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Parkování na náměstí
Na posled-

ním Zastupi-
telstvu města 
Bystřice nad 
P e r n š t e j -
nem byli 
zastupitelé 
seznámeni 

s možností zpoplatnění parkování 
na Masarykově náměstí. V odpoled-
ních hodinách je zde velmi nepře-
hledná a často nebezpečná situace, 
spočívající v parkování aut na všech 
možných i nemožných místech. Cí-
lem zpoplatnění je snížení počtu aut, 
stojících zde po celý den. Zabírají 
místa těm občanům, kteří chtějí na-
vštívit obchody či úřady a parkují 
tedy na náměstí kratší dobu. Bude 
také maximálně využito centrální 

Městský kamerový dohlížecí 
systém je v provozu

Na jaře letošního roku uspělo měs-
to se žádostí o podporu z Programu 
prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR a Kraje Vysočina a získalo 
dotaci ve výši 85% na Městský ka-
merový dohlížecí systém /MKDS/, 
který byl v měsíci říjnu uveden do 
zkušebního provozu. Součástí systé-
mu je i záznamové zařízení. Centrální 
technologie je umístěna na Městském 
úřadě a prostřednictvím optické trasy 
je propojena s Obvodním oddělením 
PČR v Bystřici nad Pernštejnem, kde 
je vybudováno monitorovací praco-
viště. Obsluhu kamerového systému 
zajišťují proškolení příslušníci PČR 
pověření pro výkon této činnosti. 

Z dotace ministerstva vnitra byla 
pořízena centrální technologie, moni-
torovací pracoviště a kamery do ulic 
Pod Kaštany, Zahradní – průchod 
dvorem ZZN a Hornická u Penny. 
Součástí projektu je napojení stávají-
cích kamer – náměstí u staré radnice, 
náměstí u knihovny, před domem 
Hornická č. 643 /DPS/, u skateparku, 
na atletickém stadionu, na víceúčelo-
vém hřišti, před zimním stadionem a 
v průchodu z náměstí k centrálnímu 
parkovišti. Z dotace Kraje Vysočina 
byl kamerový systém rozšířen o ka-
meru u Polikliniky. V dalších letech 

je plánováno umístění kamer na 
všechny hlavní výjezdy z města.

Cílem zřízení Městského kamero-
vého systému je snižování míry a zá-
važnosti trestné činnosti a zvyšování 
pocitu bezpečí občanů, ochrana ob-
čanů a majetku v daných lokalitách, 
předcházení páchání trestných činů 
a přestupků a omezení příležitostí k 
páchání této trestné činnosti, zvýšení 
pravděpodobnosti odhalení pachate-
le případných krádeží, vandalismu a 
rušení veřejného pořádku a omezení 
shromažďování osob se sociálně ne-
žádoucími jevy ve sledovaných loka-
litách. 

Záznamy z kamer budou ulože-
ny na samostatném serveru, který 
je umístěn v uzamčené technické 
místnosti Městského úřadu a jsou 
uchovávány po dobu 21 dnů. Po 
uplynutí této doby budou automa-
ticky mazány tak, že stávající zá-
znam, jehož doba uložení již uplynu-
la,  bude  smazán nahráváním nových 
záznamů. Záznamy z jednotlivých 
kamer nebudou evidovány pokud 
nedojde k žádné události, k jejímuž 
objasnění by bylo nutné konkrétní 
část záznamu zkopírovat pro potřeby 
Policie ČR. 

OPĚT JE TU ADVENTNÍ ČAS

(Pokračování na str. 5)

S příchodem podzimu, kdy začíná-
me vydatněji topit, přichází čas adven-
tu, později Vánoc a smíření. V tomto 
čase bychom měli začít bilancovat po-
malu odcházející rok. Mnozí hodnotí, 
co se povedlo a co na druhé straně ne-
bylo nejšťastnějším řešením. V našem 
životě je těchto věcí celkem dost. 
Zkusme si na některé vzpomenout.

Nový rok 2015 u nás začal ve zna-
mení bruslení. Na novém zimním 
stadiónu se proháněly celé generace 
bruslařů. Při prvním pohledu jsem byl 
překvapen „kdo všechno vlastní brus-
le a je v pravdě sportovcem ledu“. 
Myslím, že i obchodníci s bruslemi, 
hokejkami a zimním vybavením 
si přišli na své. Sněhu bylo velmi 
málo, běžkaři opět přišli zkrátka, ale 
zato fotbal se dal hrát téměř celý rok. 
Plesová sezóna proběhla v rekonstru-
ovaném kulturním domě. Vstup KD 
byl upraven pro alternativní obřadní 
místnost. Nejedna nevěsta jistě vzpo-
mněla na pěkné chvíle strávené na 
stejném místě při tanečních a prvních 
plesech. Mimochodem, jestlipak bys-
te si ještě vzpomněli na vyhlášenou 
osobnost našeho města v roce 2015? 
Byl to pan Josef Kšica – hlavní varha-
ník chrámu svatého Víta v Praze. 

V roce 2015 obdrželo město od 
obce sokolské bezúplatně budovu so-
kolovny. To bude třeba peněz při její 
rekonstrukci! S prvním jarním dnem 
se otevřel Eden. Naši největší inves-
tici si přišlo prohlédnout více než 
5 tisíc lidí. Bohatý program včetně 
koncertu Melody makers Ondřeje 
Havelky zhlédly v krásném dni i poli-
tické špičky našeho státu a zahraniční 
delegace družebních měst. Aby neby-
lo vše tak jednoduché, ohlásilo Dia-
mo Geam Dolní Rožínka problémy 
s pracovním vytížením a postupně 
začalo propouštět. Tuto tikající bom-
bu intenzivně řešíme po celý rok za 
pomoci vlády, Czechinvestu a dalších 
zainteresovaných institucí. Problémy 
byly celý rok v ulici Bratrské, která se 
generálně rekonstruovala. Po skonče-
ní této akce se začal opravovat most 
na ulici Nádražní, který je již také 
v provozu. Problémem, který občané 
vnímají, jsou naši bezdomovci. Po-
stavy, které se zdržují na nejrůzněj-
ších místech, žebrají a obtěžují ostatní 

lidi. Bohužel je to negativní jev naší 
současné  společnosti. 

Z věcí příjemnějších! V měsíci 
dubnu byl slavnostně předán naše-
mu gymnáziu upravený model sochy 
T. G. Masaryka. Jistě by byla ško-
da tento model, který jsme obdrželi 
zdarma a podle kterého se samotná 
socha odlévala, ponechat rozložený 
v depozitáři. Možná čeká na další 
možné využití v letech budoucích. 
Oblast Lužánek se stala místem se-
tkávání občanů. Kopec ozdobila Po-
hádková cesta a na podzim byla proti 
zimnímu stadionu umístěna kontro-
verzní, uměleckou veřejností odmíta-
ná socha zubra. Jsem přesvědčen, že 
jako hrací prvek splnila svoji úlohu 
a velkou většinou občanů i návštěvní-
ků je oblíbená. 

Místní akční skupinou bylo upra-
veno velké množství studánek. Revi-
talizovalo se devět domů na sídlišti II. 
Postupně se zabydlel stacionář Rosa, 
který slouží našim hendikepovaným 
spoluobčanům. V létě byla založena 
Koruna Vysočiny, která má zpřístup-
nit naši turistickou destinaci nejširší 
veřejnosti z České republiky i z ci-
ziny. Velmi oceňuji moudrost všech 
zastupitelstev našich sousedů, která 
vyslala své představitele ke stolu, 
aby jednali o společném postupu 
při propagaci našeho krásného re-
gionu. Je to průlomové rozhodnutí 
a jsem přesvědčen, že přinese pozitiv-
ní výsledky. Velmi se nám daří rozvíjet 
spolupráci s Mikroregionem Bystřicko. 

parkoviště za tržnicí, které zůstane 
nezpoplatněno. 

Rada probrala různé možnosti a 
nakonec doporučila zastupitelstvu 
spolupráci se specializovanou fi rmou, 
která na základě koncesní smlouvy 
bude parkovací automaty provozo-
vat. Výběr z automatů se bude dělit 
mezi město a fi rmu v závislosti na 
délce spolupráce. Důležitým bodem 
bude i doba zpoplatnění. Rada navr-
huje pondělí až pátek - 8:00 – 17:00 
hodin, sobota -  8:00 – 11:00 hodin, 
neděle, svátky – zdarma. Navržený 
tarif: 1. hodina návštěvnického stání 
5 Kč a každá další hodina návštěvnic-
kého stání 10 Kč. O dalším postupu 
rozhodne prosincové zastupitelstvo.

Josef Vojta
místostarosta

(Pokračování na str. 5)
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INZERCE

Wera Werk s.r.o.

Milujeme inovace.
Milujeme design.
Milujeme rock.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKAKULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE LISTOPAD 2015

Narození

Úmrtí

Datum Název akce Místo Organizátor 
18. 11. – 30. 12 Výstava d tské um lecké sout že „Sv tlo pro život“ Muzeum M sto Byst ice n. P, Mikroregion Byst icko 
21. 11. – 23. 12. Prodejní váno ní výstava Zahradní centrum „Strakovo“ Zahradní centrum „Strakovo“ 

24. 11. Rodi ovská kavárna, téma „Alkohol a návykové látky“; 16.30 hod. Št pánov n. S. – zasedací 
místnost ÚM Školská komise p i ÚM 

24. 11. Zábavný po ad Travesti skupiny - HANKY PANKY - ILUZE; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
25. – 29. 11. Záv re né soust ed ní reprezentace žen p ed MS ve florbalu Sportovní hala BnP FbU 

26. 11. D tské divadelní p edstavení – Trampoty ertíka Culínka  
aneb ertovsky veselý muzikálek; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

27. 11. Váno ní výstava; 9.00 hod. Rožná – KD Obec Rožná a SŽ Rožná 
27. 11. ADVENT – jarmark a tvo ivé dílny; 13.00 – 18.00 hod. Aula Gymnázia BnP Gymnázium 
28. 11. Váno ní koledování aneb Otev ení adventu 2015 Muzeum, Masarykovo nám. M sto Byst ice n. P., KD, muzeum 
28. 11. Kácení máje v Rozsochách; 16.00 hod. Rozsochy – náves Obec Rozsochy 
28. 11. Váno ní výstava; 9.00 hod. Dolní Rožínka – KD Obec Dol. Rožínka, ZŠ a MŠ Dol. Rožínka 
28. 11. Poslední le , hudba Jásalka; 20.00 hod. Píse né – KD Myslivecké sdružení Píse né 
29. 11. Adventní jarmark a divadlo; 14.00 hod. Št pánov n. S. – KD KK a Vofuk Št pánov 
29. 11. Turnaj ve florbalu Sportovní hala BnP Orel Nové M sto na Morav  
2. 12. Den otev ených dve í VOŠ a SOŠ VOŠ a SOŠ Byst ice n. P. VOŠ a SOŠ Byst ice n. P. 
4. 12. Adventní koncert s  WIND ENSEMBLE; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
5. 12. Mikulášská tane ní zábava, hraje Metaxa; 21.00 hod. Rožná KD Sportovci Zlatkov 
5. 12. Sout ž v aerobiku dívek Sportovní hala Jitka Exlová 
5. 12. Národní liga muž  ve florbalu – Hippos Ž ár n.S. Sportovní hala ASK Byst ice n. P 
5. 12. Tradi ní mikulášská nadílka pro d ti; 17.00 hod. Št pánov n. S. – nám stí ko SŽ Št pánov a KK p i ÚM 
6. 12. Turnaj ve florbalu Sportovní hala Orel Nové M sto na Morav  
7. 12. Den otev ených dve í ZŠ a MŠ Píse né; 7.30 hod. Píse né – ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Píse né 

7. 12. Divadlo pro d ti – Váno ní pohádka aneb O Vánocích a zakleté 
epi á ce; 8.30 a 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

8. 12. Setkání k es anských senior ; 13.00 hod. Budova Jednoty Orel BnP Jednota Orel 
8. 12. Koncert Váno ní sen; 18.00 hod. Velký sál KD ZUŠ a KD 
10. 12. V ne ek - ú astník  kurzu tane ní a spole en. výchovy;18.30 – 22.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
11. 12. Petr Bende – váno ní koncert; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
12. 12. Turnaj ve florbalu, Liga Vyso ina – p ípravka Sportovní hala ASK Byst ice n. P 
12. 12. Mí ový trojboj Sportovní hala Vít Bartoš 
12. 12. D tský karneval; 16.00 hod. Un ín – KD Obec Un ín 

13. 12. Loutkové divadlo "VÁNO NÍ HRA" - hrají Tomáš a Tereza 
Machkovi; 10.30 hod. 

Kavárna Franqueza Cafe, 
Masarykovo nám. 60 Kavárna Franqueza Cafe 

13. 12. Turnaj jednotlivc  v kuželkách Sportovní hala Areál sportu a kultury s.r.o. 
14. 12. Hudební podve er klavírní t ídy Renaty Pe inkové; 17.00 hod. Malý sál KD ZUŠ a KD  
15. 12. Váno ní ochutnávka vín; 19.30 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
16. 12. Kino – animované pohádky; 10.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
16. 12. Váno ní koncert dechových t íd A. Pokorného a Š. Husáka;  17.00 hod. Malý sál KD ZUŠ a KD 
16. 12. Váno ní koncert; 17.00 hod. Vír – KD ZUŠ Byst ice n. P. 
17. 12. Akademie ZŠ TGM; 9.00 hod. Velký sál KD ZŠ TGM 
18. 12. Akademie ZŠ TGM; 9.00 a 17.00 hod. Velký sál KD ZŠ TGM 

19. – 20.12. Zimní pohádka Centrum Eden Centrum Eden 
19. 12. Turnaj ve florbalu, Liga Vyso iny – starší žáci Sportovní hala ASK Byst ice n. P 
19. 12. Národní liga muž  ve florbalu – TJ Slovan Haví ov Sportovní hala ASK Byst ice n. P 
19.12. Váno ní koncert – Dechová hudba Koroužanka; 18.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 
20.12. Turnaj ve fotbalu – žáci Sportovní hala Ing. J. Mach 
25. 12. Váno ní tane ní ve er – hraje TATA-BAND J. Ku ery; 20.00 – 2.00 hod. Velký sál KD KD Byst ice n. P. 

25. – 29. 12. Turnaj v nohejbalu žák  Sportovní hala p. Bedná  
29. 12. IX. SILVESTROVSKÁ AEROBIC SHOW Sportovní hala Petra Nováková 
31. 12. SILVESTR na nám stí; 23.00 – 1.30 hod. Nám stí TGM KD Byst ice n. P. 

Jubilanti

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

Strašidelný karneval v Domaníně

Přišel podzim a s ním i chmurná, deštivá odpoledne. A co mají děti 
v těchto dušičkových dnech dělat? Třeba v neděli 30. 11. 2015 byl pro 
ně v Domaníně pořádán strašidelný karneval, plný hudby, tance, soutěží 
a legrace. Všechny čarodějnice, duchové, černé kočky, kostlivci a další 
příšerky spojené více či méně se záhrobím si v Domaníně užili zábavné 
odpoledne. Za splnění úkolů při soutěžích je čekala sladká odměna a tu 
si opravdu všichni zasloužili. Nikdo se nebál najít kouzelnou kuličku 
ve strašidelném boxu, který byl plný slizu, červíků a jiné nepříjemné 
hmoty. Statečně házely různými příšerkami na cíl. Bylo sice trochu stra-
šidelně, ale stále bylo veselo a dobrá nálada. Děti se bavily od začátku 
do konce a bylo vidět, že tenhle druh zábavy je pro jejich neutuchající 
termperament to pravé.

Aleš Sitař

 7.11. Petra Prášková
 Lukáš Císař

21.5. Sofi e Krytinářová
30.7. Ondřej Makovský
  1.8. Magda Lukasová
  2.8. Tadeáš Havel
  4.8. Adéla Bučková
11.8. Jolana Dundáčková
14.8. Matouš Bílek
15.8. Izabela Stará
21.8. Adéla Havlíčková
24.8. Jáchym Stehlík
25.8. Marek Vencálek

PROSINEC 2015
Květoslava Jurnečková   88 let
Hedvika Rosenbergová  80 let
Vlasta Zítková   75 let
Jana Chovanová   75 let
Eva Němcová   70 let
Jiřina Baručáková   70 let
Zdeněk Flajšingr   70 let
Pavel Mareček   70 let
Jozef Sako   70 let
Drahomír Kameník   70 let
Marie Mokrá   70 let

ŘÍJEN 2015
1.10.  Petr Hrubý   71 let
6.10.  Drahomíra Čtveráčková 83 let
17.10. Eliška Kubíková   94 let

Opravte si v inforočence

Česká spořitelna a.s.
změna úředních hodin:
Po  9.00 - 12.30  13.30 - 17.00
Út  9.00 - 12.30  13.30 - 16.00
St  9.00 - 12.30  13.30 - 17.00
Čt  9.00 - 12.30  13.30 - 16.00

Pá  9.00 - 12.30  13.30 - 16.00

Dne 5. 12. 2015 se návštěvníci 
Centra Eden mohou těšit na Mikulá-
še, čerta a nebe na Edenu. V termínu 
19. a 20. 12. 2015 je pak na Edenu 
připravena Zimní pohádka.

Mikuláš a 
Zimní pohádka 
v Centru EDEN
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RŮZNÉ

Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč 
na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva do Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020. Po Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude 
tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem daných pravidel MŽP bude rozdě-
lovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných kotlů 
na pevná paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina.

Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo 
z budoucích žadatelů nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů bude 
s největší pravděpodobností vyhlášena na přelomu roku 2015/2016. Proto 
Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu 
stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po  vyhlášení 
výzvy pro žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky. POZOR 
– Náklady vzniklé ještě před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. ne-
bude možné je proplatit!

Informace o Kotlíkových dotacích v Kraji Vysočina jsou k dis-
pozici na www.kr-vysocina.cz/kotliky

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze 
žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný 
dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina. Před-
mětem podpory bude:
• kotel na pevná paliva, 
• kombinovaný kotel (uhlí/biomasa), 
• kotel na biomasu,   
• plynový kondenzační kotel, 
• tepelné čerpadlo
• související stavební úpravy s 
 realizací nové otopné soustavy
 nebo úpravou stávající
• služby energetického specialisty
• realizace mikroopatření do 
 max. 20 tis. Kč
Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.

Výše podpory:
• 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, 
• 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle 
 (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle, 
• 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE 
 (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
• Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě   
 výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov,   
 Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění   
 ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci).
• Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 
 150 tis. Kč, maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč. 
„mikro“ energetická opatření, budou realizována v případě, že příjem-
ce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší. 
Mezi mikroenergetická opatření patří:
• zateplení střechy nebo půdních
 prostor 
• zateplení stropu sklepních prostor
 nebo podlahy 
• dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) 
• oprava fasády, např. prasklin a  dalších poruch fasády 
 – eliminace   tepelných mostů 
• oddělení vytápěného prostoru 
 objektu od venkovního (např. zádveří) 
• dílčí výměna oken 
• výměna vstupních a balkonových dveří 
• instalace těsnění oken a dveří, 
• dodatečná montáž prahů vstupních dveří 
• výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou 
 tepelnou izolací

Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti 
zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/kotliky .

Na dotazy odpovídá radní Kraje Vysočina pro oblast životního pro-
středí a zemědělství Zdeněk Chlád

1. Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?
Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spo-
luvlastník měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. 
Dotace není určena pro právnické osoby.

2. Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?
Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na TUHÁ 
paliva (např. dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním.

3. Které kotle budou moci  být za kotlíkové dotace pořizovány?
Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Se-
znam dosud certifi kovaných kotlů je přístupný na www.opzp.cz. 
Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, 
pelet, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pou-
ze fi rmami s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude 
přiznána.

4. Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tisíc 
korun. Tzn., že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max. 
procentu dotace 85% na konkrétní případ výměny. Procenta dotace se 
budou odvíjet od typu nově pořizovaného kotle.

5. Na základě čeho mohu získat dotaci?
Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení po-
vinných příloh. 

6. Kde získám informace o formuláři?
Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na internetu. Fyzicky je 
možné si ho začátkem roku 2016 vyzvednout na městských i obecních 
úřadech nebo na recepci krajského úřadu v Jihlavě.

7. Musím o dotaci požádat hned po zveřejnění výzvy?
Ne. Peněz je dostatek, žádosti budou v rámci první výzvy přijímány 
celé dva roky. Následně budou vyhlášeny další výzvy.

8. Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?                                       
To není možné. Uznatelné náklady jsou od data zveřejnění výzvy. Ná-
klady vzniklé v současné době není možné proplatit.

9. Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?
Formulář žádosti a požadované doklady budou jednoduché, občan je 
zvládne obstarat sám. Pouze tzv. energetická mikroopatření musí být 
konzultována s tzv. energetickým specialistou Jejich seznam je do-
stupný na www.mpo-enex.cz/experti .

10. Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. 
Nová zelená úsporám?
Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené 
úsporám, musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. 
Více informací na www.sfzp.cz. 

11. Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti. Pravděpodobně se 
bude jednat o:

• Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení 
 o provedení mikroenergetických opatření

• Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou 
soustavu (maximálně průkazné)

• Identifi kace vlastníka -  vydá Czech Point
• Identifi kace nemovitosti – vydá Czech Point

A dále specifi cky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nové-
ho zdroje tepla v rodinném domě, písemný souhlas druhého z man-
želů v případě vlastnictví domu/bytové jednotky nebo podílu na nich 
v rámci společného jmění manželů. 

 Druh a počet příloh se bude odvíjet od konkrétního případu čerpání 
dotace.

12. Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?
Například stavební práce a dodané služby spojené s realizací kotle, 
čerpadla, plynového  kondenzačního kotle, solární termické soustavy, 
s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné sou-
stavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto do-
poručeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo 
testy s uváděním majetku do stavu způsobilého  k užíváním, náklady 
na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo náklady spojené se 
službou energetického specialisty, na projektovou dokumentaci nebo 
s realizací mikroopatření.

Až do poloviny prosince 2015 budou po celém území Kraje Vysočina pro-
bíhat Informační schůzky pro žadatele o kotlíkové  dotace. Termíny a místa 
jsou aktualizovány na www.kr-vysocina.cz/kotliky, zde jsou také průběžně 
zveřejňovány veškeré informace o možnosti výměny kotlů na pevná paliva 
na území Kraje Vysočina.

Kontaktní osoby (počet kontaktních osob bude průběžně navyšován)
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532
Bc. Eva Láníková; lanikova.e@kr-vysocina.cz; 564 602 581

Kotlíkové dotace v kostce
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Odbor dopravy a silničního 
hospodářství informuje

Dnem  1. 1. 2016 nabývá účinnosti 
novela  zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, jejíž rozsáhlé 
změny se dotknou fyzických a práv-
nických osob v oblasti vlastnictví úče-
lových pozemních komunikací.

Účelová komunikace je pozemní 
komunikace, která slouží ke spojení 
jednotlivých nemovitostí pro potřeby 
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke 
spojení těchto nemovitostí s ostatní-
mi pozemními komunikacemi nebo 
k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků. 

Změna se týká zejména příslušnosti 
silničního správního úřadu. V sou-
časné době je příslušným silničním 
správním úřadem obecní úřad, kde se 
předmětná veřejně účelová pozemní 
komunikace nachází. Od 1. 1. 2016 
již bude tento vlastník vše vyřizovat na 
Městském úřadě Bystřice nad Pern-
štejnem.

Po novelizaci je od 1. 1. 2016  pří-
slušným silničním správním úřadem 
obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností, který může na žádost vlastníka 

účelové komunikace a po projednání 
s Policií České republiky upravit nebo 
omezit veřejný přístup na účelovou 
pozemní komunikaci, pokud je to ne-
zbytně nutné k ochraně oprávněných 
zájmů tohoto vlastníka. Obec, ve které 
se předmětná veřejně účelová pozem-
ní komunikace nachází,  bude účastní-
kem tohoto řízení.

S novelizací zákona o pozemních 
komunikací budou silnice pro motoro-
vá vozidla a původní rychlostní silnice 
na místních pozemních komunikacích 
I. třídy defi novány jako dálnice II. tří-
dy.

Další významnou změnou pro obce 
je to, že v průjezdním úseku silnice 
obcí již bude silniční vegetace považo-
vána za  příslušenství předmětné po-
zemní komunikace. Povinnost  pečo-
vat o tuto vegetaci v průjezdním úseku 
obce bude mít nově vlastník předmět-
né silnice. V současné době platí, že 
v průjezdním úseku silnice obcí není 
silniční vegetace příslušenstvím této 
pozemní komunikace a údržba jde na 
vrub obce. 

   Odbor dopravy a SH

Jízdárna Eden
Během letních měsíců k nám zavíta-

lo mnoho lidí, kteří trávili svou dovole-
nou v Bystřici a jejím okolí. Nespočtu 
dětí se vykouzlil na obličeji radostný 
úsměv při pohledu na koně, co teprve 
po tom, co se na něm svezly.

Kromě svezení dětí chodíme na 
vyjížďky do přírody a také hojně vyu-
žíváme naši krásnou pískovou jízdárnu. 
Dvě členky našeho jezdeckého oddílu 
dne 12. 10. ve Dvorečku u Jindřicho-
va Hradce úspěšně splnily základní 
zkoušky pro získání jezdecké licence. 
I ostatní jezdkyně úspěšně reprezento-
valy naši stáj na závodech v Drnovicích 

u Kunštátu. Všem blahopřejeme!
Jízdárna Eden pořádala 1. 11. his-

toricky první Hubertovu jízdu, což je 
slavnostní zakončení sportvní jezdecké 
sezóny. Na nádvoří zámečku nastoupi-
lo 19 koní. Po dekorování celý průvod 
zamířil na nedalekou louku, kde byly 
nachystané soutěže; přírodní překážky, 
dostih a „hon na lišku“. Na jízdárně si 
svou jezdeckou zdatnost vyzkoušely i 
děti. Diváci podpořili své favority při 
oblíbené soutěži Mini-maxi. Těšíme 
se na vás na dalších akcích. Vyjížďku 
nebo hodinu jízdárny si můžete domlu-
vit na telefonu: 603 444 598.

PRŮVOD STRAŠIDEL
Poslední říjnová sobota patřila na 

Dvořišti opět po roce strašidlům a 
jejich příznivcům. Tentokrát jsme za-
vítali do samotného pekla, kde jsme 
pomohli polepšit neposlušné čerty.  
Cestu nám zpříjemnila setkání s nej-
různějšími bytostmi strašidelné říše. 
Taneční kreace jsme zvládli s Divo-
ženkou,  bezhlavému rytíři jsme na-
vrhli erb jeho rodu nebo jsme sbírali 
ingredience do lektvaru Hadikůži.  
Trošku strachu jsme zažili s Upírkou, 

zasmáli se s Jožinem a obratnost jsme 
předvedli Pavoučnici. Přestože jsme 
byli vybaveni lucernami a lampio-
ny, místy jsme neviděli ani na špičku 
nosu, jelikož se v obci měnilo pouliční 
osvětlení. Průvod strašidel byl zakon-
čen malým ohňostrojem a ochutnáv-
kou strašidelných dobrot. Všechna 
strašidýlka, vybavena svítícími hady 
a přívěsky, šla spokojeně domů a snad 
v jejich snech převládali jen hodní du-
chové a víly.                             -KCh-

Skartaci takto uloženého záznamu 
zajistí dle platné legislativy Policie ČR.

Hlavní využití kamerového sys-
tému je bezpečnostní, především 
podpoření prevence kriminality ve 
městě. Další využití je informační. 
Budou vytipovány některé kamery, 
které budou veřejně přístupné na 

bystřickém webu pro návštěvníky 
sportovišť a prezentaci města. 

Alena Prudká
Odbor správy a majetku

Městský kamerový dohlížecí systém...
(Pokračování ze str. 1)

HRANIČNÍ MOST KONEČNĚ HOTOVÝ
Práce se na něm sice vlekly a řidiči 

si užily své, semafory byly nekoneč-
né, ale konečně byl dokončen nový 
hraniční most u Bořinova. Ten pů-
vodní byl už na odpis, a tak Kraj Vy-

sočina a Jihomoravský kraj pojí mo-
dernější konstrukce přes řeku Svrat-
ku. Současně byl vyměněn i sou-
sední mostek přes Chlébský potok.

-HJ-

Ten uspořádal Hry bez hranic, letní 
kina v jednotlivých obcích, nebo se 
dohodl na spolufi nancování volno-
časových aktivit svých dětí a stu-
dentů. Bystřičáci byli letos ochuzeni 
o již tradiční Bystřické kulturní léto. 
Protože v letošní letní sezóně nám 
počasí opravdu přálo, snažili jsme 
se výpadek nahradit jinými akce-
mi – Wůdštok na oválu, kino bratří 
Čadíků na náměstí, Den rodiny a 
mnoha dalšími. Jsem však přesvěd-
čen, že by se Bystřické kulturní léto 
mělo vrátit, protože bylo pozitivně 
vnímáno širokou veřejností ve městě 
i širokém okolí.

Co mě potěšilo v letošním roce? 
Bylo toho mnoho, a proto myslím, 
že naše práce má smysl. Jen namát-
kou – oprava školního hřiště u ZŠ I., 
cyklostezka u Domanínského ryb-
níka nebo velká investiční výstavba 
v našich místních částech, která nemá 
obdoby. Velmi se nám daří rozvíjet 
společenský život jak ve městě, tak 
v místních částech. Občané začína-
jí mít pocit sounáležitosti ke svému 
životnímu prostoru. Díváme se na 
svůj kraj prostřednictvím fotoapa-
rátu v soutěži Zrcadlení, vážíme si 
naší historie. Společně s SDH jsme 
vyzvedli památku významného ob-
čana pana Edmunda Fiši, objevujeme 
krásy naší přírody při Bystřických za-
staveních, nebo malujeme obrázky ve 
výtvarné soutěži.

Je toho mnoho, co se jistě nezmí-
nilo, ale jsem přesvědčen, že na naše 
společné konání můžeme být pyšní. 
Dospěl jsem k poznání, že úspěchů 
města si více všimnou návštěvníci 

nebo bývalí rodáci než místní. Ti 
považují snažení radnice za automa-
tickou povinnost a samozřejmost.  
Věřte, že ve všech městech a obcích 
to není takové jako u nás! Prosím 
dívejte se kolem sebe i v ostatní ch 
městech a obcích, zda jsou na naší 
úrovni, či zda jim mnohé z toho co 
považujeme za samozřejmost chybí. 

Různé podněty a oznámení na 
nejširší úrovni protkávají celé po-
slední období, nejen letošní rok.  
V Bystřici se vystřídaly snad všech-
ny orgány a instituce včetně Policie 
ČR, Krajského státního zastupi-
telství, UHOS, fi nančního úřadu, 
ROP, NKU nebo krajského úřadu. 
Dokonce byla na naše město upo-
zorněna i Evropská komise v Bru-
selu. Že by pronájmem vývařovny 
a podpora žákovského stravování 
narušovala konkurenční prostře-
dí? Na radnici po celý rok pracu-
je jeden člověk, který připravuje 
podkladové materiály pro různé 
kontroly. Je to však naše povinnost 
a my ji splníme. Co to stojí peněz 
(ale jsou to naše peníze společné), 
úsilí a konec konců i obav, zda se 
postupovalo přesně v intencích zá-
kona. Chyba se může stát. Pouze 
ten, kdo nic nedělá, nemůže chybo-
vat. Každý z nás žije obyčejný ži-
vot, pracujeme a skládáme účty. Já 
si také pokládám často otázky: „Dě-
láme pro své spoluobčany všechno, 
co můžeme a umíme? Nemohli by-
chom dělat víc? Uvědomují si oni 
naše snažení? Důvěřují nám?“ 

Váš starosta 
Karel Pačiska

OPĚT JE TU ADVENTNÍ... (Pokračování ze str. 1)
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KULTURA, ŠKOLSTVÍ

Tušení souvislostí
Dovolil jsem si vypůjčit název jed-

né z knih populárního spisovatele 60. 
a 70. let minulého století, záhadologa 
Ludvíka Součka (zemřel v roce 1978). 
Také v historii našeho města najdeme 
řadu událostí a indicií, ze kterých se 
dají vyvodit nečekané, i když na roz-
díl od Ludvíka Součka, mnohdy ne-li 
pravdivé, tak mnohdy velice pravdě-
podobné závěry. 

Musela to být velkolepá událost 
pro malé město na samých hranicích 
Markrabství moravského, když se 
13. června 1734 ženil urozený pán 
František Dominik Marzeta, kapitán 
u sv. Josefa v Brně, s urozenou paní 
Terezií Joepseri, vdovou Schindlero-
vou. V malém, téměř venkovsky chu-
dém bystřickém kostele sv. Vavřince 
museli i svědci působit impozantně. 
Nebyli jimi nikdo jiný než urozený 
pán Leopold Antonín Pfl aum, měš-
ťan brněnský, ředitel a přísedící, a 
urozený pán Josef Taubenkorb, J. U. 
L. „advocatus iuratus“ Markrabství 
moravského1. Co jméno, to důležitá 
brněnská osoba, dnes bychom řekli 

VIP. Proto je oddával zcela určitě 
bystřický farář a děkan František Ig-
nác Dinter, který přišel do města 20. 
února 1733. Jeho původ a předchozí 
působení by mohly okolnosti záhad-
né svatby možná objasnit; nemáme 
však o něm žádné bližší informace. 
Do Bystřice přišel ze Štěbořic u Opa-
vy, kde byl farářem v letech 1705 – 
1733. Umírá 28. května 1755 ve věku 
782 let a zejména ke konci svého ži-
vota se podstatnou mírou zasloužil 
o zásadní přestavbu farního kostela, 
kterou dokončil v roce 1754.

Jen pár dní před smrtí starého fa-
ráře se v novém, na tehdejší Bystřici 
sice výstavném, ale umělecky stále 
prázdném, kostele uskuteční další 
neobyčejná a záhadná svatba, když 
19. května 1755 si Johanes Nepomuk 
Schindler, syndikus bystřický, rozený 
ve Strážnici3, bere Annu, dceru Fran-
tiška Fatty, rozenou v Brně. Svědky 
jsou František Temeny (správně Te-
menus, soukenický mistr, toho roku 
bystřický primátor) z Bystřice a Anna 
Marbochová z Brna4. 

Vzhledem 
k okolnostem 
lze předpo-
kládat, že obě 
svatby mají 
spojitost. Ne-
víme, co spo-
jovalo Terezii 
Schindlerovou 
s Bystřicí, mů-
žeme však té-
měř jistě před-
pokládat, že se 
u svatby v roce 
1734 jednalo o 
matku Jana 
Nepomuka , 
v roce 1755 
bystřického 

písaře a syndika. Odůvodněný je 
i blízký vztah matky a syna k bys-
třickému faráři Františku Ignáci 
Dinterovi. Mladým manželům se 
postupně narodily tři děti – syn 
František z Pauly Leopold (1757), 
dcera Anna Františka (1759) a syn 
Jan Sarkander (1761). Pozoruhod-
né je, že všechny tři děti křtil nový 
farář František Dominik Pome-
sián, přičemž je zároveň zapsán 
jako kmotr, což předpokládá velice 
úzký, až osobní vztah mladé rodi-
ny a starého kněze5. Jako kmotra 
je vždy uvedena Jana Urbánková 
z Karasína.

Blízký vztah výše uvedených 
osob potvrzuje Pamětní listina, 
nalezená na jaře 2013 za rámem 
obrazu hlavního oltáře bystřické-
ho kostela, datovaná k roku 1758 
a ve které se uvádí: Roku 1757 byl 
vytvořen tento nově zřízený oltář. 
Stavitelem, či hlavním dobrodin-
cem, byl titulární pán František 
Dominik Pomesián jako městský 
farář a zemský děkan tamtéž. Roku 
1758 bylo nové dílo okrášleno a 
pozlaceno nynější paní syndikovou 
Annou Alžbětou Schindlerovou. 
Původce a sochař, který toto dílo 
vlastnoručně zhotovil, byl umný 
pán František Hamb, usazený 
[?] měšťan z Prostějova. Zrovna 
v tomto roce 1758 byl zhotoven 
presbytář umným panem Francis-
kem Sebastinim s jeho dovedným 
štětcem.6 

Navíc jsou zde zmíněny dva 
hlavní umělci, o kterých se dosud 
předpokládalo, že v 50. letech 
18. století se nemohli znát a tím i 
v Bystřici spolupracovat: sochař 
František Hamb (Hohn) a malíř 
František Sebastiny (Šebesta). 

Naposledy se s některými aktéry 

tohoto našeho Tušení souvislostí setká-
váme po dalších dvaceti letech. Farář 
František Dominik Pomesián odchází 
násilím pro neshody s vrchností církev-
ní i světskou z Bystřice na podzim roku 
1776 a 7. května 1777 umírá v Olomou-
ci ve věku údajně 93 let. Ve vypořádá-
ní jeho pozůstalosti7 jsou dvě podivné 
položky, které bez uvedení předchozích 
údajů nedávají smysl:

-  dle transaktu a dekretu konzistorní-
ho vyplaceno zde v Olomouci Anně 
Schindlerové 50 zl.

-  Anně Šebětínské bylo v Olomouci 
vyplaceno dle transaktu 120 zl.

Údaje k Františku Dominiku Pomesiá-
novi:

• Pomesiánova pozůstalost: STA Jano-
vice u Rýmařova, fascikl ACO 11.4, 
149 – 150 

• Katalog kněžstva STA Olomouc, zn. 
X-I-6, 26 – 35 

• úmrtí FDP STA Olomouc, zn. M 
2558 str. 108.

dokončení příště
Petr Dvořáček

1 Matrika oddaných farního úřadu 
Bystřice nad Pernštejnem, 1725 – 
1768, MZA Brno, sig.15414, str. 401

2 Farní kronika – seznam bystřických 
farářů 

3 Matriky narozených ve Strážnici však 
v letech po roce 1720 žádného Jana 
Nepomuka Schindlera neznají.

4 Matrika oddaných farního úřadu 
Bystřice nad Pernštejnem, 1725 – 
1768, MZA Brno, sig.15414, str. 471

5 Matrika narozených farního úřadu 
Bystřice nad Pernštejnem, č.15414, 
str.43, 53, 67)

6 Překlad Mgr. Jan Pulkrábek
7 Konečné znění pozůstalosti bylo 

odsouhlaseno císařskou kanceláří až 
v prosinci 1780.

Pravděpodobná podoba farního kostela sv. Vavřince před 
přestavbou v letech 1751 – 1754

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

 

VVÁÁNNOO NNÍÍ  
VVŠŠEEUUMM LL  

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

 

v sobotu 19. 12. 2015  
ve 14:00 hodin na DDM  

cena za materiál 60,- K  
 

P ij te s námi strávit sobotní 
odpoledne a odreagovat se  

od tradi ního shonu, který váno ní 
svátky provází. 

 
P ipravena je pro vás výroba 

 váno ních dekorací. 
 

               
              T šíme se na vás na Dome ku! 
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Přátelství s Crimmitschau pokračuje
Dlouho plánovaný týden nastal. Po 

náročných přípravách jsme v pondělí 
5. října 2015 v odpoledních hodinách 
vyběhli z našeho gymnázia, abychom 
přivítali skupinu 25  německých žáků 
a dvou učitelek z partnerského Julius-
-Motteler-Gymnasium Crimmitschau.

Celá řada našich ubytovávajících 
studentů si s obavami pomyslela: „Jací 
asi budou? Bude se jim u nás líbit? 
Domluvíme se s nimi?“ Jejich nejisto-
ta se brzy rozplynula a již druhý den 
měli pocit, že se znají velmi dlouho. 
Nacházeli společná témata, sdělovali 
si informace o svých rodinách, škole, 
přátelích, způsobu života.

I jazyková bariéra se brzy vytratila. 
Komunikovali spolu německy, anglic-
ky a kde nestačil jazyk, nastoupila gesta 
a mimika. Naši žáci se snažili porozu-
mět saskému dialektu a naše přátele 
učili českým slovíčkům. 

Dopoledne byla vyplněna progra-
mem ve škole či poznáváním regionu 
Bystřicko. Společně žáci pracovali na 
projektu „Sportovní aktivity německé 
a české mládeže“. Chtěli jsme našim 
hostům ukázat, jaké sportovní možnos-
ti bystřická mládež v našem regionu 
má, zároveň šlo i o poznání kulturního 
bohatství našeho kraje. 

Skupina žáků z Crimmitschau se 
nadšeně zapojila i do sportovního 
klání O pohár starosty, který probíhal 
ve čtvrtek 8. října 2015 na atletickém 
stadiónu Tomáše Dvořáka.Naši hosté 
shlédli celou řadu prezentačních DVD 
o naší škole, o krásách našeho kraje, o 
sportovních možnostech naší mládeže. 
Zapojili se i do výuky a školního života.

Navštívili německou fi rmu Wera 
Werk, poutní kostel na Zelené hoře ve 
Žďáru nad Sázavou, Vysočina arénu 
v Novém Městě na Moravě, Depo-
zit veteránů, sportovní halu, EDEN a 
Městské muzeum v Bystřici nad Pern-
štejnem. Na radnici města nás vřele při-
vítal pan starosta.

Žádný kout města Bystřice nezů-
stal našim hostům skrytý. Odpolední 
program si žáci organizovali sami. Se-
tkávali se i s dalšími studenty našeho 
gymnázia, sportovali, hráli stolní hry, 
navštěvovali další památky a krásy 

našeho regionu, zavítali i na čtvrteční 
taneční hodiny. 

Po důkladném seznámení se s naším 
životem úspěšně shrnuli své poznatky 
o naší zemi, našem regionu, naší škole 
v zábavném soutěžním kvízu.

Grilováním na zahradě za gymná-
ziem a slavnostním vyhlášením spor-
tovních výsledků Poháru starosty jsme 
zakončili společně strávený čas. Páteč-
ní ráno probíhalo v duchu hodnocení a 
loučení se. 

Celý týden 5. – 9. října 2015 utekl 
jako voda. Nikomu se nechtělo tento 

bohatě naplněný týden ukončit. Naše 
loučení často doprovázely slzy a pří-
sliby další spolupráce, soukromých 
návštěv a dopisování si. 

Již nyní jsme se německými kolegy-
němi dohodli na reciproci v říjnu 2017, 
kdy by naši žáci měli navštívit město 
Crimmitschau.

Akce se mohla uskutečnit jen díky 
fi nanční podpoře Města Bystřice nad 
Pernštejnem, fi rmám Wera Werk  a 
Cormen. Mnohokrát děkujeme za Vaši 
ochotu, pomoc a spolupráci.

Pavla Filipová - gymnázium

Setkání s absurdním divadlem
Tzv. absurdní divadlo je poslední 

vývojovou podobou dramatu. Jeho 
kořeny sahají do konce 19. století, 
ale stěžejní období  rozvoje spadá 
do 2. pol. 20. století. Má řadu feno-
menálních světových  představitelů, 
v českém divadelním světě jednoho 
jediného, a to Václava Havla. Právě 
jeho dvě jednoaktovky – Audienci a 

Vernisáž -   mohli zhlédnout 14. říina 
2015 v bystřickém kulturním domě  
studenti vyšších ročníků gymnázia - 
od kvinty a 1.A až po maturanty. Hry 
absurdního divadla nepatří k masově 
navštěvovaným, naopak lze je charak-
terizovat jako hry pro náročnější publi-
kum, jež dokáže přijmout divadlo bez 
strhující zápletky a je ochotno a schop-

Podzimní závody atletického oddílu
Bystřický atletický oddíl se na 

podzim zúčastnil několika závodů, 
které se nesly v duchu přespolních 
běhů. I když počasí nebylo mnohdy 
příznivé, na výkonech našich závod-
níků se to vůbec neprojevilo. V kon-
kurenci běžců, především z atletické-
ho oddílu Nového Města na Moravě, 
jsme obstáli velmi dobře. Výsledky 
jednotlivců hovoří sami za sebe:

1) 11. 10. Nové Město n. M. – 
koupaliště - ml. přípravka: 1. místo 
Kateřina Illeková, 3. Adam Král, 
přípravka: 4. Karolína Halvová, nml. 
žáci: 3. Michala Illeková, ml.žáci: 1. 
Nika Stalmachová, 3. Jana Hron-
cová, 2. Petr Smolík, st. žáci: 3. Lu-
káš Coural, 4. Petr Molík, 1. Adéla 
Skoumalová, 6. Ivana Koktavá, 7. 
Aneta Gálová

2) 17. 10. Studnice – Mem. C. 

Musila - ml. přípravka: 1. Kateřina 
Illeková, 2. Adam Král, příprav-
ka: 1. Benedikt Jílek, 5. Karolína 
Halvová, nml. žáci: 4. Michala Ille-
ková, ml.žáci: 1. Nika Stalmacho-
vá, 2. Jana Hroncová, 2. Petr Smo-
lík, st. žáci: 1. Tomáš Stalmach, 
4. Petr Smolík 5. Ivana Koktavá, 6. 
Adéla Skoumalová, 7. Aneta Gálová, 
8. Kristýna Koloditsová, 

3) 23. 10. Nové Město n. M. - 
Kaplisko - ml. přípravka: 1. Kateři-
na Illeková, přípravka: 1. Benedikt 
Jílek, 4. Karolína Halvová, nml. 
žáci: 4. Michala Illeková, ml. žáci: 1. 
Marek Šacl, 1. Nika Stalmachová, 
3. Jana Hroncová, st. žáci: 3. Adéla 
Skoumalová, 6. Ivana Koktavá, 7. 
Aneta Gálová, 2. Tomáš Stalmach, 
4. Petr Smolík, st. žáci: 4. Lukáš 
Coural, 5. Petr Molík

no dešifrovat zdánlivou nesrozumitel-
nost. Mladí herci z Divadla různých 
jmen / volné seskupení hereckých 
talentů  pražských divadel / nás ne-
zklamali a za své výkony snesou do-
cela vysoké hodnocení kvality. Zvolili 
jsme záměrně žánr, který se na diva-
delní prkna dostává mnohem méně 
než dnes tolik preferované muzikály 

či komedie. Věříme, že se podařilo 
rozšířit obzory diváků – našich stu-
dentů, ať už přišli na představení vyba-
veni základními informacemi, nebo o 
zhlédnutém diskutovali později. Není 
na škodu občas opustit známé vody 
brněnského Městského divadla…

L. Císařová,
 Gymnázium Bystřice n. P.

Podrobné informace, fotografi e a 
výsledky ostatních závodů najdete 

na našich stránkách: www.atleticky-
oddil-sk-bystrice-n-p2.webnode.cz
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Jak jde čas ve školní družině

Jako každý rok, tak i letos jsme 
zahájili pestrou plejádu družino-
vých akcí. Hned druhý školní týden 
jsme se všichni společně vydali na 
výstavu drobného zvířectva. I přes 
chladné počasí se nám zvířátka moc 
líbila. Večerníček slaví 50. naroze-
niny! Společně s dětmi jsme toto 
výročí oslavili týdenním projektem. 
Připomněli jsme si nejvýznamnější 
večerníčkovské pohádky a jejich hr-
diny, které jsme pak různými techni-
kami vytvářeli. V rámci Evropského 
dne jazyků jsme si rozšířili obzory a 
navštívili jsme téměř každé zákoutí 
Evropy. Protože v družině nejsme 
žádní lenoši, nechybělo ani sportov-
ní odpoledne, které jsme uspořádali 
ve velké tělocvičně. Užili jsme si 

spoustu legrace a odpoledne utek-
lo jako voda. V projektovém týdnu 
,,Naši kamarádi ze světa zvířat  se 
nám dokonce podařilo do školy pro-
pašovat i své domácí mazlíčky. Měli 
jsme tak příležitost ukázat je i ostat-
ním spolužákům a učitelům. Zatím 
poslední akcí byla pěvecká soutěž. 
Zpěváčci zpívali, což vyžaduje vel-
kou odvahu, a proto všechny výkony 
byly oceněny velkým potleskem. 
Vítězům tak ještě jednou gratuluje-
me a přejeme, aby si v životě mohli 
často zpívat. Na konci listopadu nás 
čeká ještě recitační soutěž a pak už 
nám nezbývá, než se těšit na další 
akce, na ty pohádkově zimní!

Vychovatelky ŠD 
ZŠ T.G.Masaryka

Třetí říjnový týden byl pro čtvr-
ťáky opravdu pestrý. Byl ve zna-
mení akcí. Hned v pondělí 19. říj-
na jsme se totiž vydali na Dopravní 
hřiště do Žďáru nad Sázavou, aby-
chom si vyzkoušeli a zdokonalili 
své dovednosti v jízdě na kole. 
Nejdříve proběhla teoretická část 
v učebně, poznávali jsme značky 
a řešili křižovatky, poté následova-
la praktická část na hřišti. Na jaře 
nás čeká další návštěva, při které 
budeme chtít získat cyklistický 
průkaz. Takže všichni trénujme, 
aby z nás byli dobří cyklisté!

Ve čtvrtek 22. října k nám zaví-
tali pracovníci střediska Nadosah 
s preventivním programem "Chci 
být cool". Zkoušeli jsme se lépe 
poznávat ve třídě, učit se spolupra-
covat a "táhnout za jeden provaz". 
Dopoledne jsme strávili v příjem-
né atmosféře, zahráli a vyzkoušeli 
si několik jiných a netradičních 
aktivit. Domů si každý odnesl ob-
rázek ruky, na který nám kamará-
di ze třídy napsali něco pěkného 
o nás samotných. 

Jitka Humpolíčková 
a Eva Mejzlíková, ZŠ T.G.Masaryka

Pestrý týden čtvrťáků

Čtenářské dílny
dětí zdravý návyk na čtení a v dětech 
samotných probudit vnitřní touhu číst a 
objevovat nové pomocí knih. 

Letos se naše škola zapojila do pro-
jektu na podporu čtení.

Finanční dotaci jsme využili na roz-
šíření školní knihovny o několik stovek 
pro děti vhodných a přitažlivých knih. 

Čtenářské dílny probíhají pravidelně 
ve většině tříd na prvním stupni a jedné 
třídě na stupni druhém v rámci hodin li-
teratury. Během nich děti čtou souvislý 
text bez přestávky až několik desítek 
minut, v další části vyučovací hodiny 
pak probíhají hovory v kruhu o čtenář-
ských reakcích.

Učitelé jsou zde garanty pravidel-
nosti, koordinují čtenářské diskuze, 
předčítají, povídají si s dětmi o litera-
tuře, půjčují jim knihy. Zvou také do 
hodin zajímavé hosty. Pozvání k nám 
již přijaly Martina Drijverová a Petra 
Braunová, české spisovatelky píšící 
knihy pro děti. Setkání s nimi děti zau-
jalo a motivovalo k dalšímu čtení. 

 Ludmila Chudobová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Rozvoj čtenářství patří na naší škole 
k prioritám.

„Láska ke knížkám nevzniká 
sama od sebe. Pokud se ji podaří za-
žehnout již v dětství, vydrží po celý 
život.“ 

Člověk, který čte pravidelně, má 
bohatší slovní zásobu a tudíž je mno-
hem lépe vybaven pro komunikaci 
s okolím. Pravidelné čtení učí děti 
jazyku a myšlení, cvičí paměť, ob-
razotvornost, tříbí analytické doved-
nosti, rozvíjí schopnost soustředění a 
samozřejmě přináší řadu vědomostí.
Našim cílem je vychovat žáka, pro 
něhož bude kniha samozřejmostí. Po-
máháme tím také rodičům vytvořit u 

Hastings 2015
  Hastings – přímořské město na ji-

hovýchodním pobřeží Anglie – se stal 
v týdnu od 21. do 27. září 2015 pře-
chodným domovem pro 45 žáků ZŠ 
Nádražní z Bystřice n. P., kteří se sem 
přijeli zdokonalit v angličtině a absol-
vovali 12 hodin výuky v místní jazy-
kové škole. Jazykově poznávací po-
byt se mohl uskutečnit díky projektu 
MŠMT Výzva č. 56, podporující vý-
uku cizích jazyků a byl pro děti v plné 
míře hrazen z evropských fondů.

  Svoji angličtinu si mohli žáci 
vyzkoušet nejen ve škole, ale i při 
každodenní konverzaci v anglických 
rodinách, kde byli ubytovaní. Výuka 
byla každý den doplněna výlety do 
nedalekého okolí.

  První den pobytu jsme navštívi-
li Dover Castle a Pašerácké jeskyně 

v Hastings. Další dny to bylo městeč-
ko Battle se svým opatstvím a muze-
em Yesterday’s World. V Brightonu 
nás zaujalo Sea Life Centre – podmoř-
ské akvárium a Royal Pavilion. Asi 
nejvíce děti obdivovaly bílé křídové 
útesy Seven Sisters. Závěr pobytu pa-
třil jednodenní návštěvě Londýna se 
všemi jeho pamětihodnostmi.

Ke spokojenosti všech účastníků při-
spěl také luxusní autobus STUDENT 
AGENCY s osobní obrazovkou, 
zásobou fi lmů, sluchátky, připojení 
k Wi-Fi a teplými nápoji zdarma. Zá-
jezd se všem dětem velmi líbil, jistě je 
posunul dále v jejich jazykových zna-
lostech a zejména je motivoval k dal-
šímu studiu jazyků. A co si přát víc, 
snad jen další podobné projekty EU.

Vyučující AJ

Srdečně Vás zveme do Měk Bystřice n. P. 

"Přírodní skvosty 
    Rumunska
      Do delty Dunaje"

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

dne 1. 12. 2015 v 16 hodin 
na besedu:
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Také na „Korálkách“ jsme se v podvečer 21. října sešli na zahradě MŠ, 
abychom společně se skřítkem PODZIMNÍČKEM pomohli veverkám, za-
jíčkům, ježkům, ptáčkům a myškám přichystat zásoby na zimu. Na to jestli 
je vše v pořádku i v okolí školky jsme si pořádně posvítili v lampionovém 
průvodu. Společně strávený podzimní podvečer zakončil ohňostroj a pak už 
jsme šli spát.

MŠ Korálky

Podzimní večer s MŠ Korálky

Ve středu 21. října v podvečer 
pěkného podzimního dne ožila 
opět školní zahrada mateřské ško-
ly Čtyřlístek v Bystřici nad Pern-
štejnem. Sešli se zde velcí a malí 
na tradičním Uspávání broučků.                                                                                                                               
Děti přišly v doprovodu rodičů s lam-
pióny a lucernami celé netrpělivé 
s očekáváním, co se bude dít. Těšily 
se na broučky, o kterých si celý týden 
ve školce povídaly a četly.

Po krátkém přivítání všech pří-
tomných děti broučkům zazpívaly, 
přednesly básně a zatancovaly.   Mezi 
tím se setmělo a byl čas na rozsvíce-
ní lampiónů a lucerniček, s kterými 
děti měly provázet broučky na jejich 
poslední cestě městem v tomto roce.  
Před dlouhou cestou, která na ně če-
kala, se posilnily perníkem a teplým 
čajem a vydaly se spolu se svými ro-

Uspávání broučků v MŠ Čtyřlístek diči v průvodu setmělým sídlištěm. 
Světýlka lampiónů se mihotala ve 
tmě, posvítila broučkům na cestu, 
průvod prošel sídlištěm a vrátil se 
zpět na školní zahradu. Ta všechny 
přivítala rozsvíceným špalírem svě-
tel, který vedl k broučímu domečku. 
Zde již na unavené broučky čekaly 
ustlané postýlky, kam je děti uložily 
k zimnímu spánku. Na dobrou noc 
ještě zazpívaly broučkům ukolébav-
ku a naposledy se s nimi rozloučily.

Pro vzpomínku na příjemně pro-
žitý večer si odnášel každý diplom 
a potom už se všichni rozcházeli do 
svých domovů, kde se i děti schou-
lily do svých postýlek, spaly až 
do rána a zdálo se jim, že nevíte o 
kom?... No přece o broučcích.

Děti a zaměstnanci 
MŠ Čtyřlístek                  

V mateřské škole Pohádka se ve 
středu 21. 10. 2015 sešly děti s ro-
diči na akci pod názvem „Příroda 
usíná, čas pohádek začíná“. Děti 
na školní zahradě  přivítala Beruš-
ka s Ferdou mravencem, kteří dali 
dětem 3 úkoly: přenášet jablíčka 
jako ježek, běhat s lucerničkou jako 
brouček a nanosit si hlínu na hro-
mádku, jako to dělá krteček. Všech-
ny děti úkoly bezpečně zvládly, a tak 
mohly zazpívat písničky na usnutí 
malovaným  zvířátkům v postýlce 
z listí. Zvoneček  pak přivolal děti 
ke kouzelné chaloupce, kde byly 
zamčené pohádky. Klíč k pohádkám 
zafungoval až po společném zazpí-
vání zhudebněných pohádek. Potom 
přišly na řadu lampiónky, které si 
děti přinesly. Všichni si je rozsvítili a 
obešli v průvodu celé Sídliště I. Sví-
tilo se na cestu zvířátkům do pelíšků 
a pohádkám na cestu do jejich do-

Probouzení pohádek
movů. Vždyť teď, když jsou večery 
delší, bude více času na čtení pohá-
dek. Na školní zahradě, kam se celý 
průvod vrátil, čekaly na děti desítky 
rozžatých lucerniček. Společně jsme 

vypustily balón přání, který vynesl 
pohádky i do světa. Všichni účastníci 
dostali teplý čaj a buchtičku. 

Na rozloučenou  děti dostaly čo-
koládové dukáty z pohádkového po-

kladu a bonbóny. Společně strávený 
podvečer se líbil, a tak si už jen stačí 
přát, aby si děti zimu s pohádkami 
pořádně užily.

MŠ Pohádka

Návštěva „ Domečku“
Jak prožít poslední školní den před 

podzimními prázdninami? Třeba ná-
vštěvou „Domečku.“

Každé zpestření školní výuky děti 
vítají. Proto i pozvání na „DOME-
ČEK“ nás potěšilo. Už od rána byly 
děti nedočkavé – co si nového vyrobí 
a co uvidí. Letos si pro nás pracovníci 
DDM připravili větrník. Výroba větr-
níku děti nadchla. Stačilo pár drobností 
– natrhat barevný papír, vložit do fólie, 

zalaminovat, podle šablony nastřih-
nout, přiťuknout hřebíček k dřevěnému 
držadlu – a krásný větrníček byl hotov! 
A to nás ještě čekala oddychovka – hra-
ní her na počítači a tancování podle KI-
NECTU, které nadchlo nejenom dívky, 
ale i chlapce. Děti odcházely spokojené 
a větrníček po cestě hned vyzkoušely.

Děkujeme pracovníkům DDM za 
příjemně strávené dopoledne.

Iveta Ostrýžová
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Technické vzdělávání pro město Bystřice nad Pernštejnem – 1. díl

Rok technického vzdělávání
Blíží se konec kalendářního roku 

a tak nastává období, kdy se střední 
školy v celé České republice začí-
nají „rvát“ o své budoucí studenty. 
Přiznejme si, že situace v odbor-
ném středním školství není zrovna 
růžová. Obrovská konkurence a 
malý počet žáků v devátých třídách 
základních škol tomuto stavu příliš 
nepomáhají. Je naprosto běžné, že si 
žák vybere povětšinou za asistence 
svých rodičů nějakou střední školu a 
v okamžiku, kdy svůj zájem proje-
ví, je více než jasné, že ho tato škola 
přijme.

Uvedený stav je většině z nás zná-
mý. Míst je dostatek a stačí si jen 
správně vybrat. Co se ale za posled-
ní rok změnilo, je zájem zaměstna-
vatelů o nové pracovníky. Proto se 
na nás ze všech stran valí informace 
o podpoře technického vzdělává-
ní nejenom ze strany Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT), ale také z Kraje Vysočina, 
který je zřizovatelem dvou bystřic-
kých střeních škol.

Z tiskové konference minist-
ra školství v nedávné době vzešlo 
toto prohlášení: „Musí skončit po-
hled na učňovské školství, že to je 
o špinavých montérkách. Musíme 
napravit celospolečenský pohled na 
celou tuto oblast. Proto jsme se roz-
hodli označit rok 2015 rokem tech-
nického vzdělávání.“ Jsme na tento 
stav připraveni? Co nabízí střední 
školy v Bystřici nad Pernštejnem? 
Pojďme se společně v následujících 
4 dílech podívat jak tomu je a co by-

chom měli udělat, abychom minister-
ské prohlášení co nejvíce naplňovali.

Historie odborného školství 
v Bystřici nad Pernštejnem 

Bystřice nad Pernštejnem je měs-
tem, které se může chlubit dlouhou 
érou odborného školství. Začátky 
zemědělského školství, které je pro 
Bystřici dodnes tradiční, se datují již 
do roku 1902. Od tohoto roku byla 
v Bystřici provozována zimní země-
dělská škola. Moderní éra a rozkvět 
školy přišel se stavbou nové budovy 
zemědělské školy a rozvoj dalších 
zařízení, sloužících pro vzdělává-
ní odborníků v praxi. Dlouhá léta 
Střední zemědělská škola v Bystřici 
patřila mezi špičku zemědělských 
škol v České republice. 

Po revoluci ovšem přišlo obdo-
bí, ve kterém se zemědělské obory 
začaly propadat na žebříčku popu-
larity. Zároveň se začalo projevovat 
snižování počtu žáků na základních 
školách. A tak jako v mnohých měs-
tech, i v Bystřici došlo na slučování 
škol – takzvanou optimalizaci škol-
ství. Nebýt prozíravého řízení teh-
dejších bystřických odborných škol, 
dnes by zde určitě odborná škola 
nebyla. Současná podoba střední 
odborné školy je tak výsledkem 
sloučení 3 vzdělávacích zařízení – 
Střední zemědělské školy, Středního 
odborného učiliště opravárenského a 
Odborného učiliště.

Nabídka VOŠ a SOŠ Bystřice 
nad Pernštejnem 

Škola si skutečně prošla obdobím 
zeštíhlování. Byla přijata různá roz-
hodnutí, od některých se ustoupilo, 
jiná se rozvíjela. Po všech úpravách 
jsme se dostali k současné ucelené 
nabídce učebních a maturitních obo-

rů. Vrcholem vzdělávání v naší ško-
le je možnost studovat obor na vyšší 
odborné škole, což nás řadí mezi 
nemnoho středních škol s takovou 
možností v České republice.

Naší hlavní devizou je absolutní 
prostupnost oborů napříč poskyto-
vaným spektrem. Mezi nabízené uč-
ňovské obory v současnosti řadíme:
-  Zámečník strojní výroby (Strojní 

mechanik)
-  Mechanik, opravář – svářeč 

(Opravář zemědělských strojů)
-  Automechanik (Mechanik opra-

vář motorových vozidel)
-  Farmářka, farmář (Zemědělec – 

farmář)
-  Zámečník práce ve stavebnictví 

(Strojírenské práce)
- Kuchařské práce (Stravovací a 

ubytovací služby)
Tradiční jsou na naší škole také 

maturitní obory. Po různých expe-
rimentech jsme zachovali dva ma-
turitní obory, o které je mezi žáky 
zachováván standardní zájem:
- Ekologie, životního prostředí a 

zemědělská výroba (Agropodni-
kání)

-  Management služeb a cestovního 
ruchu (Cestovní ruch)
Nejvyšší formou vzdělávání 

v Bystřici nad Pernštejnem je již 
zmíněný obor Agroturistika v rámci 
vyšší odborné školy. Jedná se o obor 
zakončený absolutoriem a udělením 
titulu DiS.

Spolupráce školy a partner-
ských fi rem

Vývoj školy přinesl několik zá-
sadních změn. V rámci úsporných 
opatření škola opustila většinu svých 
areálů. Namátkou lze zmínit dílny na 
ulici Nádražní, v Domaníně a něko-
likrát se měnilo i pracoviště školního 

statku. Z toho posledního, který po 
navrácení majetků soukromým oso-
bám škola dostala k užívání na něko-
lik posledních let, je dnes vybudován 
nový moderní areál Centra zelených 
vědomostí a farma Eden.

S postupem času škola moderni-
zovala svoje zbývající areály. Inves-
tice byly směřovány především do 
dílenského pracoviště v ulici Kul-
turní a také do areálu školy v centru 
města na ulici Dr. Veselého. Jak se 
však ukázalo, pro současné zaměst-
navatele je nejlepší se na vzdělávání 
svých budoucích zaměstnanců vý-
znamně podílet. A proto vedení ško-
ly a největší bystřické fi rmy Wera 
Werk začalo připravovat úzkou spo-
lupráci. Všechna jednání a přípravy 
vyvrcholily v roce 2008, kdy spolu-
práce Wery a střední odborné školy 
dostalo konkrétní podobu. Od tohoto 
roku jsou chlapci a také dívky ško-
leny přímo na pracovištích němec-
kého zaměstnavatele. Nastartovali 
jsme tak éru vzájemné podpory – 
z naší strany v možnostech vzdělá-
vání, ze strany fi rmy pak v podobě 
vyškolených nových zaměstnanců.

Pokračování ve 2. díle: 
Každý někde začínal – my se to na-
učíme ve škole

ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Prodáme dobovou štítovou chalupu v původním stavu v Bystřici 

n. Pern., Vírská 225. Kontakt: 728 475 343, lubomirhnat@seznam.cz

ISO 9001:2015                                                                                            

„ “

Školení 

ISO 9001:2015                                                                                            
CENTRUM PREVENCE CERTIFIKOVÁNO

Ve čtvrtek 15. října proběhlo v Centru prevence Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou dohlídkové šetření realizované pracovníky Národního ústavu pro 
vzdělávání. Cílem bylo prověřit kvalitu nabízené služby. Konkrétně pak pro-
gramy školské selektivní primární prevence, kterou zařízení provozovalo v 
pilotním projektu. Šetření spočívalo v procházení revidované dokumentace, 
hospitace na preventivním programu ve škole a s tím spojené posuzování 
Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární 
prevence rizikového chování. 

Závěry byly pro zařízení velmi pozitivní. Certifi kace byla udělena do roku 
2019.  

Stanislava Kubíková, vedoucí centra prevence
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Fejeton

SMS PŮJČKA

www.pujckyzdar.cz

Zašlete: jméno, příjmení a adresu 
na telefonní číslo

774 074 731

Ptačí rozjímání
O tom, že se zima blíží, napoví-

dají nejen ranní mrazy, ale i nabídka 
supermarketů se svými zoby-zob 
směsmi. 

Takže nemluvit a začít myslet na 
divoké opeřence, kteří se ještě nedo-
mestikovali. V posledních letech se 
stav přírody stále zlepšuje; můžeme 
už potkat nejen divočáka v Praze, ale 
i vlka u Máchova jezera, tedy pokud 
ho zase nějaký zabedněnec neza-
střelí, a losa v jižních Čechách. Jen 
s ptáky je to jaksi složitější; kdysi 
běžný vrabec málem v posledních 
letech vyhynul,  náhle se ale v letoš-
ním létě objevila velká vrabčí hej-
na, možná ptačí imigranti, a to i na 
Černém vršku. Vidět můžete skorce 
na Bystřičce, volavku na potoce 
v Rožné i na Domaňáku, brhlíka na 
zahradě a dokonce  nádhernou zele-
nou žlunu na starých stromech  na 
Voldáně.

Přibývá také lidí, kteří si přírody 
více všímají a snaží se jí pomoci. 
Není to ale jen  u  nás. Největšími 
sledovateli ptáků jsou prý Britové, 
jejichž Birdwatching je považovaný 
za regulérní koníček a kteří také za-
ložili řadu webových stránek (např. 
Birds.com), kde ukládají svoje fo-
tografi cké úlovky, často i videa. 
Ostatně i naši bystřičtí čápi jsou na 
internetu – pokud chcete, můžete si 
na cap.birdlife.cz/mapa najít naše 
město, kde je pekárenský komín 
opatřený popisem dřívějších i letoš-
ních obyvatel.   

Ovšem Angličani poskytují po-
zornost i jiným zvířatům, krmí na 
svých minizahrádkách třeba lišky 
a není žádnou výjimkou vidět lišku 
přímo na ulici v Londýně. Tak dale-
ko jsme tady ještě nepokročili; u nás 
se chudáci lišky pořád ještě střílejí. 
Jestli to nebude tím přetrvávajícím 
zpožděním za Západem; taky by-
chom  tomu  ale mohli  třeba  říkat 
„kulturní propast“.

J.M.

POSELSTVÍ 28. ŘÍJNA
Každý stát 

potřebuje jasnou 
myšlenku, která 
by ospravedlnila 
jeho existenci. 
Nestačí jen obý-

vat stejný prostor nebo mluvit stejnou 
řečí, společnost také musí sdílet stejné 
základní hodnoty. Úhelným kame-
nem Československa se měla podle 
jeho zakladatele T. G. Masaryka stát 
humanita: „Humanita je náš poslední 
cíl národní a historický, humanita je 
program český.“ I proto první repub-
lika zůstávala ostrovem svobody a 
demokracie ve střední Evropě a byla 
útočištěm pro ty, kdo prchali před 
ruskými bolševiky a později němec-
kými nacisty. Její mnohonárodnostní 
ráz, důraz na občanskou společnost 
a spořádané poměry byly v jistém 
smyslu jen pokračováním rakouské 
monarchie. Velkou zásluhu na tom 
měl samotný Masaryk, jehož osob-
nost se utvářela ještě za starého moc-
nářství; díky tomu mimo jiné také 
věděl, co znamená být reprezentan-
tem státu a jak se v takové roli chovat.

Rok 1938 a vznik druhé republiky 
tuto tradici spořádané občanské spo-
lečnosti naráz škrtl. Perzekuce lidí na 
základě etnické, náboženské, kulturní 
nebo sociální odlišnosti se – často s ti-
chým souhlasem státu – stala běžnou 
součástí života. Myšlenka humanity 

byla nahrazena vlastenčením, které se 
ve jménu pomyslné národní jednoty 
začalo hystericky vymezovat proti 
všemu údajně nečeskému. V tehdej-
ším tisku se bylo možné dočíst, že 
humanismus se přežil, protože pro-
jevoval „lásku ke kdekteré světové 
prašivině“. To, co v roce 1938 zmrza-
čilo národní charakter, nebyl ani tak 
Mnichov, zrada spojenců nebo ztráta 
Sudet, nýbrž vědomý a dobrovolný 
odvrat od myšlenky humanity jako zá-
kladu československého státu.

Tato hodnotová proměna se naplno 
projevila hned po skončení války. Na 
pronásledování Židů a Romů, zaháje-
né již za druhé republiky a dokončené 
Hitlerem v německých koncentrácích, 
navázaly během třetí republiky v letech 
1945–1948 odsun sudetských Němců, 
okleštění politického života, znárod-
ňování – rozuměj krádež – soukromé-
ho majetku a nakonec komunistický 
převrat, po němž byly ideje humanity 
pošlapány znovu, tentokrát na základě 
třídní nenávisti. Celkové zhrubnutí spo-
lečnosti se projevilo i na úpadku pre-
zidentského úřadu; sotva tomu mohlo 
být jinak, když jeho držitelé nebyli už 
ani představiteli notně ořezaného náro-
da, nýbrž jediné vládnoucí státostrany.

Po roce 1989 se k myšlence huma-
nity jako základu československého 
a později českého státu pokusil vrátit 
Václav Havel. V roce 1993 po rozpa-

du Československa napsal: „Masaryk 
nejednou vysvětloval, že naše otázka 
je otázkou lidskou. Chtěl tím říct, že 
nejlepším a vlastně jediným možným 
národním a státním programem je vy-
tvářet dobré lidské společenství, ctící 
univerzálně platné morální a občanské 
zásady.“ Jeho nástupci – a bohužel i 
část obyvatel země – se svými názory 
i vystupováním bohužel zhlédli spíše 
v duchu druhé republiky. Ze slova hu-
manismus se stala skoro nadávka a ti, 
kdo se k němu hlásí, jsou cejchováni 
jako sluníčka, pravdoláskaři, nebo do-
konce vlastizrádci, jimž je dovoleno 
veřejně a beztrestně hrozit šibenicí. 
Místo aby se vrcholná politická re-
prezentace snažila svými slovy a činy 
tváří v tvář výzvám dnešního světa 
podporovat v lidech to nejlepší, brnká 
na strunu pudového strachu. Neustále 
se zaštiťuje obranou jakýchsi nejasně 
formulovaných „našich hodnot“, a 
snad ani netuší, že základní hodnotové 
směřování našeho státu a národa již 
dávno pojmenoval T. G. Masaryk a po 
něm Václav Havel – je jím lidskost a 
závazek jejího naplňování. 

Je hezké si jednou za rok na státní 
svátek připomenout vznik samostat-
ného Československa. Ale samo o 
sobě to neznamená nic, pokud jeho 
myšlenkami nehodláme žít i ve všech-
ny ostatní, všední dny.   

Jan Pulkrábek

VODOMIL NABÍZÍ CENY
Už 9. ročník vě-

domostní a pozná-
vací soutěže S Vo-
domilem Zubří 
zemí je v cíli. Legi-

timace lze odevzdat ještě do 27. 11. 
2015 a hned dalšího dne budou vylo-
sováni výherci hlavních cen. Pokud 
má účastník vyplněno alespoň 8 rub-
rik se správnými odpověďmi, obdrží 
1 volnou vstupenku do Městského 
muzea v Bystřici n. P. pro rok 2016.

Kdo má alespoň 9 rubrik se správ-
nými odpověďmi, obdrží 1 VIP vstu-
penku do Westernového městečka 
Šiklův mlýn na sezónu 2016.

A 10 správně vyplněných rubrik 

postupuje do slosování o 10 hodnot-
ných cen. Losovat se bude během Vá-
nočního koledování v amfi teátru na 
Masarykově náměstí v Bystřici 28. 
listopadu 2015 kolem 15.30 hodin.

Seznam hlavních cen: 
• jízdní kolo v hodnotě 7 000 Kč,
• dárkový poukaz pro 4 osoby na 

atrakce a vstup do Westernového 
městečka Šiklův mlýn i do straši-
delného zámku Draxmoor v hod-
notě 2 000 Kč (platnost na sezónu 
2016),

• dva vouchery na celoroční vstup pro 
rok 2016 do Centra Eden v Bystřici,

• ubytování na jednu noc s roman-
tickou večeří pro 2 osoby do výše 

1 500 Kč v hotelu Vír, 
• večeře na grilu v penzionu U Stat-

kářky v Habří plus nocleh pro dvě 
osoby,  

• romantická večeře pro dvě osoby 
v hotelu Skalský dvůr do výše 
500 Kč,

• Areál sportu a kultury – 10x vstup 
do bazénu/posilovny,

• 2 vstupenky na divadelní představe-
ní v Kulturním domě Bystřice n. P.,

• kniha Nedvědice na starých po-
hlednicích.
Nezapomeňte se přijít přesvědčit 

o Vaší případné výhře.
-HJ-
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Ještě sousoší sv. Cyrila a MetodějeSousoší sv. Cyrila a Metoděje 
prošlo novou opravou v říjnu a lis-
topadu 2015, jak si mohla veřejnost 
všimnout. Ing. Antonín Špaček při-
nesl v souvislosti s novou brožurou o 
bystřických sochách dvě vyobrazení 
tohoto sousoší. Na pohlednici byl na 
přední straně jiný nápis než na novější 
fotografi i. Oba obrázky přikládáme.

Ne, nešlo o nějakou manipulaci 
fotografa a zdánlivá záhada se vy-

světlila vzápětí. Sousoší sv. Cyrila 
a Metoděje bylo zhotoveno v roce 
1886 a na dnešní kašnu umístěno 
v roce 1892. Velkou restaurací prošlo 
v roce 1960 a pak v roce 2005. Teh-
dy byl dosavadní „květináč“ změněn 
opět v klasickou kašnu a sousoší bylo 
také kvůli opravám odvezeno socha-
řem Marcinem. Během rekonstrukce 
byla kašna zbavena zeminy, oprave-

na, nasvícena a naplněna vodou. Při 
navrácení sousoší byl pak podstavec 
otočen o 180 stupňů. Veronika Zema-
nová to ve své bakalářské práci popi-
suje následovně: „Při této opravě byl 
v minulosti špatně otočený podsta-
vec s nápisy nyní správně nasazen, 
tak aby přední strana nesla jména 
svatých- Cyrila a Metoděje. Souso-
ší je tvořeno pískovcovým soklem, z 

přední strany s vyzlaceným nápisem 
v rámu: POKLAD VÍRY TISÍC LET 
JIŽ MÁME, Ó KÉŽ JEJ I VĚRNĚ 
ZACHOVÁME SNAHOU CYRILLA 
A METHODA. Na zadní straně s ná-
pisem: SVATÍ BRATŘI! NEOPOUŠ-
TĚJTE MORAVANŮ DOBRÝCH.“

Jenže otázkou zůstává, které oto-
čení podstavce je vlastně špatné. 
Ten nápis na dnešní zadní straně o 
Moravanech dobrých je totiž zho-
toven zdobněji, důkladněji a je za-
puštěn v mělké nice. Tvůrci byl tedy 
zamýšlen jako strana přední, a tak 
tomu skutečně bylo v letech 1892 – 
2005. Dnešní přední strana sice nese 
jména věrozvěstů, ale nápis je ohra-
ničen pouze prostou linkou a svými 
brněnskými tvůrci ze závodu Jana 
Eduarda Tomoly určitě jako přední 
zamýšlen nebyl. Je to i názor pana 
Martina Roháčka, který vedl právě 
dokončenou poslední restauraci pa-
mátníku.

Hynek Jurman

Plevův lesopark za Karasínem 13. 10. 2015K pravidelným podzimním ritu-
álům bude pro lesopark za Karasí-
nem patřit setkávání žáků a studentů 
bystřických škol s lesem a se stromy 
pod vedením pedagogů, pracovníků 
Lesního společenství obcí, s. r.o. 
a Městského úřadu v Bystřici nad 
Pernštejnem. Celodenní výukový i 
zábavný program letos absolvovalo 
28 žáků a studentů bystřické ZŠ na 
Nádražní ulici a VOŠ a SOŠ země-
dělsko-technické.  Kromě sezná-
mení se se základními metodami 
měření stromů, pracovali na údržbě 
lesoparku a absolvovali vycházku 
lesními porosty kolem nádrže Vír I. 
s odborným výkladem. Čekalo na ně 
i základní seznámení s mezinárodní 
hrou na hledání pokladu - geoca-
chingem, jehož schránky se za po-
slední roky významně rozšířily i na 
Bystřicko. 

Na závěr setkání účastníci projek-
tového dne rozdělení do pěti pracov-
ních skupin zpracovali vědomostní 
test. Na základě jeho výsledků byli 

nejbystřejší absolventi projektových 
dnů z minulých let doplněni o pět 
dalších -  vedoucího vítězné skupiny 
Marka Dostála, Marka Gaži, Jakuba 
Houdka, Petra Polesného a Jiřího 

Tomáška. Diplomy a drobné ceny 
předal vítězům tentokráte místosta-
rosta Bystřice nad Pernštejnem a 
přivezl na zakončení akce i proslulé 
Koudelkovy koláčky. Z přiložené fo-

tografi e vidíte, že nálada byla výbor-
ná a „ministerská lípa“ u pavilonu je 
dokladem, že stromům na Vrchové 
se také daří. 

EZ

Letošní tradiční pouť v Moravec-
kých Pavlovicích na svátek Panny 
Marie Růžencové, které je zde zasvě-
cena kaple, byla mimořádná svou ve-
likou účastí. Sešli se na zde nejen oby-
vatelé spojených obcí Moraveckých 
Pavlovic a Habří, ale také poutníci ze 
širšího okolí. Součástí mše pod širým 
nebem bylo i slavnostní vysvěcení 
dřevěné plastiky na které je vyobracen 
Sv. Hubert. 

Vyřezávaný obraz věnoval obci sta-
rosta Josef Havránek. Za slavnostních 
fanfár trubačů mysliveckého shružení 
byla plastika umístěna k ozdobě míst-
ní kaple.

Celá pouť byla vítanou příležitostí k 
setkání občanů a sousedů, a tak zábava 
trvala do pozdních nočních hodin.

Vysvěcení plastiky Sv. Huberta v Moraveckých Pavlovicích

J. Pavlíček
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BŮH SE STARAL 
František Klinkáč (1831 Tišnov – 1899 Telnice, 1865–1877 farář v Bystřici nad Pernštejnem)

Pokračování z minulého čísla

Již byli opět na vrchu, odkud smut-
ně pozíral hošík na drahé místo, kde 
záhy zatemnilo se nad ním nebe. I 
letos, ač veseleji opouštěl domov svůj, 
nemohl se slzí udržeti. Brzy však cesta 
počala až milo ubíhati, a než uplynul 
měsíc, vítalo je opět otevřenými bra-
nami stověžaté město.

Ondřej nepomeškal tu ani hodiny, 
nýbrž rovnou cestou ubíral se městem 
do Hluboše, dědiny nablízku ležící, 
kde se obyčejně zdržoval a odkud do 
města drátovat vycházíval. Než letos 
jenom jednou do Prahy přišel. Cítě 
neobyčejnou slabost klesl a pracně do 
nemocnice milosrdných bratří odve-
den byl. Těžkou postižen byl nemocí 
a netrvalo to týden a již, přijav nábož-
ně svátosti umírajících, usnul chorec 
tiše. Ani slzy, ani nářek a přelítostné 
bědování nebyly s to, aby ho ze spán-
ku toho probudily. Nyní stal se Jeník 
opravdovým sirotkem; smrt mu odňa-
la posledního přítele. Ach, to bylo vel-
kým neštěstím pro opuštěného sirotka. 
„Bože můj! Bože můj! Co si počnu! 
Kam se obrátím já sirotek! Můj drahý 
Ondřeji! Proč jsi mne opustil? Proč jsi 
musel umříti zde – zde – v cizině!“ Tak 
lkal opuštěný sirotek u hrobu jediného 
přítele svého. Jako bez smyslu vrhl 
se na pohřbené tělo. I byl by chudák 
snad víc a více bědoval a sevřené jeho 
srdce bylo by snad podlehlo náramné 
bolesti, kdyby ho nebyla mocná ruka 
od hrobu odtáhla a hlas jednoho z On-
dřejových soudruhů z hoře bolestného 
probudil. „Pojď již, hochu, pojď! Od-
poruč to Pánu Bohu,“ jal se těšiti starý 
drátař Jakub ubohého hocha, „On se o 
tebe staral až posud, On tě i včil neo-
pustí. Neměj starosti! Já jsem přislíbil 
příteli tvému, že se o tebe postarám; já 
tě zavedu domů k milé tetě tvé. Jen již 
se utiš a neplač!“

Než ubohý sirotek nemohl se nikte-
rak rozloučiti s hrobem drahého přítele 
svého. Konečně pak přístupným stav 
se potěšné domluvě Jakubově, s okem 
zarosenýrn opouštěl rovy smutného 
hřbitova a, vykročiv z brány, kráčel 
vedle Jakuba nevěda, kam ho povede 
ani co se mezitím radostného pro něj 
událo.

Náhodou řídil Bůh kroky paní léka-
řové k místu tomuto smutnému, právě 
dobou tou, když Jeník s přítelem svým 
novým opouštěli bránu hřbitova Vol-
šanského. Vidouc truchlivý výjev ten-
to zastavila se paní lékařová. I zdálo se 
jí, že hošík ten, jenž hluboce vzlykaje 
s mužem drátařem stranou hřbitova se 
ubíral, velice podoben jest Jeníkovi, 
jenž vloni často přicházíval do domu 
jejího. Několik drátařů za Jakubem 
se ubírajících, kteříž rovněž jako ten-
to poslední službu prokázali příteli a 
druhu svému, potvrdili brzy tázající se 
jich paní v domnění jejím. Hodná paní 
litovala velice ubohého sirotka; dobro-
činné a útrpné srdce její radilo jí, aby 
učinila krok, jenž měl potěšiti ubohé-

ho sirotka a rozhodnouti nad osudem 
jeho. Neváhajíc nařídila jednomu z 
drátařů, aby dovedli Jeníka k ní buď 
ještě dnes, aneb co nejdříve. Tito 
nevěděli, co zamýšlí neznámá paní 
nařízením tímto, přec ale tušili cosi 
potěšitelného. I nemeškali a popílili. 
Dohonivše Jakuba s ubohým hochem, 
vyprávěli mu, co se bylo událo mezi 
nimi a jistou paničkou z města.

„Vidíš Jeníku,“ pravil Jakub ho-
chovi, jenž v smutných myšlénkách 
pohroužen jsa ani neslyšel, ani nevi-
děl, co se bylo událo a vypravovalo, 
„vidíš, že máš všudy dobré přátely. 
Zítra půjdeme k oné paní, u nížto jsi 
tak mnoho dobrého vloni byl zakusil. 
Ona sama tak nařídila, slyšíc o tvém 
neštěstí.“ To byl balzám na ránu jeho. 
Hodná ta paní a děti její vždy ho ně-
čím potěšily útrpnost s ním majíce. On 
si často zpomínal na rodinu tu dobro-
činnou; dokud však přítel Ondřej sto-
nal, nebylo mu lze ohlásiti se u starých 
dobrodinců svých. Jakmile poznovu 
rozbřesknul se den, chystal se Jeník s 
neobyčejnou ochotností na cestu z dě-
diny do města.

Mezitím paní lékařová sdělila man-
želovi úmysl svůj a shodla se s ním, 
že opuštěného sirotka vezmou k sobě 
a o jeho budoucnost se postarají. Děti 
jejich si často na drátaříčka zpomínaly. 
I měly ho brzy uzříti a z jeho návratu 
se radovati. To však zatajila paní léka-
řová dětem svým chtíc je mile překva-
pili. Pročež bavila je dnes i druhý den 
v pokoji nejzazším, a když služka byla 
dráteníky ohlásila, pokynula Jakubovi 
a potají s ním cosi vyjednávala. Jakub 
nemohl než děkovati laskavé paní za 
všecko, což činiti si umyslila. Jeník 
měl, bude-li sám chtíti, za drátařský 
kroj vyměniti šat městský a zároveň 
s Mojmírem rovného vychování po-
žívati. A jelikož paní lékařová ubez-
pečovala, že si svolení tetina vyžádá 
listem, uchopil se blažený Jeník s patr-
nou radostí svého nového života.

Druhého dne doručil se hochovi 
slušný šat městský a brzy uváděla paní 
lékařova bývalého drátaříčka dětem 
svým. Dlouho nevěřily děti zrakům 
svým, zdaž to věcí možnou, aby hoch 
ten pěkně vyšňořený byl bývalým drá-
teníčkem Jeníkem. Šaty a tváře hořem 
vybledlé mýlily velice hodné děti, až 
pak přece z hlasu a z očí a z celé po-
doby hochovy poznaly, že to skutečně 
jich zamilovaný dráteníček a že nyní 
s nimi jako bratr obcovati bude a přes 
zimu a pořád u nich zůstati má.

Mezitím, co Jeník novému životu 
navykal, dostala Rozárka zprávu o 
jeho stavě a o všem, co se smutného i 
potěšitelného bylo přihodilo. I nemoh-
la než děkovati Bohu a velebiti prozře-
telnost jeho, když jí pan učitel místní 
všechno pěkně přečtl a vyložil, co jí 
paní lékařová psala. Dobročinná paní 
tato sama těšila v listu svém Rozárku 
a napomínala ku odevzdání se do vůle 
Boží. „Netruchlete,“ psala mezi jiným, 
„že Bůh dobrého přítele vašeho, pocti-

vého Ondřeje, ráčil k sobě povolati. 
Co On činí, dobře činí; On sám vedl 
bratrovce vašeho, opuštěného Jeníka, 
do domu mého; já a choť chceme s po-
mocí Boží ulehčiti starosti vaše a sirot-
ka zároveň s dětmi svými vychovati. 
Víme dobře, jaká nouze panuje v kraji 
vašem, i můžeme se tedy nadíti, že bu-
dete spokojena, když se o budoucnost 
hochovu jako o budoucnost vlastního 
dítěte postaráme. Abyste se pak Vy a 
sestra Jeníkova těšiti mohly, věztež, že 
než rok mine, uvidíte miláčka svého, 
jelikož se chystáme jistého lékaře a 
přítele našeho v okolí vašem navštívit, 
kdežto po nějaký čas za jistými záleži-
tostmi pomeškati hodláme.“

„I totě štěstí s nebe,“ dokládal pan 
učitel, „že hošík takových dobrodinců 
nalezl. S Ondřejem jest ovšem smut-
něji. Pán Bůh mu tam dej lehké odpo-
činutí. Jest mi také líto, že mu nebylo 
dopřáno v otčině staré své kosti složili. 
Než prozřetelnost božská to tak řídila; 
nevyzpytatelné jsou cesty její. Pomy-
slete jen, co to za štěstí, že ten hošík 
může opět choditi do školy. Já vždy 
si myslíval a říkával v duchu: ,Škoda, 
věčná škoda té chápavé hlavy!  A hle, 
jak podivně řídí Bůh osudy lidské! Vy 
jste nemohla hocha do školy posílati, 
a nyní se o to Pán Bůh sám postaral. 
Věřte mi, Rozárko, z toho hocha stane 
se v rukou takových dobrodinců, jako 
jest rodina páně lékařova, bohumilý, 
vzdělaný a lidem prospěšný člověk.“

I nemýlil se dobrosrdečný a hovoři-
vý muž tento.

Jeník jevil záhy chuť a lásku k učení 
a byl také nemalými vlohami nadán. 
Usilovnou pilností napravil brzy, čeho 
byl bezvinně zanedbal, takže vkrátce 
dohonil druha svého Mojmíra, ano i 
předčil jej a již po roce veřejného došel 
ve škole vyznamenání. Podobné po-
chvaly dostalo se i Mojmírovi. Neboť 
tento vida neúnavnou pilnost Jeníkovu 
učil se jako o závod a způsobil jak uči-
telům, tak i rodičům svým nemalé ra-
dosti zjevnými pokroky v předmětech, 
jimžto se ve škole vyučovalo.

Paní lékařová pozorovala k velké-
mu potěšení, že neobyčejná horlivost 
Mojmírova víc a víc se zmáhá od doby 
té, co přijala sirotka do domu svého. 
I byla by ráda na důkaz spokojenosti 
své daný slib i vřelé přání Jeníkovo 

splnila, ale pro nenadálou příčinu ne-
byla s to, aby v určitou dobu dostála 
slovu. Srdečný list o dobrém stavu 
Jeníkově i poskytnutá podpora musela 
Rozárce a Jeníkově sestře zklamanou 
naději poněkud nahraditi. Avšak nadě-
je vespolná nebyla naprosto potlačena, 
nýbrž vyplnění její jen na příznivější 
dobu odloženo.

Počal opět nový rok školní. Moj-
mír i Jeník postoupili do vyšší třídy 
a obnovili horlivost svou. Jeníkovi se 
dařilo učení mnohem snadněji než 
vloni, jelikož po celý čas pobytí svého 
v domě páně lékařově nad všelikými 
překážkami nadobyčejnou pilností 
zvítěziti se snažil. Byloť opravdovou 
rozkoší pro paní lékařovou, an po-
zorovala chvalné počínání pilností 
závodících hochů. S patrnou radostí 
slýchávala rozmluvy jejich, když se 
dali doma do opakování předmětů 
školních. Jeník pochopil hned všech-
no a jasně, cokoliv se ve škole před-
neslo. Učení mu bylo brzy hračkou; 
proto hned to, hned ono druhu svému 
vysvětloval. Zvlášť dojímavé bylo 
poslechnutí, když si hoši odříkávali 
nahlas, čemu se byli zpaměti naučili. 
Tu i Lidunka poslouchávala a nemoh-
la se dosti nadiviti, s jakovou plynností 
studentíci sobě odříkávali. Nejraději k 
nim přichodila, když se dali do učení 
a opakování přírodopisu, předmětu jí 
oblíbeného. Tu si přávala býti hochem, 
jen aby se také mohla jako oni učiti; tu 
měla pokaždé jim nablízku něco na 
práci a naslouchala s napnutou pozor-
ností hovorům jejich. Jeník si počínal 
jako učitel. Tu viděl vlastníma očima 
již dávno toho i onoho ptáka a popi-
soval jej až do posledního pérka; jindy 
zase vypravoval s lehkou výmluvností 
a pěkně jako z knihy o vlcích a med-
vědích, již prý, jak mu nebožtík otec 
říkával, v otčině jeho druhdy velikých 
škod natropili; tu zas vykládal, jak se 
to neb ono zvíře nebo kvítko na Slo-
vensku jmenuje, a děti ho poslouchaly 
jako dokonalého učitele. Nač se ho jen 
ptaly, skoro všechno věděl; o všem 
uměl něco pěkného říci. Někdy bývali 
tolik pohrouženi v hovoru zajímavém, 
že ani nezpozorovali matky s potěše-
ním je poslouchající.

Dokončení příště
-jp-

Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2015Zubní pohotovost LISTOPAD - PROSINEC 2015

Zubní pohotovostní lékařská služba Brno:

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE – PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4,  
tel: 545 538 421 Po - Pá 17.00 - 7.00; So, Ne, státní svátky nepřetržitě

LISTOPAD 
28.11. MDDr. Lenka Šánová, U Hřiště 552, Měřín, 725 474 928

29.11. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235

PROSINEC
  5.12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777

  6.12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777

12.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545

13.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár n. S., 566 642 545
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Pro zpříjemnění dlouhých podzimních večerů nabízíme našim čtená-
řům malý výběr z knih, zaevidovaných v průběhu měsíce října.

Knihy pro dospělé:
Jonáš Josef  Tvoje strava je tvůj osud
Kovaříková Blanka  Herecké balady
Nečas Luboš  Milena Dvorská
   Guinness world records 2016
Balaštík Jaroslav  Jak vypálit lepší slivovici
Bauer Jan   Krvavé léto
Coleman Rowan  Není co ztratit
Diderot Denis  Jeptiška 
Šimánek Leoš  Cesty za dobrodružstvím
Škrdlíková Petra  Hyperaktivní předškoláci
Vašíček Arnošt  Nedobytná šifra
Vašíček Arnošt  Záhady Peru
Viewegh Michal  Báječná léta pod psa 
Vondrušková Alena  Řemesla a výroba
Žitný Radek  Aféry a kauzy Lídy Baarové

Knihy pro mládež:
Jablonski Marlene  Holky v sedlech. Čarodějky a sny o koních
Kunnas Mauri  Nejveselejší kniha o pirátech
Petrová Simona  Vodník Brčálník a zimní radovánky
Piper Sophie  Dětská bible
Černý Dan  Tryskošnek
Drijverová Martina  Příšerné zlobilky
Dvořák Jiří  Havětník
Friedrich Joachim  Čtyři a půl kamaráda a zrádný agent
Socha Radomír  Vesele o zvířátkách a houbách

Kontakty na naši knihovnu
Tel. 566 552 376

Mobil: 723 521 892         
e-mail: knihovna@bystricenp.cz

www.knihovna.bystricenp.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE N. P.

„I v malém městě můžeš něco dobrého vykonat.“
Větu z nadpisu 

si do svého deníku 
zapsal Jakub Jan 
Ryba poté, co byl 
roku 1788 přijat 
na místo učitele 
v Rožmitále pod 

Třemšínem. My bychom na tuto 
myšlenku rádi navázali a stejně 
jako Ryba – s pomocí hudby, něco 
dobrého vykonali i pro naše malé 
město. Současně také chceme 
oslavit i skladatelovo dvojí výro-
čí (narození 1765 a úmrtí 1815), 
které připadá na letošní rok. Aby 
se vše pěkně propojilo, uvedeme 
v novodobé premiéře Rybovu mši, 
která se kdysi dávno hrála na bys-
třickém kůru. 

Součástí bohaté mešní tvorby 
Jakuba Jana Ryby je i několik 
pastorálních mší, které jsou (vy-
jma slavné České mše vánoční) 
prakticky neznámé. Mezi tyto 
kompozice patří také Missa in D 
Festis Nativitatis Christi z roku 
1788, určená pro jitřní bohoslužbu 
25. prosince, a právě tuto jsme se 
rozhodli pro letošní rok nastudovat. 
Pochází z raného období Rybova 
skladatelského života, ovšem tvoří 
v jeho tvorbě důležitý mezník - po-
prvé zde využil interpolace českých 
veršů do textu jinak výhradně latin-
ského a stojí tak na začátku cesty ke 
zmíněné České mši vánoční z roku 
1796. Jedná se také o jednu z prv-
ních skladeb, komponovaných pro 
Rožmitál. Ze skladby je tedy možné 
usuzovat stav a možnosti hudební-
ho provozu na zdejším kůru, které 
patrně nebyly nijak malé, vzhledem 
k náročnosti většiny jeho skladeb. 

Další rovina významu této 
skladby se týká konkrétně Bystřice 
nad Pernštejnem, protože se jedná 
v tuto chvíli o jedinou prokazatel-
ně dochovanou a provozovanou 
skladbu z bystřického kůru, o 
čemž svědčí přípis a datace na jed-
nom z nalezených opisů mše. Kdy 

a jak se sem hudebnina dostala, zůstává 
zatím tajemstvím, stejně jako bližší in-
formace o jejím provozování, ale ulože-
na zde byla ještě na začátku 20. století.

V porovnání s dalšími Rybovými 
mešními kompozicemi není Missa in 
D nijak rozsáhlá. Jedná se o skladbu 
pro sbor doprovázený smyčci, fl étnami, 
hornami, trubkou a tympány s obligát-
ním varhanním doprovodem. Zhudeb-
ňuje celé mešní ordinarium, přičemž 
například Benedictus je tvořeno líbez-
nou sopránovou pastorelou. Sbor je sóly 
ve všech hlasech doplňován poměrně 
často, vyjma Benedictus stojí za zmín-
ku i úvodní interpolace "Bila dvanáctá 
hodina" v basu.

Původní notový zápis, I. housle, Ky-
rie Mši pro letošní uvedení nastuduje 
část hráčů Orchestru N. Kyjovského a 
Komorní sbor Alter Ego, dalších partů 
se ujmou naši hosté. Na tomto místě 
bychom rádi poděkovali městu Bystřice 
nad Pernštejnem a nadaci Život umělce, 
bez jejichž podpory by nebylo možné 
projekt realizovat. Přijďte se tedy i Vy 
ve vánočním čase seznámit s „novým“ 
Rybovým dílem a připomenout si tak 
společně osobnost stále ještě zcela ne-
právem opomíjeného skladatele. Pre-
miéra proběhne dle původního určení 
skladby na Hod Boží  25. prosince při 
slavnostní bohoslužbě v 9.00 v koste-
le sv. Vavřince. Repríza v koncertním 
provedení bude týž den v 18:00 na stej-
ném místě v rámci Vánočního koncertu 
ZUŠ. Poslední opakování je plánováno 
2. ledna v Poutním kostele sv. Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře ve Žďáře 
nad Sázavou v 16.30 v rámci sváteční 
liturgie a koncertně v neděli 3. ledna v 
kostele sv. Václava ve Zvoli. 

Michaela a Lenka Macháčkovy

 

Tarokový klub Dalečín vás zve na jubilejní 

Ozvěny Vysočiny

Každoročně první úterý v listopadu po-
řádá naše knihovna besedu pro členy 
Klubu důchodců – učitelů. Tentokrát 
proběhlo setkání se známým místním 
autorem panem Hynkem Jurmanem, 
který přiblížil posluchačům svoji nejno-
vější knihu Ozvěny Vysočiny.

XX. ročník mikulášského 
tarokového turnaje 

v Dalečíně 

pořádaného v rámci GP Vysočiny

5. prosince 2015 

v Restauraci KOH -I - NOOR Dalečín
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PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROGRAM KULTURNÍHO DOMU PROSINEC 2015PROSINEC 2015

Pátek 4. prosince – velký sál KD – 
19.30 hodin
KONCERT KPH
ADVENTNÍ KONCERT S WIND 
ENSEMBLE
Komorní soubor dechových nástro-
jů, jehož členkami jsou absolventky 
ZUŠ v Bystřici n. P., dechové třídy 
M. Olivové. Všechny hráčky se hud-
bě věnují profesionálně. Studují, či 
studovaly Konzervatoř v Brně, GJN 
v Praze, Ježkovu Konzervatoř v Pra-
ze či JAMU v Brně. Jako sólistky 
koncertně vystupují po celé ČR  
v zahraničí, účastní se mezinárod-
ních soutěží, kde dosahují vyni-
kajících výsledků, jsou členkami 
různých komorních seskupení či 
orchestrů.
Program: C. M. Schonberg, F. Lo-
ewe, J. Bock, L. Bernstein, G. Ger-
shwin, A. L. Webber, P. Šabacký, M. 
Jančí
Vystoupení se uskuteční v rámci 
cyklu koncertů Kruhu přátel hudby.
Generální partner koncertů KPH – 
Rathgeber k. s.
Vstupné: 80 a 40 Kč 
Platí permanentky KPH                   
Předprodej: KD               

Pondělí 7. prosince – velký sál KD – 
8.30 a 10.00 hodin
DIVADLO PRO DĚTI
VÁNOČNÍ POHÁDKA aneb O 
VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČE-
PIČÁŘCE
Uvádí: Divadýlko Mrak, Havlíčkův 
Brod
Napsala: Yvonna Kršková
Režie: Pavel Vašíček
Tato pohádka dětem ukazuje, proč 
se lidé obdarovávají a proč se mají 
mít rádi "alespoň" o Vánocích. 
Na závěr představení se ozdobí stro-
meček, všichni si zazpívají koledy a 
připomenou vánoční zvyky a obyče-
je, v sále se rozhostí kouzlo Vánoc.
Určeno dětem MŠ a I. st. ZŠ   
Délka: cca 50 minut
Vstupné: MŠ, ZŠ 40 Kč, veřejnost 45 Kč

Úterý 8. prosince – velký sál KD – 
18.00 hodin   
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT 
VÁNOČNÍ SEN
Na již tradičním koncertu ZUŠ vy-
stoupí nejenom sólisté, ale i komorní 
uskupení. V pestrém programu zazní 
koledy a skladby mnoha žánrů.
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 10. prosince – velký sál KD 
– 18.30 – 22.30 hodin
VĚNEČEK   
účastníků kurzu taneční a společen-
ské výchovy. Vstup pouze ve spole-
čenském oblečení.
Hraje TATA-BAND pod vedením J. 
Kučery.
Vstupné: 70 Kč       Předprodej: KD

Pátek 11. prosince – velký sál KD – 
19.30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
PETR BENDE & Cimbál BIG 
Band & hosté
Petr Bende připravil své největší 
turné… Hudební událost letoš-
ních Vánoc se nezadržitelně blíží!
Adventní období se u zpěváka Petra 
Bende každoročně váže na sérii vá-
nočních koncertů. 
V letošním programu ho doprovodí 
hned 17 hudebníků a při celém turné 
bude hostovat zakladatel legendární 
skupiny Yo-Yo Band Richard Tesa-
řík, který zazpívá své největší hity a 
zazní i duet s Petrem Bende. Velkou 
příležitost představit se a zahrát si 
před vyprodanými sály dává Bende 
svému objevu, 13-ti letému chlapci, 
písničkáři Víťu Štaiglovi. 
Jedním z hostů, který bude doprová-
zet zpěváka, je i dětský pěvecký sbor 
STUDÁNKA při ZUŠ v Bystřici n. 
P., který od založení v roce 1997 
vede Inka Pospíšilová.  
Vstupné: 300 Kč
Předprodej: KD

Pondělí 14. prosince – malý sál KD 
– 17.00 hodin   
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT
HUDEBNÍ PODVEČER
V první části vystoupí žáci klavírní 
třídy Renaty Pečinkové se svým re-
pertoárem, ve druhé části zazní vá-
noční písně a koledy s doprovodem 
klavíru.
Vstupné: dobrovolné

Úterý 15. prosince – velký sál KD – 
19.30 hodin
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA VÍN 
v pořadí padesátá čtvrtá
Prezentace „Vinařství Sádek, s.r.o.“ 
Kojetice na Moravě, Velkopavlovic-
ká podoblast.
Vinařství představí a o víně bude 
hovořit jeho majitel Ing. Lubomír 
Lampíř Ph.D.
Hrají: cimbálová muzika Slovácko 
mladší, primáš Petr Marada
Hlavním reklamním partnerem ve-
čera je fi rma MEGA-TEC s.r.o.
Vstupné: 100 Kč      Předprodej: KD

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

Středa 16. prosince – malý sál KD – 
17.00 hodin   
Pořádá: ZUŠ Bystřice n. P.
KONCERT
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Koncert žáků z dechových tříd An-
tonína Pokorného a Štěpána Husáka. 
Vystoupí sólisté, komorní uskupení 
a malý soubor.
Vstupné: dobrovolné

Čtvrtek 17. prosince – velký sál KD 
– 9.00 hodin   
Pořádá: ZŠ T. G. M.
AKADEMIE ZŠ T. G. M. 
Vstupné: dobrovolné

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

Sobota 19. prosince – velký sál KD 
– 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÁ HUDBA KOROU-
ŽANKA
Kapelník: Štěpán Chalupník
Umělecký vedoucí: Štěpán Husák
Zpívají: Inka Pospíšilová, Ivana 
Lukasová a Pavel Schmidt
Spoluúčinkuje: Dětský pěvecký 

sbor Studánka a Pramínek
Pořadem provází: Ludmila Chalup-
níková
Vstupné: dobrovolné

Pátek 25. prosince – malý sál KD – 
20.00 – 02.00 hodin
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VEČER
Hraje: TATA-BAND J. Kučery v ko-
morním obsazení
Posezení při svíčkách s „živou“ hud-
bou pro všechny věkové kategorie.
Vstupné: 80 Kč       Předprodej: KD

Čtvrtek 31. prosince – amfi teátr na 
náměstí – 23.00 – 01.30 hodin  
SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
Půlnoční přípitek starosty města a 
ohňostroj.
Jako host vystoupí zpěvák Jakub 
Pustina. Reprodukovaná hudba – 
Mirek Koudelka.  

PŘIPRAVUJEME V LEDNU 2016: 
16.1. – Ples města   
18.1. – Novoroční koncert KPH 
22.1. – Ochutnávka vín  
26.1. – Z. Izer a Š. Vaňková  
31.1. – Princezna ze mlejna Divadlo 
Beze Jména   
 
Prodej vstupenek 
/pokud není uvedeno jinak/:
Kulturní dům, Luční 764, 
Bystřice nad Pernštejnem
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!
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Letošní dětská soutěž, kterou pořá-
dá Město Bystřice nad Pernštejnem a 
Mikroregion Bystřicko, navázala na 
Mezinárodní rok světla, vyhlášený 
pro letošní rok OSN a komise stanovila 
jako její téma Světlo pro život. K 15. 
říjnu, kdy byl termín pro odevzdání 

soutěžních prací, obdržela kancelář 
Mikroregionu Bystřicko rekordních 
320 prací, z toho 12 literárních, což je 
skoro třikrát více než průměr v soutě-
žích předchozích. Opět se potvrdilo, 
že nám vyrůstá více malířů, než „pís-
máků“, ale to už patří také k jedné 

z tradic soutěže. Soutěže se zúčastnilo 
23 škol, školek a domovů z celé ČR. 
Soutěžní práce byly pro hodnocení 
rozděleny do 3 oblastí – Bystřic-
ko, Koruna Vysočiny (Tišnovsko, No-
voměstsko, Žďársko, Velkomeziříčsko
-Bítešsko) a ostatní školy z ČR. 

K tradičním 1. - 3. místům v jednot-
livých věkových kategoriích a k oce-
nění profesionálů přibyly letos, vzhle-
dem k velkému množství zajímavých 
a krásných prací, i ceny poroty a sta-
rosty Bystřice n. P. a předsedy Mikro-
regionu Bystřicko.

Výtvarná část
A.1. kategorie jednotlivci – věk autorů 6 – 10 let
1. místo – Alexandr Kusín, ZŠ Rozsochy
2. místo – Nikola Tomášková, ZŠ a MŠ Rožná
3. místo – Lukáš Toman, ZŠ Rozsochy
Cena poroty – Tereza Skalníková, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

A.2. kategorie jednotlivci – věk autorů 11 – 14 let
1. místo – Jana Dvořáková, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
2. místo – Eduard Svítil, ZŠ a MŠ Dolní Rožínka
3. místo – Nikola Zemanová, ZŠ T. G. M. Bystřice n. Pernštejnem
Cena starosty Města Bystřice n. P. – Sára Kvasničková, ZŠ a MŠ Dolní Rožínka
Cena předsedy Mikroregionu Bystřicko – Karel Pročka, ZŠ Bystřice n. 
Pern., Nádražní 615
Cena profesionálů – Roman Janoušek, Gymnázium Bystřice nad Pern.

A.3. kategorie jednotlivci – věk autorů 15 – 18 let
1. místo – Petr Kunc, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
2. místo – Michala Plucková, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
3. místo - Jaroslav Vokurka, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Literární část
B.1/b. kategorie jednotlivci – věk autor 6 – 10 let
1. místo – Tomáš Sádecký, ZŠ a MŠ Rožná
Kompletní výsledková listina na www.bystricko.cz.

Co říci k vlastnímu obsahu prací? Autoři se s nelehkým námětem beze zbytku 
vypořádali. Slunce, jako středobod světelného tématu, ve všech podobách. Mnoho 
dalších zdrojů světla, jeho funkcí - od těch jednoduchých až po ty náročné, kde 
to chce nechat se obrázkem chvíli zaujmout, oslovit. Práce nejrůznějších technik, 

barevnosti. Však máte možnost si provést zhodnocení sami. Co nejsrdečně-
ji Vás všechny zveme do Městského muzea Bystřice n. P. na výstavu všech 
soutěžních prací, která potrvá do 30. 12. Výstava Vám určitě přinese světlo do 
života a pomůže „zahnat tmu“, tak jak to měli naši malí i větší autoři v plánu.     EZ

 K pronájmu jsou kanceláře, haly 
k výrobě i skladování i volné 

plochy. Zájemci volejte na telefon 
775 599 168, p. Machát. 

Areál objektu ROTTER 
ve Víru je k pronajmutí.

Rádi vám poskytneme veškeré 
informace a umožníme vám prohlídku 

areálu.

Areál objektu ROTTER Areál objektu ROTTER 
ve Víru je k pronajmutí.ve Víru je k pronajmutí.
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V Městském muzeu Bystřice nad 
Pernštejnem byla dne 18. listopadu 
ve 14 hodin zahájena výstava Světlo 
pro život. Již poosmé se v půdní ga-
lerii představují dětské kresby z umě-
lecké soutěže, kterou pořádá Město 
Bystřice nad Pernštejnem a Mikro-

ZPRÁVY Z MUZEA

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ S HUDBOU
V Adventní době není mnoho 

času pro zastavení. Všichni se připra-
vují na Vánoce, pečou cukroví, uklí-
zí celý dům nebo byt… Woodwind 
ensemble vám chce adventním kon-

vynikajících výsledků a jsou rovněž 
členkami různých komorních sesku-
pení či orchestrů.        

Ensemble byl založen v roce 
2009 a zaměřuje se, mimo jiné, na 
muzikálovou tvorbu. V repertoáru 
má suity z českých i světových mu-
zikálů, jazzové a swingové skladby, 
dále podporujeme mladé současné 
skladatele hraním jejich skladeb a 
mnoho dalšího. Soubor je rovněž 
součástí Orchestru Divadla Beze 
Jména, který je nedílnou složkou 
DBJ. Při představeních doprovází 
herecké výkony scénickou hud-
bou, což velmi příjemně obohacuje 
všechna představení. Soubor každo-
ročně vystupuje na tradičním Reci-
tálu mladých bystřických umělců. 
Koncertuje po celé ČR, účastní se 
hudebně−divadelních festivalů, po-
řádá samostatné koncerty.

Přijďte, těšíme se na Vás.                                                                                                        
ZA WE MOL

certem dopřát chvilku odpočinku. 
Ve spolupráci s Kulturním domem a 
Klubem přátel hudby v Bystřici nad 
Pernštejnem, chystáme večer plný 
muzikálových melodií a v druhé 

části večera se přiblížíme Vánocům. 
Koncert se koná 4. 12. 2015 v 19.30, 
ve Velkém sále Kulturního domu 
(v rámci KPH). Na programu: Rha-
psody in Blue, suity nejznámějších 
melodií z muzikálů West Side Story, 
Les Misérables, Fiddler on the roof, 
My fair lady, Phantom of the Ope-
ra….  Dále Adventní skladby a Le-
tem Vánočním světem – suita koled 
a Vánočních písní z celého světa.

Kdo je Woodwind ensemble???
Komorní soubor dechových ná-

strojů, jehož členkami jsou bývalé 
absolventky Základní umělecké 
školy Bystřice nad Pernštejnem. 
Všechny hráčky se hudbě věnují 
profesionálně. Studují či studovaly 
umělecké školy, jako je Konzervatoř 
v Brně, GJN v Praze, Ježkova Kon-
zervatoř v Praze, či JAMu v Brně. 
Jako sólistky koncertně vystupují 
po celé ČR i v zahraničí, účastní se 
mezinárodních soutěží, kde dosahují 

region Bystřicko. Výstava je sou-
částí programu Mezinárodního roku 
světla. Vernisáž výstavy byla spojena 
s oceněním autorů vítězných výtvar-
ných a literárních prací, doprovodný 
kulturní program přichystala ZUŠ 
Bystřice nad Pernštejnem. Dětské 
výtvory můžete v městském mu-

zeu zhlédnout do 30. prosince 2015. 
V sobotu 28. listopadu 2015 od 13 

hodin všechny srdečně zveme do mu-
zea na tradiční Vánoční koledování 
aneb otevření adventu 2015. Opět 
budou připraveny vánoční dílny v pro-
storu půdní galerie, soutěž o nejlepší 
bystřickou vánočku v síni Antonína 

Bočka, interaktivně pojatá výstava o 
tradičních vánočních zvycích na Bys-
třicku, program ve venkovním amfi -
teátru a Ježíškova pošta u vánočního 
stromu, který se večer slavnostně roz-
svítí. Více informací na www.bystri-
cenp.cz a www.muzeumbystricko.cz.

-MP-

 Fotky z výstavy "Světlo pro život"
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Prověření dodavatelé a testované výrobky

Individuální přístup ke každému zákazníkovi

Zázemí pro malé i velké odběratele

STENO CZ s.r.o. 
ulice Zahradní 13, Bystřice nad Pernštejnem 
(dříve IWA)

NAŠE HODNOTY JSOU KVALITA, SERVIS A TRADICE

Instalatérské zboží Vodní baterie a doplňky Zahradní program Filtrace vody

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá  700 - 1200   1300 - 1700

So     800 - 1100

TELEFON +420 566 550 610
MOBIL   +420 737 288 158

AKCE PROSINEC
Zaváděcí ceny

Při zakoupení baterie montáž zdarma (do 10 km)

Sobotní nákupy - sleva 20 %

NOVÁ POBOČKANOVÁ POBOČKA NOVÁ POBOČKANOVÁ POBOČKA  

NÁBOR  
ZAMĚSTNANCŮ

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

Nabízíme Vám: náborový příspěvek 20 000 Kč / až 5 týdnů 
dovolené / k základní mzdě navíc měsíční a kvartální prémie 
/ závodní stravování / zajištění ubytování / příspěvky na 
dovolenou a sportovní nebo kulturní akce

ELEKTRIKÁŘ

• Požadujeme: vyhl. 50/78 Sb., řidičské oprávnění 
sk. B. Dvousměnný provoz + držení pohotovosti

OBSLUHA CNC HORIZ. VYVRTÁVAČKY

• Požadujeme: praxi v oboru, znalost systému 
Heidenhain výhodou. Dvousměnný provoz.
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VITAMÍNY JSOU V PŘÍRODĚ
Než se pustíme do úvahy o pitné 

vodě, tak jenom stručně o potřebných 
vitamínech. V tomto případě je mys-
lím problém zcela jasný, jako důkaz 
nám postačí dva příklady; jeden z vr-
cholového sportu, druhý z přirozeného 
prostředí naší planety.

Jestli alespoň občas sledujete tenisové 
přenosy, jistě jste si všimli, po čem sáh-
nou tito sportovci, když jim docházejí 
síly. Je to obyčejný banán! Prostě živé 
čerstvé ovoce obsahující ty nejideálnější 
látky, které příroda vytvořila.

Tenista, který vydělává miliony do-
larů a mohl by s sebou vozit to nejvy-
branější zboží z těch nejluxusnějších 
newyorských lekáren, sáhne raději právě 
po ovoci, protože jeho vliv na náš organi-
smus je prostě nenahraditelný!

Příklad z přírody je ještě prostější. 
Stříbrnohřbetá gorila, která má téměř 
stejný zažívací systém, jako my, má ta-
kovou sílu, že dokáže přehodit 100kg 
těžkého člověka přes řeku jak ranec. No 
a čím se taková gorila živí? Zelenou po-
travou a banány! A věřte tomu, že si pro 
doplňky stravy do lekárny, drogerie ani 
baru posiloven nechodí...

Všechny blahodárné vitamíny, ami-
nokyseliny a vlákninu najdeme v ovoci 
a sahat po tabletách je v tomto případě 
uplný nesmysl. Nechci, aby to vypada-

lo, že zpochybńuji práci chemiků, jsou 
chemické léky, které jsou velmi účinné a 
jsou schopny v některých situacích vel-
mi rychle pomoci. Avšak jako náhražka 
přírodních vitamínů a minerálů nikoliv!

V případě dětské stravy je také vhod-
né sušené ovoce díky tomu, že je přiro-
zeně sladké dětem chutná a sušením se 
vitamíny neznehodnocují.

Dostáváme se pomalu k tekutinám, 
jsou tu také samozřejmě ovocně šťá-
vy. V čerstvém stavu  nemají chybu, 
ovšem ty kupované jsou cíleně ošet-
řené, aby se nekazily. Známe je, jako 
„juice“. Sice v nich chemie většinou 
není, ale tím, že se během zpracování 
tepelně upravují, ztrácejí všechno živé.

Jsme tedy u vody, která si vyža-
duje delší povídání, což už by se do 
tohoto příspěvku nevešlo, tak zatím 
jenom stručně.

Nejvhodnější voda pro nás je ta, kte-
rá obsahuje co nejméně rozpuštěných 
látek, což splňuje např. voda označená 
jako kojenecká.

Pramenitá voda ze studánky může 
být také vhodnou alternativou, ale je 
dobré udělat její rozbor, abychom věděli, 
jak na tom je.

Jak je to s vitamíny, je většině z 
nás jasné a příště tedy více o vodě.

Martin Prokopec

Šerm TJ Sokol Bystřice n. P.

POMOC PRO RÍŠU
Když se malý Ríša narodil, zdálo 

se být vše v pořádku. Po půl roce 
se však mamince Veronice zdálo, 
že Ríša neudrží správně hlavičku. 
Po sérii vyšetření se dozvěděli 
krutou diagnózu - spinální svalová 
atrofi e II. typu Werdnig-Hoffmann 
způsobená mutací genu SMV1.  
Toto onemocnění postihující míš-
ní a hlavové nervy se projevuje 
těžkou, zhoršující se svalovou sla-
bostí. Obtíže se projevují nejpoz-
ději do 18. měsíců věku dítěte a 
postihují nejprve svalstvo dolních 
končetin.  Ríšovi budou v srpnu 4 
roky, je velice bystrý a učenlivý, 
avšak plně závislý na pomoci do-
spělé osoby, především maminky 
Veroniky. Ríšova pohyblivost je 
značně omezena. Za pomoci se 
dokáže posadit, ale chodit i přes 
všechnu snahu nedokáže.

Léčba tohoto onemocnění je 
prozatím pouze symptomatická 
– pomocí rehabilitací, lázeňské 
léčby a dalších opatření se léka-
ři a fyzioterapeuti snaží docílit 
co nejdelšího a nejkvalitnějšího 
života takto nemocných malých 
pacientů. Ríšovou nejoblíbenější 
rehabilitací je hipoterapie – léčeb-
ná rehabilitace na koních.

V poslední době však svitla pro 
rodiče s takto postiženými dětmi 
naděje v podobě léčby experimen-
tální terapií kmenových buněk. 
Terapie aktivovanými mezenchy-
málními kmenovými buňkami je 
založena na aplikaci buněk, od-
vozených z vlastní kostní dřeně, 
tukové tkáně pacienta, případně 
z cizí placenty nebo pupečníkové 
krve. Buňky jsou aplikovány nit-
rožilně nebo do mozkomíšního 
moku, případně přímo do svalu. 
Aktivované kmenové buňky mají 
potenciál k přeměně na nervové 
nebo svalové buňky, mohou tak v 
organizmu nahradit vlastní poško-
zené buňky a obnovit tak poškoze-
nou neuronální síť nebo svalovou 
strukturu. Jelikož má Ríša zlepšu-

jící gen, v tom má výhodu proti 
ostatním dětem s touto nemocí, je 
tu možnost, že by po léčbě mohl 
chodit.

Ríšův lékař, Doc. MUDr. Petr 
Vondráček, Ph.D., vidí tuto léčbu 
pro Ríšu jako velmi přínosnou. 
Jedno z mála světových pracovišť, 
kde se léčba úspěšně provádí je 
The International Center for Cell 
Therapy and Cancer Immunothera-
py (CTCI) v izraelském Tel Avivu.

Léčebná procedura v Izraeli 
trvá obvykle 5 dní, během kterých 
pacient absolvuje kromě vlastní 
aplikace kmenových buněk také 
sérii ultrazvukové a laserové te-
rapie. Tuto proceduru je vhodné 
během jednoho roku ještě jednou 
opakovat pro dosažení dlouhodo-
bého efektu.

Cena vlastního podání kmeno-
vých buněk je 32 000 USD, při 
použití aktivačních metod potom 
činí obvykle kolem 38 000 USD. 
Zdravotní pojišťovna v ČR od-
mítla léčbu, byť jen částečně, pro-
platit. Proto rodičům malého Ríši 
nezbývá nic jiného, než požádat o 
pomoc veřejnost a nadace.

Číslo transparentního účtu: 

115-1123100217/0100 

Ríšova rodina předem děkuje za 
jakoukoli vaši fi nanční pomoc.

12-13. 9. 2015 ECC (evropský ka-
detský okruh) Budapešť
Robert König 80., Marek Totušek 
108., celková účast 196 šermířů
Isabela Sedláková 106., celková účast 
děvčat 186
19. 9. 2015 Grazer Messepokal 
Gratz
Jan Kurfűrst 19. ze 70 šermířů
22. 9. 2015 Čermákův memoriál 
Ostrava
Junioři: Marek Totušek 5., Rober Kö-
nig 10., Ivo Mička 24.
Kadeti: Marek Totušek 2., Robert 
Konig 6. a Ivo Mička 17.
Juniorky: Isabela Sedlákopvá 3., 
Kadetky: Isabela Sedláková 1.
3. 10. 2015 ECC Menchester
Robert König 63., Marek Totušek72., 
celkem 140 šermířů
10. 10. 2015 Magistrátní turnaj mi-
nižačky
Michala Illeková 2., Daniela Proke-
šová 3., a Katka Illeková 5.
11. 10. 2015 Brněnský pohár 
Žáci: Marek Totušek 1.,Vojtěch Ho-
lemý 18.
Žačky: Isabela Sedláková 2., Eliška 
Malíčková 5.
17. 10. 2015 ECC Šamorín
Eliška Malíčková i Isabela Sedláková 
na 119. místě, celkem 172 šermířek
24. 10. 2015 Brněnský krokodýl 
Jan Kurfűrst 1., Jiří Kurfűrst 3., Ro-
bert König 9., Marek Totušek 15., 
Michal Kurfurst 18.
Eliška Malíčková 11., Isabela Sedlá-
ková 14.
Junioři: Robert König 2., Marek To-
tušek 5.

Juniorky: Eliška Malíčková 6., Isabe-
la Sedláková 9.
1. 11. 2015 Opavský listopad 
Žáci: Marek Totušek 1.; ml. žáci Voj-
těch Holemý 5.
Žačky: Isabela Sedláková1., Eliška 
Malíčková 2.

Gratulují příznivci šermu
Vlastimil Kurfűrst

Zimní stadion Bystřice pořádá 

Mikulášské bruslení
Pro děti bude připravena Mikulášská nadílka 

a zábavné hry na ledě o sladké ceny.

Zimní stadion Bystrice

5. 12. 2015 
od 15:30 hod.

Děti s maskou mají vstup ZDARMA
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Štěpánovští „kačeři“ v Dubovici
Geocachery - tzv. „kačery“ se staly 

děti ze školní družiny ve Štěpánově 
nad Svratkou.

Podzimní odpoledne přilákalo na 
vycházku do Dubovice děti, rodiče, 
prarodiče a další příznivce. Ze školní 
družiny už jsou děti zvyklé na hledá-
ní pokladů, ale čekalo je překvapení. 
Tentokrát jsme se rozhodli hledat 
poklad pomocí GPS navigace. Ně-
kteří měli „džípíesky“ v ruce popr-
vé, ale vůbec se nezalekli a rychle 
pochopili, jak si ukládat souřadnice 
a podle mapy postupovat. Tomáš, 
Eva a Mirek Nečesánkovi si zaslou-
ží velký dík, protože nám připravili 
perfektní vycházku. Děti musely ne-

jen sledovat trasu na GPS navigaci, 
ale také hledat důmyslné skrýše, kde 
se ukrývala tzv. keška s další souřad-
nicí a dárkem pro nálezce. V záloze 
jsme měli připraven i tradiční pokřik 
„hoří, hoří, přihořívá“, ale nemuseli 
jsme ho použít. Nejkouzelnější byl 
závěr v šeru lesa, kdy byl dětmi obje-
ven poklad v koruně stromu. Ten se 
k nim pomocí lanka snesl. Sladkost 
a malý dárek dostali všichni, a proto-
že se začalo stmívat, rozsvítili jsme 
čelovky a pomalu jsme se vraceli 
zpět ke škole se slibem, že zjara opět 
vyrazíme jako „kačeři“ kolem Ště-
pánova. Můžete se přidat k nám….

Jana Poláková 

DPS Labyrint ze ZŠ Štěpánov 
na přehlídce v Olešnici

Dne 23. října 2015 se konala přehlíd-
ka dětských pěveckých sborů  Zpíváme 
si pro radost v Olešnici.

Letos se tato přehlídka konala už po-
dvacáté. Přehlídky se zúčastnily nejen 
sbory ze základních škol, ale i sbory 
ze středních a základních uměleckých 
škol. Na přehlídce vystou-
pilo 11 sborů. Zaznělo zde 
mnoho různorodých písní.  
Přehlídku jsme si moc užili.

Na konec jsme si všichni 
zazpívali známou píseň od 
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka 
Svěráka – Vadí, nevadí.  Při 
zpěvu této písně vznikla 
v sále nezapomenutelná at-
mosféra. Všichni se moc tě-
šíme na následující ročníky.

Ráda bych za celý sbor 
poděkovala naší paní uči-
telce Evě Čepičkové za 
skvělé vedení sboru a po-
přála jí spoustu sil do ná-

sledujících měsíců.
Na závěr bych Vás všechny ráda 

pozvala na náš Vánoční koncert, kte-
rý se bude konat 23. prosince 2015 v 
15:00 na Zelném trhu v Brně.

Radmila Špačková
Foto: Miroslav Halámek

Můžete se těšit na specifi cky po-
jatou výstavu, kde najdete ukázky 
řemesel, prodej vánočních dekorací, 
adventních věnců a spoustu dalších 
výrobků spojených s Vánocemi. Dále 
ochutnávky cukroví, medoviny, per-
níčků a jiných dobrot.

Jsme rádi, že si děti oblíbily Ježíško-
vy dílničky a soutěže spolu s dětským 
koutkem pro nejmenší. Společně si 
můžeme připomenout Vánoční zvyky 
a nechat se inspirovat vánoční výzdo-
bou, či poklidně posedět u vánočního 
punče, čaje, kávičky či vínečka. 

V průběhu celé výstavy bude pro-
bíhat soutěž O nejchutnější štrúdl-zá-

Tradiční prodejní vánoční výstava se koná v sobotu 
28. 11. 2015 od 9:00 do 16:00 hod. v KD Dolní Rožínka. 

Pozvánka na vánocní výstavu

vin. Prosíme zájemce o účast v této 
soutěži, aby svoje upečené výtvory 
přinesly v sobotu 28. 11. 2015 od 
9.00-11.30 hod. Všichni naši návštěv-
níci se stanou zároveň porotou. 

Originální, osvědčený, nejoblíbe-
nější a nejchutnější štrúdl je právě 
ten Váš? Tak neváhejte a přesvědčte 
o tom i ostatní. Slavnostní zakončení 
celé akce se uskuteční u vánočního 
stromu - jeho rozsvěcením, koledo-
váním a malým pohoštěním. Máte se 
opravdu na co těšit, ať už se přijdete jen 
inspirovat, koupit dárečky na Vánoce 
nebo s námi strávíte celé kouzelné 
odpoledne.                       Eva Joklová

Základní škola a Mateřská škola Písečné Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pondělí 7. prosince od 7.30 do 15.00 hod.

 v Základní škole a Mateřské škole v Písečném

Zveme rodiče dětí a žáků, kteří mateřskou nebo základní školu 
už navštěvují, a také ty, kdo by se rádi dozvěděli více 

o možnostech vzdělávání svých dětí ve škole a školce v Písečném.
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Výlov v Písečném

Projít se potmě s permoníkem?
Snad se to u nás stane zvykem!
Loni se dětem zalíbili permoníci,
letos je také jeden vede po ulici.
Za svitu lampionů a lucerniček
míjí průvod pár divných kytiček,
před štolou se permoníci objevují,
bludičky tu kolem nich poskakují.

ŠTĚPÁNOVSKÉ  SLAVNOSTI  SVĚTÝLEK 

Lesní muž s hejkalem na rohu stojí,
jde z nich hrůza, ale děti se nebojí! 
Když hodí strašidlům do koše šišky,
lampiony pro štěstí pošlou do výšky!
Z mraků vykoukne kulatý měsíček,
radost má z rozzářených tvářiček!

Lenka Malá

Strašidelný večer ve Velkých Janovicích

„Děti najednou ve vlkodlačím dou-
pěti uviděly tmavou nahrbenou posta-
vu s červenýma očima…“

Strašidelnou povídkou začínal náš 
první janovický halloweenský večer, 
který proběhl 30. 10. 2015. Jakmile 
se setmělo, děti se sešly před budovou 
bývalé školy a téměř všechny se pře-
vlékly za strašidelné „živáčky-mrtváč-
ky“. Takto vystrojení usedly k trochu 
netradiční večeři a mohly se pustit do 
jídla. Po strašidelné povídce s dobrým 
koncem jsme se na chvíli přenesli do 

starověkého Egypta a zkusili si vytvo-
řit oživlou mumii. Poté nastal správný 
čas se vydat do tmou zahalené obce na 
dušičkový průvod. Všechny děti si do-
nesly světýlko a vyšly na strašidelnou 
cestu, ačkoliv se masky dušovaly, že se 
ničeho nebojí, stačilo vybafnout zpoza 
rohu a odvaha byla ta tam. I přes malé 
dušičky se všichni navrátily do budo-
vy bývalé školy, kde dostaly odměnu, 
a pak se postupně naše strašidýlka 
rozešla do svých doupat. 

DG

Tak jako sníh a mráz patří k zimě, 
tak vypouštění rybníků a výlov ryb 
neodmyslitelně patří k podzimu a 
je předzvěstí blížících se vánočních 
svátků. Kapr uzený, kapr na grilu, 
vůně grogu, svařeného vína a dal-
ších specialit, stejně jako slunečné 
počasí, dobrá nálada a spousta legra-
ce, doprovázely od časných ranních 
hodin výlov nevelkého rybníka, zva-
ného „Karasák“ v Písečném, který 
se uskutečnil v sobotu 31. října. Kdo 
si přivstal, mohl shlédnout snad v 
historii obce první zátah, opozdivší 
poté opakovaný výlov, který probě-
hl v odpoledních hodinách. Ten kdo 

očekával, že se v síti objeví stovky 
ryb, byl zklamán, nicméně na kaž-
dého z více než čtyřiceti nejen míst-
ních občanů se živých ryb, zejména 
kaprů a amurů, dostalo a z výlovu 
odcházeli s jedinečným diváckým 
zážitkem. Velké poděkování tím-
to patří panu Františku Dostálovi, 
který nejen zajistil násadu ryb a po 
celý rok o ně příkladně pečoval, ale 
také profesionálním způsobem or-
ganizoval a řídil vlastní výlov. „Tak 
Petrův zdar, a třeba příští rok na 
viděnou“, loučila se s návštěvníky 
parta nadšenců, která výlov zorga-
nizovala.                              DR
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U pramene Vírského vánku 

REHABILITACE - MASÁŽE - AUTOPATIE 
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE - UBYTOVÁNÍ 

 
- odborná rehabilita ní terapie dle vaší diagnosy s využitím r zných 

technik a metod, reflexní zónová terapie na noze 
- masáž zad a šíje klasická a reflexní, relaxa ní a regenera ní masáž 

lávovými kameny celot lová, Breussova masáž páte e 
- kraniosakrální terapie - jemná energetická masáž, která funguje na 

principu využití cirkulace a pulsace mozkomíšního moku, je nejen 
velmi p íjemnou a relaxa ní metodou, ale hlavn  velmi ú innou 
lé ebnou a preventivní metodou na celou škálu zdravotních potíží  

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

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

- rekrea ní ubytování a týdenní rehabilita ní pobyty  
     

        cena 400,-K /1hod, DÁRKOVÉ POUKAZY  
 
        V nujte as svému t lu, nau te se mu naslouchat, a pe ujte o n j 
        s láskou a starostlivostí.  
 
   Kontakt: Veronika Jan ourková, Vír 29, tel. .: 737 565 080 
                     www.ubytovanivir.cz 

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31 

Stavební fi rma pracující v regionu Vysočina, přijme do trvalého 
pracovního poměru:

ZEDNÍKY
OBKLADAČE
TESAŘE   

Nástup dle dohody. Profesní životopis zasílejte na: 
kutra@staredo.cz, tel. 724 143 323

Požadavky: • vyučen v oboru
• praxe min. 3 roky
• dobré komunikační schopnosti 

Devítimístný automobil zjednoduší 
každodenní dopravu uživatelů Rosy

Personalistka žďárské Charity 
získala ocenění

Devět pracovnic a pracovníků 
Charit obdrželo v sobotu 31. října 
Cenu Charity ČR. Mezi nimi byla 
i personalistka a asistentka ředi-
telky Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou Renata Konečná. Toto 
ocenění je poděkováním a veřej-
ným uznáním za nelehkou a obě-
tavou práci pracovníků, dobrovol-
níků a podporovatelů Charity ČR. 

Ředitel Charity ČR Lukáš Cury-
lo připomněl, že Cena Charity ČR 
je spjata s inspirujícím odkazem 
sv. Vincence z Pauly, kněze, který 
svůj život zasvětil službě chudým. 
Poté již společně s prezidentem 
Charity ČR biskupem Pavlem Po-
sádem a zástupcem fi rmy T-Mobile 
Borisem Kučerou předali diplom, 
květinu a věcný dar každému z de-
víti nominovaným (každá z osmi 
římskokatolických diecézních 
Charit a Řeckokatolická charita 
nominují po jednom kandidátovi). 

Renatu Konečnou nominova-
lo vedení Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou za dlouholetý přínos 
pro tuto neziskovou organizaci, 
kde pracuje od roku 2007. Její prá-
ce se sestává z mnoha rozmanitých 
činností. Kromě vedení personální 
agendy má na starosti oblast bez-
pečnosti práce, komunikaci s úřa-
dem práce, správu vozového parku 
apod. 

A jak svou podřízenou hod-
notí ředitelka Charity Ing. Jana 

Zelená? „Renata je velmi svědo-
mitá a schopná maximálně vychá-
zet vstříc svým kolegům, je vždy 
připravena poskytnout potřebné 
informace, ochotná pomoci. V po-
zici personalistky vždy jedná velmi 
diskrétně, je „člověkem na svém 
místě“. Vzbuzuje velkou důvěru. 
K těm, kdo přichází na Charitu, 
je vždy vlídná, vstřícná, usměva-
vá, připravena podat pomocnou 
ruku.“

Informaci o vítězství přija-
la personalistka žďárské Charity 
s rozpaky. „Děkuji všem za důvě-
ru, kterou ve mě vložili. Velmi si 
toho vážím. Přesto by si tuto cenu 
zasloužil každý pracovník, který 
pracuje v naší organizaci za svou 
každodenní péči a lidskost vůči po-
třebným lidem. Všem pracovníkům 
Charity bych toto ocenění ze srdce 
přála,“ sdělila Renata Konečná.

Cena Charity ČR je udělová-
na od roku 2008. Letos poprvé 
se slavnostní předávání konalo v 
rámci 24. benefi čního koncertu 
Arcidiecézní charity Praha, kte-
rý se konal pod záštitou kardinála 
Dominika Duky, arcibiskupa praž-
ského. Výtěžek benefi čního kon-
certu je tradičně věnován na pod-
poru České nemocnice sv. Karla 
Lwangy v Ugandě.

Zdroj: www.charita.cz
Foto: Lubomír Kotek

Koncem října došlo v denním sta-
cionáři Rosa k předání nového deví-
timístného automobilu Volkswagen 
Crafter Combi. Automobil byl po-
řízen z fi nančních prostředků fondu 
Kraje Vysočina „Investujme v soci-
álních službách 2015“ a Tříkrálové 
sbírky. Nový vůz bude používán 
pro zajištění komfortní a bezpečné 
dopravy uživatelů s těžkým postiže-
ním do stacionáře nebo na jiná místa 
v rámci umožnění jejich kontaktu se 
společenským prostředím. 

Denní stacionář Rosa nabízí uži-
vatelům možnost každodenní dopra-
vy do stacionáře, která je pro některé 
uživatele velice ztížená, a to zejména 
pro nedostupnost bezbariérové hro-
madné dopravy v malých vesnicích 
či rodina 
uživatele 
nevlastní 
a u t o -
m o b i l 
nebo ne-
m o h o u 
pro svůj 
zdravot-
ní stav 
dopravu 
uživatele 
do sta-
cionáře 
zajistit. 
Mnohdy 

je důvodem i pracovní vytíženost 
rodičů. 

„Pokud bychom dopravu do sta-
cionáře nebyli schopni denně po-
skytnout, pro některé uživatele by to 
znamenalo znemožnění dostupnosti 
naší služby a jejich přítomnosti v 
Rose. V tuto chvíli probíhají na auto-
mobilu nezbytné úpravy pro převoz 
osob na vozíku. Využívat bychom ho 
měli začít od ledna 2016,“ říká Petra 
Königová, vedoucí stacionáře.

Automobil bude sloužit i k pře-
pravě uživatelů na různé kulturní a 
volnočasové akce, jako například 
výlety nebo sportovní akce.

Tým pracovníků 
denního stacionáře Rosa
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