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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ SRPEN - ZÁŘÍ 2022

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

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

1. 5. - 22. 11. - Putování s VODOMILEM Korunou Vysočiny Bystřicko

24. 6. - 30. 9. - Výstava modelů - Hrady a zámky v zrcadle stale  Městské muzeum BnP

6. - 12. 8. - Star  ilmfest Město BnP

7. - 13. 8. - ČAST - soustředění stolní tenis Sportovní hala BnP 

12. - 14. 8. - Vavřinecká pouť Bystřice nad Pernštejnem Město BnP

13. 8. 07:30 XVII. Memoriál Fr. Proseckého sen. Náměs   BnP

13. 8. 12:00 Rodinný den Dětský Majáles 2022 Ovál Lužánky BnP

13. 8. 17:00 Pohádky na Křížovicích - Dřevěné divadlo - O princi z knížky Křížovice

13. 8. 20:00 Prázdninová ROCKOTÉKA Ovál Lužánky BnP

13. - 19. 8. - Sokol BnP - soustředění šerm Sportovní hala BnP

14. 8. 17:00 Pohádky na Křížovicích - Pohádkové divadlo - Africká pohádka Křížovice

14. 8. 13:00 Setkání harmonikářů Kulturní dům Rovné

20. - 27. 8. - VKK Brno - soustředění volejbal Sportovní hala BnP

20. 8. - Malý svratecký maraton Vír

20. 8. 06:00 Rybářské závody Argen  na Rybník Argen  na

20. 8. 17:00 Pohádky na Křížovicích - Jakub Folvarčný - Vlk a hlad Křížovice

20. - 21. 8. - Slavnos   sklizně na Edenu Centrum Eden BnP

20. 8. 17:00 Wůdštok v amfi tyjátru Amfi teátr BnP

21. 8. 17:00 Pohádky na Křížovicích - Divadelní uskupení Jaromír - Lampa pana Aladina Křížovice

27. 8. 15:30 Folkové náměs  čko Amfi teátr BnP

4. 9. 14:00 Cesta kolem světa Dům dě   a mládeže BnP

9. 9. - Bystřický den horníků Město Bystřice n. P.

10. 9. 12:30 Hry bez hranic Štěpánov nad Svratkou 

KRÁTKÁ REKAPITULACE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018  2022
V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Park miniatur Amfi teátr na náměs  Skluzavka na koupališ  

Tři kříže Lesní stezka v kopci Hora Rozšíření hřbitova
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Rok / Datum konání ZM  

 
2018  2019  2020  2021  2022  

Jméno 
zzastupitele 

31.10.  19.12.  13. 2.  13.3.  12.6.  11.9.  27.11  18.12.  12.2.  18.3.  17.6.  16.9.  25.11.  16.12.  17.3.  16.6.  15.9.  10.11.  15.12.  16.3.  15.6.  21  

Bouček Alois Mgr.  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 21  

Cisár Vladimír PhDr.  / / X / X / / / / / / / / / / X / / / X / 17  
Čechová Jitka Mgr. 
BBc. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 21  

Dvořák Petr MVDr.  / / X / / / / / / X / / / / / X / / / / / 18  

Hanzlík Petr  / / X / / / / / / / / / / / / / / / / X / 19  

Horák Martin Mgr.  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 21  
Humpolíčková Soňa 
BBc. 

/ / / / / X / / / X / / X X X / / / / / / 16  

Königová Petra Bc.  / / / / / / / / X X X / X X / / / / X / X 14  

Mašík Zdeněk Ing.  / / / / / X X / / / / X / / / X X / / / / 16  

Melník Josef MUDr.  / / / / / / / / / / / / X / / / / / / / / 20  

Mičín Václav Ing.  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 21  
Moncmanová Vlasta 
MMgr. 

/ / / / / / X / / / / / / / / / / / / / / 20  

Nemrah Hicham Ing.  / / / / / / / / / / / / X / / / / X / / / 19  

Neterda Michal Mgr.  / / / / / / / / / X / / / X / / / X / / / 18  

Novák Miroslav Mgr.  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 21  

Novotný Vít Ing.  / / X / / X X / / X / X X X X / X X / X / 10  

Ondra Emil Ing.  / X / / / / / X / X / / / / / / / / / / / 18  

Pačiska Karel Ing.  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 21  

Rudoš Jaroslav Ing.  / / / / / / / / / X / / / / / / / / / / / 20  

Samek Josef Ing.  / / / / / / / / / X / / / / / X X / / X / 17  

Soukop Josef  / / / / / / / / / / / X / / / / X / / / / 19  

Tulis Antonín  / / X / / / / / / / / / / / / / / / / / / 20  

Pečinková Hanička  / / / / / / / / / / / / / / / X / / / / / 20  

Docházka radních od 
16. 11. 2018 do 28. 6. 2022. 

Počet zasedání 62

Účast zastupitelstva 2018 - 2022
STATISTIKA DOCHÁZKY ZASTUPITELŮ A RADNÍCH VE VOLEBNÍM OBDOBÍ

Rekonstrukce ulice Okružní

Chodník pod Horou

Podchod pod silnicí I/19 Cvičebna judaRybník Voje  n 

Přechod přes koleje Skautská klubovna

PŘÍJMENÍ  JMÉNO Účast % 

Pačiska Karel, Ing. 55 89 
Horák Martin, Mgr. 59 95 
Bouček Alois, Mgr. 58 94 
Mičín Václav, Ing. 61 98 
Moncmanová Vlasta, Mgr. 59 95 
Novák Miroslav, Mgr. 59 95 
Ondra Emil, Ing. 58 94 

Cyklostezka do DomanínaChodník Lesoňovice
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SOCHY A VÝTVARNÁ DÍLA BYSTŘICKA - 30

Ve sklepních prostorách Městského muzea Bystřice n. P. naleznete 
u expozice Uran na Vysočině v malém výklenku sošku sv. Barbory. Jed-
ná se o kopii sochy, kterou získal Z. Cimala darem od K. Engliše, maji-
tele grafi tových dolů 
v obci Velké Tresné, 
a věnoval ji do mu-
zea. Socha zobrazuje 
sv. Barboru se svými 
tradičními atributy. 
V rukách drží rato-
lest (symbol mučed-
nictví), dále věž se 
třemi prolomenými 
okny (symbolizující 
její životní příběh 
a úctu k Nejsvětější 
Trojici) a u nohou má 
umístěné dělo. 

Sv. Barbora byla 
patronkou horní-
ků, dělostřelců a 
ochránkyně při mo-
rových epidemiích.

 -red-

Socha sv. Barbory

ZPRÁVY Z MĚSTA, SOUTĚŽE

S Vodomilem Korunou Vysočiny
1. května odstartoval již XVI. ročník vědomostní a poznávací soutěže "S Vodomilem Korunou Vysočiny". V letošním roce se pod  tulem soutěže sta-
ly TAJEMNÉ ARTEFAKTY MUZEÍ. Putování má pět zastávek se stejným počtem razítkovacích míst i otázek a my Vám je postupně všechny představíme. 
V tomto čísle Vás zveme do Depozitu Veterán TATRA klubu - pana Fran  ška Proseckého.

Depozit muzeum Veterán Tatra 
klub naleznete v budově bývalého 

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice n. P., 566 590 311

e-mail: p osta@bystricenp.cz, ID datové schránky: b3mbs36

VYHLAŠUJE
(dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků, v platném znění)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou

úředníka/úřednice MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
zařazeného do Odboru správy majetku a inves  c

Druh práce a místo výkonu práce:
-  úředník/úřednice Odboru správy majetku a inves  c MěÚ Bystřice 

nad Pernštejnem s úvazkem 1,0
-  pracovní poměr na dobu neurčitou
-  místo výkonu práce v Bystřici nad Pernštejnem
-  náplní pracovního místa je zejména:

• zabezpečení oprav a udržování majetku města (městský mobiliář, 
dětská hřiště aj.)

• smluvní zajištění pronájmu majetku města dle příslušných inter-
ních předpisů města

• výkon státní správy na úseku památkové péče pro katastrální 
území spadající do působnos   Odboru územního plánování a sta-
vebního řádu MěÚ Bystřice n. P. (správní území ORP Bystřice nad 
Pernštejnem)

• spoluúčast na řízení dotací přijatých městem Bystřice nad Pern-
štejnem, součinnost s fi rmami zajišťujícími administraci dotací

Požadavky:
- SŠ nebo vyšší vzdělání
- vzdělání ekonomického směru výhodou 
- praxe na pozici s podobným zaměřením výhodou
- znalost základních zákonů v oblas   samosprávy a správy obecní-

ho majetku
- znalost ekonomické legisla  vy výhodou
- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Offi  ce)
- samostatnost, komunika  vnost
- pozi  vní a ak  vní přístup k práci a řešení problémů
- časová fl exibilita
- řidičský průkaz skupiny B
- morální bezúhonnost
Předpokládaný termín nástupu: 01.11.2022
Bližší informace: h  ps://www.bystricenp.cz/?tab=uredni-deska
Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle 

předchozích bodů poštou na adresu Městský úřad Bystřice nad 
Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem nebo 
prostřednictvím datové schránky (ID DS - b3mbs36) nebo osob-
ně na podatelně Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem; 
obálku označte – „k rukám tajemníka“ a heslem „Výběrové řízení 
Odbor správy majetku a inves  c – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 31. 08. 2022
Kontaktní pracovník: Ing. Aleš Sitař, vedoucí odboru správy majetku 

a inves  c, telefon: 566 590 320, e-mail: ales.sitar@bystricenp.cz 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové 
řízení bez výběru uchazeče.

lihovaru, kde je možné zhlédnout auta - veterány, šlapací 
au  čka, hračky a tema  cké doplňky pro malé i velké auto-
mobilisty. Majitel Fran  šek Prosecký je milovníkem znač-
ky TATRA, dlouhodobým sběratelem a nadšencem. Jak 
sám říká, jedná se o „namačkanější“ muzeum, kde má kaž-
dé auto známý svůj původ i životopis. Vchod do Depozit 
muzea je z ulice Na Vyhlídce, opro   číslu popisnému 128.
OTEVŘENO :  květen - září: pouze víkendy od  10:00 - 17:00
       červenec - srpen: každý den 10:00 - 17:00
Mimo tuto dobu je možná domluva na tel.: 603 506 442 
nebo 603 274 769, e-mail:prosecky.tatra@worldonline.cz

                                        -red-

Upozorňuji zájemce o program univerzity tře  ho věku, 
že první přednáška po prázdninách na téma Zábav-
ná historie fi lmu se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022 
ve 13:00 hodin v zasedací místnos   městského úřadu. 
Celý program U3V na období září až prosinec 2022 při-
neseme v zářijovém měsíčníku Bystřicko.    Eva Špatková

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
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SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 
S Instagramem po Koruně 

Vysočiny - díl 8
POZNEJ BYSTŘICKO

ZA SINGLETRACKY 
DO KORUNY VYSOČINY

Patříte mezi vášnivé cyklisty a chtěli 
byste vyzkoušet něco trochu jiného? 
Pokud máte rádi adrenalin, vyrazte 
na stezku po úzké lesní ces  čce plné 
zatáček, kořenů a prudkých sjezdů. 
Stále oblíbenější singletracky najde-
te už na mnoha místech. Přijeďte 
objevit ty, které se nachází v Koruně 
Vysočiny. Tady na Vás kromě nád-
herné přírody plné kopců a okouzlu-
jících výhledů čekají i perfektní trasy 
vhodné jak pro začátečníky, tak pro-
fesionální jezdce. 

Co je singletrack
Singletrack, singletrail, případně 

počeštělý výraz singltrek. Všechny 
názvy popisují jeden a ten samý druh 
zábavy, který u nás postupně získává 
na popularitě. Jde o přírodní jedno-
směrné tratě akorát tak široké pro 
jedno kolo. Tyto stezky maximálně 
využívají terén, ve kterém jsou po-

staveny. Většinou jde o zvlněný profi l 
a jezdí se v lesích. Singletracky mají 
různé ob  žnos   – od tras pro dě   až 
po stezky s ostrými klopenými zatáč-
kami, terénními vlnami, překážkami 
či strmými sjezdy, které zvládnou jen 
zkušení jezdci milující adrenalin. Pri-
oritou je však bezpečnost a také co 
nejmenší zásah do životního prostře-
dí. Autoři se snaží, aby při budování, 
užívání a údržbě docházelo k co nej-
menšímu poškozování okolí. 

Profesionální tratě v Cyklo aréně 
Vysočina a krásné sjezdy u Víru

V blízkos   Nového Města na Mo-
ravě, přímo v centru unikátní přírody, 
se nachází Cyklo aréna Vysočina. 
Tady kromě silničních okruhů na-

jdete krásné 
s i n g l e t r a c k y 
o celkové dél-
ce přes 30 km 
v pě   stupních 
ob  žnos  . Ide-
ální stezku si tak 
vybere opravdu 
každý – začáteč-
ník i profesionál-
ní jezdec. Autory 
projektu jsou 
členové organi-
začního výbo-

ru Světového poháru horských kol 
Lukáš Vlach a Jan Skřička. Ti stezky 
navrhli tak, aby si adrenalinovou jíz-
du v přírodě mohla užít co nejširší 
skupina cyklistů.  Najdete zde tech-
nicky nenáročné, zábavné a bezpeč-
né stezky pro dě  , přírodní stezky 
pro handicapované cyklisty sjízdné 
na kolečkovém křesle nebo handbi-
ku, ale současně i skutečně náročné 
traily pro zkušené bikery, které svojí 
ob  žnos   vycházejí z aktuálních 
trendů stavby tra   ve Světovém po-
háru horských kol. Všechny stezky 
jsou přehledně označené, nemu-
síte se tak bát, že zabloudíte nebo 
omylem najedete na moc náročnou 
trasu. Nejlehčí trať pro začínající 
jezdce je značena modře. Náročnost 
stoupá přes červenou, oranžovou 
až po černou stezku s extrémními 
pasážemi. Fialová značí stezku pro 
dě  , zelená pro handbiky a vozíčky. 
Označeny jsou i všechny technické 
pasáže a případné objížďky, pokud 
byste se na proje   necí  li dostateč-
ně jis  . Kompletní mapy stezek jsou 
k dispozici na Informačním centru 
v Novém Městě n. M., na recepci ho-
telu Ski nebo v bufetu pod lanovkou 
na Harusově kopci. Vydat se vyzkou-
šet místní tratě můžete kdykoliv do 

konce října. Naopak téměř celoročně 
si v Cyklo aréně můžete vyzkoušet 
pumptrack. Uměle vytvořený okruh 
tvořený vlnami a klopenými zatáčka-
mi projedete „pumpováním“ na kole, 
koloběžce nebo skateboardu. Zajet 
můžete také do Bystřice n. P., ale tady 
je trať vhodná jen pro kola. 

Další krásné trasy najdete v okolí 
vodní nádrže Vír, která se nachá-
zí na řece Svratce. Užijte si sjezd 
z vyhlášené skalní vyhlídky Klubači-
ce nebo oboustranný přírodní trail 
s transfery po polních cestách mířící 
na zříceninu hradu Zubštejn. Vzhle-
dem k tomu, že je celá oblast okolo 
nádrže velmi oblíbená, buďte při 
sjezdu ohleduplní k turistům, které 
budete po cestě potkávat. Zkušeněj-
ší jezdci si užijí prudký sjezd od skal-
ní vyhlídky Sokolí skála, podle které 
je stezka pojmenovaná Sokolí trail. 
V prostřední čás   můžete pro zpest-
ření odbočit na enduro pasáž, která 
je ale náročná, a proto doporučuje-
me, abyste si ji předem prošli. Havlův 
trail je vhodný i pro méně zkušené 
jezdce, kteří si mohou ob  žnější sjezd 
vyzkoušet v rámci nové odbočky 
vedoucí přes očištěnou skalku. Obě 
stezky byly v poslední době kvůli ka-
lamitnímu stavu lesa uzavřeny, ale 
nadšenci z Víru si mákli a připravili 
nové pasáže, kde nechybí skoky ani 
obávaná kladina.  

Více na www.korunavysociny.cz

Pozorujete rádi hvěz-
dy, baví Vás noční 
obloha a zajímá Vás 
všechno, co normálně 
neuvidíte. Tak si zapiš-
te do diářů červeným 
fi xem, že v noci z 12. 
na 13. srpna bude na 
nebi docela veselo. 
Tuto noc bude to  ž 
vrcholit tradiční roj 
„padajících hvězd” 
jménem Perseidy. Ten-
tokrát bude tato podívaná ale troš-
ku komplikovanější, jelikož v první 
polovině noci bude trochu vyrušo-
vat Měsíc, takže budou vidět jen ty 
nejnápadnější meteory. Tuhle show 
navíc zpestří jasně viditelné planety 
Jupiter, Saturn a Mars. A pokud ješ-
tě nevíte, kde by bylo nejlepší tohle 

všechno pozorovat, můžete vyrazit 
v Bystřici ke Třem křížům, které 
najdete na vrcholu bývalé sjezdov-
ky. Odtud budete nebi zkrátka blíž 
a ani Vás nebude rušit světelný 
smog. Pochlubte se pak do stories 
a u fotek nezapomeňte označit 
@mestobystricenadpernstejnem 
a @korunavysociny.                                 -mm-

Co nového v Muzeu veteránů 
u Fran  ška Proseckého? 

Když se řekne 
Tatra, každý si 
hned představí 
pořádná auta, 
která jsou vylo-
ženě mužskou 
záležitos  . Jenže 

u Fran  ška Proseckého najdete také 
tyto zvláštní exponáty. Jedná o šicí 
stroje značky Tatra. Pokud čekáte 

ale šicí stroj v podobě tatrováckého motoru 
s tradičním bílo červeným logem, musíme Vás 
zklamat. Tyhle mašinky dovezl Fran  šek až 
z Polska, jedná se tedy pravděpodobně o pol-
skou výrobu. Šilo se na nich v období od 1920, 
to je ten s li  novým stojanem, až do roku 1950,  
ten ve dřevěné skřínce. Pro zpestření výstavy 
jeden stroj přetvořil ve fi rmě Dekorace - 
Roman Chy  l z Všechovic na model Tatry 11.
                                                                              -mm-

Pouze devět našich čtenářů pozna-
lo, že na leteckém snímku z minu-
lého čísla se nachází cesta kolem 
rybníků z Bystřice do Ždánic, která 
má název Rácová. Pokud jste tudy 
ještě nešli, tak to zkuste, je to krás-
ná a klidná cesta, která Vás dove-
de klidně až na rozhlednu Karasín. 
Šťastnou výherkyní se stala paní 
Iveta Pečínková, gratulujeme. 

V srpnovém čísle bude hádanka 
určitě o poznání lehčí, třeba už jen 
z toho důvodu, že spousta z Vás 
kolem tohoto místa často chodí. 
Odpovědi posílejte jako vždy na 
e-mail: info@bystricenp.cz a to do 
15. srpna 2022. Napište, kde se toto 
místo nachází a k čemu slouží. Bu-
deme se těšit na Vaše odpovědi.

-red-
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PROJEKT TOVÁRNA VÍR
Rozhovor s Davidem Matuškou

Cestou k Vírské přehradě nedaleko 
ledové stěny Vás možná překvapí 
stavební ruch. Pokud to ještě nevíte, 
tak zchátralý areál opuštěné továrny 
Ro  er změnil po téměř dese   letech 
svého majitele, kterým se na konci 
ledna stala společnost Údolí Svrat-
ky a.s. A co se tu všechno bude dít, 
nám prozradil v krátkém rozhovoru 
projektový manažer David Matuška. 
 Když se řekne David Matuška, 
spousta lidí si okamžitě vybaví le-
dovou stěnu ve Víru. Co všechno 
tedy máte na starost a kde je mož-
né Vás potkat? 

Ledová stěna je opravdová histo-
rie a od té doby se naše ak  vity v re-
gionu hodně rozrostly. Otevřeli jsme 
půjčovnu sportovního vybavení Ad-
rex Base Camp, vybudovali několik 
kilometrů trailů a v roce 2020 jsme 
otevřeli hotel Forest Resort. Každo-
pádně momentálně jsme na 100% 
angažovaní ve vírské továrně.
 Kde, kdy a hlavně jak se zrodil 
„Projekt Továrna Vír“? 

Továrna ve Víru je pro mě, vír-
ského rodáka, srdcovou záležitos  , 
takže když se objevila v roce 2020 
na realitních portálech, okamžitě 
jsme začali přemýšlet co a za jakých 
podmínek by bylo v bývalém areálu 
možné realizovat. V roce 2021 pak 
původní majitel výrazně snížil cenu 
a objevilo se hned několik zájemců. 
Bylo nám jasné, že pokud areál ne-
koupíme my, budeme se dalších X 
let dívat na chátrající budovy sloužící 
jako sklady nebo jako prostor pro 

těžbu kryptoměn. Za daných pod-
mínek již nebylo co řešit. Podepsali 
jsme rezervační smlouvu a začali ře-
šit projektování, fi nancování a další 
navazující záležitos  . V areálu ale 
plánujeme realizovat vlastně jen to, 
o čem jsme dlouhou dobu jen snili 
a pro co nám ve Víru chyběl potřeb-
ný prostor. Teď máme prostoru více 
než dost :-)
 Na Facebooku proběhlo  po-
vání, co se místo továrny Ro  er 
vybuduje. Já jsem tajně doufal v zá-
vodiště FPV dronů, to ale nevyšlo. 
Co zde tedy na budoucí návštěvní-
ky čeká? 

Drony by se do areálu bezesporu 
hodily, ale my se budeme raději dr-
žet oblas  , kterým rozumíme. Záro-
veň je pro nás důležité, aby továrna 
nefungovala jen v hlavní letní a zimní 

sezóně, ale aby přinášela prospěch 
celému regionu. V celém projektu 
také hodně rezonuje myšlenka ob-
novitelných zdrojů a dlouhodobé 
udržitelnos  , což je podle našeho 
názoru jedno z klíčových témat bu-
doucnos  . V areálu vyroste několik 
bytů pro trvalé bydlení, apartmány, 
tříhvězdičkový hotel, konferenční 
centrum, restaurace, wellness, hyd-
roponická farma, rybí sádky, obchod 
s přebytky naší produkce a řada dal-
ších zajímavos  , které jsou momen-
tálně ve fázi projektování. Již nyní 
funguje hydroelektrárna a brzy ote-
vřeme nový Adrex Base Camp s půj-
čovnou kol, ferratového vybavení a 
test centrem sportovního materiálu.
Máte nějakou představu, kdy se 
poprvé slavnostně otevřou brány 
Továrny Vír? 

Asi Vás zklamu, ale žádný ta-
kový termín neplánujeme. Naším 
záměrem je postupné spouštění 
jednotlivých ak  vit, takže namísto 
jedné velké oslavy se bude jednat asi 
o řadu menších, komornějších oslav 
:-) Každopádně i na ně jste zváni!
 Na tak velkém projektu určitě 
nemůžete pracovat sám, jak velký 
tým je potřeba k přestavbě jedné 
staré továrny? 

Snažíme se pracovat v minimalis-
 ckém týmu, i tak už se ale na pro-

jektu podílí více než desítka lidí. Tým 
se bude průběžně rozrůstat, jakmile 
se naplno rozběhnou stavební práce. 
Setkal jste se také s nega  vním 
názorem na tuto přestavbu? 

Občas ano, ale většinou vychází 
z nedostatku informací nebo z fám 
a pomluv. Celý projekt se snažíme 
realizovat tak, aby byl šetrný k okolí 
a ohleduplný k potřebám místních 
občanů. Pokud by i tak někdo měl 
dotazy nebo pochybnos  , stačí se 
ozvat. Vše se dá řešit smírem a ke 
vzájemné spokojenos  .
Je něco, na co byste nalákal ná-
vštěvníky do Víru během srpna? 

Ve Víru je krásně pořád, ale po-
kud bych se měl zaměřit konkrétně 
na srpen, tak určitě na Malý svra-
tecký maraton, který proběhne 
20. 8. 2022. Co se týče areálu to-
várny, pak v srpnu budeme otevírat 
nový Adrex Base Camp. Přesný ter-
mín ale za  m není stanoven.

Mockrát děkuji za Váš čas a přeji, 
ať se přestavba vydaří.                -mm-

Slovo energie je v současné době 
velmi skloňované a výrazně ovliv-
ňuje peněženku každého z nás. Bys-
třice má výhodu, že vlastní téměř 
2  síce bytů, které vytápí dosud lev-
ným teplem z biomasové kotelny. 
Občanů, kteří bydlí na sídliš  ch, se 
proto zdražování tepla za  m nedo-
týká. Vedení města se ale výhledem 
energe  ky městských zařízení příliš 
nezabývá a ujíždí nám vlak. 

Téměř sto milionů korun za pro-
dané energe  cké akcie bylo utrace-
no za dlouhodobě prioritní podporu 
sportu, předražený zimní stadion, 
Eden apod. a město nevyužilo ani 
rok 2010, kdy byly obce podporo-
vány a dostávaly na vybudování 
fotovoltaických elektráren dotace. 
Na sportovní hale například vychá-
zela FVE s návratnos   3,5 roku! Hala 
má vysokou spotřebu elektřiny a z 
velké čás   si ji mohla vyrábět sama. 
Podobně se opus  la myšlenka vy-
budovat v biomasové kotelně koge-
neraci (výrobu elektřiny a tepla) na 
biomasu a místo toho se v kotelně 
umožnilo vybudovat kogeneraci 
soukromé fi rmě, ale z plynu. 

Městská kotelna dosud využívá 
odpadní teplo z plynové kogene-
race, ale v letošní zimě hrozí, že 

Energe  ka by nyní měla být prioritou 
tato forma výroby elektřiny a tepla 
bude z důvodu nedostatku plynu 
zakázána. Lesy na Vysočině jsou po 
kalamitě značně zdevastovány, a tak 
i štěpka bude dražší. Podle původní-
ho záměru mělo nyní na městských 
pozemcích vyrůstat 500-600 ha 
rychlerostoucích dřevin a kotel-
na mohla být trvale zabezpečena 
z vlastních zdrojů. Tento záměr byl 
před několika lety v  chos   opuštěn 
a městské pozemky jsou nevýhodně 
pronajímány v souvislos   se ztráto-
vým provozem Edenu.

Vzhledem k současné situaci bych 
předpokládal, že vedení města pře-
hodno   svoji hlavní prioritu, kterou 
je přestavba kabin a tribuny fotbalo-
vého stadionu za téměř 40 milionů 
korun, na urychlenou výstavbu FVE 
na střechách městských domů tak, 
jako to mají už dvanáct let v jiných 
městech (Žďár n. S., Boskovice atd.). 
Bohužel se tak nestalo a výstavba 
FVE je za  m jen ve fázi představ 
a i vzhledem k nedostatku kompo-
nent na trhu to bude i v případě zá-
jmu ještě běh na dlouhou trať. 

Zdražování energií v mnohem 
větší míře už teď cí   občané bydlící 
v rodinných domcích. Mění uhelné 
kotle, vytápění plynem se stává ne-

udržitelné a ani instalace tepelných 
čerpadel společně s FVE není bez 
problémů. V České republice si to  ž 
energe  cké společnos   prosadily 
tzv. „měření po fázích“. Malé do-
movní FVE tak mohou většinu své 
vyrobené energie dodávat za deset-
níky do distribuční soustavy a při-
tom ve stejné době odebírají z jiné 
fáze desetkrát dražší energii ze sítě. 
Podobně to funguje z celé Evropy 

jen v Albánii. Ekologizace topení tak 
musí být ještě spojena se složitou 
op  malizací, tak, aby se inves  ce 
staly do 10 let návratnými. 

Doufám, že vedení města urych-
leně přehodno   své priority a vyu-
žije jedinečného potenciálu, který 
představuje vlastnictví bytů, tepel-
né soustavy a vlastních pozemků ve 
prospěch svých občanů.

Vít Novotný, zastupitel

INFOROČENKA NA WEBU
Z důvodu četných dotazů ohledně nové inforočenky na rok 2022-2023 
jsme se rozhodli Vás touto cestou informovat, že pro toto období bude 
inforočenka vydána na podzim roku 2022 a bude distribuována tak, jak 
tomu bylo doposud. Její aktuální podobu můžete nalézt na webu měs-
ta Bystřice nad Pernštejnem – www.bystricenp.cz, odkud si ji můžete 
pro sebe nebo své blízké vy  sknout. Zde naleznete aktuální informace 
vždy k určitému datu.                                                                                         -red-

BYSTŘICKO
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách

www.bystricenp.cz/noviny-bystricko
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O nových zvonech pro Bystřici nad Pernštejnem a Domanín
 v historickém kontextu i aktuálních souvislostech (dokončení)

STÁVAL NAD BYSTŘICÍ SKŘIPEC?

U prostředního nového zvonu Václav 
(o váze cca 310 kg, průměru 79,5 cm 
a ladění C2) opět nahoře: * ŠTĚDROS-
TÍ DÁRCŮ ULIL MICHAL VOTRUBA V 
MYSLKOVICÍCH * L. P. 2022

Na těle tohoto zvonu je zmíněný 
atribut plamenné orlice a na pro  leh-
lé straně opět znak farnos  . Věnec 
(dolní okraj) pak obsahuje text oddě-
lený kříži a umístěný rovněž tak, aby 
modlitba spočívala většinově přímo 
pod atributem a původce pod zna-
kem: + SVATÝ VÁCLAVE, NEDEJ ZAHY-
NOUT NÁM ANI BUDOUCÍM, SKRZE 
KRISTA NAŠEHO PÁNA + FARNOST 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM. 

Nejmenší nový zvon Cyril a Meto-
děj (o váze cca 215 kg, průměru 71 
cm a ladění D2), pořízený s význam-
ným přispěním města, se samo-
zřejmě výzdobou odlišuje použi  m 

městského znaku a změnou původ-
ce. Takže nahoře nese nápis: * PÉČÍ 
MĚSTA ULIL MICHAL VOTRUBA V 
MYSLKOVICÍCH * L. P. 2022

Tělo zvonu zdobí atribut patriarší-
ho kříže a na pro  lehlé straně znak 
města, přičemž text na věnci (dol-
ním okraji zvonu) spočívá čás   mod-
litby opět pod atributem a názvem 
původce pod městským znakem, 
tak jako u předešlých dvou větších 
nových zvonů: + SVATÝ CYRILE A 
SVATÝ METODĚJI, ZVĚSTUJTE NÁM 
KRISTA NAŠEHO PÁNA + MĚSTO 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Dáli Bůh, vše se s jeho pomocí, 

samozřejmě i dárců a zodpověd-
ných osob, podaří. Dne 26. 3. 2022 
byly odlity oba menší zvony, s dra-
ma  čtějším průběhem Václav, poté 
bez problémů Cyril a Metoděj. Dne 

14. 5. 2022 pak nej-
větší zvon Barbo-
ra.

Svědky odlévání 
bylo i několik bys-
třických farníků, 
shodujících se na 
tom, že se jednalo 
o velice silný záži-
tek jak po efektní 
technické stránce, 
tak především cel-
kovou symbolic-
kou atmosférou. 
Někteří do roztavené zvonoviny 
(o teplotě přes  síc stupňů celsia), 
těsně před odli  m Barbory, také 
vhodili své osobní stříbrné a zlaté 
devocionálie (mariánský medai-
lonek a dva křížky, tvarově tzv. 
la  nský i řecký). Bývalo to  ž v mi-
nulos   dobrým zvykem, především 
ze strany bohatších zbožných žen, 
přidávat do zvonoviny tehdejší 
platné stříbrné mince, což samo-
zřejmě současná (kovová Fe) měna 
neumožňuje. Přítomen byl shodou 
okolnos   i reportér Českého roz-
hlasu, takže kromě soukromých 
fotografi í a videí byl pořízen a veřej-
ně odvysílán též krátký rozhlasový 
záznam.

Zaslané zprávy od pana zvonaře 
svědčí o podařeném odli   z hlediska 
požadovaných tónů i celkové kvality 
odlitků, které jsou nyní povrchově 
fi nálně upravovány (čištěny, brouše-
ny, leštěny i pa  novány).

K odli   těchto tří nových bys-
třických zvonů tak došlo v době 
kolem letošních Velikonoc, což byl 

nejvhodnější a velmi symbolický 
čas. Ostatně i poslední válečné re-
kvírování proběhlo právě na Zelený 
čtvrtek v roce 1942.

Po osmdesá   letech (neladící-
ho) provizoria tak bude bystřická 
zvonová soustava konečně opět 
kompletní a dokonale funkční. Slav-
nostní žehnání (i s instalací) by mělo 
proběhnout ve druhé polovině října 
2022, kdy se slaví tzv. posvícení (čili 
posvěcení kostela), včetně návra-
tu nejstaršího bystřického zvonu 
do hřbitovního kostela. Současně 
bude zajištěno veškeré technické 
zabezpečení a ovládání. Kéž se tak 
stane …

Na zhotovení zvonů je možné 
přispět jakoukoliv částkou a o potvr-
zení (darovací smlouvu) za poskyt-
nuté dary můžete požádat p. faráře, 
bystrice@dieceze.cz č.ú.: 162 125 
9319/0800, více na www.fabys.cz.

Děkujeme všem, kteří již tento 
projekt podpořili.

Zdeněk Kubík

Slavnostní otevření Bystřického 
parku miniatur - venkovní expozice 

Městského muzea Bystřice n. P.
Název bystřické ulice Na Skřipci se 
na první pohled zdá být odvozen od 
středověkého mučicího stroje. Jak už 
to však bývá, skutečnost je mnohem 
prozaičtější.

Již v roce 1552 se v městských lis-
 nách objevuje ulice Pod Chřibcem, 

dnešní Koželužská (díky bystřickému 
rodákovi Antonínu Bočkovi našla tato 
ulice své místo i v dodatkové čás   
pátého dílu Jungmannova Slovníku 
česko-německého). Její název je od-
vozen od staročeského podstatného 
jména chřib (kopec, vršek, pahorek), 
konkrétně od jeho zdrobnělé podo-
by chřibec. V nářečí kolem Bystřice 
se chřib začal postupem času vyslo-
vovat jako křib nebo kříb. V blízkém 
okolí města najdeme hned několik 
kopců s  mto názvem, namátkou v 
Písečném, Dalečíně, Lísku, Věcově, 
Zubří, Mirošově, v Ujčově nebo nad 
Hodonínem. Jak postupem času zani-
kalo povědomí o původním významu 
slova křib, otevírala se cesta k pro-
měně křibce na skřipec. Svou úlohu 
sehrála v řadě nepřímých pádů spo-
doba znělos  , kvůli níž se vyslovovalo 

u křibce či ke křibci jako u křipce a ke 
křipci, jistou roli patrně měla i před-
ložková vazba jít s křibce. 

Máme před sebou ukázkový pří-
klad tzv. lidové etymologie, jež se 
mimo jiné projevuje snahou přiřadil 
slovo s neprůhledným původem ke 
skupině slov alespoň zdánlivě příbuz-
ných. Většina lidí si dnes proto spojí 
pokrytce spíše se slovesem pokrýt 
místo s původním řeckým hypokrités 
a hřbitov se slovesem pohřbít místo 
s původním německým Friedhof (ve 
staré češ  ně břítov). Dokladem život-
nos   lidové etymologie je koneckon-
ců i rozmáhající se psaní protěžovat 
místo správného protežovat, které 
toto sloveso nenáležitě spojuje se 
slovy  ha nebo těžký, ačkoliv jde o 
přejímku z francouzského protéger 
(chránit, podporovat).

Stával tedy nad Bystřicí skřipec? 
Vyloučit to nelze, i když je to málo 
pravděpodobné. Jisté naopak je, že 
ulice Na Skřipci nemá nic společného 
s obávaným mučidlem, ale je to do-
cela obyčejná ulice Na Kopečku.

Jan Pulkrábek

S myšlenkou na vytvoření parku 
přišel před více než pě   lety ředi-
tel muzea Vladimír Cisár, samotné 
realizace parku se ujal výtvarník 
Zdeněk Brachtl. Během pě   let bylo 
vytvořeno 16 modelů hradů a kláš-
terů. A po pě  letém úsilí byla dne 
30. června 2022 ve 14 hodin slavnost-
ně otevřena nová venkovní expozice 
muzea – Bystřický park miniatur. 

Program celé akce byl poměrně 
nabitý, a protože se jednalo o po-
slední školní den, byl zaměřen hlav-
ně na dě  . Pro ně byly připraveny 
mobilní lanové překážky, malování 

na obličej, samy si mohly vyzkoušet 
lukostřelbu, žonglování a velice ob-
líbenou atrakcí se pak stal skákací 
hrad. Velkou radost udělalo diva-
delní představení pana Hrubce, do 
kterého se zapojily nejen dě  . Poté 
následoval šermířský souboj skupiny 
Vyděděnci, při kterém se všem tajil 
dech. Všichni netrpělivě čekali i na 
odhalení sochy Viléma II. z Pernštej-
na, kterou vytvořil pan Lukáš Fen-
drych. Socha sklidila velký úspěch a 
skvěle zapadá do celkové koncepce 
parku miniatur. Dospělí se dobře ba-
vili při zkoušení jízdy na pumptrac-
kové dráze. A vyzkoušeli si, že je to 
opravdové umění celou jízdu ustát. 

A protože nám přálo i počasí, tak 
všichni návštěvníci uvítali občers-
tvení, kde si mohli koupit něco na 
osvěžení.

Věříme, že Bystřický park miniatur 
bude i nadále hojně navštěvován a 
bude dělat radost dětem i dospělým. 

-muzeum- 
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Městská knihovna informujeMěstská knihovna informuje
Našim čtenářům opět nabízíme malý výběr z nově zakoupených knih.

Poslední školní den 
byl pro některé žáky 
a pedagogy naší 
ZUŠ obzvláště svá-
tečním. Byli to  ž 
pozváni k starostovi 
Města Bystřice n. P.
jako poděkování za 
vynikající reprezen-
taci Města v ústřed-
ních kolech soutěží 
MŠMT. Pozvání přija-
li Inka Pospíšilová za 
DPS Pramen – Zlaté 
pásmo v Uničově se 
zástupci Matyldou 
Stehlíkovou a Pav-
lem Beranem a za 
3. místo v sólovém 
zpěvu v Turnově 
Mar  n Uher. Za 2. 
místo ve hře na trub-
ku v Praze Tadeáš 
Polách a jeho pan 
učitel Štěpán Husák a za Smyčco-
vý orchestr N. Kyjovského, který 
v Olomouci obdržel  3. místo, di-
rigentka Lenka Macháčková a ve-
doucí  1. houslí Marie Juračková. 
Společně s nimi přišla i klavíristka 
Markéta Justová a ředitelka ZUŠ 
Milada Krásenská. Kromě pana 

starosty K. Pačisky se žáci setkali i 
s dalšími představiteli města, kte-
ří nešetřili slovy chvály a potěšení 
nad jejich výbornými výsledky. 
Závěrem milého setkání všichni 
dostali malou pozornost a přání, 
aby se jim i nadále dařilo a radost z 
hudby je provázela i nadále.
                                                             -lm-

Knihy pro dospělé:
Adler-Olsen Jussi   Chlorid sodný
Bell David    Rukopis zločinu
Borch-Jacobsen Mikkel  Pacien   Sigmunda Freuda
Ciprová Oldřiška   Kateřina z Poděbrad
David Petr   Orlické hory známé i neznámé
Izdný Pavel   Křížové kameny okresu Žďár n. S.
Novák Jan A.   Tajemství našich hradů,..
Oke Jane  e   Volání srdce
Rimmer Kelly   O čem se nemluví
Ross JoAnn   Sestry z vinice
Rothchild Sascha   Sladká pomsta
Zárybnická Alena   Alpami na kole II.

Knihy pro mládež:
Calonita Jen   Letní rivaLOVÉ
Harrison Lisi   Holky to dáme!
Hoch Jana   Královský sen
Mar  šková Petra   Vůně léta
Mayer Gina   Zaříkávačka koní
    4 kouzelnické příběhy

Prázdninová půjčovní doba !!!
Letní prázdniny budou pomalu končit, a tak bude končit i naše zkrácená 

letní půjčovní doba. Od začátku září pla   opět půjčovní doba, na kterou 
jsou již naši čtenáři zvyklí.

Kontakty na naši knihovnu
Tel.: 566 590 376    Mobil: 723 521 892

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

BRNO – ÚRAZOVÁ NEMOCNICE  PONÁVKA 6, BUDOVA KOLIŠTĚ 4, 
tel.: 545 538 421; Po - Pá 18:00 - 24:00; So, Ne, státní svátky 8:00 - 20:00

Dopoledne od 9:00 - 12:00
ZUBNÍ POHOTOVOSTZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN - ZÁŘÍ 2022 SRPEN - ZÁŘÍ 2022

SRPEN 
06.08. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
07.08. MDDr. Simon Jiří, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 603 298 447
13.08. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
14.08. MUDr. Šejnohová Olga, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 566 690 125
20.08. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
21.08. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
27.08. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice n. P., 735 047 388
28.08. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712

ZÁŘÍ 
03.09. MUDr. Ros  slav Kozák, Zahradní 271, Bystřice n. P., 725 973 905
04.09. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 774

Slavnostní setkání vítězů 
ústředních kol soutěží ZUŠ 
s vedením města Bystřice

Pí i, pí e , pí eme... aneb budouc  Pí i, pí e , pí eme... aneb budouc  
spisovate l  z Byst icka? - část 4.spisovate l  z Byst icka? - část 4.
V našem pravidelném okénku 
Vám přinášíme opět rubriku Píši, 
píšeš, píšeme, ve které postupně 
zveřejňujeme oceněné dětské li-
terární práce z posledního, již 12. 
ročníku dětské umělecké soutěže, 
který probíhal na přelomu roku 
2021/2022. Téma soutěže ,,Zdravé 
Bystřicko“ se odvíjelo od situace 
spojené s nákazou COVID-19 a jeho 
cílem bylo připomenout dětem a 

žákům důležitost zdravého životní-
ho stylu a zdůraznit tak péči o naše 
zdraví. 

Jako další příspěvek zveřejňuje-
me dětskou soutěžní literární práci 
z věkové kategorie 6-8 let s názvem 
,,Mléčné výrobky pro zdraví a diva-
dlo na Hradisku“ od tehdy sedmi-
leté Sofi nky Šustalové ze ZŠ a MŠ 
Rožná, která v soutěži a dané kate-
gorii obdržela 1. místo. 

Práce není redakčně upravována

Milá Sofi nko, gratulujeme k obdrženému ocenění v dané kategorii a záro-
veň Ti přejeme mnoho zdraví do dalších let!                 Mikroregion Bystřicko

Mléčné výrobky pro zdraví a divadlo na Hradisku
Skoro každý rok se hraje na Hradisku v Rožné na Silvestra divadlo. Chodím 
tam pravidelně s rodinou a kamarády. Vždycky je to vtipné, sejde se tam 
hodně lidí. Moc se mně to tam líbí. Hrají tam hlavně lidi z Rožné, které 
znám. Hraje tam i moje paní učitelka z družiny i paní učitelka, kterou mám 
na hudební výchovu.
Letos hráli pohádku Ať žijí duchové a zpívali tam písničku o mléčných vý-
robcích. Tu písničku umím, zpívají tam –Každý den, každý den, k svačině 
jedině, jedině Pramen zdraví z Posázaví. Chcete-li prospěti, dítěti bledému, 
kupte mu Pramen zdraví z Posázaví. Výrobky mléčné, to je marné, jsou 
blahodárné a věčné.
Tento rok hrála dokonce i moje spolužačka Dorotka.
Pramen zdraví je náš Pribináček. Mám ho taky ráda, kupuje nám ho mam-
ka s taťkou. Kromě pribináčku piji ráda i mléko. Mamka ho nosí od paní 
Chytré, která má doma kravičky. Byli jsme se tam s táborem na ně podívat. 
Paní Chytrá dělá i výborný tvaroh a sýry. 
U dědy Šustala zase jím vše, co vyrábí Rubelit, dělají výborné jogurty, tva-
roh a chutná mně i jejich mléko.
Mléčné výrobky mám ráda, ale taky je jím proto, protože vím, že jsou dů-
ležité pro naše tělo. 
Ale kromě mléčných výrobků mám taky ráda pečivo, řízky, čokoládu, bon-
bóny, to je asi normální, ale vím, že zdravá výživa je důležitá a toho slad-
kýho zase tak moc nejím. 
Myslím si, že pro zdraví toho dělám dost. Sportuji, jím vitamíny, mám ráda 
„Pramen zdraví z Posázaví“, a to, že jím i „nezdravé“ potraviny, je přece 
normální. 

Sofi e Šustalová, 2. ročník
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Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Vyšehrad: Fylm

Mimořádná událost

Tři tygři ve filmu: JACKPOT

Zátopek

Zbožňovaný

Rebelové + host Filip Renč

Vyhlášení výsledků festivalové soutěže

Koncert studentů SŠUM 

Rok ďábla

Čechomor - koncert

Příšerákovi 2

Myši patří do nebe

Jiří Svoboda - seminář

Filip Renč - beseda

ČR, 2021, komedie / drama

Režie: Patrik Hartl

Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák

ČR, 2022, komedie / sportovní

Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek

Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka

ČR, 2022, komedie

Režie: Jiří Havleka

Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková

ČR, 2022, komedie / akční

Režie: Emil Křižka

Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro

ČR, 2021, životopisný / drama

Režie: David Ondříček

Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville

ČR, 2021, komedie / drama

Režie: Petr Kolečko

Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková

ČR, 2001, komedie / romantický / muzikál

Režie: Filip Renč

Hrají: Zuzana Norisová, Jan Révai, Ľuboš Kostelný

ČR, 2002, komedie / drama / hudební

Režie: Petr Zelenka

Hrají: Jaromír Nohavica, František Černý, Václav Glazar

Německo / GB, 2021, animovaný / komedie

Režie: Holger Tappe

Hrají: Daniel Ben Zenou, Jessica Brown Findlay, Emily Carey

ČR / SR / Francie / Polsko, 2021, animovaný / rodinný

Režie: Jan Bubeníček, Denisa Grimmová

Hrají: Pavlína Balner, Matouš Ruml, Ondřej Vetchý

Semiář režiséra Jiřího Svobody, autora filmů Sametoví 

vrazi, Skalpel prosím a mnoha dalších úspěšných sním-

ků. Seminář je spojen s projekcí z archivu autora. 

Beseda s režisérem Filipem Renčem, autorem filmů jako      

Rebelové, Lída Baarová anebo Requiem pro panenku. 

Beseda je spojena s projekcí z archivu autora.  

W O R K S H O P Y  P R O  V E Ř E J N O S T

Pohyblivé obrázky

Lektorka: Mgr. Jana Ovčáčková

Termín: 8. až 10. srpna 2022 vždy od 9.00 do 14.00

určeno pro děti předškolného věku a žáky prvního stupně ZŠ

V rámci workshopu vytvoříme několik podivných přístrojů, které jsou schopné 

zachytit světlo a pohyb:

Dírková komora - Jak vznikají obrazy? Víš, co je to dírková komora? Přijď si zkusit 

výrobu vlastní camery obscury a zjistit, jak funguje lom světla.

Fenakistoskop - Zkus si vybavit hodně staré černobílé filmy nebo běžícího koně 

od Eadweard Muybridge. Pomocí této techniky jednoduše vytvoříme dojem pohy-

bu. Doslova to roztočíme!

Jak na video?

Lektor: Mgr. Miroslav Obrátil

Termín: 8. až 10. srpna 2022 vždy od 9.00 do 14.00

určeno pro všechny věkové skupiny

Jak zpracovat zaznamenaný filmový materiál?

Nabídka workshopu pro filmové amatéry, kteří potřebují zpracovat zaznamena-

ný materiál tak, aby ho bylo možné zveřejnit přátelům a rodině ve srozumitelné 

podobě (rodinné oslavy, cestování, společenské události atd.).

Základní témata pro společnou práci jsou:

Jak vytvořit dramaturgickou linku / výběr záběrů a základy střihu / postprodukce.

více informací a přihlašování na startfilm.cz/program
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VOLBY 2022
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva 

města Bystřice nad Pernštejnem
Volby do zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem se uskuteční:

Volební okrsek č. 1
volební místnost - Základní umělec-
ká škola, Nádražní č.p. 1300, Bystřice 
nad Pernštejnem pro voliče bydlící
v ulici Nádražní č.p. 388, 410, 411, 
417, 418,  425, 426, 427, 428, 429, 430, 
438, 455, 470, 474, 475, 479, 480, 491, 
496, 511,  600, 612, 613, 614, 615, 
624, 629, 639, 760, 765,  906 až 908,  
992, 1410
v ulici Lipová pro č.p. 481, 522, 536, 
537, 598, 599, 603, 610, 611, 891 až 
902
v ulici Topolová pro č.p.  532, 533, 
534, 552, 553, 554, 555, 774, 791
v ulici Višňová pro č.p. 861 až 866, 
v ulici Jívová pro č.p. 903 až 905, 
v ulici Nový dvůr pro č.p.  318, 342, 
449, 499, 541, 569, 570, 587, 588, 
644,1498, 1499
v ulicích Suchý kopec, Beranka, Horní, 
K Ochozi, K Pernštejnu, Průmyslová, 
Strojírenská, Výrobní.

Volební okrsek č. 2 
volební místnost - Základní umělec-
ká škola, Nádražní č.p. 1300, Bystřice 
nad Pernštejnem
pro voliče bydlící   ulici Jívová pro č.p. 
867 až 872, 888 až 890  
v ulici Višňová pro č.p. 873 až 878, 
909 až 920
v ulici Lipová  pro č.p. 879 až 887.      

Volební okrsek č. 3 
volební místnost - Mateřská škola 

Voličem je občan obce (nebo města), pokud je státním občanem ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlá-
šen k trvalému pobytu. Kromě občanů ČR mohou v komunálních volbách volit i občané jiného státu, pokud dovrší alespoň druhý den voleb věku 18 let, 
jsou na území města přihlášeni k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a právo volit jim přiznává mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána. Jsou to občané států Evropské unie, neboť Česká republika je vázána pouze mezinárodní Smlouvou o přistoupení České republiky 
k Evropské unii. Voliči musí ve volební místnos   prokázat svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním 
pasem, diploma  ckým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnos   stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno. Cizinec prokáže státní občanství státu, jehož občané mohou v komunálních volbách volit, průkazem o povolení 
k trvalému nebo evidovanému přechodnému pobytu vydaným dle zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Kandidá   všech volebních stran, 
které kandidují do zastupitelstva v Bystřici nad Pernštejnem, jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku v pořadí, v jakém toto pořadí určila příslušná 
volební strana, a to v samostatných sloupcích umístěných vedle sebe. Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku bylo určeno losem. Voliči hlasují ve 
volební místnos   tak, že hlasovací lístek, který obdrží od městského úřadu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, vloží do úřední obálky. Tuto obálku obdrží 
každý volič ve volební místnos   poté, co prokáže okrskové volební komisi svoji totožnost. Volič může svůj hlasovací lístek upravit třemi možnými způsoby: 
Označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze tuto jednu volební stranu. Tím dává hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hla-
sovacího lístku. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, přičemž může křížky označit kandidáty různých 
volebních stran. V Bystřici může volič takto zakřížkovat maximálně 23 kandidátů. Pokud by takto volič označil na hlasovacím lístku více jak 23 kandidátů, 
je jeho hlas neplatný. Na hlasovacím lístku je možné takto označit méně kandidátů než 23, takový hlasovací lístek je platný Dva předchozí způsoby lze 
i kombinovat, a to tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to 
v libovolných sloupcích jiných volebních stran. V tomto případě je hlas dán jednotlivým kandidátům a z označené volební strany se od posledního místa 
odečte tolik kandidátů, kolik jednotlivých hlasů dostali kandidá   jiných stran. Zakřížkovaná volební strana obdrží počet hlasů od prvního místa pro tolik 
kandidátů, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. V případě Bystřice do počtu 23. Pokud by byla  mto způsobem označena více než jedna 
volební strana, nebo více kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas neplatný. Pokud volič označí křížkem volební stranu a v rámci té samé volební 
strany označí křížkem i některé kandidáty této strany, k přednostním hlasům v rámci téže volební strany se nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, na 
kterých není označena žádná volební strana ani žádný kandidát a hlasovací lístky, které jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Poškozené 
nebo přeložené hlasovací lístky jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje. Hlas je neplatný, pokud je v úřední obálce vloženo několik hlaso-
vacích lístků do téhož zastupitelstva. Voliči mohou požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli hlasovat v místě bydliště, tedy 
mimo volební místnost. O návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou mohou požádat voliči městský úřad, nebo ve dnech 
voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi.                                                                                                                                                                                            MěÚ

„Korálky“, Zahradní č.p. 622, Bystři-
ce nad Pernštejnem 
pro voliče bydlící 
v ulicích: Bratrušínská, Pod Horou, 
Vírská, Pod Kaštany, Kostelní, Bočko-
va, Farská, Na Kameníku, Na Cihelně, 
Zahradní, Souběžná, Ant. Štourače, 
Antonínka, Voldán, Větrná, K Valše,
v ulici Rácová 
Jitřenka č.p. 515.

Volební okrsek č. 4 
volební místnost - Kulturní dům, 
Luční č.p. 764, Bystřice nad Pernštej-
nem pro voliče bydlící
v ulici Okružní pro č.p. 955 až 961, 965 
až 976, 983, 984
v ulici Hornická pro č.p. 630,631,632, 
962 až 964,  977 až 982.

Volební okrsek č. 5 
volební místnost - VOŠ a SOŠ, Dr. 
Veselého č.p. 343, Bystřice nad Pern-
štejnem pro voliče bydlící 
v ulici  Spojovací pro č.p. 921 až 929, 
933 až 938 
v ulici Novoměstská pro č.p. 930 až 
932, 948, 949   
v ulici Hornická pro č.p. 939 až 947, 
950 až 954.

Volební okrsek č. 6 
volební místnost - Městské muze-
um, Masarykovo nám. č.p. 1, Bystři-
ce nad Pernštejnem pro voliče bydlící
v ulicích: Poličská, Masarykovo ná-

měs  , Tyršova, Luční, Příční, Dr.Ve-
selého, Malá branka, Rud. Vaška, 
Nová čtvrť, Kulturní, Krátká, Bratrská, 
Cibulkova, Koželužská, Na Příkopech, 
Na Skřipci, Na Vyhlídce, Lužánky
v ulici  Novoměstská pro č.p. 32, 33, 
36, 37, 38, 40, 41, 69, 100, 321, 327, 
335, 347, 349, 353, 436, 454, 489, 
495, 501, 502, 571, 585, 586, 589, 
849, 853, 996, 997
v ulici Nový dvůr č.p. 336
v ulici Nádražní č.p. 138, 158, 341, 
346, 1414.

Volební okrsek č. 7
volební místnost – Dům s pečova-
telskou službou, Hornická č.p. 643, 
Bystřice nad Pernštejnem pro voliče 
bydlící 
v ulici Hornická pro č.p. 643, 758
v ulicích: Černý vršek, K Domanínku,  
Zlatá, Stříbrná, Rovinky, Forota, Do-
linka, Starý dvůr, Za Rybníčkem,  U 
Jeřába,  Na Samotě, Na Pile 
pro voliče bydlící v místní čás   Doma-
nínek v ulicích  Lnářská, K Zámečku, K 
Hájům.

Volební okrsek č. 8
volební místnost - Kulturní dům, 
Bratrušín č.p. 1101
pro voliče bydlící v místní čás   Bra-
trušín.

Volební okrsek č. 9 
volební místnost - bývalá škola, Pi-

vonice č.p. 33
pro voliče bydlící v místní části Pivonice. 

Volební okrsek č. 10 
volební místnost - bývalá škola, 
Lesoňovice č.p. 13
pro voliče bydlící v místní čás   Leso-
ňovice a Kozlov. 

Volební okrsek č. 11 
volební místnost - Kulturní středis-
ko, Dvořiště č.p. 1035
pro voliče bydlící v místní části Dvořiště. 

Volební okrsek č. 12
volební místnost - bývalá škola, 
Karasín č.p. 38
pro voliče bydlící v místní čás   Karasín.

Volební okrsek č. 13 
volební místnost - Kulturní dům, Ví-
tochov č.p. 10
pro voliče bydlící v místní čás   Víto-
chov.

Volební okrsek č. 14 
volební místnost - Kulturní dům, 
Domanín č.p. 10 
pro voliče bydlící v místní čás   
Domanín.

Volební okrsek č. 15
volební místnost – Motorest 66, 
Rovné č.p. 61 
pro voliče bydlící v místní čás   Rovné 
a Divišov.

Místa konání voleb:

v pátek  23. září 2022  od 14:00 hodin  do 22:00 hodin a
v sobotu 24. září 2022  od 08:00 hodin  do 14:00 hodin.

VOLBY
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5 poli  ckých subjektů se spojilo pro   jedinému polit. subjektu, avšak nikoliv 
pro konání dobra občanů a státotvorné poli  ky, ale proto jediné co nám nyní 
dokázali svojí tvrdou korupční prací, která náš stát zašlapuje na nízkou men-
tální úroveň jejich aktérů a divokých 90. let.
My, co jsme si museli projít polistopadovým vývojem už víme, co tento typ 
poli  ků umí a teď s  m začali opět – občanům ordinovat utahování opasků 
(Klaus) či úsporné balíčky (Kalousek) aby tu úsporu z druhé strany zneužili 
v prospěch vlastní a kumpánů, kteří je na oplátku drželi u moci. Myslela jsem 
si, že takto se už dávno nevládne!!!

Zvláštní se zdá dehonestace voličů ANO  m, že ANO volí „jen“ důchodci 
a nevzdělaní lidé. Nyní se nabízí otázka – co to asi je za voliče, co volili součas-
nou vládu? Že by samí krásně mladí a velmi vzdělaní lidé? V kontextu s  m, co 
probíhá od nástupu nové vládní koalice to tak nevypadá. Po masáži, která pro-
běhla před volbami, jsme byli ujištěni, že nová vláda vymý   korupci a obnoví 
liberální demokracii a ukáže, jak se má správně dělat poli  ka.

Toliko názor na republikovou poli  ku, poli  ka místních samospráv se od 
ní z čás   odvíjí. V našem městě BnP se mnohé vybudovalo pro volnočasové 
ak  vity, zábavní a sportovní parky a spoustu jiných hezkých věcí. Tyto ak  vity 
jako nezávislí za hnu   ANO budeme vždy podporovat. Dále by naše ak  vity 
cílily směrem k budování startovacího bydlení(souběžně s budováním prů-
mysl.zón), a to i přes to, že město vlastní cca 1800 bytů. A že je to správný 
směr potvrzuje i to, že čím dál víc samospráv začíná jít  mto směrem. Nebo 
ve stávajících bytových domech dobudovat výtahy - všem nám přibývají roky. 
Kacířská myšlenka - možná by byl zájem současných obyvatel městských 
bytů o odkoupení do svého vlastnictví? Nemusím ani příliš zdůrazňovat, že 

Neuvěřitelně lepší poli  ka…..
jako zástupci hnu   ANO jsme poslední, kdo by chtěl zvyšovat lidem či fi rmám 
nájmy či jinak prodražovat bydlení a podnikání jako základní lidskou potřebu 
atd atd….

Velmi aktuální je pomoc přírodě, protože když bude prosperovat příroda 
jedině tehdy bude prosperovat člověk. Městské nemovitos   a jiné - retenč-
ní nádrže ohřev teplé vody solárními panely. Město také vlastní nemovitos  , 
které by mohly být rekonstruovány v supermoderní centra k různému využi  , 
domov pro seniory, velkou váhu vkládám do terénních a jiných ambulantních 
služeb, které pomáhají přímo v domácnostech a díky tomu nemusí být sta-
rý či nemocný člověk vykořeněn ze svého domova, kde prožil celý svůj život. 
A tak bych mohla pokračovat dál, protože nápadů je mnoho a místa pro člá-
nek málo. 

Vedle budování hmotných potřeb, rados   a požitků je veledůležitá podpo-
ra různých spolků a zájmových organizací, které by měly přispívat k poznávání 
se a budování korektních vztahů, které mají vysokou kolegiální a přátelskou 
úroveň. Protože každý jsme jiný, každý se jinak vyjadřuje a chová a jen tehdy, 
jsme-li schopni efek  vně komunikovat, vcí  t se do druhých lidí, dokážeme 
lépe překonávat výzvy a zmírňovat konfl ikty ale i neodsuzovat což znamená, 
že disponujeme vysokou sociální inteligenci. A sociální inteligence je pro lid-
stvo jako celek  m nejdůležitějším. 

Tento článek píši po velmi dlouhé době, která pro mne byla a stále je velmi 
těžká po ztrátě manžela. Nebyla jsem si jista, zda budu schopna se zapojit do 
volebního klání. Nakonec mne podpořila spousta šikovných lidí, a také fakt, 
aby se naše široce rozkročená koalice úplně nenudila :-)
Proto Vám v dnešním Bystřicku krátce představím několik z nás:

1. Bc. Soňa Humpolíčková_v současnos   řídím poměrně velký domov pro seniory 116 klientů + cca 100 zaměstnanců a zároveň pod naší značkou buduje-
me nové krajské Sociální centrum v Jihlavě. Jsem bezmála 30 let ekonom tělem i duší. Sama jsem překvapena, jak se u mne tvrdá manažerská ekonomie 
snoubí, s tak bohulibou činnos   jako je péče o staré bezbranné lidi a o úžasné kolegy a zaměstnance

2. Ing. Jarda Rudoš_toho znám jako poc  vého člověka, jako lesníka, který má velký odborný přehled a pro přírodu je to člověk na svém místě. Rovněž je 
předsedou kontrolního výboru MÚ

3. Ing. Ivetka Šiborová_zabývá se poradenstvím v oblas   prevence rizik a t.č. mladá maminka na rodičovské
4. Jirka Boháč_ samostatný živnostník, který co si svojí šikovnos   nevydělá to nemá
5. MgA. Mar  na Olivová-Podsedníková,dipl.um._obětavá paní učitelka ZUŠ, která pečuje o naše malé umělce, kteří jsou u ní v těch nejpovolanějších rukách
6. Ing. René Pros_odborný rada krajské hygienické stanice, ak  vní a úspěšný sportovec, který se ve svém volném čase věnuje našim nejmenším sportovcům

a další jako Veronika Chroustová- mladá projektová manažerka nebo Petr Štorek – známý a velmi vy  žený projektant či úžasné a akční zástupkyně z řad 
důchodců a spousta dalších kandidátů, kteří s námi jdou do voleb v našem městě.

Krásné léto a šťastnou ruku nejen při zářijových volbách                                                                                         Humpolíčková Soňa, Nezávislý kandidát Hnu   ANO

1. Kon  nuita zdravotní péče s využi  m budovy bystřické polikliniky
2. Maximální využi   kapacit mateřských škol pro bystřické dě  
3. Zajištění dodávek tepla z bystřické kotelny na štěpku v přijatelných cenových relacích
4. Dostupnost sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel
5. Podpora zaměstnanos   a spolupráce s místními podnikateli a živnostníky
6. Pokračování rekonstrukcí bytového fondu na sídliš  ch i se zapojením nájemníků
7. Pokračování budování op  cké sítě do čtvr   rodinných domů

Zdálo by se, že Bystřice naše priorita je novým poli  ckým subjektem komunální poli  ky v našem 
městě, ale není to pravda. Toto nové sdružení nezávislých kandidátů vzniklo na půdorysu kandidátky České 
strany sociálně demokra  cké z roku 2018, která v našem městě tyto komunální volby vyhrála. Její zástupci, 
dnes kandidá   BnP, se ak  vně po celé volební období podíleli na práci v radě, zastupitelstvu, výborech 
a komisích našeho města, jsou připraveni a mají zájem ve své práci pro město Bystřice nad Pernštejnem dále 
pokračovat. Snad proto jsme zvolili naše moto: „Nebereme si přestávku, budování pokračuje“.
V Bystřici nad Pernštejnem se za minulé volební období mnoho změnilo, a my doufáme, že k lepšímu. Obsazení 
radnice je personálně i odborně stabilizované a vstřícné k potřebám občanů města. O fi nančním zdraví města 
Bystřice svědčí každoroční ak  vní auditovaný závěrečný účet a nemalé fi nanční rezervy na účtech. Pro 
všechny potřebné, kteří mají zájem, funguje celá škála sociálních služeb. Vznikem nových, moderních provozů 
v průmyslové zóně je zajištěna vysoká zaměstnanost obyvatelstva a rozběhly se nové developerské projekty 
na městských pozemcích. Na sportovním poli zástupci Bystřice dosáhli velkých mezinárodních úspěchů 
zejména v šermu, tenise, lehké atle  ce a šipkách. Máme se tedy opravdu čím chlubit, ale nesmíme usnout na 
vavřínech.
Do společenského, kulturního, spolkového i sportovního života a vlastně do života nás všech citelně zasáhla 
covidová pandemie, která úplně paralyzovala společnost téměř na dva roky. Zde se projevila solidarita 
občanů Bystřice, od ši   roušek až po pomoc při trasování. Po zdánlivém konci jedné pohromy začala pohroma 
druhá – zdražování energií a potravin, které se týká každého z nás. Naším úkolem bude pomoci s úhradou 
nákladů nutných k provozu jednotlivým organizacím a spolkům závislým na městském rozpočtu a samozřejmě 
v neposlední řadě našim místním částem.

Nečeká nás lehké období, ale jsme připraveni se s těmito těžkostmi poprat.

PŘIJĎTE KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM A PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU RUKU.
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HLAVNÍ CÍLE NAŠEHO 
PROGRAMU:

JSME TU PRO VÁŠ
LEPŠÍ ZÍTŘEK!

Náš program:

Městské byty pro mladé rodiny
Zohlednění investice do zvelebení městského bytu formou odpuštění nájmu 
Zřízení grantu na podporu pořízení alternativních zdrojů energie pro občany
Bystřice nad Pernštejnem a místních částí
Zajištění dostupnosti lékařské péče v regionu
Podpora místních částí Bystřice
Urychlení obnovy obecních lesů a odstranění škod způsobených kůrovcovou kalamitou
Podpora víceúrovňového vzdělávání ve městě
Koordinace činnosti kulturního domu, informačního centra, městské knihovny a městského muzea 
Digitalizace úřadu a zavedení karty rezidenta
Podpora volnočasových aktivit pro předškolní děti,
žáky, studenty, dospělé
Podpora vzdělávání seniorů
a pro-seniorských aktivit
Výstavba domu pro seniory
Podpora alternativních zdrojů energie
pro městské společnosti a příspěvkové
organizace města
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V sobotu 11. 6. 2022 se na bystřic-
kém fotbalovém stadionu konal 
devátý ročník akce s názvem „Bys-
třický fotbal pomáhá“. Jedná se o 
fotbalový turnaj mladších přípra-
vek, který je doplněn o doprovodný 
program pro mladé fotbalisty i širo-
kou veřejnost. Celou akci organizují 
fotbalisté a členové SK Bystřice n. P.
ve spolupráci s městem Bystři-
ce n. P., Oblastní charitou Žďár nad 
Sázavou, místními službami, fi r-
mami, živnostníky i dobrovolníky. 
Tentokrát se turnaje účastnilo pat-

Bystřický fotbal pomáhá již devět let Zveme Vás na náborovou schůzku konanou 

v úterý 6. září v 17 hodin 
ve sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem. 

Srdečně se na Vás těšíme. 

  

 
PODPOØILO

Mìsto 
Bystøice nad Pernštejnem

www.bystric .cz

v úterý 6. září v 17 hodin
ve sportovní hale v Bystřici nad Pernštejnem.

Srdečně se na Vás těšíme. 

Mistr Kraje Vysočina Ligy starších žáků 2021/2022

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ A HRÁČEK 
FLORBALU

náct týmů. Výtěžek ze startovného 
a doprovodných ak  vit je určen 
na podporu provozu denního sta-
cionáře Rosa, který v Bystřici n. P. 
poskytuje služby lidem s mentál-
ním a kombinovaným pos  žením. 
Částku 53.261 Kč vložili bystřič   
fotbalisté po skončení akce na 
transparentní účet veřejné sbírky 
pro stacionář Rosa. Sbírka trvá až 
do konce roku 2022 a je možné 
přispět zasláním libovolné částky 
na účet číslo: 219598406/0600.

-pk-



                                                             BYSTŘICKO ■ SRPEN 202216

Při posledním zpra-
cování školního 
vzdělávacího pro-
gramu platného
od září 2018 jsme 
v rámci tělesné vý-
chovy (na pokyn 
bývalé ministryně 

školství Kateřiny Valachové) za-
vedli opět i výuku plavání. Proto-
že naši školu navštěvuje necelá 
dvacítka žáků, mohou se plavání 
účastnit žáci prvního i druhého 
stupně. Na první lekce výcviku do-
šlo letos na jaře. Měla jsem trošku 
obavy, jak se dě   s vodou v bys-

ŠKOLY

Ples na základní škole nezažije kaž-
dý. Musí se sejít parta lidí, která je 
ochotná ve svém volném čase vše 
promyslet, naplánovat a připravit. 
A to se letos na naší škole v rámci 
ak  vit Žákovské rady podařilo. De-
váťáci se do akce pus  li s velkou 
chu   a na výsledku to bylo znát. 
Pravidelně nacvičovali předtanče-
ní, sestavili program akce, vyzdobili 
tělocvičny, připravili pozvánky, foto 
koutek a postarali se o doprovodný 
program v průběhu celého plesu. 
I hudbu jsme měli na plese rozma-

Ples na ZŠ Nádražní

nitou, Živou hudbu zajis  la školní 
kapela, která pilně trénovala celé 
polole  , a o další hudební produkci 
se postaral DJ S.K., také žák 9. roč-
níku. Žáci 2. stupně si užili soutěže, 
hudbu i tanec, zvolili krále a králov-
nu plesu a odcházeli domů s poci-
tem, že společensky se obléknout 
a zajít si na ples může být vlastně 
moc fajn. Velké poděkování patří 
všem žákům i pedagogům, kteří se 
na organizaci plesu podíleli.

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

Po dvouleté 
pauze, způsobe-
né pandemií CO-
VID - 19, se 28. 6. 
2022 uskutečnil 

atle  cký den ZŠ Nádražní. Spor-
tovní akce byla určena všem žákům 
základní školy. Soutěžili v disciplí-
nách, jako jsou skok do dálky, skok 
do výšky, vrh koulí, hod míčkem 

Atle  cký den
a v běžeckých disciplínách. Žáci se 
při soutěžení vzájemně mo  vova-
li a posouvali tak svoji výkonnost. 
Podávané výkony byly impozantní 
a hodny obdivu. Celé dopoledne 
panovala výborná nálada a i počasí 
nás odměnilo pro atle  ku ideálním 
polojasnem.

Daniel Kůra,
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Ve svých domo-
vech i ve škole 
dě   slyší a vidí, 
že třídit odpad je 
důležité; sezna-
mují se a učí, jak 
správně třídit jed-
notlivé složky, co 

patří do kterého kontejneru nebo 
co můžeme dále recyklovat. Ve 
škole jsou v každé třídě odpadkové 
koše na papír a ostatní, můžeme 
také vytřídit plasty nebo např. staré 
baterie. Abychom povzbudili dě   k 
třídění a sběru, proběhl ve středu 
18. května 2022 před naší školou 
T. G. Masaryka – po covidové odml-
ce – sběr starého papíru. Před a po 
vyučování najížděli obětaví rodiče 
s auty naplněnými starým papírem, 
někteří žáci donesli staré letáky či 
noviny v rukou nebo je přivezli ně-
jakým jiným vozíkem. Před školou 
čekala hlídka žáků s váhou, vyhodno-
 li, zapsali a vydali losy do slosování 

o poukázky. Při odjezdu vozu z tech-

Sběr starého papíru na ZŠ T. G. Masaryka 
nických služeb jsme navážili 4 900 
kilogramů papíru! O týden později 
jsme v tělocvičně losovali poukázky 
do drogerie DM a hračkářství Bam-
bule. Snad jsme odměnou potěšili 
většinu dě  , a i když se na některé 
štěs   při losování neusmálo, doufá-
me, že příště budou všichni stejně 
odhodlaně a s chu   plnit kontejner 
starým a použitým papírem. 

E. Poláchová, 
ZŠ TGM

Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka, Tyršova 409,
Bystřice nad Pernštejnem

oznamuje svým žákům a jejich rodičům,

že školní rok 2022/2023 bude zahájen
ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00 hodin.

Po uvítání a předání základních informací 
budou žáci moci odejít domů.

Je vhodné, aby si s sebou přinesli psací potřeby a přezůvky.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku 
proběhne ve čtvrtek 1. září v 9.00 hodin

ve velkém sále Kulturního domu v Bystřici n. P.

Plavecký výcvik žáků 
ze ZŠ Tyršova 106

třickém bazénu poperou, ale velmi 
mile mě překvapily. Většina z nich 
byla s vodou kamarád a směle pl-
nila úkoly, které pro ně připravily 
paní lektorky Hanka s Gábinou. Pro 
ty, co se vody přece jenom trošku 
bály, byly na blízku - na suchu i ve 
vodě – jejich paní učitelky. Po ab-
solvování 10 lekcí obdrželi žáci od 
plaveckých instruktorek osvědčení 
s hodnocením svých výkonů a pří-
slib, že se zase za rok v bazénu se-
tkají.

Iveta Ostrýžová,
ZŠ Tyršova 106

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Vážení rodiče, 
ředitelství Základní školy Bystřice n. P., Nádražní 615 
    oznamuje, že školní rok 2022 – 2023 

    bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin ve třídách  
        pro žáky 2. - 9. ročníků (s sebou přezůvky, psací potřeby 
                                                a zámek ke skříňce) 
     a slavnostní uvítání žáků 1. tříd v 9:00 hodin v tělocvičně. 
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Oblastní soutěž
Po delší odmlce se ve Středisku vol-
ného času v Lužánkách na Lidické 
v Brně sešla dobrá parta, která na 
neděli 10. 4. 2022 nachystala Ob-
lastní soutěž v elektronice. Díky 
rovnoměrnějšímu rozdělení do ka-
tegorií se dostali čtyři naši soutěžící 

na stupně vítězů. V kategorii Ž2 star-
ší žáci 11 - 14 let byl Adam Vodák na 
druhém a Vojtěch Klusák na tře  m 
místě. V kategorii M mládež 15 - 19 
let byl Richard Pročka na druhém a 
Jan Bauer na tře  m místě.
Krajské kolo Jihomoravský kraj 
a Vysočina
V neděli 15. května 2022 se konalo 
ve Středisku volného času Maják ve 
Vyškově Krajské kolo soutěže dě   a 
mládeže v radioelektronice 2022.

Úspěchy dě   kroužku 
elektroniky DDM

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem vedoucím kroužků 
v našem DDM, kteří do své práce 
dávají maximum – svůj volný čas, 
své vědomos   a dovednos  , které 
jsou ochotni předávat dál.

Jmenovitě: Milan Beneš, Irena 
Firychová, Mgr. Eva Holemá, Mgr. 
Elena Jančářová, Renata Jarošová, 

DĚKUJEME!

přijme hospodského (hospodskou) na HPP do hospody „Na Sí  “ 
na fotbalovém stadionu SK Bystřice n. P.

Požadujeme:
pracovitost, spolehlivost, komuni-
ka  vnost a ochotu pracovat občas 
i o víkendu. Vyučení nebo praxe v 
oboru výhodou. Příjemné vystu-
pování a jednání se zákazníky. 

Nabízíme:
dobré platové ohodnocení, práce v 
příjemném, čistém a nekuřáckém 
prostředí, zaměstnanecké benefi ty 
i pro rodinné příslušníky, příspěvek 
na stravu, možnost ubytování.

Pracovní náplň:
obsluha zákazníků v hospodě se za-
hrádkou, obsluha pokladního systé-
mu, práce s penězi, péče o čistotu a 
pořádek.
Nástup:  ihned 

Kontakt:
Stručný životopis zašlete na email: 
illek@arealsportu.cz. 
Případné dotazy: 
Mgr. Jan Illek (ředitel společnos  ), 
tel. 606 563 587 

Soutěžilo se ve třech 
disciplínách - do-
vezený domácí vý-
robek, odborný teore  cký test a 
stavba soutěžního výrobku.
V kategorii Žl mladší žáci do 12 let 
obsadil Jan Bartek s 84 body čtvrté 
místo.

V kategorii Ž2 star-
ší žáci od 13 do 16 
let zvítězil Richard 
Pročka s 98 body a 
na druhém místě byl 
Timotej Mierva s 97 
body.
V kategorii M mlá-
dež od 17 do 19 let 
obsadil Radim Hruš-
ka 3. místo.
Technická soutěž 
mladých elektroniků 
v Trenčíně 15. - 16. 

června 2022 se konala ve slovenském 
Trenčíně soutěž mladých elektroniků, 
které se zúčastnili i zástupci našeho 
kroužku DDM. V konkurenci mladých 
elektroniků z celého Slovenska vybo-
jovali tato skvělá umístění: 2. místo 
Jan Bauer, 5. místo Richard Pročka, 
11. místo Timotej Mierva.
Děkujeme za skvělou reprezentaci 
DDM a také děkujeme za přípravu ve-
doucímu kroužku Miroslavu Zonygovi. 

Karel Krondráf, ředitel DDM

Bc. Petra Königová, Petr Mar  -
nek, Jaroslav Nesvadba, Mgr. Soňa 
Osovská, Karel Pročka, Antonín 
Ráčil, Ing. Miroslav Veselý, Miroslav 
Zonyga

Přejeme hezké proži   letních 
prázdnin a těšíme se na spolupráci 
v novém školním roce.

                   Pracovníci DDM
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PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2022

5. 8.  6. 8.
ŽDÁNICE  

5.8. Srdce na dlani
6.8. Mimořádná událost
Začátek po setmění v cca 20:30 hodin na výle  š   pod bývalou školou.

5. 8. - 6. 8.
PÍSEČNÉ

5.8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel                  
6.8. Trollové: Světové turné 
Promítání na výle  š   po setmění v cca 21:00 hodin.

5. 8. - 7. 8. 
VĚCHNOV

5.8. Myši patří do nebe
6.8. Tajemství staré bambitky 2
7.8. Po čem muži touží 2
Výle  ště Věchnov, po setmění kolem 21:00 hodin.

5. 8. - 7. 8. 
VĚŽNÁ

5.8. Vyšehrad: Fylm                                                             
6.8. Tajemství staré bambitky 2   
7.8. V létě   řeknu, jak se mám
Promítání ve Věžné na hřišti u KD, začátek po setmění v cca 21:30 hodin.

12. 8.
VÍR

12.8. Po čem muži touží 2
Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

13. 8.
STŘÍTEŽ

13.8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Promítání na hřiš   po setmění, při nepříznivém počasí na OÚ ve Stříteži.

19. 8.
VĚSTÍNEK

19.8. Mimořádná událost
Věs  nek - výle  ště, začátek ve 21:00 hodin.

19. 8. - 20. 8.
SULKOVEC

19.8. Tajemství staré bambitky 2
20.8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Promítání na výle  š   v cca 21:00 hodin.

19. 8. - 20. 8.
VELKÉ 
JANOVICE

19.8. Myši patří do nebe
20.8. Vyšehrad: Fylm
U obecního úřadu po setmění.

19. 8. - 20. 8.
LÍSEK

19.8. Tajemství staré bambitky 2
20.8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Promítání v KD Lísek ve 20:00 hodin.

19. 8.  20.8. 
DIVIŠOV/
ROVNÉ

19.8. Ženy a život                               
20.8. Tajemství staré bambitky 2
Promítání v cca 20 hodin na dětském hřiš   v Divišově, v případě 
deště v KD Rovné.

19. 8. - 20. 8.
SKOROTICE
CHLÉBSKÉ

19.8. Příšěrákovi 2   
20.8. Po čem muži touží 2 
Chlébské (turis  cká ubytovna) - čas promítání v pátek cca od 
20:00 hodin, v sobotu čas promítání cca od 20:30 hodin.

26. 8.
VÍR

26.8. Croodsovi: Nový věk
Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

26. 8. - 27. 8. 
DVOŘIŠTĚ

26.8. Myši patří do nebe                     
27.8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Promítání po setměni v cca 20:00 hodin na místním výle  š  .

27. 8.
BRANIŠOV

27.8. Srdce na dlani
Začátek po setmění (cca 21:00 - 21:30 hodin), hřiště za KD Branišov.

Více info na: www.regionbystricko.cz       Změna programu vyhrazena.

Dětský den v Lísku se letos nesl 
v rytmu indiánů. V sobotu 16. 6. 
byl na místním fotbalovém hřiš   
nachystaný rozmanitý program 
pro dě   všech věkových katego-
rií. Mohly se vydat na indiánskou 
stezku plnou nej-
různějších úkolů, 
za jejichž splnění 
dostaly medaile a 
sladké odměny, na-
učit se bubnovat či 
se projet na koni 
a na poníkovi. Ne-
chybělo ani popu-
lární malování na 
obličej a samozřej-
mě skákací hrad. 
Díky přívě  vému 

počasí, kvalitnímu zázemí a dobré-
mu občerstvení si akci užili i rodi-
če. Všem pořadatelům děkujeme 
za příjemné odpoledne pro dě   
i dospělé.

Markéta Justová

DĚTSKÝ DEN

Mezinárodní folklórní fes  val ve 
Strážnici je největším a také nejzná-
mějším folklórním fes  valem v Čes-
ké republice. V letošním roce se ho 
zúčastnilo více než 4000 účinkujících 
a 30 000 diváků. Jeho součás   je 
i fes  val Dětská Strážnice, který le-
tos oslavil 40. výročí. 

Soubor Borověnka ze Štěpánova 
nad Svratkou měl tu čest být jedním 
z pozvaných souborů. Od pozvání 
našeho souboru uběhlo více než dva 
a půl roku, protože v letech 2020 
a 2021 se fes  val nemohl usku-
tečnit. Přípravy našeho programu 
s ladovskou inspirací „Na mou duši, 
pes má uši“, se tak několikrát rušily 
a znovu ak  vovaly.

I přes mnoho komplikací jsme se 
ale nakonec mohli začít do Strážnice 
těšit. Ještě před  m nás kromě regio-
nálních vystoupení čekalo celostátní 
kolo Národní přehlídky dětských 
folklórních souborů, kam jsme se 
na podzim opět probojovali a víken-
dová účast na fes  valu Folklorika 
v srdci folklóru a Kopaničářských 
slavnos   ve Starém Hrozenkově.

24. června jsme konečně vyrazili 

do vysněné Strážnice. Pro náš pořad, 
jehož autorem byl p. Pavel Růžička, 
jsme připravili pásma Stojí jabloň za 
stodolou a Na našem dvoře. Kromě 
toho jsme ve spolupráci s p. Štěpá-
nem Husákem nastudovali znělku 
večerníčku o Mikešovi, přizvali ba-
bičku a dědečka a natrénovali spo-
lečné čás   programu. 

Ve Strážnici o nás bylo skvěle po-
staráno, a tak jsme bez problémů 
zvládli náročný, ale krásný program 
plný zážitků – dlouhou páteční 
zkoušku, večerní účast na slavnost-
ním zahájení celého fes  valu, sobot-
ní dopolední vystoupení, odpolední 
průvod městem a znovu krásnou ve-
černí podívanou. Za úžasný záži-
tek děkujeme všem, kteří  přispěli 
k našemu úspěšnému účinkování 
ve Strážnici, všem podporovatelům 
a pomocníkům i organizátorům fes-
 valu. 

Nyní už se těšíme na naše srpnové 
soustředění v Bolešíně a zářijová vy-
stoupení v Lomnici nad Lužnicí, Tře-
bíči či účast na Krojové svatojánské 
pou   na Zelenou horu. 

Bohumila Blechová

Borověnka na MFF ve Strážnici
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Služba, která vznikla ve spolupráci Mikroregionu Bystřicko a pana Jiřího Elčknera.

Účelem služby SENIOR TAXI je poskytnutí níže uvedených služeb pro seniory

Mikroregionu Bystřicko za zvýhodněnou cenu 16 Kč/km.

Službu lze využívat každý všední den:  

PO-PÁ od 7:00h do 15:00h

Služba SENIOR TAXI je určena seniorům k:

• návštěvě za lékařem

• vyzvednutí léků (e-receptů)

Další služby jsou možné dle dohody.

K ceně služby mohou být účtovány poplatky (sazba za čekání, nástupní sazba) – stanoveny na základě domluvy.

MIKROREGION

Sbor dobrovolných hasičů v Lísku 
slavil letos důležité jubileum. V ne-
děli 18. 7. se líseč   hasiči společ-
ně se členy sborů z okolních obcí 
a dalšími hosty sešli, aby oslavili 
130. výročí svého založení. Účast 
byla hojná, před hasičskou zbroj-
nici přijelo pogratulovat místním 
hasičům 21 dalších sborů. Člen SDH 
Lísek a předseda kontrolní a revizní 

rady OSH Josef Pollak ve svém pro-
slovu přiblížil historii spolku, jeho 
aktuální činnost i úspěchy a předal 
vybraným členům medaile a čestná 
uznání. Poté se všichni zúčastnění 
členové přesunuli slavnostním po-
chodem na místní fotbalové hřiště, 
kde oslava pokračovala zábavou. 
K poslechu i tanci zahrála Bystřická 
kapela.                       Markéta Justová

Oslava 130. výročí založení SDH Lísek

HRY BEZ HRANIC
HRY BEZ HRANIC
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Tradiční rybářské závody, které po-
řádá pobočný spolek Moravského 
rybářského svazu Bystřice n. P., se 
budou konat na rybníku Argen  na. 
Bude se soutěžit ve dvou kategori-
ích (dospělí a dě  ). Loví se na jeden 
prut na těžko (feeder povolen). Oce-
něn bude mimo jiné i rybář, který 
uloví první rybu a i nejlepší rybář-

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY ARGENTINA 2022
ka. Souběžně bude probíhat 
závod sponzorů. V kategorii 
dě   si odnese cenu každý 
závodník a zároveň je pro ně 
připravena zdarma malá sva-
činka. Čeká nás opět bohatá 
tombola a občerstvení. 

Termín konání závodů je v 
sobotu 20. srpna 2022. Pre-
zentace dospělých bude od 
6:00 do 7:00 hodin. Závod 
končí ve 12:30 hodin. Pre-

zentace v kategorii dě   je od 13:00 
do 13:30 hodin. Konec závodu je 
v 17:30 hodin. 

Více informací naleznete ve vývěs-
kách rybářského spolku a na www.
momrs-bystricenp.cz.

Těšíme se na všechny účastníky 
a i na diváky z řad veřejnos  .

Výbor PS MRS Bystřice n. P.

V letech 2021-2023 realizujeme na 
území Bystřicka projekt MAP III – 
Akční plánování v ORP Bystřice 
nad Pernštejnem, registrační číslo 
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_
082/0019551 na podporu výcho-
vy a vzdělávání dě   v mateřských 
a základních školách. Hlavní náplní 
je zhodnocení minulých projek-
tů, nedílnou součás   je inves  ční 
struktura projektů škol ve Strate-
gickém rámci, který bude opět na 

Místní akční plán III pro Bystřicko
podzim aktualizován tak, aby byl 
dobře připraven jako podklad pro 
případné výzvy IROP. Pravidelně 
se setkávají členové pracovních 
skupin a zasedá Řídící výbor. Pro-
jekt připravuje ak  vity pro školy 
do dalšího projektového období 
2023-2025, kdy by do škol měla 
přijít významnější dotace než v 
současném období. Děkujeme 
všem partnerům za spolupráci.
                                                      J. Zelená
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VZPOMÍNKY

 SEČENÍ TRÁVY od 0,65 Kč/m², tel.: 608 065 337.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Jubilan  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození 2022

Dne 10. srpna 2022 
uplyne rok od úmr   

pana Jana DIDYKA

S láskou vzpomíná rodina. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 30. srpna 2022 by se dožila 106 let
paní Růžena PECINOVÁ

rozená ČIHÁČKOVÁ
z Rozsoch.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina Pecinova.

Dne 27. srpna 2022 
tomu bude 5 smutných let,

kdy nás opus  la naše drahá a milovaná
maminka, babička a prababička

Emilie SKALNÍKOVÁ
z Bystřice nad Pernštejnem. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí prosím  chou vzpomínku. 

Děkují dcery Anna a Emilie s rodinami. 

Dne 20. července 2022 
by se dožil 60 let 

manžel, ta  nek a dědeček
Fran  šek BUKÁČEK

ze Dvořišť. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka Anna dcery Anna, Lucie a Ivana 

s rodinami.

Dne 13. srpna 2022 uplyne 6 let 
od úmr   mého milovaného 
manžela, ta  nka a dědečka

pana Petra LUKASE
ze Zlatkova. 

Měl jsem Vás moc rád a chtěl jsem žít. 
Dotlouklo srdce, umlkl hlas 

a já musel od Vás odejít. 
S láskou stále vzpomíná manželka, 
dcera Alena a syn Petr s rodinami.

Dne 30. srpna 2022 
uplyne 25 let od úmr   

naší milé, hodné a obětavé maminky
Jarmily MACHÁČKOVÉ

ze Zlatkova.

S láskou vzpomíná 
dcera Jarmila a Alena se svými rodinami. 

Dne 11. srpna 2022 uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opus  la 
naše milovaná maminka
paní Eva ŽIVICOVÁ

S láskou každý den vzpomínají dcery Sabina 
a Denisa s rodinami, synové David a Aleš 

s rodinami a sestry Anna a Miroslava. 
Za  chou vzpomínku všem, kdo jste ji znali 

a měli rádi, děkujeme. 

Dne 27. srpna 2022 
by oslavil své 95. narozeniny
pan Vlas  mil BRÁZDA
z Bystřice nad Pernštejnem.

Dne 17. října 2022 
by se dožila 95 let jeho manželka

paní Marie BRÁZDOVÁ
S láskou vzpomínají dcera Marie, syn Vlas  mil, vnoučata a pravnoučata. 

Když zemře maminka, sluníčko zajde, 
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad. 

Po celém světě ach sotva se najde, kdo by jak 
maminka uměl mít rád. 

Dne 27. srpna 2022 uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opus  la 

paní Emilie SKALNÍKOVÁ

S láskou vzpomínají dcera Jarmila s rodinou 
a syn Fran  šek s rodinou.

P

S

Jakub Horký    1. 3.
Alena Holemá    6. 3.
Nela Marková    8. 3.
Antonín Kolman  16. 3.
Laura Zbořilová  20. 3.
Lukáš Bureš  28. 3.

Sňatky
2.7. Barbora Marinčová
 Jan Jindra
2.7. Kristýna Prášilová
 Jiří Mahel

SRPEN
Marie Dvořáková 88 let
Ludmila Holemá 85 let
Jaroslava Musilová 80 let
Marie Romanová 80 let
Anna Dvořáková 75 let
Antonín Havlík 75 let
Zdeněk Čech 70 let
Jaroslava Jaňourová 70 let
Dagmar Kociánová 70 let
Václav Král 70 let
Jaroslava Slouková 70 let

Úmr  
ČERVEN
18.6. Karel Buchta 48 let
27.6. Zdeněk Dobeš 73 let

Úmr  
KVĚTEN
26.5. Marie Zitová 81 let
27.5. Jana Sadecká 79 let

 Nabízím PODNÁJEM V RD, 2+1, vybavený, klidná čtvrť, ZŠ, KD, 
Sportovní centrum, obchod. Dostupnost 5 - 10 min., tel.: 776 701 922
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SONK, z. s. při ZUŠ Bystřice a Městské muzeum v Bystřici n. P.

srdečně zvou na malý koncert

SMYČCOVÉHO ORCHESTRU N. KYJOVSKÉHO

Vstupné dobrovolné

„JEN TAK SI ZAHRÁT
HEZKY CESKY“

Nedele 18. 9. 2022 
Masarykovo námestí u kašny, v 15:00
V případě nepříznivého počasí se koncert koná v půdním sále Městského muzea.



                                                             BYSTŘICKO ■ SRPEN 202222 INZERCE

www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

TOVÁ OKNA A D

1

7

2

3

5

6

4

1  Stavební hloubka 82 mm.

2  Tloušťka vnějsích stěn 3 mm, 

profil třídy A.

3 Tři těsnění ochrání před chladem.

4 Uzavřená výztuha v rámu.

5 Možnost okapnice na křídle.

6  Dvojsklo či trojsklo 

Ug až 0,5 W/(m2K).

7  Podkladní profil s izolační 

vložkou ve dvou komorách.

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

český výrobek

OKNO BUDOUCNOSTI  ZA PŘÍZNIVOU  CENU

Komfort 

  výhodné 
   LETNÍ 
 SLEVY

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

PRO PENNY

PERNŠTEJNEM

 nástupní mzda  40 h/týden

 nástupní mzda 40 h/týden

penny.jobs.cz  tel.: 281 018 018
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566 590 825
Wera Werk s.r.o.

Nádražní 1403

Bystřice nad Pernštejnem

E-mail: prace@werawerk.cz www.werawerk.cz

Volné výrobní pozice:

Pojď pracovat
k nám!

Seřizovač CNC strojů

Seřizovač vstřikolisů

Obsluha strojů a zařízení

Pracovník údržby - mechanik

Pracovník laboratoře

Řidič

třísměnný provoz

nepřetržitý provoz

třísměnný provoz

dvousměnný provoz

třísměnný provoz

jednosměnný provoz
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