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PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ LISTOPAD - PROSINEC 2022

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

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

02. 11. 18:30 Přednáška - AMOS - Možností, jak kazit děti, je nekonečně Sál VOŠ a SOŠ

03. 11. 20:30 Zahájení kurzu - Taneční pro dospělé - pokročilí Kulturní dům BnP

04. 11. 10:00 Divadelní představení VÉVÉVÉ.ČESKOSLOVENSKO.CS Kulturní dům BnP 

04. 11. 19:00 77. Ochutnávka vín Malý sál kulturního domu v BnP

05. 11. 18:30 I. Vírský rybářský ples Kulturní dům Vír

od 06. 11. 16:00 Výstava obrazů Ladislava Šauera VOŠ a SOŠ BnP

08. 11. 10:00 Dětské divadelní představení - O začarovaném mlýně Kulturní dům BnP

od 09. 11. - Soutěž - Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2022 Mikroregion Bystřicko

11. 11. 18:00 ZUŠ Bystřice n. P. - Studánka zpívá 25 let Velký sál KD BnP

12. 11. - Svatomartinská husa Centrum EDEN

12. 11. - Den otevřených dveří VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem VOŠ a SOŠ BnP

12. 11. 18:00 Benefiční koncert - POETIKA Kulturní dům BnP

16. 11. 19:00 Divadelní představení - Sylvie Kulturní dům BnP

16. 11. 20:00 Studentský bál Sál domova mládeže VOŠ

20. 11. 15:00 Kinokavárna - Princ Mamánek Kulturní dům BnP

21. 11. 18:30 Kinokavárna - Za vším hledej ženu Kulturní dům BnP

22. 11. 10:00 Kino pro děti - Animované pohádky Kulturní dům BnP

22. 11. 19:00 Koncert KPH - Alinde Quintet Malý sál Kulturního domu v BnP

24. 11. - Den otevřených dveří VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem VOŠ a SOŠ BnP

26. 11. 14:30 Vánoční koledování Náměstí BnP

26. 11. 09:00 Vánoční jarmark KD Dolní Rožínka

02. 12. 19:00 Vánoční turné 2022 - Janek Ledecký Kulturní dům BnP

04. 12. 16:00 Mužský pěvecký sbor z Novoměstska - Novocantus Rovečné, evangelický kostel

05. 12. - Mikuláš Centrum EDEN

09. 12 - Ochutnávka vín Kulturní dům BnP

12. 12. 19:00 Vánoční koncert Magdy Malé Kulturní dům Rozsochy

13. 12. - Koncert KPH - Vánoční notování Kulturní dům BnP

Komín bystřické kotelny prošel bě-
hem konce léta kompletní rekon-
strukcí. O tom, jak oprava proběhla, 
nám více pověděl Slavomír Tesárek 
z firmy www.vyskovepra.cz. 

Bystřický komín se zazelenal  
a zdobí ho znak města

Oprava komínu se prováděla 
hlavně z důvodu bezpečnosti, neboť 
původní litinová hlava se začala roz-
padat a hrozil pád uvolněných seg-
mentů. Práci jsme zahájili ve druhé 
polovině srpna. Nejprve bylo třeba 
demontovat litinovou hlavu, potom 

bylo nutné vrchol komínu očistit a 
opravit uvolněné zdivo a tady přišla 
na řadu klasická zednická práce. Na-
konec se vrchol komínu osadil novou 
hlavou z nerezového plechu, jedná se 
celkem o šest dílů sešroubovaných k 
sobě. Vše proběhlo během odstávky. 
Při té příležitosti byla také provedena 
revize komínu zevnitř. Toto byla první 
fáze prací. Druhá spočívala v opravě 
vypadaných spár mezi cihlami a nátě-
ru komínu zelenou barvou. K natření 
celého komínu bylo potřeba bezmála 
300 kg barvy. Jelikož bystřický komín 
patří k těm menším, měří pouhých 50 
metrů a nachází se relativně v údolí, 
tak na něm nemusí být letecké znače-
ní v podobě červených a bílých pru-
hů. Protože ale na komíně „značení“ 
bylo, tak jsme ho obnovili v původní 
podobě. Ty uvozovky proto, že toto 

nelze považovat za letecké značení, 
ale spíš za estetický prvek. No a na-
konec, aby komín nebyl tak fádní, tak 
po dohodě s ředitelem kotelny Tomá-
šem Pištěkem jsme na něj namalovali 
znak města o výšce 2,5 m a šířce 2 m. 
Celou akci zaštiťovala firma Omega 

Teplotechna Praha a.s., se kterou 
již delší dobu spolupracujeme jako 
volné sdružení živnostníků. Oni vy-
pracují projekt a zajistí materiál, my 
uděláme práci. Ale šablonu na znak 
města jsme si vyrobili sami. Jediné, 
co nás trochu trápilo, bylo dešti-
vé září, díky čemuž se nám práce 
protáhla, ale zase Bystřice je hezké 
město s příjemnými lidmi, tak se 
nám u Vás líbilo.                                -ST-
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V druhé polovině října byla zaháje-
na dlouho připravovaná a z různých 
důvodů také opakovaně odkládaná 
stavba nazvaná Zázemí sportovního 
areálu. Tento název nese proto, že 
šatny tvořící zázemí pro fotbalisty 
jsou sice hlavní náplní nové budovy, 
ta však bude sloužit i jiným sportům 
a jiným aktivitám, které se budou 
odehrávat nejen na fotbalovém 
stadionu, ale i v sousedních částech 
našeho sportovního areálu. Bude to 
možné díky tomu, že budova bude 
posazena do svahu na jižní straně 
fotbalového stadionu a vstupem 
bude obrácena směrem k teniso-
vým kurtům a koupališti. V širším 
pohledu pak i k zimnímu stadionu, 
tréninkovému hřišti, in-line oválu  
a pohádkové aleji…  

Termín dokončení je ve smlouvě 
s dodavatelem dohodnut až na říjen 
příštího roku. Stavba však začíná už 
nyní před zimou, tj. na samém konci 
letošní venkovní sportovní sezóny. 
Věříme totiž, že nám počasí dovolí 
během zimní přestávky provést hru-
bé terénní práce tak, aby souběh 
příští jarní sezóny a stavební činnos-

Stavba zázemí sportovního  
areálu zahájena

Mgr. Martin Horák
starosta

Ing. Emil Ondra
místostarosta

Mgr. Vlasta Moncmanová 
členka rady

Mgr. Michal Neterda
člen rady

Mgr. Miroslav Novák 
člen rady

Ing. Karel Pačiska
 člen rady

Ing. Jaroslav Rudoš
člen rady

Jiří Boháč
člen zastupitelstva

Mgr. Alois Bouček
člen zastupitelstva

Mgr. Bc. Jitka Čechová
členka zastupitelstva

MVDr. Petr Dvořák
člen zastupitelstva

Bc. Soňa Humpolíčková
členka zastupitelstva

Dipl. Um. Štěpán Husák
člen zastupitelstva

Oľga Königová
 členka zastupitelstva

Ing. Karel Krondráf
člen zastupitelstva

MUDr. Josef Melník 
člen zastupitelstva

Ing. Václav Mičín
člen zastupitelstva

Ing. Hicham Nemrah 
člen zastupitelstva

Petr Paleček
člen zastupitelstva 

Hanička Pečinková
členka zastupitelstva

Ing. Iveta Šiborová
členka zastupitelstva

JUDr. Eva Špatková
členka zastupitelstva

Petr Štorek
člen zastupitelstva

ČLENOVÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA  
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ZVOLENÍ DNE 19. 10. 2022

Dovolte mi, abych Vám poděko-
val za projevenou důvěru v komu-
nálních volbách. Zastupitelstvo 
města potvrdilo Vaši vůli a tak 
jsem byl zvolen novým staros-
tou města Bystřice nad Pernštej-
nem. Velmi se těším z Vaší přízně 
a zároveň si uvědomuji vážnost 
učiněného rozhodnutí. Dle mých 
předvolebních kampaní nabízím 
poctivou práci pro město. Budu 
se snažit dále budovat město, kde 
se dobře žije. Ač to zní jako klišé, 

Vážení spoluobčané
rozhodně je třeba 
navázat na minu-
lá vedení a Bys-
třici tak posouvat 
stále kupředu. 
Dnešní doba je 
velkou výzvou 
a já doufám, že 
společně se zvo-
lenými zastupiteli 
obstojíme.

Ze začátku do-
končíme rozjeté 
projekty např. vý-
stavbu prodejny 
Lidl, domova pro 
seniory a zázemí 
sportovního are-
álu. Budeme po-
kračovat v opravě 
bytových domů i 
samotných bytů. 
N e z a p o m e n e -
me obnovovat 
potřebnou in-
frastrukturu ve 

městě. Prioritou zůstává podpora 
organizací, které se zabývají spor-
tem, kulturou a volnočasovými 
aktivitami. Stojí před námi také 
nové projekty, z nichž namátkou 
zmíním úpravu Sporthotelu, vybu-
dování wellness, vyřešení otázky 
sokolovny, Domu dětí a mládeže a 
mnoho dalších.

Přeji Vám poklidné dny a věřím, 
že spolu to jistě zvládneme.

Martin Horák, starosta města

ti byl co nejméně kolizní a stavba co 
nejméně omezovala aktivity v celé 
sportovní zóně.

Že se jedná nikoliv o malou stav-
bu, o tom svědčí její předpokládaná 
cena převyšující 30 mil. Kč. Právě ne-
malé požadavky na rozpočet města 
byl jedním z důvodů, proč město se 
spuštěním stavby váhalo. Nakonec 
však v zastupitelstvu města převlá-
dl názor, že stavba nového zázemí 
je nezbytnou podmínkou rozvoje 
a modernizace sportovního areálu 
města, protože odchodem fotba-
lových šaten z budovy Sporthotelu 
vznikne prostor pro velmi potřebnou 
modernizaci stravovacího zázemí 
tohoto městského ubytovacích zaří-
zení. V návaznosti na to se zde uvolní 
plochy pro vybudování hotelového 
wellness, což je záměr, o kterém se 
ve městě mluví už mnoho let. V sou-
časnosti navíc podáváme žádost o 
dotaci z Národní sportovní agentu-
ry, a pokud s ní uspějeme, klesly by 
výdaje akce skoro o polovinu a i v 
tomto smyslu by se otevřely dveře 
dalším investicím ve Sporthotelu a 
jeho nejbližším okolí.                       -AS-

ZPRÁVY Z MĚSTA
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Ve čtvrtek 20. října přivezla ne-
nápadná dodávka tři nové zvony 
před kostel sv. Vavřince v Bystři-
ci nad Pernštejnem a kolemjdou-
cí je mohli poprvé shlédnout 
zblízka v celé své kráse. Čtenáři 
Bystřicka byli v minulých výtis-
cích postupně informováni o po-
hnuté historii bystřických zvonů, 
některé informace se neobjevily 
ani v díle Ing. Petra Dvořáčka 
„Dům Boží“. Římskokatolická 
farnost nové zvony pořídila jako 
náhradu za rekvírované zvony 
až po 80 letech od jejich sejmutí 
pro válečné účely. Návrhy jmen 
zvonů, výzdoby atributy i znaky 
a nápisy vycházely ze stávajících 
zasvěcení bočních oltářů kostela 
a ochránců města, byly navrženy 
PhDr. Zdeňkem Kubíkem. 

Zvony byly odlity Mistrem 
zvonařem Michalem Votrubou v 
jeho dílně v jihočeských Myslko-

vicích. Půltunový zvon Barbora je 
laděný v tónu a1, zvon Václav váží 
přes 320 kg, je laděný v tónu c2 
a nejmenší ze sestavy zvon Cyril 
a Metoděj o váze přes 230 kg je 
laděný v tónu d2. Na tento zvon 
přispělo také Město Bystřice nad 
Pernštejnem a je to i na zvonu na-
vždy uvedeno. Ozdobené zvony 
byly vystaveny před kněžištěm v 
kostele sv. Vavřince tak, aby si je 
mohli účastníci bohoslužby a další 
návštěvníci zblízka prohlédnout 
a případně osahat. V sobotu 22. 
října LP 2022 v 10:00 byly zvo-
ny při mši svaté panem farářem  
P. Karlem Rozehnalem slavnost-
ně požehnány. Ve svém kázání 
se silným poselstvím vzpomenul 
nejenom význam a účel zvonů v 
naší křesťanské evropské civiliza-

Bystřicí budou znít tři nové zvony
ci. Již během závěrečné promluvy 
naladil přítomné na možnost po-
slechnout si první společné zvo-
nění všech zvonů ještě v sobotní 
podvečer. Následně byly zvony a 
jejich srdce postupně vyzdviženy 
do severní věže kostela. Tyto prá-
ce ochotně zajistila firma T.M.V. 
spol. s r. o. se sídlem v Bystřici n. P. 
Ve zvonici kostela zvonař tyto 
zvony postupně se svými pomoc-
níky a ochotníky z farnosti zavě-
šovali do připravených pozic tak, 
jak v minulosti byly jednotlivé 
části zvonové stolice původními 
zvony dle velikosti osazeny. Kdo 
využil sobotní odpoledne a pod-
večer k procházce, občas slyšel 
zaznít postupně jednotlivé zvony 
tak, jak jim bylo zavěšeno srdce a 
zvonař je ručně uváděl do pohybu 

v rámci zkoušek. Večer již zazněl 
harmonický souzvuk všech zvo-
nů včetně historického Vavřína. 

Nové zvony nás budou pro-
vázet po celý den, ráno v 7:00, 
v poledne ve 12:00 a večer ve 
20:00. Jsou poháněny lineární-
mi motory, časový signál DCF 
je uvede v daný čas do pohybu 
tak, jak bude naprogramováno. 
Vše bylo fotograficky dokumen-
továno a mediálně (novinářsky) 
zachyceno, také za přítomnosti 
nového bystřického pana staros-
ty a bude samozřejmě podrob-
něji popsáno v kronice farnosti 
a zřejmě i města. Ještě jednou 
všem dárcům a ochotným po-
mocníkům za všechno neskonalý 
dík a přejme si, aby toto ušlech-
tilé dílo bylo nám všem i budou-
cím generacím k dobru, štěstí, 
blahu i zdaru a pro větší slávu 
Boží.            -vm-, -zk-
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Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice n. P.,  566 590 311

e-mail: posta@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 financí a obecního živnostenského 

úřadu – úsek obecního živnostenského úřadu 
Druh práce a místo výkonu práce:
-  úředník/úřednice Odboru financí a obecního živnostenského  

úřadu - úsek obecního živnostenského úřadu 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:

• úkony na úseku živnostenského podnikání, evidence zeměděl-
ských podnikatelů, 

● spisové služby, kontrolní činnosti a ochrany spotřebitele, CZECH 
POINT

● provádění vidimace, legalizace
● evidence a správa pohledávek atd.

Požadavky:
- VŠ vzdělání
- vzdělání ekonomického směru výhodou 
- praxe na pozici s podobným zaměřením výhodou
- znalost základních zákonů v oblasti státní správy a samosprávy
- znalost ekonomické legislativy, zákona č. 455/1991 Sb., o živnos-

tenském podnikání, zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských 
úřadech, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád - výhodou

- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
- samostatnost, komunikativnost
- pozitivní a aktivní přístup k práci a řešení problémů
- časová flexibilita
- řidičský průkaz skupiny B
- morální bezúhonnost

Předpokládaný termín nástupu: nejpozději 01.02.2023 

Bližší informace: https://www.bystricenp.cz/?tab=uredni-deska

Místo a způsob doručení, lhůta pro podání přihlášky:
- doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady dle před-

chozích bodů poštou na adresu Městský úřad Bystřice nad Pern-
štejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem nebo 
prostřednictvím datové schránky (ID DS - b3mbs36) nebo osobně 
na podatelně Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem; obálku 
označte – „k rukám tajemníka“ a heslem „Výběrové řízení Odbor 
financí a obecního živnostenského úřadu – NEOTVÍRAT“

- lhůta podání do 11.11.2022

Kontaktní pracovník:
Ing. Jana Jurošová, vedoucí odboru financí a obecního živnostenského 
úřadu, telefon: 566 590 315, e-mail: jana.jurosova@bystricenp.cz 

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

Požadavky:
• VŠ vzdělání, ideálně sociálního nebo ekonomického zaměření
• aktivní samostatný přístup, dobré komunikační a organizační schop-

nosti, zkušenosti s projektovým řízením
• praxe či vzdělání v oblasti sociálních služeb výhodou
• povědomí o sociálních službách dostupných na území MAS výhodou
• zkušenost s CLLD a problematikou MAS výhodou
• zkušenost s prací s veřejností výhodou
• znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
• velmi dobrá znalost MS Office
• ŘP skup. B
• časová flexibilita
• morální bezúhonnost
• nástup: duben 2023

Pozice koordinátora/projektového manažera je na úvazek 1,0 do 
31.03.2026 s možností prodloužení na další 3 roky.

Jaká bude Vaše pracovní náplň?
• vedení projektu OPZ+ a řízení týmu 7 komunitních pracovníků na DPP a 

7 pečujících osob na DPP
• administrace webových stránek a zajištění o informovanosti o aktivi-

tách projektu
• organizace a zajištění komunitních aktivit ve spolupráci s dalšími členy 

týmu
• spolupráce s partnerskými neziskovými organizacemi z území MAS
• projektová a evaluační agenda projektu včetně zajištění reportingu 

směrem k MPSV

Zájemci se mohou přihlásit do 30. listopadu 2022:
• písemně na adresu: MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 Bystřice 

nad Pernštejnem
• nebo e-mailem: mas@zubrizeme.cz 
• v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, 
datum, podpis a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu

• k přihlášce připojte: životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce

Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do 
výběrového řízení.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici koordinátor a projektový manažer pro realizaci 

projektu OPZ + MAS Zubří země

VYHLAŠUJE

MAS Zubří země o.p.s.

Vážení spoluobčané,
komunální volby v roce 2022 jsou mi-
nulostí a zastupitelské mandáty jsou 
znovu rozdány.

Strana KDU-ČSL v letošních vol-
bách obhájila stávající pozice v za-
stupitelstvu opětovným ziskem tří 
mandátů. Složení zastupitelů naší 
strany se nemění, zvoleni byli Jitka 
Čechová, Josef Melník a Václav Mičín.

V novém funkčním období bude-
me zastávat novou roli bez účasti v 
radě města. Jsme však připraveni 
opět svědomitě v zastupitelstvu pra-
covat a za všechny zvolené zastupite-
le Vám slibuji, že chceme hájit zájmy 
všech občanů a rádi budeme otevře-
ní všem přínosným podnětům. 

Děkujeme tímto za Vaše hlasy a 
projevenou podporu strany KDU-ČSL 
v komunálních volbách.

Důvěra zavazuje.          Václav Mičín

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 POHOTOVOST LISTOPAD - PROSINEC 2022

LISTOPAD
05. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
06. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
12. 11. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712 
13. 11. MUDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, NMnM, 739 093 334 
17. 11. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 595 
19. 11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858 
20. 11. EvedalDent s.r.o., Poříčí 11, Velké Meziříčí, 2. patro, 728 638 632 
26. 11. Péter Ilkó, Dům zdraví, Velké Meziříčí, tel. 720 152 158 
27. 11. Péter Ilkó, Dům zdraví, Velké Meziříčí, tel. 720 152 158 
PROSINEC
03. 12. MUDr. Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n. S., 774 084 064
04. 12. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NMnM, 566 618 060

Aktuální podobu INFOROČENKY můžete nalézt na webu města Bys-
třice nad Pernštejnem – www.bystricenp.cz, odkud si ji můžete pro 
sebe nebo své blízké vytisknout. Zde naleznete aktuální informace vždy  
k určitému datu. Nová inforočenka pro následující dva roky bude vydá-
na začátkem roku 2023. Děkujeme za pochopení.                                         -red-
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SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 
S Instagramem  

po Koruně Vysočiny - díl 11
POZNEJ BYSTŘICKO!

S Vodomilem  
Korunou Vysočiny

 Podzimní procházka 
 plná barev

Pokud je podzim Vaším nejoblíbe-
nějším ročním obdobím a těšíte se 
každý rok, až Vám budou pod noha-
ma šustit barevné listy, vypravte se 
na procházku Žďárskými vrchy, které 
Vám nabídnou malebné výhledy jako 
namalované na malířském plátně. 
Nachází se zde spousta krásných zá-
koutí, která jsou obklopená neopako-
vatelnou přírodou. Můžete se zde jen 
toulat a zapomenout na čas, nebo si 
zařadit do výletu i cíle a užít si i místní 
historii nebo zvyky. 

Jedním z nejhezčích míst je ves-
nička Krátká, která byla vyhlášena 
vesnickou památkovou rezervací. 
Vznikla v první třetině 18. století jako 
obytná kolonie lesních dělníků. V 
Krátké najde-
me roubené 
i zděné domy 
s hospodář-
ským zázemím 
z 18. a 19. 
století, které 
svým ztvár-
něním odrá-
žejí sociální i 
hospodářské 
postavení ma-
jitelů. Objekty 
mají většinou 
lomenice sklá-

dané do tvaru kříže, podlomenice a 
plochou valbičku.

Čekají na nás roubenky jako z 
pohádky, které jsou zasazené do 
zvlněné krajiny, do které se na pod-
zim rozlije celá paleta barev. Až si 
užijeme barevnou nádheru a krásné 
chaloupky, můžeme se vydat na ná-
vštěvu Domu přírody Žďárských vr-
chů, který se nachází v historickém 
statku z 2. poloviny 19. století. Mo-
derní interaktivní expozice je ideál-
ním místem k návštěvě pro všechny 
milovníky přírody – malé i ty velké.

V listopadu je Dům přírody otevřen 
každou sobotu od 10:00 do 17:00 ho-
din. Další tipy na výlety naleznete na 
www.korunavysociny.cz                    -DŠ-

„Vzhůru do oblak a ještě dál“, nebo 
snad znáte jiný pohled na svět, kte-
rý by byl krásnější, než ten z ptačí 
perspektivy? 

Už Vás nebaví stát nohama 
pevně na zemi a rádi byste si zku-
sili alespoň na chvilku brát život s 
nadhledem? Tak to pro Vás máme 
jeden tip, jak tohle všechno zažít 
a nemusíte kvůli tomu 
ani nikam daleko. Dvacet 
kilometrů od Bystřice se 
nachází obec Radešín a 
zde najdete Balonový 
zámek Radešín. Pak už je 
to zcela jednoduché. Sta-
čí si domluvit termín, 
vybrat si, zda poletíte 
ve dvou nebo sólo, jestli 
zkusíte noční let či zimní 
let nad zasněženou Vy-
sočinou, prodloužený let 
za dvojnásobek či jaký-
koliv jiný let uzpůsobený 

Vašim přáním. Nebojte se tedy 
prozkoumat Korunu Vysočiny ze 
vzduchu a přitom nezapomeňte na 
Instagram. Udělejte si selfíčko 200 
metrů nad zemí a označte nás @
mestobystricenadpernstejnem a 
@korunavysociny. Let balónem si 
můžete rezervovat na www.balo-
novyzamek.cz                                - mm-

Díky říjnové hádance se mnohým z 
Vás podařilo při cestě na hrad Pern-
štejn uhasit žízeň vodou ze studán-
ky, která se nachází kousíček pod 
hradem. Celkem se nám sešlo 11 
správných odpovědí a všichni bez 
problémů poznali, že se jedná o 
studánku Korejtko. 

Šťastnou výherkyní se tentokrát 
stala paní Jana Dvořáčková, gratu-
lujeme. 

V listopadovém čísle zkusíme tro-
chu netradiční pohled na, všem jistě 
známý, turistický cíl. Můžeme Vám 
napovědět, že ono místo můžete 
pouze vidět, ale dojít se tam nedá. 
Do 15. listopadu nám tedy napište 

na e-mail info@bystricenp.cz jak se 
toto tajemné místo přesně nazývá. 
                      -red-

 CO NOVÉHO V BYSTŘICI
V našem městě se v letošním roce otevřelo několik nových provozoven. 

Proto jsme se rozhodli Vás o nich postupně informovat.

SVÁČA 

Otevírací doba:   Po - Pá: 09:00 - 16:00
 So - Ne: dle počasí

Prodejnu najdete na Masarykově náměstí
(rychlé občerstvení)

XVI. ročník vědomostní a poznávací soutěže „S Vodomilem Korunou Vysočiny" 
skončil. Nyní mají účastníci ještě čas do 25. listopadu, aby osobně nebo poštou 
doručili orazítkovanou a vyplněnou legitimaci na adresu Turistické informační 
centrum, Masarykovo nám. 1 Bystřice nad Pernštejnem 593 01. 

Slavnostní losování proběhne v sobotu 26. listopadu v rámci Vánočního ko-
ledování. Pro připomenutí – hraje se o následující ceny:

1. Apple iPhone 11
2. Apple IPad
3. Poukaz ALA hotel – 2x vstup do privátního wellness
4. Balíček poukazů do Areálu sportu Bystřice n. P.
5. Balíček poukazů do Areálu sportu Bystřice n. P.
6.– 10.  Desková hra – Poznej Bystřicko                                                   -red-
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Rozhovor s odcházejícím starostou
Ing. Karlem Pačiskou

Když se řekne Bystřice nad Pernštej-
nem, každému se vybaví mnohé, ale 
na jednom z prvních míst se jistě ob-
jeví jméno Karel Pačiska.

Byl s tímto městem více jak 17 let 
spojován jako starosta. Po letošních 
komunálních volbách se ale vede-
ní radnice změnilo a Karel Pačiska 
odchází do zaslouženého důcho-
du. Děkujeme, že jste si našel čas 
zavzpomínat na Vaše působení ve 
městě v krátkém rozhovoru.  
 Vím, že je to už dávno, ale vzpo-
menete si ještě na svůj první den, 
když jste otevřel dveře do své nové 
„starostovské“ kanceláře? 

Tento den byl velmi hektický. Po 
obratu, který se udál na zastupi-
telstvu 24. 4. 2005 jsem byl zvolen 
starostou. Změnil se místostarosta i 
obsazení rady. Bystřičáci asi nevěděli 
co od nás čekat. Nervozita panovala 
i mezi úředníky. Jedna nevěsta nevě-
děla, kdo ji v sobotu oddá a opozice 
zuřila. Nebyl to slavný vstup, atmo-
sféra byla hustá, ale časem se vše 
usadilo.
 Práce starosty není jednoduchá 

a kromě spousty povinností přichá-
zejí také starosti. Nezažil jste někdy 
období, že jste chtěl skončit a jít dě-
lat něco jiného, klidnějšího?

To ani ne. Práce starosty je krásná 
a moc inspirující. Já i mnoho  kolegů, 
které znám, je jí úplně pohlceno. 
Tato práce se nedá dělat bez vzta-
hu k městu nebo obci, kterou řídíte. 
Musíš mít rád lidi a hlavně jim na-
slouchat. Potom také musíš být ob-
klopen podobně smýšlejícími lidmi a 
odpovědnými, ale odvážnými zastu-
piteli. Jeden chytrý člověk, kterého 
si vážím, mně řekl – „až tě to začne 
štvát, nechej toho, protože je to po-
znat“. Já se celou dobu kontroloval, 
zda mě to ještě baví a naplňuje.
 Bystřice se za ty roky hodně 
změnila, jaká změna byla podle Vás 
tou nejlepší, a bylo naopak něco, co 
by se dalo udělat jinak? 

Nelze napsat, která byla nejlepší 
a která nejhorší. Město je živý or-
ganismus, který se vyvíjí. Mění se 
podmínky v centrálních orgánech, 
v krajských strukturách, a to práci 
velmi ovlivňuje. V každém období 

se mění daňová výtěžnost, pod-
mínky dotačních titulů nebo novely 
schválených zákonů. Na všechno se 
musíte nějak adaptovat, připravovat 
a případně měnit rozběhnuté akce. 
Typickým příkladem byly například 
stálé změny v zákoně o zadávání ve-
řejných zakázek. Dále potom celých 
patnáct let neschválení zákona o 
nakládání s odpady. No a stálé zdra-
žování všeho!!!

Ale k těm akcím. Stále jsem pře-
svědčen, že znovuzrození Nových 
dvorů na Centru Eden, byla velmi 
zásadní a dobrá investice. Vysvětlím 
– Bystřice nikdy nebude Telčí nebo 
Českým Krumlovem, co do pamá-
tek. Proto si musíme vážit všeho, 
co naši předkové vybudovali. Ano, 
může být otázka, jak vše pojmout! 
Jestli je to moc megalomanské nebo 
akorát? Kdo to ví přesně? V čem 
možná váháme – je asi rekonstruk-
ce bytového fondu. Nemyslím, že se 
nedělá dost, ale je otázka, jak revita-
lizovat samotné byty?
 Bylo Vás možné potkat na vět-
šině akcí, které se ve městě pravi-
delně konají, ale nechyběl jste ani 
na svatbách a vítání občánků. Které 
akce jste měl nejradši a nikdy si je 
nenechal ujít?

Není v silách jednotlivce navštívit 
všechno. Bystřice se významně po-
sunula v pořádání kulturních i spor-
tovních akcí. Dříve byl významným 
pořadatelem pouze KD. Dnes je ta-
kových subjektů mnoho, a proto je 
bohatá nabídka. Jsem přesvědčen, 
že v Bystřici se žije kulturně a je velká 
nabídka i sportovního vyžití. Které 
akce mě oslovovaly nejvíce? Asi ty, 
kde vystupovaly naše děti a mládež.
 Váš nástupce to určitě nebude 
mít jednoduché, je něco, co byste 
mu poradil? 

Na toto téma jsme několikrát ho-
vořili. Těžké to bude mít stejně jako 
jeho kolegové nebo já. Záleží na 
tom, jak vše pojme, zda rozliší, co je  
důležité a co okrajové. Nabídl jsem 

svoje zkušenosti, ale jenom pokud 
budu tázán. Nechci udělovat hrabě-
cí rady. Možná se něco změní, ale to 
neznamená, že k horšímu. Martin 
Horák již dnes ukazuje, že na to má.
 Na žádnou práci ale nemůže být 
člověk sám, byl kolem Vás někdo, 
komu byste chtěl poděkovat, nejen 
za spolupráci? 

Na prvním místě je to manželka 
a celá rodina, která mou práci velmi 
ovlivňovala. Mnohokrát to byli jedi-
ní, kdo mně dodávali důvěru a sílu 
pokračovat. Práce se samozřejmě 
neobejde bez kolegů. Všem těmto 
patří můj velký dík. Vděčím jim za to, 
že jsem vše dotáhl až k důchodové-
mu věku. Velkou úctu také mám ke 
všem občanům, kteří mě již šestkrát 
poslali do zastupitelstva. Je to velký 
závazek a odpovědnost. Doufám, že 
nezklamu, nebo mě nezradí zdraví.
 Jistě už máte nějaké plány do 
budoucna a předpokládám, že ani 
v důchodu bystřickou radnici zcela 
neopustíte? 

Byl jsem zvolen do zastupitelstva 
města. Na ustavujícím zasedání  
do rady. Jsem členem několika ko-
misí a orgánů kraje a města. Někde 
budu vystřídán, ale něco mně ještě 
zůstane. Není to práce na plný úva-
zek, proto doufám, že mně zbyde 
čas na rodinu, zejména na manžel-
ku. Těším se, že více budu s malou  
Adélkou a ostatními vnoučaty, že 
budu cestovat, jezdit na kole a do-
končím všechny resty na rodinném 
domě. Je toho víc než dost. Jak říkali 
naši předkové – „couvat se má po-
malu“. Nudit se rozhodně nebudu.
 Je nějaký „silný moment“ (ve-
selý či smutný) z Vašeho působení 
na radnici, na který nikdy nezapo-
menete? 

Velice silně na mě zapůsobilo ob-
dobí před čtyřmi roky. Opozice ne-
urvale útočila na mě, kolegu i naše 
rodiny. Do toho přišla tragédie na-
šeho výborného spolupracovníka. 
Nakonec nás to oba zdravotně do-
hnalo. To se nezapomíná.
 A poslední závěrečná otázka. 
Vím, že jste hrával fotbal, rád jezdí-
te na kole, je tedy nějaký koníček, 
kterému se teď začnete věnovat 
naplno?

Myslím, že jsem na vše odpově-
děl již výše. Chci také více odpočí-
vat, přečíst nějaké knihy, které jsem 
nestihl a navštívit místa, kde jsem 
dosud nebyl. Nemyslím cizinu, ale 
naši republiku. Například jsem nikdy 
nebyl v Národním divadle, na fotba-
lovém stadionu Slávie v Praze, na 
Baťově kanálu, na Znojemském vi-
nobraní  nebo na vodě. Je toho však 
mnohem víc.  

Mockrát Vám děkuji nejen za čas, 
který jste věnoval tomuto rozhovo-
ru, ale také všechna milá setkání ne-
jen v práci, ale také mimo ni. 

                                                           -mm-

I letošní rok se nám podařilo napl-
nit výzvu participativního rozpočtu. 
Úprava spojovací uličky Bočkova-
-Zahradní, která v hlasování občanů 
vyhrála, byla dokončena. 

V pořadí dalším projektem bylo 
vybudování oploceného hřiště 
pro psy. Zde již máme vizi, která by 
mohla být snadno realizovatelná. Po 
zbourání staré skautovny v Lužán-
kách vznikne oplocený prostor, jenž 
by se dal využít právě pro zmiňova-
nou akci. 

Jelikož se participativní položka v 
rozpočtu uchytila, i letos budete mít 
šanci navrhovat různá témata.                      

vedení města

Participativní 
rozpočet splněn
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Můžete představit Vaše křesťanské 
společenství?

Křesťanské společenství je regis-
trovaná církev, kterou v současné 
době najdete na mnoha místech ČR. 
Patříme mezi evangelikální církve, 
které si berou za vzor známé refor-
mátory jako např. Martin Luther... 
Vyznačujeme se důrazem na fakt, 
že Bible je pro nás jediným zdrojem 
víry a Božího zjevení. Ústřední po-
stavou naší víry je osoba Ježíše Kris-
ta. Svůj život se snažíme žít upřímně 
a opravdově každý den.

Jaké pravidelné aktivity vyvíjí 
Vaše společenství?

Středobod našeho setkávání je 
bohoslužba. Bohoslužby probíhají v 
pronajatých prostorách našeho sbo-
ru na Masarykově nám. 46 v Bystřici 
n. P. Další naší aktivitou jsou modli-
tební shromáždění, která bývají pra-
videlně ve čtvrteční večer. Poslední 
pravidelnou aktivitou je setkávání 
dětí v rámci Royal Rangers, pro kte-
ré plánujeme 
celou řadu 
vo lno č as o -
vých aktivit.

Co může-
me čekat na 
Vašich boho-
službách?

Zváni jsou 
všichni lidé 
hledající smy-
sl, porozu-

Představení křesťanského společenství
mění, přijetí. Nedělní setkávání se 
skládá ze tří částí. První částí jsou 
modlitby, kdy každý může přijít s 
modlitebním tématem a společně 
se za něj k Bohu přimlouváme. Dru-
hou částí jsou chvály, kdy společně 
zpíváme Bohu s radostí, že je tam s 
námi. Pro křesťany je důležité Boží 
slovo, a to vyplňuje třetí část boho-
služby. 

V Bystřici se připravují také Kur-
zy Alfa. O co se jedná?

Je to příležitost pro všechny, kdo 
o křesťanství nikdy neslyšeli, nebo 
se o něm chtějí dozvědět více. V prů-
běhu 11 večerů a jednoho víkendu 
tak mají lidé možnost prozkoumat 
základní témata křesťanství. Začí-
ná se společnou večeří, pokračuje 
přednáškou a vše graduje v diskus-
ních skupinkách. Rád bych pozval 
všechny na tuto událost, která star-
tuje 26. 1. 2023. Budete naši hosté 
a vše je zdarma. Více info na www.
ksbystrice.cz/alfa.                             -PS-

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ 17. listopad 1939 na Bystřicku
Historie 17. listopadu - dne boje za 
svobodu a demokracii a Mezinárod-
ního dne studenstva – je velice po-
hnutá. V noci z 16. na 17. listopadu 
1939 pozatýkalo gestapo více jak 
1000 studentů a pedagogů. Devět 
studentů, kteří podle nich stáli v čele 
studentských organizací, bylo ještě 
ten den (tj. 17. listopadu) v Kounico-
vých kolejích v Brně a v ruzyňských 
kasárnách bez soudu popraveno - 
Jan Černý, Josef Adamec, Bedřich Kou-
la, Josef Matoušek, Václav Šaffránek, 
Jan Weinert, František Skorkovský, 
Marek Frauwirth a Jaroslav Klíma. 

Dalších více jak 1200 náhodně 
vybraných studentů bylo posláno 
do koncentračního tábora Sach-
senhausen, který byl nedaleko Ber-
lína. Po třech letech byli studenti 
propuštěni. Tohoto propuštění se 
však nedočkalo 35 studentů, kte-
ří nelidským podmínkám v táboře 
podlehli. Jedním z těchto zatčených 
studentů byl i Bohumír Běhula, Ing. 
in memoriam. Tento občan z Do-
manínka byl 17. listopadu zatčen 
v brněnských Sušilových kolejích, 
převezen do koncentračního tábo-
ra Sachsenhausen. Přesné datum 
propuštění z tábora neznáme. Pra-
coval potom jako obecní úředník v 
Malém Domaníně (Domanínku). Ve 

druhém stanném právu poskytl po-
moc policejně nehlášené osobě, za 
to byl 4. 6. 1942 popraven. V tisku 
rozsudek zdůvodněn takto: „od-
souzení /.../, ačkoli věděli o zostře-
né ohlašovací povinnosti, vědomě 
opominuli se policejně přihlásiti“. 
Ve zprávě okresního četnického ve-
litelství v Novém městě na Moravě 
z 2. 6. 1942 je uvedeno, že Běhula 
byl zatčen spolu s Alicí Feinovou  
1. 6. 1942 příslušníky četnické sta-
nice v Bystřici nad Pernštejnem 
proto, že pomáhal Feinové tím, že jí 
poskytl ubytování (nebyla v Malém 
Domaníně policejně přihlášena).

Všechny české vysoké školy byly 
uzavřeny a to až do konce války. Stu-

dium na vysoké škole bylo možné 
pouze na čtyřech německých vyso-
kých školách, které mohly fungovat 
i po 17. listopadu 1939. (Avšak de-
kret presidenta Edvarda Beneše ze 
dne 18. října 1945 tyto školy zpětně 
zrušil a to právě k datu 17. listopadu 
1939, všechny tituly získané na těch-
to univerzitách byly neplatné.)

V souvislosti na tuto represi vůči 
československým studentům a pe-
dagogům byl vyvíjen tlak Ústředním 
svazem československého student-
stva společně s exilovou vládou a 
výsledkem byla právě londýnská 
schůze Mezinárodní studentské 
rady v roce 1941, která přijala tak-
zvané Prohlášení spojeneckých stu-

dentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo 
tento den Mezinárodním dnem stu-
dentstva.

Hlavním strážcem odkazu 17. listo- 
padu jako světového studentské-
ho svátku se stal Mezinárodní svaz 
studentstva. Tato organizace byla 
založena v roce 1946 v Praze se 
zřejmou návazností na válečnou 
Mezinárodní studentskou radu i 
na meziválečné studentské svazy. 
Praha byla přitom zvolena za sídlo 
organizace (sídlo zde měla do roku 
2014) i díky zvláštnímu postavení 
17. listopadu ve společné mytologii. 
„Celá dosavadní historie MSS je ne-
odlučně spjata s naší zemí. Kolektiv-
ní rozhodnutí, aby jeho sídlem byla 
Praha, rozhodně nepadlo náhodou. 
Nacistický protektorát patřil k oku-
povaným zemím, kde byla na hlavu 
a čtvereční kilometr relativně nej-
větší koncentrace Hitlerovy repre-
sívní mašinérie. O to hlubší obdiv 
vzbuzuje hrdinství, které dodnes 
spojujeme se 17. listopadem 1939. 
Demonstrace studentů a dělníků, 
jejímž svědkem byly pražské ulice, 
zůstaly nejmasovějším a nejbojov-
nějším vystoupením protifašistické 
veřejnosti v prvé etapě války v celé 
okupované Evropě,“ prezident MSS 
Skála.                                                   -muz- 

SDH 2 stavělo hodovou máj

Letos poprvé vzali stavění hodo-
vé máje do rukou členové Sboru 
dobrovolných hasičů 2 Bystřice 
nad Pernštejnem. Slavnostnímu 
postavení máje předchází mnoho 
příprav. Nejprve je třeba vybrat 
vhodný strom, který se musí po-
kácet, připravit a poté vztyčit na 
vybraném místě na bystřickém 
náměstí. Kromě toho je třeba máj 
také tradičně ozdobit. Do příprav 
se zapojili mimo jiné i mladí hasiči 
během svých pravidelných schů-
zek na hasičském kroužku.

SDH 2 si pro tuto slavnostní 
událost připravilo několik novinek 
a překvapení. Jedním z nich bylo 
přistavení jeřábu na uctění památ-
ky pana Josefa Čecha, který s ním 
dlouhá léta stavěl hodovou máj. 
Tento jeřáb je k vidění v muzeu 

Veterán TATRA klub Bystřice nad 
Pernštejnem, jehož majitel, pan 
František Prosecký, mu dal nový 
kabát a ochotně ho dopravil na 
bystřické náměstí. Další novinkou 
bylo představení tradičních horác-
kých krojů, v nichž členky SDH 2 
během slavnostního stavění máje 
procházely mezi sledujícími a nabí-
zely drobné občerstvení v podobě 
hodových koláčků a domácí slivo-
vice.
SDH 2 děkuje všem, kteří se na pří-
pravách podíleli a také těm, kteří 
je při této akci jakýmkoliv způso-
bem podpořili.

Sbor dobrovolných hasičů 2 
Bystřice nad Pernštejnem

Alice Feinová, snoubenka Bohumíra Běhuli, 
popravena dne 4. 6. 1942 ve vysokém stupni těhotenství.
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Městská knihovna informuje

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

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

Na zpříjemnění podzimních večerů nabízíme našim čtenářům malý 
výběr z nově zakoupených knih.

Píši, píšeš, píšeme... aneb budoucí 
spisovatelé z Bystřicka? - část 7
V našem pravidelném okénku 
Vám přinášíme opět rubriku Píši, 
píšeš, píšeme, ve které postup-
ně zveřejňujeme oceněné dětské 
literární práce z posledního, již  
12. ročníku dětské umělecké soutě-
že, 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 ži-
votního stylu a zdůraznit tak péči  
o naše zdraví. 

Jako další příspěvek tedy zveřej-
ňujeme dětskou soutěžní literární 
práci z věkové kategorie 9-11 let s 
názvem ,,Zdraví a příběh Jany“ od 
tehdy desetileté Marie Trávníčkové 
ze ZŠ a MŠ Rožná, která v soutěži  
a dané kategorii obdržela 3. místo. 

Zdraví a příběh Jany

Zdraví je něco, co lidi mají nebo nemají, nebo o něj přijdou. Já mám štěstí, že zdravá jsem. 
Ale ne všichni to tak mají.
Někdo má rakovinu, někdo zase COVID 19 nebo je na vozíčku, někdo má jenom angínu, 
ale i na ni může zemřít. Buď je moc starý a nezvládne to nebo má slabou imunitu.
Já budu vyprávět příběh o dívce jménem Jana, která je zdravá, ale všímá si lidí, kteří to 
tak nemají.
,,Jani, vstávej, musíš do školy a já do práce“, volá máma. Jak šla Janča do školy, viděla, 
jak jede sanitka. Začala za ní utíkat. Doběhla tam a uviděla, jak sanitáři nesou pana 
Nováka do sanitky, protože měl infarkt. Bylo jí to líto, protože ho měla ráda, ale s tím 
člověk nic nenadělá.
Jana studovala zdravotní školu a byla ráda, že druhý den šli se školou do nemocnice, 
aby tam pomáhali lidem. Hned se ptala po panu Novákovi, ale ten byl na pokoji, kam 
nikdo nesmí.
Dostala na starost pána na vozíčku. Jmenoval se Petr. Jana si s ním povídala, jak se 
mu to stalo a málem se rozbrečela. Bylo jí ho moc líto. Odpoledne jela domů. Ale pořád 
nad ním přemýšlela.
Další den byla sobota. Janča se mámy zeptala, jestli nemůžou jít do nemocnice, že by 
chtěla udělat radost panu Petrovi. Přijely s mámou tam, ale Petr už tam nebyl, pustili 
ho domů.
Sestřička jí ale nabídla, že může jít za paní Bílou, která má rakovinu. Janča si s ní poví-
dala, dozvěděla se, jaké bere léky, že jí z toho padají vlasy a vůbec nesmutnější bylo, že 
za ní vůbec nikdo nejezdí. Ani její rodina.
Janča se v dospělosti stala doktorkou a poznala spoustu smutných příběhů, ale i příběhů, 
které dopadly dobře.
Lidi by si měli zdraví považovat.
Třeba jednou budu pomáhat a pracovat tak, jako tato Janča.

Maria Trávníčková

Práce není redakčně upravována.

Milá Mario, gratulujeme Ti k obdrženému ocenění v dané kategorii a zároveň 
Ti přejeme mnoho štěstí při studiu, díky kterému pak budeš moci jednou po-
máhat lidem, stejně jako dívka Janča ve Tvém příběhu.

Mikroregion Bystřicko

Knihy pro dospělé:
Brodská Tereza  Moje máma Jana Brejchová
Conefrey Mick  Everest 1922
Černá Jaroslava  Krev andělů
Graham Lily  Dítě z Osvětimi
Kačer Jan   Zadními vrátky
Lacková Jolana  Muž z gulagu
Maher Kerri  Američanka v Paříži
Nähfrosch Katja  Šijeme na děti
Pohl Friedrich  Nemoci včel
Prenger Kevin  Soudce z Osvětimi
Riley Lucinda  Italská dívka
Rubášová Petra  Domácí sýry
Steinfort Tom  Šejkovy hříchy
Strusková Olga  Dana Zátopková 100
Viewegh Michal  Průměrně zamilovaný muž a jiné povídky
Vlugt Simone van  Obchodnice z Amsterdamu

Knihy pro mládež:
Adamec Radek  Krakonoš a mechové jezírko
Braunová Petra  Kuba nechce prohrávat
Herzog Anna  Maminka čeká miminko
Houška Matěj  Zapomenuté revíry
Jurková Pavlína  Viktor a záhadná teta Bobina
Olivová Jana  Statečný čáp
West Kasie  Dokonalé léto

Hudba, slovo, které v sobě skrývá 
mnoho významů. Pro někoho pří-
jemná relaxace, pro jiného způsob 
obživy a pro nás, členy Komorního 
sboru Alter ego, je to aktivní koní-
ček, díky kterému jsme mohli strávit 
víkend v Mikulově a účastnit se Ce-
lostátní přehlídky sborového zpěvu 
dospělých CHORALIA MIKULOV. Tato 
přehlídka byla letos poprvé součástí 
Mezinárodního festivalu pěveckých 
sborů KAMPANILA, který se konal  
14. – 16. 10. 2022. 

Náš sbor se přehlídky účastnil 
v nesoutěžní kategorii D. Zpívali jsme 
šest žánrově různých skladeb a písní 
od renesance až po současné autory. 
V našem repertoáru nechyběla ani 
píseň bystřického rodáka Josefa Kšici. 
I přes nesoutěžní (festivalovou) kate-
gorii jsme dostali cenné rady a hod-
nocení odborné poroty, které bylo 
velice pozitivní a naší sbormistryni 
Lence Macháčkové bylo doporuče-

Komorní sbor Alter ego na mezinárodní 
přehlídce pěveckých sborů 

no, abychom se v dalších letech zařa-
dili do soutěžní kategorie přehlídky. 

Víkend byl pro nás sice náročný, 
ale krásný. Při pátečním zahajovacím 

koncertu jsme měli možnost slyšet 
renomovaný smíšený sbor Cantica 
Laetitia ze Zlína, jejichž vokální pro-
jev všechny ohromil. Sobota byla 

věnována samotné přehlídce sborů 
a akustickým zkouškám. Poslechnout 
si výkony dalších osmi pěveckých 
sborů a sledovat jejich práci pro nás 
bylo velice zajímavé a poučné. V 
neděli jsme se účastnili ateliéru spo-
lečných skladeb pod vedením vyni-
kajícího sbormistra Josefa Surovíka, 
který vede již zmíněný zlínský sbor. 
Celý program byl zakončen odpoled-
ním koncertem v kostele ve Velkých 
Dunajovicích, kde jsme mohli před-
vést několik církevních skladeb z na-
šeho repertoáru. 

Jak řekl římský řečník M. F. Quinti-
liamus „Příroda nám hudbu dala jako 
dar, abychom lépe snášeli strasti.” 
Kéž bychom i my svým zpěvem mohli 
těšit a obohacovat lidi kolem sebe. 

Rádi bychom poděkovali městu 
Bystřice n. P., které naši účast na pře-
hlídce finančně podpořilo.  

Z. Šilhánová,
Komorní sbor Alter ego

BYSTŘICKO
Zpravodaj Bystřicko najdete na www stránkách

www.bystricenp.cz/noviny-bystricko
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Je to neuvěřitelné, ale je to tak. 
Za čtvrt století se tento pěvecký 
sbor stal významným obohacením 
kulturního života nejen na Bystřic-
ku, ale i po celé České republice. 
Uspořádal nespočet koncertů a 
vystoupení, získal mnoho soutěž-
ních úspěchů, nasbíral spoustu 
pestrých zkušeností a zážitků. Za tu 
dobu v něm odrostla celá generace 
zpěváků, mnozí jsou Studánce věrni 
dodnes, do mladších přípravek vodí 
své vlastní děti…

Doprovázím Studánku a její pří-
pravné sbory jako korepetitorka  
(s částečnou mateřskou přestáv-
kou) už 14 let. A je to pro mě čest, je 
to radost, zkrátka srdcovka.

Když jsem na podzim roku 2008 
přišla poprvé do sboru, byla jsem z 
toho trochu vyklepaná. Pro nezku-
šenou středoškolačku nebylo úpl-
ně snadné naskočit do perfektně 
sladěného soukolí, které v jistých 
a profesionálních rukách držela 
sbormistryně Inka Pospíšilová, a 
především – stačit jejímu entuzias-
mu a tempu. Ne nadarmo si Inka  
z většiny soutěžních přehlídek od-
váží uznání za to, jak velikou dávku 
energie dokáže svým zpěváčkům 
při vystoupení předávat. 

Postupně jsem si spolupráci s In-
kou i zpěváčky všeho věku oblíbila 
natolik, že se pro mě stala tou nej-
milejší částí mé práce. A to přesto, 

Studánka zpívá 25 let
že vystupování se sbory je poněkud 
specifické a náročné. Neodehrává 
se totiž vždy v pohodlí koncertních 
sálů. Často hrajete venku, kde vám 
vítr krade noty, ve vymrzlých kos-
telech, kdy ztuhlé prsty odmítají 
spolupracovat, jsou to zkoušky o 
víkendech, akce, které zaberou celý 
den… 

Zato procestujte Českou re-
publiku křížem krážem, navštívíte 
spoustu zajímavých míst, zahrajete 
si na krásných zámcích, v bazilikách,  
u památníku v Lidicích, dostanete 
se do natáčení České televize, dělá-
te předskokana Lucii Bílé, přídavek 
Pavlu Šporclovi, vystupujete ve věz-
nici nebo třeba v jeskyni.

Zážitků jsem za ty roky nasbírala 
díky sboru bohatě, ale jsou to právě 
chvíle na pódiu, které v sobě ukrý-
vají to největší kouzlo. Ten moment, 
kdy Inka zvedne ruce, podívá se na 
zpěváky, na mě a rozzáří se jako slu-
níčko. Moment, kdy do sebe všech-
no zapadne. Krásná hudba, zpěv, 
klavír, vzájemné souznění, radost. 
Je to komunikace beze slov – po-
hledem, pohybem, úsměvem… Ty 
chvíle, kdy společně i dýcháme, to 
mi běhá mráz po zádech.

Studánka zpívá 25 let. A já jí zce-
la nepokrytě sobecky přeji, aby jí 
to zpívalo ještě mnoho let dalších, 
protože být její součástí mě prostě 
opravdu moc baví.                         -MJ-

KULTURNÍ DŮM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Připravujeme:
   2. 12.    Janek Ledecký / vánoční koncert
     8. 12.    Věneček účastníků taneční a společenské výchovy
     9. 12.    Ochutnávka vín
13. 12      Vánoční notování / koncert KPH
   17. 12.    Koroužanka / vánoční koncert
   31. 12.    Silvestr na náměstí

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764, Bystřice n. P.
Tel.: 566 552 626
info@kdbystricenp.cz
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Pátek 4. 11. / 10:00 / velký sál KD 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

VÉVÉVÉ.ČESKOSLOVENSKO.CS
Uvádí: Divadlo Jedeme k vám, Praha
Průřez historických událostí od rozpadu Rakousko-
uherské monarchie až po Sametovou revoluci.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 60 Kč

Změna programu vyhrazena.

Sobota 12. 11. / 18:00 / velký sál KD 
BENEFIČNÍ KONCERT

POETIKA
Hudební skupina z Vysočiny tvořící novou vlnu
českého pop rapu. Výtěžek z koncertu podpoří
sociální služby a programy Portimo, o.p.s.

Pořádá: Podnájem                          Vstupné: 300 Kč

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1
Bystřice n. P.
www.bystricko.cz

Rezervace a prodej vstupenek je možný i online.

Pátek 11. 11. / 18:00 / velký sál KD
KONCERT ZUŠ

STUDÁNKA ZPÍVÁ 25 LET
Účinkují: Dětské pěvecké sbory Pramínek, Pramen,
Studánka, komorní Studánka a Vladimír Jindra

Pořádá: Podnájem                   Vstupné: Dobrovolné            

Pondělí 21. 11. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická
Marta a svéhlavá Irena. Tři naprosto jiné příběhy
a jiný pohled na život. Každá z nich má sen...

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 100 Kč

Neděle 20. 11. / 15:00 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

PRINC MAMÁNEK
Rozmazlený princ Ludvík se musí vydat do světa,
aby na své dobrodružné cestě zjistil, jak vypadá
opravdový svět mimo zdi jeho přepychového zámku.

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 100 Kč

KD Bystřice n. P. hledá:
Brigádníky, práce na DPP. Více informací po telefonu či e-mailu.

Úterý 1. 11. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

SPOLU
Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž
jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco
druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč

Pátek 4. 11. / 19:00 / malý sál KD 
77. OCHUTNÁVKA VÍN
Prezentace: Vinařství Kolby, Pouzdřany
Hudba: Cimbálová muzika Hudci z Podluží
V ceně 10 vzorků vín, drobné občerstvení.

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 200 Kč   

Úterý 8. 11. / 10:00 / velký sál KD 
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

O ZAČAROVANÉM MLÝNĚ
Uvádí: Divadýlko Mrak, Havlíčkův Brod
Veselá, barevná pohádka se spoustou loutek
a písniček psaná na motivy klasických pohádek.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 60 Kč
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Středa 16. 11. / 19:00 / velký sál KD 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

SYLVIE
Uvádí: Agentura Familie, Praha
Netradiční romantická komedie o tom, že láska je
jenom jedna.

Pořádá: Kulturní dům                      Vstupné: 350 Kč               

Úterý 22. 11. / 10:00 / velký sál KD 
KINO PRO DĚTI

ANIMOVANÉ POHÁDKY
Dopolední promítání pohádek pro děti
od 3 do 8 let, délka cca 50 minut.

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 30 Kč              

Úterý 22. 11. / 19:00 / malý sál KD 
KONCERT KPH

ALINDE QUINTET  Barvy dechového quinteta
A. Talácková - flétna / B. Trnčíková - hoboj /
D. Šimeček - klarinet / K. Koska - lesní roh / 
P. Sedlák – fagot

Pořádá: Kulturní dům           Vstupné: 100 / 150 Kč

Sobota 26. 11. / 14:30 / Masarykovo náměstí 
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Rozsvícení vánočního stromu, Ježíškova pošta, 
pěvecký sbor Alter Ego, Andělé na chůdách, 
Vodomil, Bystřická vánočka, vystoupení zájmových
organizací a škol, řemeslné dílny 

Pořádá: Město BnP, KD, městské muzeum

          

Čtvrtek 3. 11. / 20:30 / velký sál KD
ZAHÁJENÍ KURZU

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - POKROČILÍ
Lektoři taneční školy Starlet Brno
Náplní kurzu jsou pokročilé kroky a figury tanců
waltz, jive, polka, cha-cha ad. Cena za taneční pár.

Pořádá: Kulturní dům                 Kurzovné: 1100 Kč

Děkujeme za úžasné divadelní před-
stavení Světáci našim velkým kama-
rádům  Ochotníkům z Novoměstska. 
Dovolíme si je nazvat kamarády, pro-
tože už tolik let s velkým nadšením, 
úsměvem, radostí a bez nároku na 
honorář pomáhají odehráním bene-
fičního představení plnit naše sny. 
Máme je velmi rádi a vždy se na pod-
zimní představení těšíme.

Děkujeme Vám, milí diváci, proto-
že bez Vás a Vašich empatických srdcí 
by to nešlo. Byli jste úžasným publi-
kem a myslíme, že smích s potleskem, 
který se ozýval při představení, svěd-
čí o tom, že i Vám se divadlo líbilo.

Úsměváčci děkují…
Díky Vám všem se podařilo podpo-

řit handicapované děti a mladé lidi ze 
spolku Úsměváčci  částkou 12.900 Kč. 
Ta bude celá použita k pravidelným 
ozdravným pobytům Úsměváčků  
v solné jeskyni a k nákupu materiálu 
na kreativní dílničky, při kterých se 
Úsměváčci a jejich rodiče setkávají.
Děkujeme tímto také KD Nové Město 
n. M. za poskytnuté prostory.

Přejeme Vám krásný podzim  
a doufáme, že se uvidíme zase za rok 
na dalším benefičním představení a 
že se s námi opět dokážete přenést 
od úsměvu k smíchu.

                                                Úsměváčci

Bílá prodloužená bývá pro účast-
níky tanečních kurzů takový malý 
ples, kde mohou předvést to, co se 
v první části tanečních naučili. Neji-
nak tomu bylo i v Bystřici nad Pern-
štejnem. Dívky přišly 
nastrojené v bílých 
šatech, pánové v ob-
lecích, prostě všichni 
a vše vyladěné do 
posledního detailu. 
Na úvod si studenti 
připravili společnou 
polonézu a během 
večera nechyběla 
ani pánská či dámská 
volenka. Zpestřením 
byla soutěž o nejlepší 

Bystřické taneční jde do své druhé poloviny
tanečnici a nejlepšího tanečníka. Ce-
lým večerem provázela kapela TATA-
-BAND Josefa Kučery. Tanečníci se již 
nyní zdokonalují, aby byli připraveni 
na závěrečný Věneček.                -mm-
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Náborová akce pod tímto názvem 
se uskuteční dne 24. 11. 2022 od 
16:00 na bystřickém zimním stadio-
nu. Jsou zváni rodiče a děti nejen z 
Bystřice, ale i z širokého okolí. Děti 
si budou moci vyzkoušet pohyb po 
ledové ploše pod vedením zkuše-
ných trenérů, zahrát si různé hry a 
podívat se, jak to jde kamarádům, 
kteří jsou již zapojeni do tréninků 
a turnajů v dresu našeho klubu BK 
Zubři Bystřice n. P. Bude pro ně při-

Pojď hrát hokej 2022
pravena i řada 
překvapení. 
Rodiče zase 
mohou do-
stat odpovědi 
na řadu otá-
zek spojených 
s chodem 
klubu a také 
budou infor-
mováni o po-

moci Svazu českého hokeje při 
začátcích jejich dětí v nejrychlejším 
kolektivním sportu planety. Tato 
akce je také finančně podporována 
městem Bystřice n. P., za což patří 
i náš dík. Budeme rádi, když se na 
našem „zimáku“ sejdeme s co nej-
větším počtem rodičů, kluků a ho-
lek, kteří se přijdou seznámit s hrou 
zvanou „lední hokej“. Za BK Zubři 
Bystřice n. P.

Miroslav Pech

V pátek 16. 9. 
a v sobotu  
17. 9. 2022 se 
ve sportovní 
hale uskuteč-
nil nábor stol-
ních tenistů a 
tenistek.

Zúčastnily 
se jej děti ve 
věku od 4 do 
10 let. V do-
provodu svých rodičů si zasoutěžily 
v různých disciplínách, měly mož-
nost zhlédnout moderní tréninkové 
praktiky, vyzvat robota a v nepo-
slední řadě zahrát si stolní tenis i ve 
virtuální realitě.

Akci hodnotíme jako velmi zda-
řilou a rádi bychom touto cestou 
poděkovali všem zúčastněným za 

ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ SOKOL 
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

přátelskou a zábavnou atmosféru.
Pro všechny, kteří by si tento zají-

mavý sport chtěli vyzkoušet, můžete 
se dostavit každou středu a pátek v 
17:00 do sportovní haly Bystřice 
nad Pernštejnem. Nabídka se týká 
i dospělých hráčů a hráček. Máme 
dostatek stolů a vybavení i pro Vás.

Jiří Hertl a Martin Bárta

Na začátku školního roku se opět 
rozjely závody Atletického svazu 
Kraje Vysočina. Zde přinášíme jejich 
přehled a výsledky:

▶ 11. 9. Jihlava, KPD ml. žactva, 36 
chlapců, 49 dívek: 

Jan Malaska: 
skok daleký – 1. místo, běh 60m  
- 2. místo, běh 150m – 3. místo 
Arman Brinda: 
hod míčkem – 3. místo, hod oště-
pem – 5. místo, 150m – 10. místo
Zuzana Slámová: 
hod míčkem – 5.  místo, skok daleký 
– 8. místo, hod oštěpem – 11. místo 

▶ 18. 9. Jihlava, atletický čtyřboj 
přípravek (běh na 50m a 50m 
př., hod míčkem a skok daleký), 
42 dívek:

Michaela Halvová: 
celkově 14. místo (míček 7., dálka  
6. místo)

Závody atletického oddílu SK

Magdalena Malasková: 
celkově 40. místo (míček 11., dálka 
16. místo)

▶ 25. 9. Třebíč, pětiboj ml. žactva 
(60m, 800m, 60m př., míček, 
dálka, 800m), 31 chlapců: 

Jan Malaska: 
celkově 4. místo (dálka – 2. a 800m 
– 3. místo) 
Arman Brinda: 
celkově 22. místo (míček - 4. místo) 

Dále dne 28. 9. reprezentoval 
Jan Malaska Kraj Vysočina na me-
zikrajových závodech ml. žactva v 
Benešově, kde společně s ostatními 
závodníky vybraných oddílů obsadi-
li celkově 5. místo.  

Podrobné informace naleznete 
na webových stránkách. Děkujeme 
všem za velmi úspěšnou reprezen-
taci oddílu i našeho kraje.

Jan Illek, vedoucí oddílu

ŠERM
10. 9. 2022 
Memoriál de Martinengo U 23 
Bratislava Vojtěch Holemý 91. mís-
to ze 110.
1. 10. 2022 
ECC Šamorín  jednotlivci - 60. místo 
Kateřina Illeková, 173. místo Sofie 
Karafiátová z celkového počtu 209 
startujících

2. 10. 2022
Týmy - 10. místo ve složení Illeková, 
Bímová, Roth a 26. místo ve složení 
Karafiátová, Flašková, Šandová z 
celkových 39 družstev
9. 10. 2022 
Čermákův memoriál Ostrava: mini 
žačky: Sofie Novotná 5. místo, žáci: 
Ladislav Hašek 15. místo.

Gratulujeme

Letos se kupodivu shodují čísla le-
topočtu a pořadového čísla tohoto 
tradičního sportovního utkání zá-
kladních a středních škol z regionu 
Bystřicka, Kraje Vysočina a ze Slo-
venska. Tentokrát se utkání zúčast-
nilo 11 škol a celkem 194 sportovců. 
Skvělé sportovní výkony a nádher-
né slunečné počasí z letošního roč-

Mezinárodní setkání mládeže  
a sportovní utkání  

O pohár starosty města 2022
níku udělaly 
opravdový 
a t l e t i c k ý 
zážitek ne-
jenom pro 
sportovce, 
ale také bu-
doucí mlá-
dežníky v 
podání dětí 
z mateř-
ských škol, 
které nás na 
atletickém 
stadionu To-
máše Dvo-

řáka navštívily. Putovní poháry pro 
letošní rok získali žáci bystřického 
gymnázia. Gratulujeme a těšíme se 
na setkání opět v příštím roce. Kom-
pletní fotoreportáže jsou k zhléd-
nutí na webových stránkách www.
szesby.cz anebo na facebooku VOŠ 
a SOŠ Bystřice n. P.

Tomáš Krejčí
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V pondělí 26. září 2022 k nám zavítal 
sám mistr Leonardo da Vinci, slavný 
renesanční malíř, autor snad ještě 
slavnějšího díla „Mona Lisa“. Před-
stavila nám jej Agentura Pernštejni, 
která našim žákům již v předchozích 
letech přiblížila bojovou techniku 
husitů, české pověsti či obrazy války 
třicetileté. 

Program začal hraným představe-
ním s několika „zastaveními“ doku-
mentujícími Leonardovu životní pouť 
– jako vždy vtipně a s nadsázkou. Děti 
se dozvěděly nejen to, že byl geni-
ální umělec a vědec, který dokázal 

Návštěva „Leonarda“ na ZŠ Nádražní
malovat a psát oběma 
rukama a své osobní 
poznámky si zapisoval 
zrcadlovým písmem 
zleva doprava, ale že 
měl i své lidské stinné 
stránky stejně jako my, 
obyčejní smrtelníci. 

 Věděli jste například, 
že pravděpodobně tr-
pěl syndromem ADHD, 
díky kterému měl pro-
blém s koncentrací a 
dokončováním svých 

děl, a to včetně Mony Lisy? Nebo že 
byl první, který ve svých nákresech 
představil předchůdce dnešního vr-
tulníku, skafandru, tanku či letadla? 
Naši žáci měli díky přidružené vý-
stavě příležitost si některé z Leonar-
dových vynálezů dokonce „ošahat“, 
vyzkoušet si jejich funkčnost na mo-
delech.  Do svých tříd tak odcházeli 
zase o něco moudřejší a s poznáním, 
že i lidé s handicapem se mohou stát 
svým dílem a svými činy nesmrtelný-
mi.

Michaela Sochorová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Už jste někdy viděli, co se děje s plas-
ty, sklem či papírem, které doma 
vytřídíte a odložíte do barevných 
kontejnerů?

Naši žáci ano, protože v září pra-
videlně navštěvují Technické služ-
by města Bystřice n. P. Letos sem 
zavítali žáci 4. a 7. ročníků, aby na 
vlastní oči viděli, jak se dále plasty 
třídí podle barev a materiálů, jak 
se lisují do obrovských balíků a při-
pravují se pro další využití. Zjistili, 
že kromě těchto surovin se může 
do sběrného dvora přivézt i sta-

Třídění odpadu

Exkurze Dlouhé stráně  
a Papírna Velké Losiny

ZAŽIJ ZEMĚDĚLKU! 
aneb Den otevřených dveří  

střední školy v Bystřici n. P. 2022

Dne 22. 9. se žáci 8. ročníků vydali 
na dalekou cestu. Čekala je exkurze 
na přečerpávací elektrárně Dlouhé 
stráně a Papírně Velké Losiny.

Elektrárna Dlouhé stráně je 
unikátní dílo a je třetí největší pře-
čerpávací elektrárnou na světě. 
Většina objektů se nachází pod zemí 
a z tohoto důvodu je ohleduplně 
včleněna do okolní přírody chráně-
né krajinné oblasti Hrubý Jeseník. 
Elektrárna se může chlubit třemi 
„nej“. Má největší reverzní turbínu 
ve střední Evropě, má největší spád 
v České republice (výškový rozdíl 
spodní a horní nádrže je 510,7 m) 
a největší instalovaný výkon (2 x 
325 MWh). V roce 2005 se zařadila 
mezi 7 největších divů České repub-
liky. Žáci mohli nahlédnout nejen 
do nitra skály, kde se nachází tech-
nické zázemí elektrárny, ale mohli 
také spatřit pohledy z horní nádrže, 
která se nachází v nadmořské výšce  
1350 m. n. m.

Papírna Velké Losiny vznikla  
v 16. století a dnes patří k nejstarším 
pracujícím podnikům svého druhu 

Evropský den jazyků na 
 ZŠ T. G. Masaryka

Blíží se tradiční 
termíny dnů 
o tev ř enýc h 
dveří na střed-
ních školách a 

ani my nezůstaneme pozadu. V so-
botu 12. 11. 2022 do 8:00 do 13:00 
hodin Vás všechny zveme ZAŽÍT 
ZEMĚDĚLKU v Bystřici nad Pernštej-
nem.

Přijďte si vyzkoušet to, co se 
naši žáci učí – vykovat si hřebík, 

V pátek 23. 9. 2022 proběhl na naší 
škole již tradičně Evropský den jazy-
ků – projektový den, během kterého 
si žáci za podpory svých vyučujících 
rozšiřují zábavnou formou znalos-
ti v oblasti cizích jazyků a zemí, ve 
kterých se těmito jazyky mluví. Žáci 
tvoří nejrůznější projekty, vyhledávají 
informace, vyrábějí vlajky, malují na 
trička, hrají hry, sledují naučná videa, 
vaří a ochutnávají typická jídla da-
ných zemí a mnoho dalšího.

Nejoblíbenějšími tématy tohoto 
školního roku byly jednotlivé evrop-

vební suť, dřevo, kovy, chemikálie 
a další materiály. Neodolali a na 
místní váze, která váží přivezený 
odpad, zkoumali, kolik váží jednot-
livé třídy. Potom se někteří nechali 
vyzvednout na vysokozdvižné plo-
šině, aby se pokochali výhledem na 
celý dvůr a část města. Děkujeme 
pracovníkům Technických služeb 
za poutavé průvodní slovo, připra-
vený program a vstřícnost při naší 
návštěvě.                                  

Marcela Klanicová
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

naroubovat ovocný strom, posekat 
zahradu, vyrobit svíčku ze včelího 
vosku, podojit krávu, připravit zájezd 
a mnoho dalších dovedností. Předsta-
víme Vám školní učebny a dílny, po-
povídáme si s Vámi o nabídce oborů, 

v Evropě. Uvnitř objektu si žáci vy-
slechli nejen informace k historii, ale 
také mohli nahlédnout do samot-
ného provozu ruční výroby papíru. 
Během hodinového výkladu zaznělo 
z úst průvodkyně mnoho zajímavých 
informací. Po skončení exkurze zbyla 
ještě malá chvilka na zakoupení růz-
ných suvenýrů. 

Žáci se na exkurzi dozvěděli celou 
řadu informací a prohloubili si tak 
učivo z fyziky, přírodopisu, zeměpisu 
či výtvarné výchovy.

O. Dvořák, ZŠ TGM

ské země, sousední státy ČR, světové 
jazyky, dopravní prostředky a cesto-
vání po Evropě. Dalším vyhledáva-
ným tématem byla Velká Británie a 
královská rodina. Památku královny 
Alžběty II. uctilo svými projekty hned 
několik tříd. Dvě třídy vyrazily i mimo 
budovu školy. 8.B absolvovala pro-
hlídku Městského muzea s výkladem 
v několika cizích jazycích. 6.B zamířila 
do ulic našeho malého města zjišťo-
vat, kolika cizími jazyky mluví místní 
občané. 

Evropský den jazyků je oslavou 
rozmanitosti jazyků v Evropě. Jeho 
cílem je zvýšit povědomí veřejnosti 
o důležitosti učení se cizím jazykům 
a mezikulturnímu porozumění. 
Děkujeme našim žákům, že se do 
projektů aktivně zapojují, s chutí se 
učí novým věcem a pomáhají nám 
tak naplnit cíle tohoto významného 
dne. Děkujeme, gratulujeme všem 
třídám k jejich krásným projektům a 
už teď se těšíme na příští rok!

K. Gregorová, ZŠ TGM

připravíme pro Vás drobné občerst-
vení. Můžete si s námi také zasoutě-
žit o pěkné odměny! Tak neváhejte 
a vyražte v sobotu 12. 11. 2022 do 
VOŠ a SOŠ Bystřice n. P. na Den ote-
vřených dveří a ZAŽIJTE ZEMĚDĚLKU!                                                                              

Budeme se na Vás těšit!
Zároveň Vás zveme na tradiční 

Studentský bál, který se koná v 
úterý 16. 11. 2022 od 20:00 v kul-
turním sále domova mládeže naší 
školy. Dobrá zábava u diskotéko-
vých hitů, šerpování studentů, 
tombola a soutěže zpříjemní Váš 
večer před dnem studentského 
svátku. Vstupenky je možno zajis-
tit v kanceláři Ing. Tomáše Krejčího 
na domově mládeže.                     -TK-
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V sobotu 17. září se na hřišti v Roveč-
ném uskutečnil již tradiční 4. ročník 
cyklozávodů pro děti do 13 let. 

Nejmenší účastníci vyrazili na 
svých odrážedlech a malých koleč-
kách, starší oprášili svá mnohdy jen 
zřídka používaná kola. S nadšením 
zdolávali vytyčenou trať určenou pro 
jejich věkovou kategorii. Stanoveným 

CUPÍK v Rovečném

Koncem září bývá 
v obci Ujčov od-
startováno hodové 
veselí. První hody, 
které se v okolí 
obce pořádají, jsou 
svatováclavské a 
tradičně se pojí s 
Dolním a Horním 
Čepí. Poslední zá-
řijový víkend byl 
tedy věnován čep-
ským hodům. 

Hodové vese-
lí odstartovalo 
v pátek, kdy byla 
v místním kultur-
ním domě po-
řádána tradiční 
předhodová ta-
neční zábava se 
skupinou BK BAND. Na své si 
zde přišli příznivci lidových písní  
a vyznavači populární hudby. Sobot-
ní den se nesl ve znamení příprav, 
kdy se stavěla máj, vázaly myrty a 
místní hospodyňky dopékaly své 
hodové koláče. Následně veškeré 
hodové veselí vyvrcholilo v neděli, 
kdy se po vsi rozléhal výskot stárků. 

Krojovaná chasa nejprve zahájila 
sváteční den v kostele sv. Václava, 
kterému zde byla sloužena mše 
svatá. Po mši čekala u kostela Pod-
horácká muzika, která doprovázela 
krojované po celý den. Nejprve 
všichni navštívili pana starostu, kte-
rý stárkům udělil hodové právo. Po 
jeho udělení stárkové a stárci ob-
cházeli domy na Horním a Dolním 
Čepí a zvali všechny domácí a hos-

Svatováclavské hody  
na Dolním a Horním Čepí

Když naši školu 26. 6. 2019 pocti-
la svou návštěvou manželka pana 
prezidenta Miloše Zemana paní Iva-
na Zemanová, pozvala zaměstnan-
ce a děti na Pražský hrad. Bohužel 
přišla covidová omezení a návštěva 
se neuskutečnila.

A tak nás velmi potěšilo, když 
nás před 14 dny oslovila osobní 
asistentka paní Zemanové, paní 
Víšková, ať si vybereme termín, 
kdy chceme přijet. Neváhali jsme a 
vzali hned první nabídnutý termín – 
čtvrtek 29. 9. 

Ráno v 5:30 jsme se „nalodili“ 
do krásného autobusu, se kterým 
přijel pan Jiří Hájek z cestovní kan-
celáře Čestyl a už jsme se vydali k 
Praze. Zde nás na Pražském hradě 
paní Víšková přivítala a předala 
nás paní průvodkyni. Začínali jsme 
prohlídkou Katedrály Sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha, poté jsme přešli 
do starého královského paláce, kde 

jsme obdivovali nejen Svatováclav-
ský sál, ale i repliky korunovačních 
klenotů. Velké překvapení násle-
dovalo v poledne, kde jsme měli 
VIP sledování slavnostního střídání 
hradní stráže. Stáli jsme na I. nádvo-
ří hned vedle stráže a kapely, s námi 
tu byl mluvčí hradní stráže a trpěli-

Výlet do Prahy

vě dětem vysvětloval, co právě na 
nádvoří probíhá. 

A pak na nás čekaly reprezen-
tační prostory Pražského hradu. 
Úžasná prohlídka se zajímavým 
vyprávěním paní průvodkyně tr-
vala přes hodinu. Naše návštěva 
Pražského hradu se chýlila ke konci. 

Rozloučila se s námi paní průvodky-
ně, přišla i paní asistentka Víšková, 
obě nám popřály šťastný návrat 
domů a my jsme upřímně děkovali. 
Poděkování jsme poslali paní Ivaně 
Zemanové, že nám takovýto záži-
tek dopřála, zajistila, děkovali jsme 
paní Víškové, jak vše naplánovala i 
oběma průvodkyním za vynikající 
přístup k dětem, znalosti a odpově-
di na všetečné dotazy našich žáků. 

Z Pražského hradu jsme si to na-
mířili přes Karlův most na Staro-
městské náměstí, Václavské náměstí 
a samozřejmě musela následovat 
jízda metrem. Vystoupili jsme na 
Vyšehradě, kde na nás čekal náš 
autobus. Za Prahou jsme se stavili 
u Mc Donald ś a v 19:15 už jsme byli 
zpět v Rožné. Zde jsme se rozloučili a 
poděkovali panu Hájkovi, který nám 
dělal průvodce z Pražského hradu a 
zajímavosti nám říkal i v autobuse. 

ZŠ a MŠ Rožná

    ✴ Vánoční pásmo národopisných souborů 
               Rožínka a Groš v cca 14:45.

Vánoční jarmark
                                             KD Dolní Rožínka

sobota 26. 11. 2022  

✴ Vánoční zvyky, řemeslná výroba, dílničky pro děti, 
    ochutnávka cukroví. 
✴ Soutěž o Nejchutnější vánočku, krásné ceny pro 
    všechny zúčastněné pekařky i pekaře.  
✴ Spoustu možností zakoupit vánoční dárečky pro vaše blízké.  
✴ Vánoční kavárna s punčem a bohatým občerstvením. 

Těšíme se na Vás

         ✴ Děti z Mateřské školy Dolní Rožínka 
                     vystoupí v cca 14:00.

✴ Slavnostní rozsvěcení Vánočního 
    stromu v 17:00.

od 9:00-16:00 hodin
Tradiční akce k navození atmosféry adventu... 

ty pod máj, kde byl souzen beran 
za prohřešky spáchané tamějšími 
občany v uplynulém roce. Jak tomu 
bývá, nakonec byl omilostněn. Po 
beranově propuštění se hodová 
chasa, muzika a všichni přihlížejí-
cí přesunuli do kulturního domu. 
Následně se tančilo a zpívalo až do 
večerních hodin.

Poděkování patří členům SDH 
Dolní Čepí, pod jejichž záštitou byly 
hody pořádány. Ruku k dílu však 
nepřiložili jen hasiči, ale i místní a 
„přespolní“ obyvatelé, za což jim 
patří velké díky. Nesmíme však za-
pomenout ani na krojovanou chasu 
a všechny návštěvníky, kteří vytvo-
řili tak příjemnou a veselou hodo-
vou atmosféru.

Eliška Večeřová

závodním úsekem je provedl zkuše-
ný předjezdec z řad členů klubu Bike 
Rove. O úspěšnosti jednotlivých zá-
vodníků rozhodovala jejich strategie, 
rychlost i zkušenosti, odměněni byli 
však všichni. Kromě občerstvení do-
stal každý účastník tašku s upomínko-
vými a mnohdy praktickými věcmi, ti 
nejrychlejší byli oceněni i pohárem                
a medailí. 

Potěšil nás zájem malých sportov-
ců, kteří přijeli i za chladného počasí 
v počtu 49 účastníků. Nadšení všech 
závodníků a dobrá nálada všech pří-
tomných nás utvrdily v plánování 
dalšího 5. ročníku. Někteří cyklisté 
se v následujících dnech proháněli 
obcí se startovními čísly na kolech a 
trénovali.

Děkujeme všem sponzorům a přá-
telům, kteří se zasloužili o úspěšný 
průběh akce pro děti.

členové Bike Rove
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Vážení čtenáři, 
rád bych Vás touto cestou seznámil 
se zajímavými osobnostmi, které 
svými aktivitami přispívají do spole-
čenského, kulturního a sportovního 
rozvoje naší obce. V zářijovém čísle 
na otázky týkající se hradu Pyšolce 
odpovídal pan Miroslav Korbička.  
V tomto čísle Vám přinášíme rozho-
vor s občankou Víru, paní Miladou 
Ondráčkovou, která několik let píše 
vírskou kroniku.
Jak jste se stala kronikářkou?

Kronikářkou nebo kronikářem se 
stanete snadno a lehce. Pokud vás 
třeba místostarostka požádá, abys-
te přijal(a) tuto funkci, a vy řeknete 
„ano“, stanete se kronikářkou. Poté 
vás v nejbližší době schválí do funk-
ce rada obce nebo zastupitelstvo a 
je hotovo. 
Jak vznikají zápisy?

Zápis do kroniky je už třešničkou 
na dortu, píšu ji na počítači. Ručně 
psaná kronika je sice autentičtější, 
ale já neumím hezky psát. Předtím 
však musím shromáždit veškeré in-
formace o dění v obci tak, aby byl vy-
tvořen objektivní obraz života, který 
není zkreslen a zachycuje vše pod-
statné. Forma kroniky není přesně 

daná, záleží na osobnosti kronikáře. 
V kronice se třeba můžete dočíst o 
výsledcích hospodaření obce, les-
ním hospodářství, o pořádaných 
akcích, činnosti spolků, o sportu, 
místní kultuře, škole, o pohybu 
obyvatelstva (přistěhovaní, odstě-
hovaní, narození, zemřelí), o počasí 
a stavu vodní hladiny na Vírské pře-
hradě atd. Když se mně podaří veš-
keré informace získat, což nebývá 
zrovna snadné, můžu začít psát. Čas 
strávený nad žádostmi a čekáním na 

požadované údaje je zaručeně delší 
než samotný zápis. 
Kolik času trávíte nad kronikou?

Do kroniky se zapisují události, 
které se staly v uplynulém roce, čili v 
roce 2022 píšete o dění v roce 2021 
a souběžně už sledujete, co se děje 
v roce 2022. V podstatě je to práce 
na celý rok. 
Je rozdíl mezi prací kronikáře dříve 
a dnes?

Vírská kronika se píše od roku 
1924. Prvním vírským kronikářem 
byl řídící učitel ve výslužbě František 
Houdek a jeho první zápis se týká 
historie Víru. Poznatky k zápisu vět-
šinou čerpal z vyprávění pamětníků, 
Vlastivědy moravské, případně z ar-

chivních dokumentů. Poté už sám 
sledoval současné dění a zapisoval. 
Zápisy jsou překrásně napsané. 
Takže práce kronikáře je v podsta-
tě stejná, jenom provedení a okruh 
dat, údajů, poznatků a sdělení jsou 
mnohem obsáhlejší.
Může občan nahlédnout do kroni-
ky obce?

Samozřejmě každý občan může 
nahlédnout do kronik na obecním 
úřadě za přítomnosti kronikáře 
nebo starosty. Uloženy jsou na obec-

ním úřadě. Od roku 2016 
se zápisy provádějí na po-
čítači, každý rok je svazek 
předložen obecní radě ke 
schválení. Doporučuje se 
po 5 letech svazky vyvázat 
do jednoho celku.
Kdo je pro Vás nejvý-
znamnější vírskou osob-
ností?

„… Kdyby se psala histo-
rie Víru, byl by to vlastně 
on, který Vír dělal Vírem. 
Je tam krásně, ale i jinde 
je krásně, ale lidé o tom 
nevědí, protože tam není 
takový Šťastný, aby je na 
krásu jejich kouta upozor-
nil,“ napsal o Fr. Šťastném 
ml. rovněž vírský rodák 
ThDr. František Bednář. 
Neméně záslužnou práci 

pro obec odváděl František Navrátil 
(čp. 7), starosta Víru za 1. republiky a 
v době 2. světové války. A ještě ně-
kdo. Jaroslava Šudomová, učitelka, 
později ředitelka ZŠ ve Víru, úspěšná 
autorka a režisérka dětských diva-
delních představení, aktivní členka 
ochotnického souboru, cvičitelka, 
členka organizačního týmu MSM, 
značkařka turistických tras, kroni-
kářka, výtvarnice a excelentní pa-
ličkářka s vlastními náměty. Patří jí 
velký dík.

V každém období se najde 
nej-osobnost. Moc děkuji za rozho-
vor o Vaší práci. 

                                           Oldřich Kubík

Uplynuly již dva roky od doby, kdy 
Chudobínská borovice z Víru vy-
hrála, zcela bezkonkurenčně, an-
ketu Evropský strom roku 2020 a 
obdržela tak od široké veřejnosti 
neuvěřitelných 47 226 hlasů. Druhý 
umístěný strom, chorvatský Jinan 
z Daruvaru, získal o cca 20 tis. hlasů 
méně, což jen potvrzovalo prven-
ství tohoto jedinečného stromu 
s bohatou historií.

Velice nás tehdy mrzela také 
skutečnost, že kvůli patřičným 
omezením související s nákazou 
COVID-19, nemohlo proběhnout 
slavnostní vyhlášení ankety v Bru-
selu a neuskutečnila se tak ani celá 
řada akcí, která byla naplánována 
v rámci vítězství Chudobínské bo-
rovice v uvedené anketě.

V průběhu daného hlasování 
(únor 2020) vznikl Mikroregionu 
Bystřicko také závazek, který spo-
číval ve výsadbě stromů na našem 
území. Přesný název závazku zněl: 
,,Za každý hlas pro Chudobínskou 
borovici v anketě Evropský strom 
roku 2020 zasadíme strom v oblasti 
Mikroregionu Bystřicko.“

I přes prvotní nesnáze, které 
souvisely s vládními opatřeními, 
můžeme již nyní veřejnosti ozná-
mit, že byl daný závazek naplněn 
a zúčastněné obce tak zasázely 
v rámci dobrovolnické výsadby od-
povídající množství stromů.

Seznam zúčastněných obcí s jed-
notlivými počty zasázených stromů 
včetně fotogalerie z výsadeb na-
leznete na stránkách: http://www.
regionbystricko.cz/chudobinska-
-borovice/.

Výsadba stromů 
na Bystřicku

Všem zúčastněným touto ces-
tou děkujeme za součinnost v této 
oblasti i za podporu dobré věci, 
která přinese bezpochyby užitek 
nejen naší přírodě, ale i dalším ge-
neracím.                                            

                                                       -MB-
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VZPOMÍNKY

Dne 16. 11. 2022 
uplyne 1. smutné výročí úmrtí

manžela, tatínka, dědečka,
pana Luboše POCHYLÉHO

V našich srdcích a vzpomínkách zůstává jako 
dobrý, veselý a milý člověk. S láskou a úctou 

vzpomínají manželka, syn Vladimír, dcera Petra 
s přítelem a vnoučata Luboš a Karin 

 a tchán Břetislav. 
Nikdy nezapomeneme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narození

Úmrtí

Jubilanti

270 558 Kč

Ing. Jana Zelená, ředitelka 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Děkujeme
zaměstnancům Městského úřadu Bystřice
nad Pernštejnem za pomoc při sbírce
Koláč pro hospic 5. října 2022. S vaším
přispěním můžeme i nadále rozvíjet tolik
potřebnou službu Domácího hospice
Barborka. I díky Vám mohou těžce
nevyléčitelně nemocní lidé dožít své
poslední dny v prostředí, které znají, 
s lidmi, kteří jim jsou blízcí.

Dne 1. 11. 2022 by se dožil 85 let 
pan Jan GRÉZL
Dne 15. 11. 2022 

uplynou 2 roky od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.  
Nikdy nezapomeneme.

Dne 30. listopadu 2022 
uplyne 15 let, 

co nás opustila drahá
maminka, teta, sestra, švagrová, babička

paní Marie JUDOVÁ
S láskou vzpomíná rodina.

Co vděkem za lásku  
a péči Tvou Ti můžem dát,  

hrst krásných květů a pak jen vzpomínat.
3. listopadu tomu jsou 2 roky  

od úmrtí naší milované 

paní Zlaty MLÝNKOVÉ
S láskou všichni vzpomínáme.

Helena Matušková   2.6.
Sebastian Prosecký   6.6.
Dominika Bukáčková    18.6.
Dominik Pilát 19.6.
Simona Krytinářová 22.6.
Nela Kintrová 30.6.

LISTOPAD
  
Marie Varmužková 93 let
Miloslav Matuška 90 let

Josefa Skalníková 89 let
Vladimír Čech 88 let
Marie Konečná 87 let
Stanislav Zemach 87 let
Ing. Pavel Vyhlídal 85 let
Marta Hrubešová 80 let
Marie Zichová 75 let
Ludmila Szencziová 70 let

  5.9. Anna Fialová 87 let
  6.9. Alena Kubíková 72 let
14.9. Anna Fagulová 98 let
15.9. Jan Jelínek 72 let
19.9. Dagmar Baďurová 65 let
19.9. Miroslav Marek 84 let
22.9. Jiří Dufek 75 let

Sňatky
22.10.  Lenka Jakešová
 Luboš Skryja

N o v i n k u 
– bezhoto-
vostní plat-
bu – jsme 
zavedli v 
p o k l a d n ě 
u výjezdu z 
areálu Ne-

mocnice Nové Město na Moravě. 
Lidé už nebudou muset po kapsách 
hledat mince, platit mohou i kartou. 

Vjezd soukromých vozidel je 
vzhledem k omezeným parkovacím 
kapacitám v areálu nemocnice po-
volený pouze omezeně. Je určený 
zejména pro bezprostřední vystou-
pení a nastoupení pacientů, kterým 
jejich zdravotní stav nedovoluje 

Za parkování v areálu  
novoměstské nemocnice  

lze nyní platit i kartou
překonat vzdálenost od parkoviště 
u nemocnice. Parkování v areálu je 
sice zpoplatněno, prvních 30 minut 
stání v areálu nemocnice je však 
zdarma. Každá započatá hodina po 
bezplatném limitu pak vyjde na 20 
korun. 

Poplatek se hradí u pokladny před 
výjezdem z areálu ve spodní části 
nemocnice. Je možné platit bezkon-
taktně – kartou, a také mincemi a 
některými bankovkami. 

Držitelé průkazu ZTP, kteří opako-
vaně navštěvují areál nemocnice, si 
mohou za vratnou zálohu 100 korun 
pořídit na pokladně v budově ředi-
telství kartu umožňující bezplatné 
parkování.

Jubilanti



BYSTŘICKO ■ LISTOPAD 2022                                                                                                                     17

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

obsluhu popelářského vozu 
 
 
Požadujeme: 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání 
- práci v Bystřici n.P. a okolí 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. telefonicky na tel.  
566 551 500 (ing. Kekrt), případně mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

řidiče nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    řidičský průkaz skupiny „C“, profesní průkaz výhodou, nikoliv podmínkou 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis s uvedením zaměstnání v posledních 10 letech 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P., bez víkendů a 

přesčasů 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. (ing. Kekrt), případně 
zaslat stručný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
 

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

řidiče nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    řidičský průkaz skupiny „C“, profesní průkaz výhodou, nikoliv podmínkou 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis s uvedením zaměstnání v posledních 10 letech 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P., bez víkendů a 
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zaslat stručný životopis s fotografií. Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz . 
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PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

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 
PODZIMNÍ 
 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
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PO - PÁ
09:00 - 12:00
12:30 - 16:00

PRODEJ 
PB LAHVÍ

2 kg  119,- Kč

33 kg  na objednání 
10 kg  499,- Kč

Kaštánek
LUXUSNÍ   DĚTSKÝ  SECONDHAND

pro děti od 0 - 15 let

Pod kaštany 277, Bystřice nad Pernštejnem
731 181 476

       bazárek kaštánek
NOVĚ

karnevalové
kostýmy pro 
děti i dospělé

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 VÝKUP STARÝCH peřin na tel.: 721 469 234. PRODÁM prase, živé nebo v půlkách, popřípadě jenom půlku,  
váha 120-150 kg, tel: 731 163 505.

STUDENTSKÝ BÁL 
STŘEDA 16.11.2022 

od 20:00
sál Domova mládeže 

hraje DJ PESTE

tombola a občerstvení zajištěno
společenský oděv nutný

vstupné 100 Kč v předprodeji
        150 Kč na místě

POZVÁNKY, INZERCE



BYSTŘICKO ■ LISTOPAD 2022                                                                                                                     19• ELEKTRIKÁŘ
• LABORATORNÍ TECHNIK 
 (KVALITA)

• SKLADNÍK
• SEŘIZOVAČ
• OPERÁTOR

• ELEKTRIKÁŘ
• LABORATORNÍ TECHNIK 
 (KVALITA)
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Chcete pracovat pro stabilního zaměstnavatele orientovaného na dlouhodobé vztahy 
se svými zaměstnanci? Máte praxi na obdobné pozici a umíte vést tým? Tvorba 
kupních smluv, smluv o dílo a obchodní právo je pro Vás denním chlebem? Máte 
zkušenosti s koncernovou strukturou a domluvíte se německy nebo anglicky? 
Nabízíme Vám pružnou pracovní dobu, notebook a mobilní telefon i k soukromým 
účelům, možnost práce z domova a v neposlední řadě zajímavé mzdové ohodnocení.

Vaší náplní práce by bylo zejména:
vedení a rozvoj týmu nákupu

vytváření metodiky, zlepšování procesů
v nákupní oblasti



tvorba smluv a kompletace smluvní dokumentace

úzká spolupráce s ostatními kolegy, dodavateli
a kolegy z mateřské společnosti



VEDOUCÍ NÁKUPU

Pojď pracovat
do WERY!

Volné výrobní pozice:





Seřizovač CNC strojů
Seřizovač vstřikolisů

566 590 825
Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
Bystřice nad Pernštejnem
E-mail: prace@werawerk.cz www.werawerk.cz


