
Narození
ČERVENEC 2013
19.7. Marek Viktorin
21.7. Adéla Havelková
24.7. Karolína Kolářová
27.7. Ema Černá
Jubilanti
ŘÍJEN 2013
Marie Pešinová
86 let
František Hanák
86 let
Marie Brázdová
86 let
Marie Kašparová
86 let
Tomáš Macáš
80 let
Ludmila Mazalová
80 let
Eliška Lacinová
70 let
Petr Hrubý
70 let
Marie Jirásková
70 let
Josef Kučera
70 let
Úmrtí
SRPEN 2013
7.8. Ťupová Věra 94 let

NABÍZÍME
SE SLEVOU
V Turistickém informačním centru
v Bystřici zakoupíte s výhodnou slevou následující publikace a mapy:
 Zamazalová – Macek – Zamazal
– Juračka: Zasaď strom na Vysočině (2010)
Příručka pro dílnu v přírodě, původní cena 96,- Kč, nová cena 30,- Kč.
 Kreslená mapa Průvodce Žďárskem, Novomětskem, Bystřickem
(2009)
Panoramatická mapa a průvodce
památkami s obrázky Martina Findeise. Původní cena 96,- Kč, nová
cena 30,- Kč.
 Kol.: Život a dílo prof. Antonína
Bočka (2007)
Sborník příspěvků z konference o
Antonínu Bočkovi. Původní cena
100.- Kč, nová cena 50,- Kč.
-HJ-

Vodomil
ﬁnišuje
Už jen po celý měsíc říjen máte
možnost putovat kolem vodních
toků a současně sbírat razítka do
naší poznávací soutěže S Vodomilem Zubří zemí 2013. Počet odevzdaných legitimací utěšeně roste
a stejně děkujeme za vaše kladné
ohlasy na soutěž. Razítka můžete
sbírat až do 31. října 2013, legitimace můžete odevzdávat či zasílat
do TIC v Bystřici do 30. listopadu a
losování o hodnotné ceny proběhne
na předvánočním koledování 6. prosince 2013.
Mnoho úspěchů vám přejí pořadatelé!
-HJ3. strana
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Několik slov k parlamentním volbám
Ve dnech 25. října 2013 od 14,00 do 22,00 hodin a 26. října 2013 od 8,00 do 14,00 hodin se na území naší republiky uskuteční předčasné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V našem městě se volby uskuteční v 15ti volebních okrscích.
Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podalo na území republiky celkem 18 politických stran a hnutí a stejný počet kandidátních listin byl zaregistrován i v Kraji Vysočina.
Ve volebním okrsku číslo 1
je volební místnost - Základní umělecká škola, Nádražní 615, Bystřice
nad Pernštejnem pro voliče bydlící:
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411,
418, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480,
491, 496, 511, 600, 612, 613, 614,
615, 624, 629, 639, 760, 765, 906 až
908, 992
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536,
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až
902
v ulici Topolová pro č.p. 532, 533,
534, 552, 553, 554, 555
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866,
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905,
v ulici Nový dvůr pro č.p. 109, 318,
342, 449, 499, 541, 569, 570, 587,
588, 644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka,
Horní, K Ochozi, K Pernštejnu, Průmyslová
ve volebním okrsku číslo 2
je volební místnost – Základní umělecká škola, Nádražní 615, Bystřice
nad Pernštejnem pro voliče bydlící:
v ulici Jívová pro č.p. 867 až 872, 888
až 890
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878,
909 až 920
v ulici Lipová pro č.p. 879 až 887
ve volebním okrsku číslo 3
je volební místnost – Mateřská škola „Korálky“, Zahradní 622, Bystři-

ce nad Pernštejnem pro voliče bydlící:
v ulicích Bratrušínská, Pod Horou,
Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, Bočkova, Farská, Na Kameníku, Na Cihelně,
Zahradní, Souběžná, Ant. Štourače,
Voldán, Větrná, K Valše, v ulici Rácová čp. 316, Jitřenka čp. 515
ve volebním okrsku číslo 4
je volební místnost - Kulturní dům,
Luční 764, Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící:
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961,
965 až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632,
962 až 964, 977 až 982
ve volebním okrsku číslo 5
je volební místnost - Střední zemědělská škola, Dr. Veselého 528, Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící:
v ulici Spojovací pro č.p. 921 až 929,
933 až 938
v ulici Novoměstská pro č p. 930 až
932 , 948, 949
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947,
950 až 954.
ve volebním okrsku číslo 6
je volební místnost – Městské muzeum, Masarykovo náměstí čp.1,
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící:
v ulicích Poličská, Masarykovo náměstí, Tyršova, Luční, Příční, Dr.
Veselého, Malá branka, Rud. Vaška,

Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, Cibulkova, Koželužská, Na
Příkopech, Na Skřipci, Na Vyhlídce,
Lužánky
v ulici Novoměstská pro č.p. 32, 33,
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327,
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489,
501, 502, 585, 586, 589, 849, 853,
996, 997
v ulici Nový dvůr čp. 336
v ulici Nádražní čp. 138, 158, 341, 346
v ulici Rácová čp. 1501
ve volebním okrsku číslo 7
je volební místnost – Dům s pečovatelskou službou, Hornická 643,
Bystřice nad Pernštejnem
pro voliče bydlící:
v ulici Hornická pro č.p. 643
v ulicích: Černý vršek, K Domanínku,
Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, Starý
dvůr, Za Rybníčkem, U Jeřába, Na Samotě, Na Pile
pro voliče bydlící v místní části Domanínek v ulicích Lnářská, K Zámečku, K Hájům
ve volebním okrsku číslo 8
je volební místnost - Kulturní dům
Bratrušín čp. 1101
pro voliče bydlící v místní části Bratrušín.
ve volebním okrsku číslo 9
je volební místnost - bývalá škola
Pivonice čp. 33
pro voliče bydlící v místní části Pi-

vonice
ve volebním okrsku číslo 10
je volební místnost - bývalá škola
Lesoňovice čp. 13
pro voliče bydlící v místní části Lesoňovice a Kozlov
ve volebním okrsku číslo 11
je volební místnost – Hasičská
zbrojnice Dvořiště
pro voliče bydlící v místní části
Dvořiště
ve volebním okrsku číslo 12
je volební místnost – bývalá škola
Karasín čp. 38
pro voliče bydlící v místní části Karasín
ve volebním okrsku číslo 13
je volební místnost - Kulturní dům
Vítochov čp. 10
pro voliče bydlící v místní části Vítochov.
ve volebním okrsku číslo 14
je volební místnost - Kulturní dům
Domanín čp.10
pro voliče bydlící v místní části Domanín.
ve volebním okrsku číslo 15
je volební místnost – Motorest Rovné čp. 61
pro voliče bydlící v místní části Rovné
a Divišov.

● Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
● Voliči musí ve volební místnosti prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
● Voliči, který nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu, vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz.
● Voličský průkaz opravňuje voliče volit v kterémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Volič může požádat o vydání voličského průkazu pouze
na obecním úřadu v místě svého trvalého pobytu. O vydání voličského průkazu mohou voliči požádat ode dne vyhlášení voleb (tj. od 28.8.2013):
- písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče. Toto písemné podání musí být doručeno městskému úřadu nejpozději do pátku 18.10.2013
do 16,00 hodin. Ověření podpisu je pro účely voleb osvobozeno od správního poplatku
- nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
- nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
- nebo osobně. Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu na městský úřad je ve středu 23.10.2013 do 16,00 hodin.
● Městský úřad může na základě podané žádosti předat voliči voličský průkaz nejdříve ve čtvrtek 10.10.2013 buď osobně nebo jej předá osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo voliči zašle voličský průkaz na adresu, kterou si volič určí.
● Každá politická strana, hnutí nebo koalice má svůj samostatný hlasovací lístek. Voliči hlasují ve volební místnosti tak, že hlasovací lístek, který obdrží
od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, vloží do úřední obálky. Úřední obálku obdrží každý volič ve volební místnosti poté, co prokáže
okrskové volební komisi svoji totožnost.
● Volič vloží do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla
maximálně u 4 kandidátů na tomtéž hlasovacím lístku vyznačit, kterému dává přednost. K jiným úpravám hlasovacích lístků se nepřihlíží (škrtání kandidátů, dopisování kandidátů).
● Neplatné jsou hlasovací lístky, které jsou přetržené, nejsou na předepsaném tiskopise nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Poškozené nebo přeložené
hlasovací lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
● Voliči mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli hlasovat v místě bydliště, tedy mimo volební místnost. O návštěvu členů
okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou mohou požádat voliči městský úřad, nebo ve dnech voleb přímo příslušnou okrskovou volební
komisi.
● O možnost volit v místě trvalého bydliště mohou požádat voliči telefonicky na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem tajemnici MěÚ, tel. 566590332 a dále na
správním oddělení odboru správního a školství MěÚ, tel. 566 590 334 – paní Hana Holá, Bc. Marcela Martínková, tel. 566 590 335 – paní Lenka Martincová, tel. 566 590 312 – paní Olga Tvarůžková.
Tajemnice MěÚ – Eva Špatková
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Zastupitelstvo města v dubnu
letošního roku schválilo koncesní
smlouvu na stavbu a současně provozování zimního stadionu. Jeden
z bystřických občanů dal podnět na
průběh koncesního řízení k Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
Tento úřad vydal předběžné opatření, kterým zamezil podpisu koncesní
smlouvy. Nyní úřad po naší obsáhlé
argumentaci a vysvětlování toto opatření zrušil a nic tedy nebránilo tomu,
aby koncesní smlouva s vítězem řízení, tedy ﬁrmou H+H technika, byla
podepsána. Stavba by měla být zahájena v listopadu, hotovo by mělo být
nejpozději v říjnu příštího roku.
Myšlenka vybudovat v našem
městě přichlazované kluziště je stará
velmi dlouho, ale teprve v poslední
době dostávala konkrétnější obrysy.
Bylo to vyvoláno několika faktory.
Prvním z nich je postupný soumrak
nedvědického kluziště, dále velká
nasávací oblast v okruhu do 30 km,
která nedisponuje jinou ledovou plochou a také oteplování, které ve svém
důsledku znemožňuje sportovní vyžití v zimních sportech v přírodním

STAVBA ZIMNÍHO STADIONU ZAČNE LETOS

prostředí. Zimní stadion bude umístěn do spodní části svahu Lužánek
u komunikace Nový dvůr těsně nad
prostorem, kde každoročně probíhá
pálení čarodějnic. Přední fasády jsou
pohledové, čemuž odpovídá prostorové a optické členění objektu tak,
aby došlo k přirozenému zapojení
objektu do okolí. Jihovýchodní strana
plynule přechází do svahu. Půdorys-

ný tvar ledové plochy je tvořen obdélníkovou halou s válcovou střechou
rovnoběžnou s řekou Bystřicí.
Dalším důležitým faktorem jsou
provozní náklady. Z tohoto důvodu se
město ubíralo cestou koncesního řízení a spolupráce se soukromým subjektem. Základem je, že po kolaudaci
stadionu se z ﬁrmy na základě smlouvy stane nájemce, který bude stadion

provozovat po dobu patnácti let na
své náklady. Stavba bude splácena
v osmi splátkách. V prvním roce po
kolaudaci stavby to bude 16,6 milionu korun, ve druhém 8,3 milionu,
třetí splátka bude 7,1 milionu korun
a čtvrtá až osmá po pěti milionech.
Součástí koncesní smlouvy jsou i záruky. Je to ukončení splátek města
v případě, že by nájemce předčasně
ukončil provozování stadionu či porušil povinnosti vyplývající ze smlouvy. Dále desetimilionová bankovní
záruka, kdyby zhotovitel stavbu stadionu nedokončil a dvoumilionová
záruka, jež je splatná po dobu patnácti let provozování stadionu za porušení nájemního vztahu a další ujednání.
Naše město tímto koncesním řízením prošlapává cestičku pro ostatní
města, která mají také zájem o výstavbu některých zařízení se spolupodílem soukromého subjektu. Např.
pan starosta Fabeš z města Telče se
nedočkavě táže, jak jsme dopadli,
aby mohl použít stejný systém také
na výstavbu zimního stadionu.
Josef Vojta
místostarosta

Centrum zelených vědomostí EDEN – stavba začíná
Snad nejvíce sledovaný a kontrolovaný projekt Centra zelených vědomostí EDEN se konečně dostává
do stavební fáze. Projekt si musel
projít schvalováním dotace ROPem
v Jihlavě i Brně, poté se dokonce dostal na kontrolu (notiﬁkaci) až do dalekého Bruselu, aby po svém návratu
překonal úskalí téměř tři čtvrtě roku
trvajícího nadlimitního výběrového
řízení na zhotovitele stavby. Po těchto zmíněných peripetiích můžeme
říct, že začínáme a v případě, že nám
zima na Vysočině bude nápomocná,
tak bychom otevírali v druhé polovině příštího roku.
Jak vznikala myšlenka projektu
Impuls pro vznik projektu vyšel ze
zemědělské školy. Ta před několika
lety začala řešit problém, co se zdevastovaným školním statkem, který
jí byl přidělen jako školní podnik.
Prvním nápadem vedení školy bylo
vybudovat zde pro výukové účely
vzorovou agroturistickou farmu včetně ubytování. Investice na výstavbu
vzorové agroturistické farmy se však
ukázala být příliš vysoká vzhledem
k nepříznivé demograﬁcké prognóze,
tedy ke snižujícímu se počtu studentů přicházejících do středních škol.
Projekt proto nebyl v tehdejší podobě
realizován. Od roku 2008 pokračova-

lo další jednání s Krajem Vysočina
o možnosti rekonstrukce statku Mitrovských, který byl v majetku kraje.
Zde se začala rodit myšlenka Centra
zelených vědomostí v dnešní podobě,
které je jedním ze dvou strategických
projektů Kraje Vysočina.
Jak bude přestavba probíhat
Hlavním mottem celého projektu je „Z minulosti do budoucnosti“.
Minulost je reprezentovaná zejména
samotným statkem a také souborem
lidových staveb Vysočiny a budoucnost reprezentuje futuristická stavba
pyramidy.
Statek
Přestavba a oprava původních budov dvora Mitrovských je první součástí projektu Centra zelených vědomostí. Jelikož se jedná o komplex cenných historických budov, proběhl zde
stavebně-historický průzkum. Podle
dochovaných dokumentů započaly
přípravné práce ke stavbě v létě roku
1815. Již v roce 1816 započaly práce
stavební. Hlavní části celého komplexu byly vybudovány do konce 20. let.
19. století. Po komunistickém převratu
v roce 1948 byl statek i s pozemky začleněn do Československých státních
statků v Domanínku a současně byla
provedena řada novodobých stavebních úprav, jež se naštěstí nepodařilo
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realizovat v celém rozsahu. Devastace
cenné stavby by jinak byla podstatně
hlubší. Jádrem celého dvora je tzv.
„zámeček“. Ten sloužil pro ubytování
šafáře - správce statku (majitelé se zde
pravděpodobně dlouhodobě nezdržovali). Novodobé vestavby, přístavby a
příčky budou odstraněny tak, aby byla
obnovena původní dispozice – zejména velký salon ústící na balkon. Budou
zde rovněž zřízeny menší pokoje a vše
bude vybaveno replikami dobového
nábytku a zařízení. Celek bude sloužit
jako „expozice panského bydlení“.
Další částí je budoucí expozice
„příběh půdy“ – bez ní se neobejdeme, nebudeme mít co jíst. Návštěvník
si bude moci tajemství půdy a života v ní prohlížet z perspektivy krtka,
bude si moci poslechnout a prožít příběhy lidí spjatých s půdou či hrát si
na rolníka. V místech dnešní kovárny
zůstane kovárna (ukázka zpracování
kovů a historických nástrojů), vedle
bude zřízena stolařská dílna (ukázka zpracování dřeva a historických i
novodobých nástrojů). Hned u brány
vznikne informační centrum, obchůdek a pokladna. Zde návštěvník dostane elektronický čip, který mu otevře vstup do jednotlivých částí celého
centra. Navazovat bude minipivovar,
kde bude moci návštěvník nejenom

ochutnat výrobky z důležitých rostlin
– ječmene a chmele, ale také si projít
celý výrobní proces a případně si i
uvařit vlastní várku piva. Jiným způsobem zpracování rostlin jsou bylinné čaje, mýdla, masti nebo tinktury –
to si bude možné vyzkoušet v „zelené
lékárně“. Větší skupina návštěvníků
najde zázemí v přednáškovém sále,
vedle něhož je plánována moštárna.
Skanzen
V sousedství panského dvora
vznikne soubor replik lidových staveb Vysočiny. Smyslem tohoto souboru je přiblížit budoucím návštěvníkům „život v podzámčí“ jako protipól
k „panskému“ bydlení na „zámku“,
tj. ve dvoře Mitrovských. Půjde o šest
stavení, jež budou kopírovat reálné
vzory – selský dvorec/statek, mlýn
a stavení řemeslníků. Stavení budou
umístěna tak, aby tvořila „okrouhlici“
(tj. ves s okrouhlým obrysem, jehož
střed tvoří náves). Na návsi bude zvonice, navazovat budou drobné stavby
(např. haltýře) a několik otevřených
přístřešků. Ty budou sloužit k pronájmu sezónním řemeslníkům – drátkařům, brouskařům, provazníkům,
mydlářům, papírníkům atd. Náves
bude dostatečně prostorná, aby se
zde mohly konat lidové slavnosti,
(Pokračování na str. 6)
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Námětové cvičení ve Vítochově
Tak trochu v duchu hesla: „Kdo je připraven, není zaskočen“, uspořádal
náš sbor dobrovolných hasičů námětové cvičení. Dnem prověření našich
dovedností a výkonu našich strojů byla sobota 24. 8. a úkol, který jsme
si dali, bylo vytlačit vodu z rybníka na návsi až ke kostelu sv. Michaela.
K překonání zhruba čtyřicetimetrového převýšení jsme si pozvali kolegy
ze sousedních obcí, a tak se před pátou hodinou odpolední pomalu začali
sjíždět kolegové ze Dvořišť, Ždánic, Karasína, Písečného a Vel. Janovic.
Jelikož nešlo o skutečný požár, tak se nikam nespěchalo, stanoviště byla

předem rozměřena a označena, a tak každý věděl, kde má své místo. Po
spojení všech hadic a strojů nastal okamžik, na který kromě nás čekala i
celkem početná skupinka diváků. Po zdařilém nasátí se pomalu voda začínala tlačit vzhůru a procházet jednou stříkačkou za druhou. Trvalo to několik desítek vteřin, než se na konci tohoto 470m dlouhého hada objevily
první kapky vody, poté však tlak zesílil a mohlo začít „hašení“, naštěstí
však jenom jako. Cíl byl splněn.
Na konec této akce bylo připraveno posezení s pohoštěním na výletišti,
kde se debatovalo až dlouho do noci. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným a přát si, aby zůstávalo stále jen u cvičení.
za SDH Vítochov Lukáš Straka, starosta
Libor Jílek, velitel

EDEN – stavba začíná
veselice nebo trhy. Ve spodní části
vznikne rybníček (foliové jezírko).
Na jeho břehu bude vystavěna replika vodního mlýna s funkčním vodním kolem. Ve mlýně bude možné
seznámit se s postupy zpracování
obilí, umlet si je (ve stolním mlýnku)
a třeba si i upéci chléb v peci.
Ekopalivon – pyramida
Dnes na místě budoucího ekopavilonu stojí zbytky části stodoly, které zde zůstaly po požáru v minulosti.
Tyto ruiny budou odstraněny, aby na
jejich místě mohla být postavena futuristická skleněná pyramida. Právě
tato pyramida je je stavbou, která má
zvýraznit kontrast mezi minulostí a
budoucností tak, aby tento rozdíl co
nejvíce vynikal a každý návštěvník
si ho hned všiml. Proto budou do
této skleněné pyramidy umístěny
nejmodernější technologické „hračky“ - exponáty a ukázky technologií,
které představí budoucí standard a
nastupující trendy. Co více, samotná stavba bude umět využívat slunečního záření k vytápění, budou
zde i prvky tzv. rekuperace tepla (tj.
zpětného získávání tepla při větrání)
a další zajímavosti – a těmto technologiím určitě více sluší moderní
budova. Celá stavba bude mít několik podzemních a nadzemních podlaží a bude rozdělena podle živlů na
zemi, vodu, oheň a vzduch. Těmto
živlům budou odpovídat i jednotlivé
technologické ukázky. Buď se bude
jednat přímo o součást stavby nebo
o speciální exponáty. Živel „země“
bude prezentován v souvislosti se
získáváním nejrůznějších surovin
s výrobou materiálů, s úsporami při
jejich použití, s jejich recyklací a
novým použitím. Živel „voda“ bude
informovat o nepostradatelné roli
vody pro vše živé. Představí, kolik

(Pokračování ze str. 5)
vody je potřeba na běžné činnosti
i možné úspory v podobě nejrůznějších technických zařízení v domácnosti. Model koloběhu vody
pak ukáže Bystřicko v malém – od
úpravny vody až po čištění odpadní
vody. Živel „oheň“ je spojen s energiemi – s vytápěním, telenými zisky
a ztrátami, s tepelnými izolacemi,
osvětlením. Živel „vzduch“ pak poukáže na to, jak ovlivnit to, co dýcháme, jak větrat atd. Venkovní prostory
okolo ekopavilonu budou upraveny
do podoby dětského hřiště, možná i
bludiště.
Kravín
Budova kravína bude také rekonstruována a budou sem přesunuti
koně včetně celého zázemí a v druhé
polovině budou zvířata – krávy, ovce,
kozy …
Propagace
V dnešní době je pro turistický
produkt nesmírně důležitá propagace. Proto město prostřednictvím své
ﬁrmy Eden centre s. r. o. žádalo o
dotaci. Propagace bude zahrnovat třicetisekundové propagační klipy, rozhlasové i televizní spoty, bannerovou
reklamu a letáky, ale i čtyři billboardy
pro umístění k silnicím, navigační
směrovky na komunikacích II. a III.
třídy, informační tabule k silnicím I.
třídy či multijazyčný web s možností
prohlídky zařízení ve 3D formátu.
Závěr
Je mi jasné, že celý projekt nebude
mít jenom příznivce. Věřte, že všechny anabáze popsané na začátku byly
absolvovány jenom proto, aby byla
zachráněna a opravena historicky
cenná budova, která je dědictvím našich předků a zároveň se pokusili přilákat nové návštěvníky, kteří o našem
městě nikdy neslyšeli.
Josef Vojta, místostarosta

U pramene Vírského vánku
REHABILITACE - MASÁŽE - UBYTOVÁNÍ
- odborná rehabilitaþní terapie dle Vaší diagnosy
- masáž zad a šíje klasická a reflexní
- relaxaþní a regeneraþní masáž lávovými kameny celotČlová
cena 400,-Kþ/1hod
nabídka 4+1 - v sérii þtyĜ procedur je pátá procedura ZDARMA
VČnujte þas svému tČlu, nauþte se mu naslouchat, a peþujte o nČj
s láskou a starostlivostí.

REHABILITACE V DOMÁCÍM PROSTěEDÍ
- nabízím individuální intenzivní rehabilitaci ve Vašem domovČ
- vhodné pĜedevším pro imobilní pacienty, pro které je složitá
pĜeprava na ambulantní pracovištČ, pĜípadnČ si chcete zkrátit pobyt
v nemocnici a rekonvalescenci po nemoci si pĜejete zvládat doma
- výborné pro nácvik sebeobsluhy a sobČstaþnosti, zaškolení þlenĤ
rodiny do technik vertikalizace a obsluhy pohybovČ postiženého
pacienta
- vhodné pro stavy po cévní mozkové pĜíhodČ, neurologické
diagnosy, složitá traumata pohybového aparátu
- cena dle stavu a vzdálenosti dojíždČní - 300,-Kþ až 400,-Kþ/1hod

Kontakt: Veronika Janćourková, Vír 29, tel.þ.: 737 565 080
www.ubytovanivir.cz
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PRODEJ ŠTÍPANÉHO D\EVA
délka 25 - 50 cm

Listnaté: buk, dub, bƎíza, olše, jasan Doprava do 10 km
Jehliēnaté: smrk, modƎín, borovice
ZDARMA

Tel.: 777 616 858 www.palivovedrevovysocina.cz
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY Z MĚSTA
Kulturní dùm a Sbor dobrovolných hasièù v Bystøici nad Pernštejnem

Jízdárna Eden

TRADIÈNÍ

Předposlední týden letních prázdnin pořádal náš Jezdecký oddíl spolu s DDM tábor u koní. Přihlásilo
se 15 dětí ve věku 5 až 14 let, které
celý týden přicházely v 8 h. a po 15.
h. odcházely domů. Ti mladší se seznamovali s prostředím stáje, starší
pomáhali s poklidem, krmením, čištěním koní i sedláním. Za odměnu je
koníci povozili. Jeden večer se stanovalo a opékaly buřty. Spokojení
táborníci nás přesvědčili o pořádání
dalšího týdne u koní zase příští rok.
17.8. se Hanka Bernovská s kobylkou Mitril zúčastnila hobby závodů do 90 cm v Červeném Kříži u
Jihlavy. Nezalekly se těžkého parkuru s mnoha „strašáky“ a vyskákaly si
páté místo.
1.9. se Hanka Hořická se šimlíkem Cynthia Z vypravili do Tetčic
na drezurní soutěže. Všechny cviky
obou úloh přešli čistě a prosadili se
ve velké konkurenci.
Kontakt: 603 444 598, internetová
adresa: www.eden-farma.cz.

BYSTØICKÉ HODY
konané pod záštitou starosty mìsta

Sobota 12. øíjna 2013 - námìstí
16.00 hodin
17.00 hodin
19.00 hodin

- Stavìní máje za doprovodu Dechové hudby Pavla Slezáka
- Koncert country skupiny ZIMOUR z Brna
- Noèní ohòová show - Novus Origo Polná

Nedìle 13. øíjna 2013 - námìstí
9.00 hodin
9.15 hodin

9.45 hodin
10.20 hodin

10.45 hodin
11.15 hodin
12.30 hodin

14.15 hodin
14.30 hodin

- Zahájení hodového jarmarku
- Povolení hodù a pøedání klíèe od mìsta u staré radnice na námìstí
- Dìti mateøských škol
- Dechová hudba Bystøická kapela
- Dechový orchestr ZUŠ
- Aerobik DDM
- Dance style Bystøice n.P.
- Roztleskávaèky Domanín
- Aerobik Jitky Exlové
- Rytíøské klání - Rytíøi Zemì zubra
- THE BEATLES REVIVAL
- Soutìž v pojídání bramborových šišek sypaných mákem
Pokus o vytvoøení rekordu za úèasti špièkových jedlíkù a prezidenta
Agentury „Dobrý den“ z Pelhøimova Miroslava Marka. Zúèastní se mj.
Kamil Hamerský - mistr svìta v pojídání švestkových, meruòkových
a houskových knedlíkù
- Hodový prùvod - pokud nám poèasí bude pøát
- TRADIÈNÍ ORTEL se souzením berana
Po skonèení ortelu hraje k poslechu a tanci dechová hudba
Bystøická kapela
Pro dìti: kolotoèe a jiné atrakce, projížïky na koních

Po celý den probíhá velký jarmark s bohatým obèerstvením, tradièní hodoví obøi,
kejklíøi na chùdách, žid s židovkou…
Poøadatelé dìkují všem, kteøí se podíleli na organizaci celé akce.

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

ZPRÁVY
Z DOMANÍNA
Zástupci samosprávy v Domaníně zdraví všechny školou povinné
děti a přejí jim úspěšný vstup do
nového školního roku. Současně je
zvou na všechny akce pro děti, které
připravují.

7. strana

ŠKOLSTVÍ

Rozhovor s ředitelem bystřického gymnázia PaedDr. Milanem Hanákem

MOHU DĚLAT VYSNĚNOU PRÁCI…
Jak se člověk stane ředitelem
gymnázia?
V mém případě to rozhodně nebyl sen ani cíl, spíš souhra náhod.
Prvním předpokladem je, že byl
vypsán konkurz na obsazení tohoto místa, druhým trocha smělosti
k tomu, abych nahlas řekl, že vím,
co by této škole mohlo prospět a
kam by pod mým vedením mohla

směřovat. Nehlásil bych se na jinou
školu, bystřické gymnázium bylo jedinou možností, protože svůj vztah
k němu jsem si budoval od svých
patnácti let po celý profesní život.
Jak se bystřické gymnázium
proměnilo od dob, kdy jsi na něm
sám studoval?
Změnilo se především celé škol-

Gymnázium BystƎice nad Pernštejnem 1953 - 2013

OSLAVA

60. VÝROÍ ZALOŽENÍ
26. Ǝíjen 2013
Kulturní dƽm BystƎice n. P.
Program:
zahájení v 17.00 hod. ve velkém sále KD
proslovy pozvaných hostƽ
vystoupení školního pĢveckého sboru
hudební a pohybové vystoupení studentƽ školy
divadelní pƎedstavení
hudba Radima Linharta
Doprovodné akce na gymnáziu:
vernisáž výstavy obrazƽ JiƎího Štouraēe ve 14.00 hod.
prezentace školních ēasopisƽ
den otevƎených dveƎí na gymnáziu od 10.00 do 16.00 hod.
Prohlídka základních škol v 10.00, 11.00 a 13.00 hod.
Možnost zakoupení obēerstvení vēetnĢ obĢda (11.00 – 13.30 hod.)
ve školní jídelnĢ gymnázia
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ství, změnili se žáci, jiný je celý
okolní svět a pro ten musíme umět
naše žáky připravit. Rozdíly si uvědomuji hlavně, když provádím po
škole absolventské ročníky z konce
padesátých a šedesátých let. Dnešní
audiovizuální technika jim připomíná spíše kosmické laboratoře,
komunikační prostředky jsou téměř
bez hranic, pojmy jako žákovská
knížka, křída, ukazovátko už téměř vymizely ze školních slovníků.
V době, kdy jsem studoval na gymnáziu já, na vysokou školu odcházelo z naší třídy kolem 25% žáků.
Dnes se o to snaží všichni. Musíme
se vyrovnat s tím, abychom připravili žáky na nesnadné testy studijních předpokladů, které už používá
většina vysokých škol místo klasických oborových zkoušek. Současní
studenti jsou proto nuceni být více
samostatní při práci s informacemi. Je dobře, že se v tak náročném
prostředí nevytrácí lidskost a přátelství, čas na zájmovou činnost a
studentské žertíky.
Co počty žáků a kvalita výuky?
Všichni víme o tomto celospolečenském problému. Nás se však až
tak citelně nedotknul, potenciální
uchazeče neodrazují ani přijímací
zkoušky. Řekl bych, že ten, kdo má
namířeno směrem k náročným oborům, si k nám cestu najde. Pro někoho je řešením, že nemusí rozhodnout o své budoucnosti už v patnácti letech a nepodceňoval bych ani
ten fakt, že dnes už se ví, že naši
maturanti jsou tradičně stoprocentně úspěšní u státních maturit. To
svědčí o kvalitě výuky a celkovém
obrazu školy.
Letos slavíte 60. výročí založení
školy. Připomeňme aspoň některé „slavné“ absolventy.
Samotné číslo 60 převyšuje můj
věk, takže je jasné, že nemohu mít
dokonalý přehled o absolventech.
Určitě bych na někoho zapomněl,
a tak nevím, jak z této otázky ven.
Je třeba mít jasno v tom, co vlastně
je obsahem slova „slavný“ a jestli
je to totéž jako „úspěšný nebo vynikající“, protože vynikajících absolventů je v mnoha oborech nepřehlédnutelná řada. Zaujímají vysoké
a zodpovědné posty nejen v naší
zemi a přitom o nich ví jen ten,
kdo se zajímá přímo o ně samotné
nebo o jejich obor. Samozřejmě se
mi vybaví lidé, které osobně znám
a jsou z generace mých spolužáků
nebo žáků. Zajímá mě výtvarné
umění, proto sleduji osud Jirky
Štourače, Aleny Cikové a dalších,
hudební svět pro mě reprezentuje
Radim Linhart, Josef Kšica, Petr
Špaček, Hana Robotková, sportovní úspěchy rozhodně patří Petru
Punčochářovi, pak by mohla přijít
velká skupina akademických a vě-

deckých pracovníků, mezi kterými
mě napadá bez titulů a hodností Radek Horáček, Petr Valdhans, Mirek
Trnka , Zdeněk Slouka, Lukáš Andrejs, Hynek Lavička a další. Utajeným pro mě zůstává svět výpočetní
techniky, ale i tam vím o úspěších
Vlastíka Pečinky nebo Michala
Vojkůvky. Z médií k nám často
promlouvají Bára Lukšová, Veronika Klapačová, Pavel Navrátil nebo
Lucie Borovská. Není snad žádným
tajemstvím, že naší absolventkou je
i současná první dáma – Ivana Zemanová. A to je ta chvíle, kdy bych
měl přestat s výčtem jmen, protože
vím, že na tuto otázku nikdy neodpovím správným a vyčerpávajícím
způsobem.
Máš nějaký přehled o uplatnění vašich absolventů po vystudování vysokých škol?
To máme bohužel jen z ústního
podání. Žádnou statistiku tohoto
druhu nevedeme. Rádi se dozvíme, kdo a kde našel svoje uplatnění, ovšem poslední záznamy na
naší škole jsou věnovány umístění
absolventů po maturitě. V dnešní
době rychlých změn si jiné cíle ani
neklademe.
Co tě nejvíce těší na tvé práci?
Těší mě, že jsem celý život mohl
dělat svoji vysněnou práci, při které pomáhám mladým lidem hledat
směr jejich dalšího vývoje. (Moje
vlastní děti tomu říkají – neustále
někoho poučovat). Těší mě, že jsem
na typu školy, kde učitel zřetelně
vidí výsledky svého snažení. Těší
mě i to, že žáci jsou k nám velmi
nároční a nespokojí se s málem.
A co tě trápí?
Že stejně jako ve všem ostatním
hrají i ve škole velkou roli ﬁnanční
prostředky. Teď zrovna nemyslím
na platy učitelů. Spíš mi vadí to, že
ﬁnance jsou v pozadí rozhodování
o tom, kolik žáků bude studovat na
víceletých gymnáziích a na školách
obecně. Investice do vzdělání je
jedna z těch, kterých ještě nikdo nelitoval. Na počátku všeho je přece
možnost. A s tou se pak může nějak
naložit.
S ředitelem gymnázia
rozmlouval Hynek Jurman
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Nový předmět v 5. třídách ZŠ TGM
V letošním školním roce se žáci 5. ročníků Základní školy TGM setkají s novým předmětem – Člověk a moderní
svět. Jeho zavedením tak reagujeme
na změny v rámcovém vzdělávacím
programu, které nově do programu
zařadilo ministerstvo školství.
Jeho náplní bude učivo zaměřené
na témata: dopravní výchova, ﬁnanční gramotnost, obrana státu a ochrana
člověka za mimořádných událostí. Tomuto předmětu bude věnována jedna
hodina týdně a vyučující budou jeho
obsah co nejvíce spojovat s praktickým využitím.
Vyučující 5. roč. ZŠ TGM

Vítáme nové prvňáčky ZŠ TGM
Každý si to prožil. Ten pocit poprvé uvidět svoji školu, spolužáky,
učitele a svého ředitele a vlastně
všechny a všechno, co ke škole patří.
Letošní slavnostní vítání prvňáčků
proběhlo v pondělí 2. září v kulturním domě, kde sledovaly tři třídy
prvňáčků se svými rodiči pestrý
program. Každý prvňáček slyšel
spoustu pozitivních slov, poslechl si

náš pěvecký sbor 1. stupně a také si
domů odnesl pamětní list, malou pozornost a kytičku. Možná si rovněž
pamatujete svůj první školní den.
My deváťáci si jej jistě pamatujeme,
a tak myslím, že jsme se dokázali
vcítit do jejich situace. Přejeme našim nejmladším kamarádům, aby se
jim ve škole líbilo a dobře se učili.
Magda Holá, žákyně 9. roč. ZŠ TGM

Adaptační kurz v ZŠ TGM – Cesta na hrad
Byl to den, na který se nezapomíná. Byl to vlastně teprve druhý
den od začátku školního roku, ale
už jsme si ho perfektně užili. I za
nepříznivého počasí jsme se za
těch šest hodin dokázali ve škole
zabavit, i když jsme nemohli jít
ven, kde to bylo od začátku naplánované. Putovali jsme ve škole
po ztraceném hradu, který podle
jedné pověsti kdysi dávno zmizel. Museli jsme při té cestě zdolat plno těžkých, ale i zábavných
úkolů a velice jsme si to užili. Byl
tam například jeden úkol, při kterém jsme byli vzájemně svázaní a
museli jeden druhého krmit, což
bylo v celku velmi obtížné, ale i
zábavné. Dále tam byly i úkoly,

kde jsme museli konečně zapnout
mozky a přemýšlet, jako třeba hra
na piraně. Postupně díky těmto
úkolům jsme se začali každý stávat nejdříve pážetem, dále pak panošem a nakonec jsme byli všichni úspěšně pasováni i na rytíře a
ztracený hrad jsme opravdu našli.
Z tohoto dne jsme si vzali pár
pěkných ponaučení, jako je třeba
vzájemná spolupráce, nebo důvěra ve své přátele. Všichni jsme se
díky tomu lépe poznali, protože se
naše bývalé třídy vzájemně pomíchaly a museli jsme si zvyknout
na nové přátele, paní učitelku a
celkově i na novou třídu.
Za žáky 6. ročníku –
Eliška Malíčková, ZŠ TGM

Ročníkové práce žáků 5. tříd ZŠ TGM
Znalosti, dovednosti a zkušenosti,
které získávají v jednotlivých předmětech v průběhu 1. stupně základní školy a materiály soustředěné ve
svých portfoliích, využijí žáci 5.
ročníků při realizaci vlastních závěrečných prací. Projekt „Ukážu, co
dovedu“ vychází z obsahu školního
vzdělávacího programu a z proﬁlu absolventa prvního stupně. Na
začátku školního roku si žáci zvolí

2. září 2013 – sváteční to den!
Vždyť začíná něco nového. Zvláště pro žáky, kteří jdou do školy poprvé.
I v naší škole se v projektové místnosti sešli žáci prvních tříd.
Přišli v doprovodu rodičů a prarodičů. Slavnostně je přivítalo vedení školy
a paní učitelky. Vlídnými slovy nešetřil ani pan starosta Ing. Karel Pačiska.
Poté se děti rozešly do svých tříd, vyzkoušely si lavice, popovídaly si a po
obdržení dárečků jsme se rozloučili.
Učitelky 1. tříd, ZŠ Nádražní 615
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téma, které budou průběžně zpracovávat a konzultovat s vyučujícími.
Děti si často náplň volí z okruhů
týkajících se jejich volnočasových
aktivit, historie, přírody, sportu,
kultury a osobností Bystřicka nebo
vytvářejí vlastní nové originální
projekty. Závěrečnou prací se poté
prezentují při ukončení vzdělávání
na 1. stupni ZŠ.
Učitelky 5. tříd ZŠ TGM

A už je to tady!
Skončilo období prosluněných letních dnů a opět nastává čas školních
povinností. Po prázdninách jsme se
opět vrátili do školních lavic. Některé
čeká první školní rok a pro jiné to bude
rok poslední.Ve škole se však přes
prázdniny nezahálelo. Mimo každoročních nutných
oprav
budovy
došlo k renovaci
a novému nalakování podlahy ve
velké tělocvičně.
Byl pořízen nový
nábytek do vybraných tříd. Žáky
modrého podlaží
přivítal nový barevný odstín ve
třídách.
2. září jsme se
tedy mohli všichni
přivítat ve vyzdobených a pěkně
připravených třídách.

Chtěl bych popřát žákům mnoho
radostných chvil, rodičům notnou
dávku trpělivosti a učitelům pevné
nervy. Ať nám ten nový školní rok přinese jen samé úspěchy.
Martin Horák, ředitel školy
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KONCERT K 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
DECHOVÉHO KVARTETA BnP
Dechové kvarteto (dále DK) vzniklo v září roku 2003 při ZUŠ BnP
a od počátku hraje ve složení Anežka Šejnohová – ﬂétna, Tereza Podsedníková – klarinet, Kristýna Hanusová – hoboj, Romana Ostrýžová
– fagot. Mimo interní koncerty ZUŠ kvarteto účinkovalo na festivalu
Concentus Moraviae, vystupuje na vernisážích výstav i samostatných
koncertech např. v Městském Muzeu BnP, Info centru BnP, MU BnP,
ve Víru, Brně, Jihlavě, Dolních Kounicích, Hradci Králové, Praze, Velkém Meziříčí, Křiženově, Velké Bíteši, Olomouci, Prostějově, Hodoníně,
Mikulově a v mnoha dalších městech. S židovskou tematikou vystupují
v synagogách po celé ČR.

DK také zpříjemňuje pobyt lidem v domovech důchodců – hrálo v DPS
Bystřice n.P., Mitrov a jako charitativní činnost v dětských léčebnách Košumberk, léčebna Brno – Černovice, Praha – Jedličkův ústav. Každoročně připravují vánoční koncerty pro děti z MŠ v BnP i v mnoha obcích
bystřického regionu, a také vánoční koncerty v kostelech např. Lísek,
Zvole, Dalečín,Vítochov, Jimramov, Boskovice, Velké Meziříčí a dalších.
DK koncertuje také v zahraničí Slovensko, Německo – Crimmitschau,
Tunisko- Nabeul (animační programy), Řecko – poloostrov Kasandra –
Chalkidiki.
K jednotlivcům: Anežka Šejnohová – absolventka ZUŠ BnP, GJN
PRAHA – nyní studentka JAMU BRNO, Tereza Podsedníková – absolventka ZUŠ BnP, nyní studentka Konzervatoře Brno, Kristýna Hanusová – absolventka ZUŠ BnP a Konzervatoře Brno, Romana Ostrýžová –
absolventka ZUŠ BnP a Konzervatoře Brno. Všechny členky dosahovaly
během studií ZUŠ i uměleckých škol vynikajících výsledků a úžasným
způsobem reprezentují nejen ZUŠ, ale i Město Bystřice nad Pernštejnem.
DK založila a od počátku vede Martina Olivová, letos kvarteto slaví
10. výročí, a proto jsme se rozhodly připravit pro vás koncert s rozmanitým repertoárem. Tímto vás všechny srdečně zveme na náš výroční
koncert, který se uskuteční 13. 10. 2013 v 18.00 v půdních prostorách Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem. Těšíme se na Vás.
Za DK MOL

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
BYSTŘICE N.P.
Vratislavovo nám. 98, 592 31 Nové Město na Moravě
T: 773 172 575, 605 856 636
www.setronic.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Přihlášku a aktuální informace
o zájmových útvarech
získáte na adrese:
www.ddmbystrice.webnode.cz/zajmove-utvary

● KOUPÍM dům v Bystřici. Tip vedoucí ke koupi odměním.
T. 605 253 300.
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU ŘÍJEN 2013
Středa 2. října – malý sál KD – 19.30
KONCERT KPH
CARL PETERSSON (Švédsko)
klavírní recitál
Carl Petersson se narodil v Lundu
ve Švédsku. Na klavír začal hrát až
v patnácti letech. O deset let později zakončil svá studia na Královské
dánské akademii hudby v Kodani.
Během svých studií se Carl zúčastnil
četných mezinárodních masterclassů v Dánsku, Švédsku a Izraeli.
Čtyřikrát za sebou se stal držitelem
stipendia na Tel-Hai International
Piano Master Classes, kde byl oceněn prestižní cenou za mimořádný
umělecký výkon.
Jako sólista nebo s doprovodem orchestru vystoupil ve Švédsku, Dánsku, Polsku, Francii, Německu, Izraeli, Kanadě, USA a České republice.
Je laureátem mnoha klavírních soutěží, včetně ceny Steinway Festival
pro mladé klavíristy. V prosinci
2008 Carl převzal z rukou švédského ministra kultury cenu Helsingborg cultural prize za svůj výkon v
klavírních koncertech Fridricha von
Flotowa. Je také laureátem ocenění
Längmanska Cultural Fund (2007,
2009) a Lions International (2007).
Jako pedagog působil rok na Královské akademii hudby v Kodani.
Program: L. v. Beethoven, F. Liszt,
Ch. V. Alkan, C. Debussy, L. Godowsky, G. Gershwin, S. Joplin
Generální partner koncertů KPH –
Rathgeber, k.s.
Vstupné: 120 a 70 Kč
Platí permanentky KPH
Pondělí 7. října – velký sál KD –
8.15 a 9.50 hodin
Pořádá: cimbálová muzika Réva
VÝCHOVNÝ KONCERT
HUDEBNÍ TOULKY
S CIMBÁLEM
Uvádí: Cimbálová muzika Réva
Jazz, klasická hudba, ﬁlmové melodie, lidové písničky a dokonce i rock,
to všechno dokáže zahrát Cimbálová
muzika RÉVA s typickými lidovými
nástroji. Díky značné pestrosti svého programu se RÉVA prosadila
nejenom doma, ale i v zahraničí –
Slovensko, Belgie, Holandsko, Ně-

mecko, Francie, Dánsko. Účinkuje
v rozhlase a v českých i slovenských
televizních pořadech.
Určeno žákům 1. - 9. tříd ZŠ a SŠ
Vstupné: 45 Kč, veřejnost 50 Kč
Čtvrtek 3. října – velký sál KD – 20.30
ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU
PRO DOSPĚLÉ - ZAČÁTEČNÍCI
Lektoři taneční školy STARLET Brno
Přihlášky v kanceláři KD
Pátek 4. října – velký sál KD – 20.30
Pořádá: Aerobik Zita, Brno
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DÍVČÍ VÁLKA – nová éra
Uvádí: Divadlo Artur Praha
V alternacích hrají: Jindra Kriegl,
Lukáš Langmajer, Braňo Polák, Jaroslav Šmíd, Petr Strnad, Miroslav Šimůnek, Václav Upír Krejčí, Pavlína
Mourková, Barbora Mottlová, Veronika Nová, Věra Vodičková, Kristýna
Podzimková, Kateřina Janečková
Dějem prostupují známé písně, které
vždy podpoří sílu daného okamžiku.
Vstupné: 250 Kč Předprodej: KD
Úterý 8. října – velký sál KD – 10.00
KINO
ANIMOVANÉ PÁSMO
POHÁDEK
Dopolední promítání pohádek pro
děti od 3 do 9 let, délka cca 50 minut.
Vstupné: MŠ, ZŠ 17 Kč, veřejnost 22 Kč
Pátek 11. října – malý sál KD – 20.00 – 02.00
HODOVÝ COUNTRY VEČER
K tanci a poslechu hraje oblíbená
skupina PUNC
Vstupné: 70 Kč Předprodej: KD

roztleskávačky, Rytíři Země zubra,
The Beatles Revival, soutěž v pojídání bramborových šišek sypaných
mákem, tradiční ortel se souzením
berana, jarmark, atrakce pro děti, obr,
kejklíři na chůdách, projížďky na koních ...
Úterý 15. října – velký sál KD – 19.30
Pořádá: Bystřické národní divadlo
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
POHŘBÍVÁNÍ
Uvádí: Bystřické národní divadlo
Inscenace Pohřbívání je pojata jako
přímý televizní přenos státního pohřbu významného českého politika.
Pořadem bude provázet Václav Moravec, Jolana Voldánová a Adam B.
Bartoš.
Text hry je politickou satirou, tudíž
jakákoli korektnost je tu zcela cizí.
Kdo je pohřbívanou osobností, zůstane až do premiéry utajeno.
Vstupné: 90 Kč Rezervace vstupenek: bystrickend@centrum.cz
Pátek 18. října – velký sál KD – 10.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VČELÍ MEDVÍDCI OD JARA
DO ZIMY
Uvádí: Divadlo Věž Brno
Hrají: Kateřina Sikorová, Vlastimil
Strubl, Jiří Rychtecký
Volné pokračování oblíbeného představení nás tentokráte zavede do
hmyzí říše, kde s čmeláky prožijeme všechna roční období. Pohádka
je plná známých písniček a úplně

nových melodií od skladatele Petra
Skoumala. Délka cca 60 minut
Určeno dětem od 3 do 9 let
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč
Čtvrtek 31. října – velký sál KD –
18.30 - 22.30
PRODLOUŽENÁ
účastníků kurzu taneční a společenské výchovy, hraje TATA-BAND
pod vedením J. Kučery.
Vstup pouze ve společenském oblečení!
Vstupné: 70 Kč Předprodej: KD
Připravujeme v listopadu:
3.11. Setkání harmonikářů
5.11. Koncert
KPH – BELFIATO QUINTET
12.11. Ochutnávka vín
30.11. Otevření Adventu 2013
Možnost zakoupení vstupenek na divadla, zábavné pořady aj. k významným výročím rodinných příslušníků a
známých v dárkové úpravě.
Prodej vstupenek
(pokud není uvedeno jinak):
KD, Luční 764, Bystřice n. P.
tel. 566 552 626,
e-mail: info@kdbystricenp.cz,
www.kdbystricenp.cz
Po - Čt: 8.00 – 11.00
(kancelář/, 15.00 – 17.00)
pokladna/
Pokladna je otevřena hodinu před každým představením. Změna programu
vyhrazena!

Sobota 12. října, neděle 13. října –
Masarykovo náměstí
Pořádá: KD a SDH
TRADIČNÍ BYSTŘICKÉ HODY
Program sobota - od 16.00 hodin:
Stavění máje za doprovodu Dechové
hudby Pavla Slezáka, koncert country skupiny ZIMOUŘI z Brna, ohňová show – Novus Origo Polná
Program neděle - od 9.00 hodin:
Povolení hodů a předání klíče od
města, děti mateřských škol, dechová hudba Bystřická kapela, Dechový
orchestr ZUŠ, aerobik, Dance style,
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Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nových knih, zaevidovaných
v průběhu měsíce srpna.
Knihy pro dospělé:
Eichlerová Ilona
Fitzgerald Francis
Harden Blaine
Harris Joanne
Hilderbrand Elin
Jaros Patrik
Kielbusová Marie
Larsson Asa
Pieber Karl
Preston Richard
Roberts Nora
Urban Miloš
Weissová Gabina
Knihy pro mládež:
Andersson Ingrid
Andersson Ingrid
Dvořák Jiří
Russell Rachel
Russell Rachel
Vrchlický Jaroslav
Wilson Jacqueline

Logopedické pohádky
Velký Gatsby
Útěk z Tábora 14
Broskve pro otce Francise
Poslední léto
Nejchutnější drobenkové koláče
pro každou příležitost
Korálkové kouzlení
Oběť Molochovi
Tvarování ovocných dřevin
Případ Kobra
Stopy ve tmě
Praga Piccola
Diagnóza F50
Moje první knížka o kočkách
Moje první knížka o psech
Rostlinopis
Deník Mimoňky. Příběh neoblíbený pařičky
Deník Mimoňky. Příběhy netalentovaný
pop hvězdy
Začarovaný tatrmánek
Čtyři děti a skřítek

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

Filmový klub

V měsíci říjnu promítneme dokument z dílny pana Libora Smejkala z Velkého Meziříčí. Pan Smejkal se svou ženou a s pracovníky Diakonie ČCE
navštívili Etiopii a kameru měli stále při sobě. Natočili množství postřehů o
této africké zemi, kterou sužují mnohé problémy – od nedostatku vody přes
chudobu až po nedostatečnou lékařskou péči. Přesto nazval svůj dokument
Paprsky nad Etiopií.
Pokud chcete vědět, jakou naději pro tuto zemi objevil, neváhejte přijít
19. října do sborového domu ČCE. Pan Smejkal svůj ﬁlm uvede a zdrží
se s námi na besedu. Promítáme od 18h a vstup je zdarma. Jste zváni!

Fenomén Bible kralické

Pro křesťany evangelického vyznání je typický důraz na znalost Bible,
chcete-li Písma svatého nebo Knihy knih. Sama chápu Bibli jako takovou
knihovnu, díky níž poznáváme nejjistěji (pomocí mnoha různých žánrů a
příběhů) vztah Boha k člověku. Naše víra pak nestojí pouze na tom, co jsme
sami prožili (to vede k uzavřenosti a nesdělitelnosti), ani pouze na tom, co
nám řekne duchovní autorita (která je také „jen člověk“).
Bible nám pomáhá porozumět – sobě, druhému, Pánu Bohu. A rozumět
můžeme jen, když mluví „naším jazykem“. To bylo přesvědčením všech,
kteří Bibli překládali z původních jazyků – hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny
(přesněji koiné) a pokoušeli se tak biblické svědectví zpřístupnit v mateřštině.
Mezi takové patřili v českých zemích jako první překladatelé Bible kralické.
U příležitosti 400-tého výročí vydání Bible kralické jsme připravili malou
výstavku různých výtisků Biblí a pozvali Mgr. Jana Pulkrábka, aby nám o ní
a době jejího vzniku povyprávěl.
Přednáška se koná v neděli 6. října v 9h (po bohoslužbách) ve sborovém
domě ČCE v ulici Nová čtvrť 504.

Loutkové divadlo

V sobotu 26. 10. zavítá do sborového domu ČCE Divadlo z půdy
s představením Kašpárek králem. Amatérští loutkoherci pod vedením režisérky Lady Hubáčkové-Pokorné z Nového Města zahrají pohádku, která je
určena dětem mladšího školního i předškolního věku. Představení začíná
v 17h a po jeho skončení budou mít děti možnost prohlédnout si marionety.
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HISTORIE BYSTŘICKÉHO MUZEA, 1. DÍL
Duchovním otcem myšlenky založit v Bystřici nad Pernštejnem muzeum byl ředitel obecných a měšťanských škol pan Ladislav Vondruška.
Přesvědčil městské zastupitelstvo o
významu městského muzea. To rádo
uznalo potřebu muzea a zvolilo odbor
muzejní. Odbor se skládal z těchto
členů: Edmund Fiša (starosta města),
Jindřich Leopold (okresní soudce),
JUDr. František Seidl (advokát), Ladislav Vondruška (ředitel škol), Karel Konečný (učitel), Josef Štourač
(učitel), František Domanský (měšťan), Vincenc Pálka (obuvník) a Jan
Schwarzer (řezník).
Dne 27. října 1913 se konala první
schůze muzejního odboru, kde bylo
přijato následující usnesení: „Muzejní odbor uspořádá přednášku, aby
vzbudil zájem veřejnosti…, požádá
vrchní zemský soud o vydání starých listin…, předměty pro muzeum
ukládány budou zatím v místnostech
obecních.“
Slibný počátek muzejního odboru,
který počal shromažďovat místní materiál vlastivědné povahy, zabrzdila
mobilizace a posléze I. světová válka.
Předměty určené pro muzeum byly
přeneseny z obecní místnosti /na radnici/ do podkrovní školní světničky /


bývalá škola na náměstí/. Bohužel
zde zůstaly až do roku 1956!
8. dubna 1918 se konala schůze
muzejního odboru, kde jednatel (J.
Štourač) referoval o činnosti muzejního odboru i muzea a byly zakoupeny starožitnosti od obchodníka pana
Richarda Musila (cechovní truhlice
a cínové nádobí). Den svobody a
následující týdny obrátily pozornost
muzejního odboru ke znakům a symbolům zaniklého státu, které byly
hromadně ničeny. Dle zápisu v jednatelské knize muzejního odboru
bylo doporučeno sjezdu moravských
muzeí „porokovati o tom, kterak zameziti obchodování s muzejními památkami!“. Mzeum bylo přihlášeno
do Svazu česko-slovenských muzeí
vlastivědných.
V létech první republiky muzeum
sídlí neustále v tzv. muzejní světničce
a věnuje se především sběru etnograﬁckého materiálu. Dominantní
postavou muzejního odboru a společenského života v Bystřici se stává
ředitel zemědělské školy Dr. Vladimír Kříž, jehož zásluhou a vlastním
sběrem se sbírkový fond muzea výrazně rozrostl. Sekretář zemského
muzea v Brně Dr. Helfert několikrát
navštívil muzeum a poskytl odborné
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rady, především při akci v roce 1924.
V tomto roce provedlo muzeum archeologický výzkum na zřícenině
hradu Aueršperku. Nálezy z tohoto
výzkumu tvoří součást dnešního sbírkového fondu zaměřeného na prehistorii a období kolonizace Bystřicka.
Zemský konzervátor Dr. J. Svoboda z Nového Města na Moravě
poskytuje odbornou pomoc především při sběru národopisného materiálu. Muzeum je ﬁnančně zajišťováno
především dary místních ﬁnančních
ústavů a příspěvků města. Nemá
stálé zaměstnance. Vše je postaveno
na nadšení místních občanů prodchnutých vlasteneckým a lokálním
patriotismem. Jednatelem muzea je
neustále J. Štourač.
Muzeum uspořádalo několik výstav ze svých sbírek a prezentuje
tak svou činnost široké veřejnosti. J.
F. Svoboda vydává tiskem Městský
a muzejní ARCHIV v Bystřici nad
Pernštejnem /nákladem Měst. spořitelny/. Vychází dva díly této listinné
edice. O významu městského archivu
svědčí i vyjádření autora: „Je sotva
druhé město na Moravě, které by se
mohlo pochlubiti, že zachovalo tolik
listinných památek, jako Bystřice nad
Pernštejnem. Místní rodák archivář
A. Boček převezl jich do Brna celkem 601 kus, většinou originály. Jsou
uloženy v Zemském archivu.”
Léta okupace se podepsala i
na bystřickém muzeu. Sbírky jsou

uzamčeny v „muzejní světničce“ a na
jaře roku 1945 jsou cenné kusy přeneseny do zimní rolnické školy.
Ze zápisků Dr. Kříže se dovídáme,
že muzejní světnička byla vykradena
vojáky. Byly odcizeny především věci
z porcelánu a skla, další se nedalo
přesně zjistit. V roce 1947 uspořádal
Dr. Kříž z vybraných exponátů ve škole výstavu pod názvem „Bystřice jindy
a nyní“. Zájem veřejnosti a stálá neúnavná píle Dr. Kříže vedly k tomu, že
v roce 1952 byla uskutečněna výstava
“Lidová tvořivost na Bystřicku”.
Okresní národní výbor – odbor
školství a kultury podal dne 10. srpna 1954 Krajskému národnímu výboru v Brně žádost o povolení zřídit
Okresní muzeum od 1. ledna 1955.
V žádosti se uvádělo, že muzejní sbírky jsou nedůstojně uloženy na půdě
národní školy v Bystřici n. P., kde se
nemohou využít pro vědeckou, ale
ani prezentační propagaci. Dále žádá,
aby pro muzeum byly na přechodnou
dobu uvolněny tři místnosti na hradě
Pernštejně, a to do doby, než se pro
muzeum opatří vhodné prostory ve
městě.
KNV v Brně vyslovil souhlas a
vyzval ONV v Bystřici n/P., aby do
rozpočtu na rok 1955 zařadil příslušnou částku. Státní památková správa
svým přípisem z 11. října 1954 povolila propůjčení místností na hradě
Pernštejně.
-mu-
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ZÁŘÍ
28.9. sobota MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
29.9. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, Žďár n. S., 566 690 131
ŘÍJEN
5.10. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, 566 575 210
6.10. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
12.10. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár n. S., 566 690 125
13.10. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
19.10. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
20.10. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové Město n. M., 566 618 060
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 pracovní den v měsíci). Ověření informací a sdělení změn (výměny služeb)
předem telefonicky ověřit na tel.: 566 801 203 (non stop linka)
NON STOP POHOTOVOST
BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,
TEL.: 545 538 421 (všední den od 17.00 hod., svátky a víkendy nepřetržitě)
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MIKROREGION
BYSTŘICKO
www.bystricko.cz
e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz
tel.: 566 590 399, 731 575 342
TENTO PROJEKT
REVITALIZACE VEěEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OPRAVA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V OBCI UNýÍN
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMċDċLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci opatĜení III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic, obþanské vybavení a služby
Programu rozvoje venkova ýR

Evropský zemČdČlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Putování „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
Rok se s rokem sešel a v Sejřku
jsme začali přemýšlet, jak našim dětem zpříjemnit letošní konec prázdnin. Téma pohádky jednoznačně
zvítězilo a připravy mohly začít.
Kdo se v sobotu 31. srpna 2013
této akce zúčastnil, určitě nelitoval.
Děti vítala pohádková babička, trošku je „vyzpovídala“ a pak se děti i s
rodiči mohli vydat na putování z pohádky do pohádky. Víle Amálce děti
pomohly najít ztracené drahokamy,
s Rumcajsem házely šišky do pařezu, s Popelkou hledaly tři oříšky v
ošatce plné obilí a luštěnin, ježibabě
trhaly perníček z její chaloupky, s
princem střílely z luku a s vodníkem
chytaly rybičky. Další úkoly měla
pro děti připravené Červená Karkul-

ka, Sněhurka, Maková panenka, prasátko, pejsek a kočička, Křemílek a
Vochomůrka, šašek nebo čertíci.
Za odměnu dostaly všechny šikovné děti pamětní medaili, pohádkovou knížku a další dárečky od
skupiny ČEZ, která byla partnerem
této akce.
Velice děkujeme paní Jeřábkové
z Bystřice n. P. za ušití a vypůjčení
krásných kostýmů, pak všem pohádkovým postavičkám, které se se
zájmem zhostily svých rolí a všem
ostatním, kteří nám pomohli s přípravou nebo jakkoli přispěli na tuto
pěknou akci. Moc děkujeme a už se
těšíme na další povedené setkání.
Petra Bučková

Realizovaný projekt v obci Unčín
Obec Unčín získala dotaci z Programu rozvoje venkova ČR (opatření III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby) na
projekt „REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V OBCI UNČÍN“ a úspěšně ho také
v letošním roce zrealizovala. Dotace
ve výši 85 % nákladů umožnila obci
opravit části místních komunikací,
které byly ve špatném stavu a upravit nevyužité veřejné prostranství po

bývalém hřišti na pěkný park s prvky venkovního ﬁtcentra.
Fitcentrum je určeno pro děti od
patnácti let a je možné ho využívat
k rehabilitačnímu cvičení pro seniory.
K realizaci akce byla ve výběrovém
řízení vybrána ﬁrma „Swietelsky stavební s.r.o. Chrudim“, která odvedla
velmi dobrou práci. Díky dotaci z prostředků EU v celkové výši 1 235 686,Kč se podařilo zlepšit prostředí v obci
k prospěchu všech občanů.
Vlasta Grohová, starostka

Prázdninové spaní v ,,kulturáčku“
Ano, i takto se dají dětem zpestřit
prázdniny. V neděli 28. 8. přišlo osm
dětí do kulturáčku v Malém Tresném se spacákem, karimatkou, snídaní na ráno a ti nejmenší se svým
plyšáčkem. Po ubytování, rozložení
karimatek a spacáků na podlaze se
děti pustily do hraní her a těm nejmenším treseňáčkům se přečetla
pohádka, která ovšem neměla dlouhého trvání. Děti více bavilo hraní a
povídání s ostatními dětmi. Myslím

a doufám, že se večer vydařil a že
děti byly spokojené.
Po domluvě jsme se rozhodli, že
pro děti uspořádáme ještě jedno spaní. Proto jsme se opět sešli v kulturáčku dne 9. 8. o půl deváté večer.
Byla bouřka a to zřejmě některé děti
odradilo. Ale i těch pár dětí, co přišlo, mělo snad znovu více zpestřené
prázdniny. Nakonec doufám, že se
jim i toto přespání v našem kulturáku líbilo.
-MT-
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Pátek 27.9. 2013 – taneþní zábava v KD – hudba „ACCORT“
Sobota 28.9.2013 – PĜedhodová zábava v KD – hudba : „JÁSALKA“
NedČle 29.9.2013 od 16:00 hodin – vynesení ortelu na návsi u máje

3URJUDP
3URJUDPYH=YROL
YH=YROL
NedČle 6.10.2013
• Od 16:00 hodin – vynesení ortelu na návsi u máje
• Od 17:00 hodin - Hodová zábava v KD v BranišovČ
– hudba „BystĜická kapela“
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Prosetínský dětský den
V sobotu dne 24. srpna 2013 proběhl v odpoledních hodinách tradiční Prosetínský dětský den pořádaný
kulturní komisí Obce Prosetín a
SDH Prosetín. Děti, které splnily
úkoly osmi stanovišť, získaly malou
odměnu, potom si mohly zaskotačit
ve skákacím hradě, zatančit na parketě, něco dobrého smlsnout nebo
si nechat namalovat obličej od profesionálních malířek. Počasí bylo
příjemné a nálada výborná až do

večera!
A ještě jedna zajímavost! V loňském roce děti na této akci pouštěly
do světa heliové balonky s pozdravem a se svou adresou a letos, k velkému a milému překvapení všech,
na jaře napsala Ondrovi Konečnému
z Prosetína dívenka až z Opavy, že
našla na zahradě jeho vypuštěný
balonek. I tímto způsobem mohou
vznikat milá přátelství.
Blanka Hlaváčková

Odhalení nové sochy sv. Barbory
ve Strážku
Městys Strážek si v letošním roce připomíná 675. let od první písemné
zmínky o naší obci. Naši předkové pracovali v dolech nedaleko Strážku, kde
se těžilo stříbro a železná ruda. Svatá Barbora je patronkou horníků, proto
na její počest vznikala socha i u nás. Původní socha z 18 stol. se bohužel nedochovala, proto jsme se rozhodli obnovit tuto kulturní památku a zachovat
ji i pro další generace. Při příležitosti výročí byla v neděli 18. srpna 2013
slavnostně odhalena nová socha svaté Barbory. Pan farář nám sochu posvětil a přítomní se dozvěděli
o historii a životě svaté Barbory. Děti naší
základní školy si připravily
krásné hudební
vystoupení.
Odměnou nám
všem byla veliká účast návštěvníků. Zastupitelé městyse tímto děkují
našim sponzorům a všem,
kteří se podíleli
na přípravě a
realizaci této
akce. Největší
poděkování patří panu Milánu
Slavíkovi, který celou sochu
vytvořil a daroval naší obci.

Nudíte se? Kupte si medvídka mývala…
….. a nebo přijeďte do Věžné. Protože my ve Věžné jsme se o prázdninách opravdu nenudili.
Navíc zastáváme teorii, že není třeba jezdit na drahé exotické dovolené do zahraničí, když i u nás se dá zažít zábava a dobrodružství.
Komu nestačilo sejít se několikrát do týdne na hřišti či v kulturním domě a zahrát si volejbal nebo
badminton, ten zvolil napínavější
zábavu. A tak se skupinka nadšenců
rozhodla hned dvakrát o prázdninách sjíždět během upouštění Vírské
přehrady Svratku.
A komu nepřineslo vodáctví dostatek adrenalinu, ten s námi mohl
jeskyňařit. Už v loňském roce jsme
si tuto činnost vyzkoušeli v Králově
jeskyni u Tišnova. Veškerá důstojnost zde šla stranou,
když obaleni blátem od hlavy až
k patě jsme zde dílem sjížděli po zádech, dílem se plazili po břiše úzkými jeskyněmi a plazivkami. Ovšem
stálo to za to, i když to bylo značně
fyzicky náročné.
Proto nám letos náš průvodce
Michal slíbil pohodovou vycházku
do prostor Býčí skály v Moravském
Krasu. Sešli jsme se hned po ránu
před vchodem do Býčí skály, dokud
sluníčko ještě tolik nepřipalovalo,
protože jsme na sebe museli navléct
dostatečnou vrstvu oděvu, abychom
byli chráněni před chladem. Ještě
gumáky, helmu a čelovku a mohli jsme vyrazit. Ze začátku to byla
opravdu příjemná vycházka jeskyněmi ve vzpřímené poloze, i když
většinou korytem Jedovnického

potoka.
Ale nebyl by to náš kamarád
Michal, aby si pro nás nepřipravil
nějaké to překvapení. Když jsme dostali pokyn: „Teď si vyhrňte rukávy,
abyste si je nenamočili, dejte ruce na
zem a budeme po jednom procházet
pod sníženým stropem“, ještě jsme
byli v pohodě. Po pár metrech se
však strop začal postupně snižovat, a
tak jsme museli nejdříve na kolena,
někteří po chvíli i na břicho. Kdo se
ještě nekoupal v šestistupňové vodě
v jeskyni, neví, o co přišel. Naše utrpení bylo záhy bohatě odměněno,
protože za tunelem na nás čekaly
překrásné jeskynní prostory s krápníky nejrůznějších tvarů a barev.
Zpáteční cesta pak už probíhala
ve zrychleném tempu, protože nám
začínala být zima. A tak ještě jednou
rychle na břicho do vody, vylít vodu
z gumáků, vyždímat bundy, aby nebyly tak těžké a hurá ven na sluníčko, které nás zahřálo a usušilo.
Musím uznat, že se nenašel nikdo,
kdo by si stěžoval na nepohodlí nebo
na zimu. Všichni byli naší výpravou
nadšení. A kam vyrazíme příště?
Nechte se překvapit.
P.S. Fotky jsou pouze z první etapy naší cesty, protože fotoaparát na
rozdíl od nás, plazení v ledovém Jedovnickém potoce nepřežil.
Jana Vrbková, Věžná

Vlastimil
Tvarůžek,
Městys Strážek
Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

15. strana

SPORT
TJ Sokol Bystřice n. P. oddíl šermu uspořádal již tradiční soustředění šermířů. Konalo se v Areálu
sportu a kultury s.r.o. v Bystřici n.
P. na sklonku prázdnin a účastnilo
se ho 110 šermířů z České republi-

Jako každý rok, tedy i letos pořádalo naše středisko letní tábor na
Vojtěchově. Od 14. do 29. 7. jsme
zažili krásných 14 dní v naší základně v lesích u Lísku. Za posledních
asi 20 let, kdy se účastním táborů,
jsem nezažil tak krásné počasí jako
letos. Aby za 14 dní pršelo pouhých
20 minut, to je unikát. Tábor se nesl
v duchu komixu Asterix a Obelix a
musím uznat, že celotáborová hra
se Andy /Andree Gávelové/ moc
povedla. 30 účastníků se ohromně

O soustředění šermířů byl zájem
ky a Slovenska. Účastnilo se ho i 10
sokolských mladých talentovaných
šermířů.
Od září začíná nová sezóna a od-

díl je připraven přijmout nové uchazeče o tento krásný sport. Přihlásit
se můžete u Vlastimila Kurfűrsta
724105036 nebo přímo na trénin-

Junák-středisko KLEN informuje
bavilo a zároveň si řádně zazávodilo.Díky zákazu návštěv rodičů v půli
tábora nám neutekli žádní Keltové a
hra nebyla rušena. Rodičové si mohli užít táborový život poslední sobotu před odjezdem a mnozí toho i
využili. Přespání pod stanem, lezení
po lanové dráze v šesti metrech nad
zemí v lese nad táborem, zpívání při
kytaře a vánoční punč, to je jistě po-

těšilo. Ano, vánoční punč, protože
nám zase jednou „hráblo” a udělali jsme si Štědrý den 27. července.
Tedy kompletní večeři s řízkem a
salátem, což při 35 stupních na slunci bylo opravdu výživné, ale kdy se
vám povede po štědrovečerní večeři
jít se vykoupat do rybníka, zalyžovat
si na trávě, zajezdit na saních, zahrát
si hokej a zazpívat si koledy s ky-

ku. Pondělí a středa v 16:00 -18:00
a v pátek 17:00-19:00 ve sportovní
hale Areálu sportu a kultury v Bystřici n. P. PŘIJĎTE SE PODÍVAT,
SRDEČNĚ ZVOU ŠERMÍŘI
TJ Sokol Bystřice n. P.

tarou, houslemi a ﬂétnou. Kuchyně
pod vedením Lenky Macháčkové
byla tradičně vynikající, zdravotní
zabezpečení taktéž, za což jsme naši
„Paní Doktor” přijali jako právoplatnou členku našeho střediska. Však
si to za dlouholetou práci pro nás
dávno zasloužila. Žádné velké úrazy
se nekonaly, i když někteří táborníci
drželi sekeru poprvé v rukou. Když
ani Hygiena neměla sebemenší připomínku, byl to letos „Tábor snů”.
Václav Koenig-JIM

Občanská poradna vás zve
v rámci projektu Prevence kriminality

NA MĚSÍC FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
V rámci této akce bude probíhat:
beseda pro žáky ZŠ
den otevřených dveří dne 29. 10. 2013 v prostorách
Občanské poradny od 8:00 do 14:00
v den otevřených dveří bude k dispozici
informační stánek na veřejně přístupném
místě ve ves bulu polikliniky
Zřizovatelem Občanské poradny je Por mo, o.p.s.
www.por mo.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Michaela Kuchtová: Moje práce je jako domácí těsto na vánočku
Michaelo, na pozici koordinátorky projektu dobrovolnického centra
Kambala působíte již 8 let. Co všechno obnáší vaše práce?
Moje práce je takové domácí těsto na
vánočku. V jejím obsahu najdete mnoho drobných ingrediencí, které se spojují a splétají do jednoho celku. K mé
činnosti patří především koordinace
dobrovolníků, řízení okresní Tříkrálové sbírky a humanitární pomoci. Jako
koordinátorka projektu musím neustále
komunikovat, organizovat, hledat nové
možnosti při řešení různých problémů
vycházejících z mé služby v Charitě a
také zabývat se běžnou propagační a
administrativní činností.
Zmínila jste název Kambala. Ne
všichni vědí, co toto slovo znamená.
Můžete nám vysvětlit, jak vaše centrum přišlo k takovému názvu?
Dobrovolnická centra Diecézní
charity Brno si zvolila na počátku své
existence do svého znaku symbol ryby,
který má hluboké kořeny v dávné minulosti a skrývá v sobě myšlenku křesťanské pomoci bližním. Říká se, že v
dobách pronásledování křesťanů si věřící při setkání s neznámou osobou nakreslil na zemi hůlkou oblouk. Pokud
byl neznámý také věřící, nakreslil druhý oblouk tvořící rybu, a tak se křesťané
nenápadně poznávali navzájem. Takže
nyní již víte, proč máme ve znaku rybu.
Ale možná ještě netušíte, proč jsme si
vybrali do názvu mořskou rybu Kambalu. Na počátku hledání správného názvu nám pomohl Atlas ryb, který nám
rozšířil obzory. Do semiﬁnále rybího
„souboje“ se však nakonec dostaly tyto
druhy – Kambala, Zeus, Gobio (hrouzek), Piraňa. Když už bylo jasné, které druhy patří k favoritům, uspořádali
jsme pro regulérnost výběru anketu. Z
ankety vyplynulo, že nejatraktivnější
rybou je Kambala, která vzbuzovala
mezi respondenty mimojiné také příjemný pocit výjimečnosti, který byl
způsoben neznámostí ryby, tajuplností
a magičností slova. Dne 1. 9. 2006 byl
schválen oﬁciální název našeho centra:
Kambala – dobrovolnické centrum.
Jaké služby Kambala poskytuje?
Centrum se zabývá především koordinací dobrovolníků v zařízeních

Oblastní charity Žďár nad Sázavou a v
spolupracujících organizacích ve Žďáře
nad Sázavou, Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, Křižanově a Radešínské Svatce. Dobrovolníci pomáhají
dle potřeby v jednotlivých zařízeních,
a to pravidelně či jednorázově. K dalším činnostem centra patří realizování
okresní Tříkrálové sbírky, do které se
dobrovolně zapojuje široká veřejnost
naší oblasti a která pomáhá ﬁnančně
především projektům Oblastní charity
Žďár nad Sázavou. V neposlední řadě
se centrum zabývá zprostředkováním
humanitární pomoci při mimořádných
událostech (povodní) či poskytnutím
humanitární pomoci jednotlivcům.
Michaelo, zpět k dobrovolnictví může se stát dobrovolníkem každý,
kdo se pro tuto pozici rozhodne nebo
máte nějaká omezení?
Dobrovolníkem se může stát občan, který má chuť věnovat čas a své
schopnosti pomoci druhým lidem.
K hlavním podmínkám dobrovolnické
činnosti patří zodpovědnost, přiměřené
schopnosti pro zvolený druh dobrovolné činnosti, morální a trestní bezúhonnost a minimální věk 15 let.
Musí případný zájemce o dobrovolnickou činnost projít nějakými
testy apod.?
Dobrovolník nemusí v současné
době projít žádnými testy, ale počátečním vstupním rozhovorem. Při rozhovoru koordinátor dobrovolníků mimo
jiné seznamuje zájemce o dobrovolnictví s projekty, kde mohou dobrovolníci

působit a činnostmi, které dobrovolníci
mohou v zařízeních vykonávat. Dále se
koordinátor zaměřuje během rozhovoru na schopnosti, dovednosti a časové
možnosti nového dobrovolníka.
Jaké činnosti dobrovolníci vykonávají? Je něco aktuálně třeba?
Druh dobrovolnické činnosti se
odvíjí od potřeb zařízení a zároveň
od možností dobrovolníků. Obecně
se dá říci, že často pomáhají při volnočasových aktivitách, s péčí o uživatele, také s technickou podporou
v zařízení či administrativou.
V současné době hledáme nové dobrovolníky do různých zařízení ve Žďáře
n. S., Velkém Meziříčí, Bystřici n. P.,
kteří by mohli pomoci například při
péči o seniory (vycházky, doprovody,
společenské aktivity, předčítání), zajišťování klubových aktivit pro mládež

(slak line, gramce, taneční program,
deskové hry), pomoc při tvořivých dílnách (práce s keramikou, šití, výtvarné
a tvořivé aktivity), pomoc při realizaci
programu pro děti do šesti let (hlídání
dětí, jednorázové akce) aj.
Pokud by zájemce o dobrovolnickou službu chtěl více informací, kam
se má obrátit? Může přímo na vás?
Existuje několik možností, jakým
způsobem získat informace o dobrovolnictví. Obecně doporučuji podívat
se nejdříve na webové stránky našeho
zařízení www.kambala.zdarsko.cz.
Na stránkách je spousta informací,
které mohou pomoci zájemci o dobrovolnictví vytvořit si vlastní představu.
A těm, kteří raději volí přímé dotazování, mohu poradit, aby mě kontaktovali přes e-mail: dc.zdar@charita.cz,
nebo mobilní telefon 777 755 444.
Mezi činnosti Kambaly patří
i zmíněná humanitární pomoc. Zapojili jste se s dobrovolníky i při letošních povodních?
Ano, i v letošním roce jsem na základě požadavků z postižených oblastí
byla vyslána s dobrovolníky na následnou pomoc do Hořína u Mělníku.
Zapojili jsme se do odklízení následků
povodní, takže dobrovolníci vyklízeli
sklepy a pomáhali se zednickými pracemi. Bylo velmi příjemné pracovat
s lidmi, kteří se rozhodli strávit dovolenou nezištnou pomocí druhým.
Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová

24 hodin na pevnosti Boyard s Klubem v 9

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, zařízení Oblastní Charity Žďár nad Sázavou, pořádal ve dnech 25.7. – 26.7. 2013 již tradičních
„24 hodin v akci“. Tato událost se koná každý rok a uživatelé Klubu v 9 mají
možnost si vyzkoušet, jaké to je být spolu po celých 24 hodin. Tento den se nesl
v duchu známé soutěžní hry Pevnost Boyard.
Atmosféru dne barvitě popsala sociální pracovnice „paklíč“ Eliška: “Už
na začátku aktivity jsme viděli napnutý výraz v tvářích všech našich uživatelů.
Dramatický nástup v hábitech za doprovodu znělky soutěže klienty okamžitě
vtáhl do hry. I přes tropické počasí se všichni klienti aktivně zapojovali do úkolů a spolupracovali při hledání hesla. Celá akce probíhala ve velmi příjemné
atmosféře, všem klientům i pracovníkům za to patří velký dík.“ Večer proběhlo
vyhodnocení soutěže a poté klienty čekalo opékaní špekáčků na zahradě. Druhý
den začal společnou snídaní, po které se Klubáci vydali na procházku do přírody
a společných „24 hodin“ zakončil společný oběd.
Jana Strnadová, sociální pracovnice

Město Bystřice nad Pernštejnem podporuje prorodinnou politiku
Bystřická Kopretina dostane v letošním roce od Města Bystřice nad
Pernštejnem ﬁnanční příspěvek na
svůj provoz. Peníze z projektu, který podporuje prorodinnou politiku a
který nese název „ Rodina je základ
státu“, využijí v Bystřici nad Pernštejnem k zajištění aktivit, které podporují
fungování rodiny, zvyšují vzdělání a
kompetence rodičů a přispívají k rozvoji dětí různých věkových kategorií.
Centrum pro rodiče a děti Kopretina
zřizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Zařízení se dlouhodobě věnuje
práci s rodiči a dětmi, kterým nabízí
celoroční pestrý program. Finanční
příspěvek od města využijí pracovníci
centra na aktivity, které podporují me-

zigenerační soužití, zabraňují izolaci
rodičů pečující o děti nebo nabídnou
rodinám další možnosti smysluplného
trávení společného volného času. Díky
těmto ﬁnancím může zařízení také
rozšířit svoji nabídku o další programy
a přispět tak k posílení fungování rodin
na komunální úrovni.
Doposud uskutečnila Kopretina
v rámci prorodinného projektu mnoho aktivit na podporu rodiny a společně stráveného času rodičů s dětmi,
zaměřené především na předcházení
negativním jevem v rodině, zvyšování
rodičovských kompetencí a zlepšování mezigeneračních vztahů.
Velký zájem byl dále o akreditovaný vzdělávací program – Základy

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

první pomoci s Mgr. Jaroslavou
Slanou, ale i o besedy s odborníky
– psychology, speciálním pedagogem aj. Ke Dni země se uskutečnil
výlet pro rodiny na Floru Olomouc.
V rámci kampaně Den bez tabáku
proběhla osvěta pro dospělé i děti, a to
výletem pro rodiny do ZOO Lešná.
V červnu proběhla další úspěšná
akce pro rodiny a širokou veřejnost
s názvem „Táta dneska frčí“. Toto zábavné odpoledne, které mělo podpořit
aktivní otcovství, bylo doplněno sportovními soutěžemi pro celou rodinu.
Do konce roku 2013 má Kopretina
připraven ještě pestrý program s bohatou nabídkou aktivit. V září proběhne
Evropský týden mobility, během

kterého budou probíhat aktivity podporující ekologii, dále výroba podzimních aranžmá, Dny zdraví a zdravý
životní styl v rodině. Uskuteční se
semináře na téma Finanční gramotnost, Mezilidské vztahy apod. Na čas
adventu připravují pracovnice Kopretiny tvůrčí dílny, ve kterých si mohou
rodiče spolu s dětmi vyrobit adventní
a vánoční aranžmá a drobné dárečky
pro své nejbližší. Samozřejmě Kopretina nezapomíná ani na nejmenší. Závěrem roku bude připravena tradiční
Mikulášská nadílka.
Více o kopretinovém programu na
www.zdar.charita.cz
Zdenka Šrámková,
vedoucí centra Kopretina
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DOMOV JE DOMA
V době od 25. 11. do 1. 12. 2013
bude v celé republice probíhat informační kampaň Týden rané péče.
Jejím cílem je seznámit veřejnost
s tím, co je sociální služba raná péče
a komu může být prospěšná. Jedním
z poskytovatelů rané péče je i naše
organizace – Středisko rané péče
SPRP Brno.
Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě raného věku (0 - 7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším
postižením.
Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů na celém území Jihomoravského kraje,
částečně na území kraje Vysočina
a kraje Zlínského. Vozíme s sebou
nápady a informace, učíme dítě dívat se na svět (realizujeme program
stimulace zraku) či využít ostatních

smyslů k poznávání svého okolí.
Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a
hry vhodné pro rozvoj dítěte. Půjčujeme speciální hračky, pomůcky a literaturu. Nasloucháme tomu, o čem
potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti.
Službu poskytujeme zdarma.
Pokud se chcete dozvědět ještě
více, přijďte v úterý 26. 11. 2013 do
Střediska rané péče, Nerudova 7
v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do
17.00. otevřené dveře a pracovníci
ochotní odpovědět na Vaše otázky.
Pokud raději hledáte informace na
internetu, navštivte naše webové
stránky www.ranapece.cz.
Podpořit službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkového konta: 243988498/0300, či dne
5.12.2013 přispět v rámci Mikulášské sbírky v ulicích měst a obcí.
Děkujeme.






Nadosah pĜedstavuje své služby veĜejnosti
aneb Funny fest vol. 5
NADOSAH – nízkoprahové zaĜízení pro dČti a mládež zve všechny mladé, starší
i nejstarší na pátý roþník prezentaþní akce pro širokou veĜejnost s názvem Funny
fest. Sociální pracovníci Nadosahu pĜedstaví služby, které zaĜízení nabízí, a jako
zpestĜení programu vystoupí nČkteré místní hudební skupiny. Již tradiþnČ bude
pĜipravena soutČž ve stolním fotbálku. Po celý þas budou pĜítomni pracovníci, kteĜí
rádi zodpoví Vaše dotazy.
TČšíme se na setkání s Vámi v pátek 27. záĜí od 17 do 21 hodin v sále místního
Kulturního domu.


Marie NČmecká

Vedoucí Nadosah - NZDM

vypisuje výbČrové Ĝízení na pozice sociální pracovník/pracovnice a
pracovník/pracovnice v sociálních službách pro novou službu
denního stacionáĜe pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením v BystĜici nad Pernštejnem
NáplĖ práce:
- pĜímá práce se skupinou uživatelĤ s tČžšími stupni postižení vþetnČ
vedení osobní dokumentace a tvorby individuálních plánĤ.
Nabízíme:
- zajímavou a smysluplnou práci,
- možnost seberealizace a dalšího vzdČlávání,
- nové pracovní prostĜedí.
Požadujeme:
- odborné vzdČlání dle Zákona o sociálních službách þ. 108/2006 Sb. (u
pracovníka v sociálních službách min. SŠ),
- pĜedpoklady pro práci s lidmi s postižením,
- schopnost samostatné i týmové práce,
- spolehlivost, zodpovČdnost,
- potĜebu dále se vzdČlávat a profesionálnČ rĤst,
- motivaci pracovat v charitní organizaci,
- znalost práce na PC,
- trestní bezúhonnost.
Uvítáme:
- zkušenosti s prací s lidmi s postižením.
Žádost, strukturovaný životopis a motivaþní dopis zasílejte na
email: alena.poulova@charita.cz.
UzávČrka pĜihlášek: 4.10.2013
Nástup: leden – bĜezen 2014
Informace a dotazy: Alena Poulová, tel. 777 155 376,
email: alena.poulova@charita.cz
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POŘÁDÁ ODBORNÉ JEDNODENNÍ SEMINÁŘE
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz

129é2%ý$16.é=È.21Ë.

=È./$'1Ë9ċ'202671Ë0,1,080
'QH OLVWRSDGX
&HQD
/HNWRU -8'U-DNXE0RUiYHN$.)HOL[DVSROLQWHUQtGRNWRUDQG

3UiYQLFNpIDNXOW\8.3UiYQtNURNX

 

 
 

='5$9271Ë32-,â7ċ1Ë952&(
'QH ĜtMQD
&HQD.þ
/HNWRU ,QJ/XERã3DYOtN9=3.3SUR-LKRPRUDYVNêNUDM

'ģ&+2'29e32-,â7ċ1Ë

=$0ċ671$1&ģ$269ý$.78È/1ċ
'QH ĜtMQD
/HNWRU %F7DĢiQD6RMNRYi

&HQD.þ

1(02&(16.e32-,â7ċ1Ë

952&($=0ċ1<2'
'QH OLVWRSDGX
&HQD.þ
/HNWRU -LĜLQD)UiĖRYi066=%512YHGRXFtRGERUXVRFLiOQtKRSRMLãWČQt

=È.21Ë.35È&($3ě('3,6<6289,6(-Ë&Ë
1$=$ýÈ7.852.8±=0ċ1< 1(-(1 9(9$=%ċ

1$129é2%ý$16.é=È.21Ë.

'QH OLVWRSDGX
&HQD.þ
/HNWRU ,QJ$OHQD&KOiGNRYi-8'U3HWU%XNRYMDQ

0tVWR%XGRYD+DVLþVNpY]iMHPQpSRMLãĢRYQ\.RPHQVNpKRäćiUQ6

'iOHSRĜiGiPHNXU]\SURĜLGLþHY\VRNR]GYLåQêFKYR]tNĤMHĜiEQtN\
YD]DþHUHJiORYp]DNODGDþHĜLGLþHVWDYHEQtFKD]HPQtFKVWURMĤD%2=3

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Firma DINST ]DML{ĘXMH
¾UHYL]HGRPRYQÎFK
 DSUĚP\VORYÞFK
 SO\QRYRGĚNRWHOHQ
¾VHUYLVSO\QRYÞFK]DĒÎ]HQÎ
7HO
(PDLOGLQVW#GLQVWF]

19. strana

INZERCE

Noviny Bystřicko - Vydává: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, www.bystricenp.cz. Redakce novin: Odbor správní
a školství MěÚ Bystřice n. P., Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1. Kontakt - tel.: 566 590 387/8, e-mail: info@bystricenp.cz. Šéfredaktor: Mgr. Radek Vojta;
redaktor: Ing. Hynek Jurman, Mgr. Barbora Vašková, sazba a graﬁka: Janka Soukopová. Inzerce: tel.: 566 590 369, e-mail: info@bystricenp.cz. Za obsah příspěvků a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Registrováno MK ČR E 16383. Tiskne tiskárna UNIPRESS Žďár n. Sáz., ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 6 900 ks. ZDARMA.

