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INZERCE

Pracovník laboratoře
Normovač (procesní specialista)

Vedoucí oddělení údržby

Seřizovač strojů

Galvanizér
Obsluha strojů a zařízení 

Údržbář - mechanik
Skladník

Práce na 3 směny Práce na 2 směny

Administrativní pozicePro tyto pozice náborový příspěvek
a nadstandardní příplatky za noční směny.   

stipendium již od prvního ročníku
placenou povinnou praxi již od prvního ročníku
pracovní oděv i obuv
příspěvek na školní lyžařský výcvik
příspěvek na řidičský průkaz
přednostní nábor na letní brigádu
po vyučení NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ

Spoj svoji budoucnost s jedničkou na trhu
utahovacího nářadí.

Nevadí nám číro, dredy ani kérky. 
Jsme rebelové – tak jako ty! 

Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, Bystřice nad Pernštejnem
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ZPRÁVY Z MĚSTA

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ LISTOPAD - PROSINEC 2021

VOLBY 2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 
v Bystřici nad Pernštejnem

Výsledky voleb v Bystřici nad Pernštejnem:

1. ANO 2011  1 189 hlasů 28,90 %

2. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09     871 hlasů 21,17 %

3. PIRÁTI A STAROSTOVÉ     521 hlasů 12,66 %

4. SPD     451 hlasů 10,96 %

5. ČSSD     424 hlasů 10,30 %

6. PŘÍSAHA Roberta Šlachty     217 hlasů   5,27 %

Pod čarou, tedy pod 5 % platných hlasů zůstaly ostatní subjekty, včetně 
šesté KSČM, která získala 167 hlasů, tedy 4,06 %. A pro zajímavost nej-
méně hlasů, shodně 3, což je 0,07 % shodně získaly: ALIANCE NÁROD-
NÍCH SIL, Hnu�  prameny a Koruna Česká.

-red-

Do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které 
se konaly ve dnech 8. a 9. října 2021 kandidovalo celkem 22 hnu� , stran 
či koalic. U nás ve městě bylo zapsáno v seznamu voličů 6 573 občanů, 
přičemž voleb se zúčastnilo 4 153 voličů, což činí solidní volební účast ve 
výši 63,21 %.

DATUM ČAS AKCE  MÍSTO

26.06. - 22.12. - Výstava - Fantasti cké záhady Arnošta Vašíčka - PRODLOUŽENO do 22. 12. Městské muzeum BnP

24.10. - 16.12. - Výstava obrazů Ladislava Šauera Hala VOŠ a SOŠ BnP

04.11. - Bílá prodloužená KD BnP

07.11. 18:00 Mistříňanka KD BnP

09.11. 19:00 Koncert KPH - Violoncello dvou generací KD BnP (malý sál)

10.11. 18:30 Kinokavárna - Jedině Tereza KD BnP  (velký sál)

10.11. 17:30 Kytarový koncert Guillermo Bocanegra ZUŠ BnP (velký sál)

13.11. - Bleší trhy - burza starožitnos� Centrum Eden

13.11. od 15:00 Den s fotografi í Prostory VOŠ a SOŠ BnP

13.11. 18:00 Benefi ční koncert POKÁČ KD BnP

16.11. od 9:00 60 let „speciální“ školy v Bystřici n. P. - den otevřených dveří ZŠ Bystřice nad Pernštejnem

16.11. 20:00 Studentský bál KD BnP

18.11. 17:30 Listopadová besídka v ZUŠ ZUŠ BnP (velký sál)

24.11. 19:00 Cavewoman KD BnP

24.11. - 26.11. 08:00 - 17:00 Prodejní výstava výrobků Včela DPS, Hornická 643

26.11. 17:00 Koncert ZUŠ - Podzimní piano muzic KD BnP (malý sál)

27.11. od 15:00 Vánoční koledování Náměs�  BnP

29.11. 18:30 Kinokavárna - Karel KD BnP (velký sál)

05.12. - Mikulášský Eden Centrum Eden BnP

07.12. Janek Ledecký a band KD BnP (velký sál)

08.12. 18:00 Vánoční koncert ZUŠ KD BnP (velký sál)

08.12. 19:00 Koncert KPH - Sandová, Chopin a ti  druzí KD BnP (malý sál)

09.12. Věneček účastníků kurzu taneční a společenské výchovy KD BnP 

14.12. Klavírní recitál/koncert KPH KD BnP

Ve středu 20. října byla v našem 
partnerském městě Boguchwala 
(Polsko) zahájena výstava Měst-
ského muzea Bystřice nad Pern-
štejnem, která prezentuje naše 
město napříč stale� mi. Díky ne-
obyčejné vstřícnosti  našich za-
hraničních partnerů se podařilo 
výstavu uspořádat i v této opět 

Bystřice napříč stale� mi
neklidné covidové době. Děkuje-
me všem představitelům města 
Boguchwala za možnost prezenta-
ce naší starobylé Bystřice, ale také 
představitelům města Bystřice 
nad Pernštejnem za neobyčejnou 
podporu a samozřejmě i pomoc 
při realizaci výstavy. 

-muz-

Změna programu vyhrazena! Aktuální podoba na www.bystricenp.cz. Akce proběhnou dle aktuální epidemiologické situace a za podmínek stanovených nařízením vlády.



ZPRÁVY Z MĚSTA

 
 

  
Tisková zpráva 

 
 
Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy 
vnějších vlivů a provozních nákladů neschválilo dne 30. 09. 2021 navýšení ceny pro 
vodné a stočné na rok 2022 ve stejné výši jako v roce 2021.  
 
Členové předsednictva po několikaměsíční diskusi s provozovatelem vodovodů a kanalizací 
rozhodlo, že na rok 2022 nedojde k navýšení celkové ceny za vodné a stočné a bude 
zachována částka 103,10 Kč/m3 vč. DPH.   
 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko realizoval konsolidaci projektů, jenž obdržely dotaci 
z EU fondů, aktualizoval nástroj udržitelnosti, který změnil zvlášť podmínku cenového růstu 
vodného a stočného.  
 
Současně Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, po několika měsíční diskusi společně 
s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., dosáhli racionalizace nákladových 
položek s cílem eliminovat navýšení ceny a očekávané extrémní post-COVIDové inflační 
skoky.  
 
„Dnes není možné odhadovat výši inflace nebo jiné excesy, které mohou mít souvislost 
s pandemií COVID 19 a ekonomickou krizí, ale předsednictvo se rozhodlo vyjít vstříc 
občanům a v této těžké době nezvyšovat cenu a udržet hladinu 103,10 Kč“ dodala 
předsedkyně, Ing. Dagmar Zvěřinová. 
 
Listopadové předsednictvo na základě zpracovaných kalkulací pro vodné a stočné rozhodne 
o finální podobě jednotlivých nákladových položek a výsledné ceny pro vodné a stočné a 
také o nájemném, díky kterému bude moci plánovat obnovu a rekonstrukci infrastruktury, 
která čítá více než 900 km vodovodu a 419 km kanalizace.  
 
 
Žďár nad Sázavou 06. 10. 2021 
 
 
 
 
 

Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r. 
předsedkyně předsednictva 

Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 

Ing. Karel Fuchs, v. r. 
ředitel divize 

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. 
 

Z RADY MĚSTA

Rada města schválila:
1. uzavřít nájemní vztah s dmdroge-

rie, s.r.o.- část p. č. 296 (2 m2) od 
1. 10. 2021 na neurčito za 2. 904 
Kč s DPH ročně – reklama „A“,

2. uzavřít nájemní vztah s Hyper-
cube, a.s. – část p. č. 296 (6 m2) 
od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 za 
1.452 Kč s DPH – reklamní pou-
tač Albert – v prodejně na ná-
měs�  proběhne rekonstrukce a 
reklamní panel má upozornit na 
novou tvář prodejny,

3. uzavřít nájemní vztah s V. M. 
– část p. č. 2014/1 (90 m2) na 
8 měsíců za 3.000 Kč - zařízení 
staveniště,

4. uzavření smlouvy o dílo s fi rmou 
STAVOFLOS, s.r.o. Na Cihelně 
469, Bystřice n. P. na  provedení 
opravy fasády a nátěru  na by-
tovém domě čp. 981-982 na ul. 
Hornické v Bystřici n. P. za celko-
vou cenu díla ve výši 1.644.379 
Kč bez DPH,

5. mimořádné přidělení bytu č. 1 
na Masarykově náměs�  čp. 15 
v Bystřici n. P.  pro P. P., který 
pracuje u Cooper-Standard Au-
tomoti ve na oddělení logisti ky. 
Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou s možnos�  pro-
dloužení za nájemné ve výši 50 
Kč/m2, ve smlouvě bude uvede-
na podmínka odpracovat u fi rmy 
Cooper–Standard Automoti ve  3 
roky od přidělení bytu. V případě 
dřívějšího skončení pracovního 
poměru bude byt vrácen do 3 
měsíců od skončení pracovního 
poměru bez bytové náhrady

6. neinvesti ční dotaci ve výši 
30.000 Kč na jazykový pobyt stu-
dentů v Rakousku v říjnu 2021,

7. fi nancování akce Komunikace 
Pivonice částkou 86.273 Kč, akce 
Rekonstrukce ulice Zahradní 
částkou 239.858 Kč, akce Les-
ní stezka v kopci Hora částkou 
22.047 Kč, akce Úprava povr-
chu v ulici Horní částkou 67.384 
Kč, akce WC na stacionáři Pod 
Horou částkou 60.000 Kč, akce 

chu v ulici Horní částkou 20.000 
Kč a akce Hřbitov – urnové hroby 
částkou 22.500 Kč,

9. provedení rozpočtových opatření 
výdajových č. 54-87, příjmových 
č. 6-11 a fi nancování č. 24-42,

10. Plán inventur na rok 2021 a sou-
časně s ním jmenování ústřední 
inventarizační komise a členů díl-
čích inventarizačních komisí pro 
provedení inventarizace majetku 
města za rok 2021,

11. prominu�  poloviny poplatků z 
prodlení ve výši 17.572 Kč paní 
M. P.,

12. poskytnu�  dotace z Grantového 
programu – Obnova fasád na 
Masarykově náměs�  paní L. D. 
dle pravidel grantového progra-
mu ve výši max. 50.000 Kč,

13. podpis dodatku smlouvy o dílo 
č. 4 s fi rmou Jan Holý se sídlem 
Bočkova 260, 593 01 Bystřice n. P., 
IČ 75879361 s cenou 553.333 Kč 
vč. DPH

14. podpis smlouvy s Krajem Vysoči-
na o poskytnu�  dotace z Progra-
mu obnovy venkova.

Odvodnění ulice Strojírenská 
částkou 16.000 Kč, akce Kamery 
v Parku miniatur částkou 40.951 
Kč a akce Rybník Jilmová částkou 
13.310 Kč,

8. pořízení výrobku v projektu Srd-
ce ve tvé dlani od společnosti  
MaJa-art s.r.o. Ukládá fi nanční-
mu odboru provést rozpočtové 
opatření ve výši 30.000 Kč dle 
skutečných výdajů instalace,

9. použi�  znaku města na dresech 
a propagačních materiálech 
spolku v souladu s Vyhláškou 
Města Bystřice nad Pernštejnem 
č. 1/2000, o symbolech Města 
Bystřice nad Pernštejnem,

10. prodloužení termínu dokončení 
prací na opravě fasády na bývalé 
škole Karasín do 30. 11. 2021,

11. pronájem bytu č. 69 v DPS paní 
M. K.,

12. uži�  městského znaku na výzdo-
bě nového zvonu pro kostel sv. 
Vavřince v Bystřici n. P.,

13. dle žádosti  ZŠ TGM přesun část-
ky 250.000 Kč provozního roz-
počtu do kapitoly 558 (DDHM) 
z kapitoly spotřeba energie, 
ostatní služby a příspěvek na 
závodní stravování na nákup 10 
kusů počítačů All in One.

Rada města neschválila:
14. mimořádné přidělení bytu č. 17 

v čp. 968 na ul. Okružní v Bystři-
ci n. P. o velikosti  3+1 na nového 
nájemce paní A. K., neboť žádost 
nesplňuje podmínky stanove-
né radou dne 8.6.2021 v bodě 
1/08/2021.

Rada města odložila:
15. rozhodnu�  o schválení příspěvku 

na pořízení dresů pro HC ORLI 
Bystřice n. P., z.s. ve výši 30.000 Kč a 
pověřuje komisi sportu jednáním 
s HC Orli a BK Zubři o budoucnos-
ti  bystřického hokeje.

Zápis z rady najdete na webových 
stránkách města:
h� ps://www.bystricenp.cz/rada.

Rada města neschválila:
15. mimořádné přidělení bytu o 

velikosti  2+1 pro paní M. M., 
která bude nastupovat do Co-
oper-Standard Automoti ve od 
01.11.2021 na pozici HSE. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou s možnos�  pro-
dloužení, za nájemné ve výši 50 
Kč/m2, ve smlouvě bude uvede-
na podmínka odpracovat u fi rmy 
Cooper – Standard Automoti ve  
3 roky od přidělení bytu. V přípa-
dě dřívějšího skončení pracovní-
ho poměru bude byt vrácen do 
3 měsíců od skončení pracovního 
poměru bez bytové náhrady.

Rada města jmenovala:
16. Franti ška Klimeše na pozici ta-

jemníka komise životního pro-
středí a Marcelu Mar� nkovou na 
pozici tajemníka komise kultury.

Zápis z rady najdete na webových 
stránkách města: h� ps://www.bys-
tricenp.cz/rada.

-red-
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Schůze rady 21. září 2021

Schůze rady 12. října 2021

Rada města schválila:
1. pronájem bytu č. 36  v DPS paní 

O. Š.,
2. uzavření nájemního vztahu s 

Petrast, a.s.- část p. č. 296 (1 m2) 
od 01. 11. 2021 na neurčito za 
1.452 Kč s DPH ročně - reklama „A“,

3. odchylku vůči platné územní stu-
dii v lokalitě Forota III. v podobě 
výstavby řadových rodinných 
domů ve východní části  dotčené-
ho území dle Záměru č. 16/2020,

4. individuální dotaci pro nezisko-
vou organizací Porti mo, o.p.s., 
sídlem Drobného 301, 592 31 
Nové Město na Moravě ve výši 

20.000 Kč na uspořádání kon-
certu písničkáře Jana Pokorného, 
zvaného „Pokáč“,

5. pacht pozemků část p.č. 3108/1 a 
část p.č. 3129/1 o výměře 70 m2 
v k.ú. Bystřice n. P. p. M. H. Roční 
pachtovné 3 Kč/m2.

6. přidělení dotace ve výši 50.000 Kč 
z programu na podporu domov-
ních ČOV p. M. F. Lesoňovice 44. 
ČOV je schválena pro 8 EO,

7. přidělení dotace ve výši 40.000 
Kč z programu na podporu do-
movních ČOV p. P. P. Pivonice 21. 
ČOV je schválena pro 4 EO,

8. fi nancování akce Úprava povr-

Město zvažuje výstavbu nového dopravního hřiště. Ve hře jsou tři lo-
kality, které prověřuje projektant. V příš� m roce dojde k projektování 
a v roce 2023 je v plánu jeho výstavba. Mezi� m v domě dě�  a mládeže 
vznikl dopravní kroužek, který by do budoucna měl být garantem fun-
gování a provozování dopravního hřiště.

-red-

Dopravní hřiště

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě 
podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů neschvá-
lilo dne 30. 09. 2021 navýšení ceny pro vodné a stočné na rok 
2022 ve stejné výši jako v roce 2021.

Členové předsednictva po několikaměsíční diskusi s provozova-
telem vodovodů a kanalizací rozhodlo, že na rok 2022 nedojde 
k navýšení celkové ceny za vodné a stočné a bude zachována 
částka 103,10 Kč/m3 vč. DPH.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko realizoval konsolidaci 
projektů, jenž obdržely dotaci z EU fondů, aktualizoval nástroj 
udržitelnosti , který změnil zvlášť podmínku cenového růstu vod-
ného a stočného.

Současně Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, po několika mě-
síční diskusi společně s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, 
a.s., dosáhli racionalizace nákladových položek s cílem eliminovat 
navýšení ceny a očekávané extrémní post-COVIDové infl ační 
skoky.

„Dnes není možné odhadovat výši infl ace nebo jiné excesy, 
které mohou mít souvislost s pandemií COVID 19 a ekonomickou 
krizí, ale předsednictvo se rozhodlo vyjít vstříc občanům a v této 
těžké době nezvyšovat cenu a udržet hladinu 103,10 Kč“ dodala 
předsedkyně, Ing. Dagmar Zvěřinová.

Listopadové předsednictvo na základě zpracovaných kalkula-
cí pro vodné a stočné rozhodne o fi nální podobě jednotlivých 
nákladových položek a výsledné ceny pro vodné a stočné a 
také o nájemném, díky kterému bude moci plánovat obnovu a 
rekonstrukci infrastruktury, která čítá více než 900 km vodovodu 
a 419 km kanalizace.

Žďár nad Sázavou 06. 10. 2021



ZPRÁVY Z MĚSTA

Dne 21. 9. 2021 zasahovali u požáru garáže v obci Věchnov. Příčinnou po-
žáru byla technická závada zaparkovaného vozidla v motorovém prostoru 
vozidla. Zasahovalo 6 jednotek z okolí.

Hasiči stanice HZS Bystřice n. P. 
jsou potřební 

Foto: HZS KV a Vlasti mil Kurfürst

Dne 23. 9. 2021 se postupně sešlo 
na stanici v Bystřici n. P. na ukázku 
vybavení zásahových vozidel cca 
50 dě�  se svými pedagogy.

Spolupracujeme i se Zdravotnic-
kou záchrannou službou Bystřice 
n. P. V září jsme navš� vili 4 školy 
regionu Bystřice n. P. s tématem 
První pomoc do škol. Seznamuje-
me děti  s Integrovaným záchran-
ným systémem a vybavení hasiče 
u zásahu. Zábavnou formou učíme 
děti  jak postupovat u požáru nebo 
jiných mimořádných událostech.

Velitel stanice HZS  Bystřice n. P. 
Vlasti mil Kurfürst
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S PODZIMEM PŘIŠLO 
MILOSTIVÉ LÉTO

Přestože v našich zeměpisných šířkách panuje v současné době 
podzim, přichází léto. A ne ledajaké. Je to léto milos� vé, které 
mnohým dlužníkům přináší naději, že se svých dluhů nadobro zbaví.

„Milosti vé léto“ je pracovní 
název schváleného legislati vního 
opatření, obsaženého v článku IV 
bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. – 
přechodná ustanovení k novele 
exekučního řádu. Uvedený článek 
přináší dočasnou změnu postupu 
pro vymáhání některých pohle-
dávek týkající se jak věřitelů, tak 
dlužníků. 

A jaké konkrétní změny opatře-
ní přináší? Jeho hlavním účelem je 
odpuštění tzv. příslušenství, tedy 
úroků, penále či pokut u exekucí, 
které jsou vedeny pro dluh vůči 
veřejnoprávní insti tuci. Tou může 
být obec, kraj, zdravotní pojišťov-
na, nemocnice, dopravní podnik, 
technické služby apod. Opatření tak 
pomáhá zejména v případech, kdy 
dluh v řádu stovek nebo několika ti -
síc narostl příslušenstvím na desítky 
ti síc, byl již předán exekutorovi k vy-
máhání a dlužník není v insolvenci. 

Co by tedy měl dlužník pro od-
puštění příslušenství udělat? Je 
třeba na účet exekutora uhradit 
celou dlužnou jisti nu (původní 
dluh). Za účelem zjištění její aktu-
ální výše může dlužník exekutorovi 
zaslat doporučený dopis, ve kte-
rém exekutora požádá o sdělení 
aktuální výše dlužné částky a čísla 
účtu, na který má částku zaslat. 
Dlužník v dopise exekutorovi dále 
sdělí své kontaktní údaje a záměr 
využít milosti vého léta. Dopis by 
měl být exekutorovi odeslán co 

nejdříve, tzn. ještě přede dnem 
naby�  účinnosti  novely dne 28. 
10. 2021. Před odesláním dlužné 
částky na účet exekutora je třeba 
připočítat ještě částku 908 Kč, kte-
rá představuje náklady exekutora 
na zastavení exekuce. Na základě 
těchto úkonů dlužníka mu bude 
exekuce zastavena a veškeré další 
pohledávky související a přesa-
hující jisti nu budou dlužníkovi od-
puštěny. Úhradu celkové částky 
je nutné provést během 90 dnů 
s účinnos�  od 28. 10. 2021, nejpoz-
ději tedy do 28. 01. 2022 a mělo 
by být zřejmé, že dlužník částku 
zasílá za účelem milosti vého léta. 
K jakýmkoli platbám zaslaným 
mimo uvedené období se nebude 
přihlížet.

V případě potřeby se dlužníci 
mohou se svými dotazy obracet 
na kteroukoli z občanských pora-
den. Kontakty na ně lze najít na 
stránce: h� ps://www.obcanske-
poradny.cz/cs/poradny. 

Nejbližší kontaktní místo Občan-
ské poradny se nachází v budově 
polikliniky v Bystřici nad Pernštej-
nem, ulice Zahradní č.p. 580. Ote-
vírací doba je vždy v úterý od 8:00 
h do 12:00 h a od 12:30 h do 14:30 
h a ve čtvrtek od 8:00 h do 12:00 h 
a od 12:30 h do 17:00 h. 
Telefonní spojení – pevná linka: 
566 688 227, mobil: 731 487 284, 
733 510 693. 
E-mail: op@porti mo.cz. 

Zasahují u událos�  a provádí preven� vně výchovné činnos� .

Velmi děkujeme všem dobrovolným i profesionálním hasičům za rychlý 
a efekti vní zásah při požáru garáže ve Věchnově. Moc si vážíme Vaší po-
moci!                                                             Rodina Špačkova a Soukopova

PODĚKOVÁNÍ

Město Bystřice n. P. vyhlásilo záměr 
na další výstavbu bytových domů v 
lokalitě Forota. Předmětem záměru 
byl prodej stavebních pozemků pro 
stavbu 3 bytových domů za podmín-
ky vybudování nezbytné dopravní a 
technické infrastruktury v záměru a 
jejím následném převodu do vlast-
nictví města a ostatních správců 
sí� . Pozemky dotčené infrastruktu-
rou zůstanou ve vlastnictví města, 
předmětem prodeje budou pouze 
pozemky pod budoucími bytovými 

Nová výstavba bytových domů na Forotě
domy a nejbližší nezbytné okolí pří-
mo související s bytovým domem 
(např. předzahrádky apod.)

Na záměr se přihlásili 4 zájemci. 
Město muselo mezi nimi zvolit vítě-
ze. Jako nejvhodnější metoda byla 
vybrána uzavřená soutěž mezi 4 zá-
jemci při postupném zvyšování ceny 
dotčených pozemků. 

V soutěži nakonec zvítězila fi rma 
SPH stavby s.r.o., která nabídla nej-
vyšší cenu kupovaného pozemku.

-red-

Bystřický hřbitov dlou-
hodobě zápasí s nedo-
statkem místa. Plocha 
rozšíření směrem k No-
voměstské ulici se po-
stupně začíná zaplňovat, 
a proto je třeba přemýš-
let o dalších možnostech 
získání a využi�  místa pro 
rozšiřování ploch hřbito-
va. Významným krokem 
v tomto směru bylo roz-
šíření hřbitova na jeho 
úplně opačném konci, 
tj. na straně od ulice Dr. Veselého. 
Zde byla postavena nová kamenná 
zeď, za níž vznikl prostor pro více 
než 40 kopaných hrobů, v někte-
rých polích zdi jsou podobně jako na 
straně u Novoměstské zabudována 
kolumbární okna pro umístění uren. 
Namísto původního nevzhledného 
velkoobjemového kontejneru je zde 
umístěna podzemní nádoba na hřbi-
tovní odpad, mezi budoucími hroby 
jsou vydlážděny cesti čky z žulových 
kostek, na zdi oddělující hřbitov od 

Rozšíření hřbitova

zahrad sousedních domů se zjara 
příš� ho roku zazelená popínavý 
břečťan. Poté, co bude ukončeno 
kolaudační řízení, budou hrobová 
místa v této části  hřbitova nabídnu-
ta k pronajmu� .

Poslední plochou v půdorysu stá-
vajícího hřbitova, kterou je možno 
využít k pohřbívání, je plocha zeleně 
u Orlovny. Na ni se v současné době 
dokončuje studie využi� , která bude 
následně předmětem projednání.

-red-  



 Putování s Vodomilem, jak vzpo-
mínáte na první ročníky a v čem se 
podle vás tato rodinná soutěž změ-
nila?

Dodnes si pamatuji, když jsem 
dostala nápad na toto putování s ra-
zítky, jak jsem ho projednávala s pa-
nem starostou na pracovní cestě na 

KV. No, a on byl pro. Bystřicko mělo 
proti  renomovaným turisti ckým 
desti nacím v té době trochu handi-
cap a přitom mi bylo jasné, že je zde 
spousta míst, která jsou líbezná a 
zajímavá. Takový Český les, půvabné 
rybníky, zříceniny hradů, potoky a 
říčky. Prvních několik ročníků jsem 
připravovala sama, včetně zajištění 
cen. A k mému překvapení putování 
žije dál, a Vodomil, který propojuje 
většinu mých projektů, putuje stále 
dál od Bystřice. A začíná propojovat 
několik mikroregionů. Změna soutě-
že? V širším záběru a temati cky za-
měřených programech. Za mě to byl 
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SOUTĚŽE, KORUNA

TŘETÍ MÍSTO V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI „SENIOR ROKU”
rozhovor s Evou Zamazalovou

ROZHOVOR, VÝROČÍ, RŮZNÉ

BYSTŘICKÁ VÝROČÍ

Vodomil, Nositel tradic Bystřicka 
nebo Bystřická zastavení, pokud 
tyto všechny projekty znáte, tak 
jistě také znáte jejich autorku, paní 
Evu Zamazalovou. Ačkoliv je paní Za-
mazalová z Brna, tak přeci jenom jí 
v Bystřici považují za domácí a to do-
kazuje také ocenění, které v našem 
městě získala. V letošním roce byla 
paní Zamazalová dokonce nomino-
vána do celostátní soutěže Senior 
roku, kde získala krásné tře�  místo. 
Více už nám o své práci v Bystřici 
prozradila přímo paní Zamazalová.

Otázky klade pracovník Turisti c-
kého informačního centra Michal 
Mašek.
 S Bystřicí vás spojuje spousta 
krásných projektů, které z nich jsou 
pro vás nejdůležitější?

Michale, všechny projekty, na 
kterých jsem na Bystřicku pracova-
la, mám ráda. Za důležité však po-
kládám, aby pokračovala umělecká 
dětská soutěž, až mi věk nedovolí 
sem na Bystřicko častěji dojíždět. 
Krásné a milé dětské práce, radost a 
pýcha mladých autorů i jejich rodičů 
a učitelů, zamyšlení autorů nad ak-
tuálními tématy vypisovaných sou-
těží, to by nemělo zapadnout. 

A když o tom přemýšlím, tak bych 
ráda i pokračování Nositele tradic. 
V tradicích, národopisných, řeme-
slných, společenských, tam vidím 
život zdejších obcí, obyvatel. Simona 
Špačková začíná práce na sborníku 
tradic Bystřicka, už se moc těším na 
první díl. Ale raději ukončím odpo-
věď na první otázku, nebo zjis� me, 
jak je pro mě důležité vše.    

spíše pel-mel. 
 Proč jste si pro realizaci vybrala 
právě Bystřici?

Bystřicko je domov mojí nejdů-
ležitější a nejkrásnější vodárenské 
nádrže, kterou je Vír I. Při mojí práci 
na Povodí Moravy jsem se jí dost vě-
novala a první projekt na Bystřicku – 
Svratecká vodohospodářská naučná 
stezka – začal ve spojitosti  s ní a její 
ochranou. 
 Máte v hlavě ještě nějaký pro-
jekt, který se nepodařilo nikdy usku-
tečnit?

Ano, těch projektů je několik. Pro 
Žďárský deník jsem hovořila o tom, 
že nápad na projekt nepostačí. Musí 
se najít někdo, kdo má o něj zájem. 
Z těch, které nenašly dostatečnou 
odezvu, a jeden moudrý pracovník 
státní správy mě upozornil, že ta-
kové projekty potřebují i politi ckou 
podporu, bych jmenovala projekty 
Voda pro Brno, Vzpomínky z půdy, 
Setkávání, Revitalizace území v Ma-
sarykově čtvrti  v Brně. Jsou velmi 
různorodé a jejich těžiště není zde 
na Bystřicku, i když ten první s ním 
velmi úzce souvisí.
 Získala jste krásné tře�  místo 
v soutěži Senior roku. Jak vůbec tako-
vá soutěž probíhá?

Je to asi ostuda, ale o tom, že ta-
ková soutěž existuje, jsem se dozvě-
děla až týden před akcí v Praze, když 
si paní Knotková, vedoucí projektu 
Senzační senioři při Nadaci Charty 
77 ověřovala, zda do Prahy přijedu. 
Na návrhu, který prý iniciovala paní 
učitelka Pivková a doporučilo Město 
Bystřice n. P. a Mikroregion Bystřic-

ko byla špatná e-mailová adresa. Tak 
mi pozvánka nedošla. Vše se napra-
vilo. Poznala jsem Pražskou křižovat-
ku, zrekonstruovaný a odsvěcený 
chrám sv. Anny, kde se akce konala. 
Spoustu seniorů včetně pana Su-
chého a paní Molavcové a dodnes 
se podivuji, proč jsem byla vybrána, 
když akcent výběru byl na akti vitách 
souvisejících s koronavirem.
 Tolik věcí nemůže jistě zvládat 
člověk sám. Je tedy někdo, komu 
byste chtěla poděkovat, nebo něco 
vzkázat?

Máte pravdu, moje akti vity mi ně-
kdy začínají přerůstat přes hlavu, ale 
projekty na Bystřicku jsou selanka 
proti  vedení bytového společenství. 
Dělávám si někdy legraci, že mám 
vlastní zkušenosti  se starostová-
ním. Sice mě těší, že naše domy jsou 
v dobrém stavu, pla� me nízké zálo-
hy, ale současná situace s energiemi, 
právním stavem řady věci mě udolá-
vá. Ale na to se neptáte. 

Tedy poděkování vedení Města 
Bystřice n. P. i vedení Mikroregionu 
Bystřicko, že moje návrhy padly na 
úrodnou půdu, poděkování všem, 
kteří na Bystřicku se mnou přátelsky 
spolupracovali, poskytli mi podkla-
dy, rady. Díky všem, kteří projekty 
vezmou za své a budou pokračovat.

Díky mému manželovi, který na 
Bystřicko po odchodu do důcho-
du jezdí se mnou a v řadě věcí mi 
ochotně a rád pomáhá.

Děkuji za váš čas a přeji, ať vás 
nikdy neopouš�  váš elán a nadšení.

-mm-

Na fasádě Městského muzea Bys-
třice nad Pernštejnem je mezi ji-
nými i pamětní deska věnovaná 
občanům Bystřicka, kteří vinou 
komunisti ckého režimu zahynuli, 
byli vězněni nebo pronásledováni. 
Za jejím vznikem stojí Konfederace 
politi ckých vězňů a Svaz PTP České 
republiky. Výtvarným autorem je 
brněnský akademický sochař Ol-
dřich Rujbr (veřejnosti  znám jako 
autor Brněnského orloje na ná-
měs�  Svobody).

Kámen na desku jsme společně 

Pamětní deska věnovaná III. odboji
vybrali s Oldou v jednom kamenic-
tví v Letovicích. Samotná instalace 
proběhla za pomocí desty pana 
Doneho Valčevského a ukotvení 
desky provedl výtvarník Leoš Bo-
ček. Za velké účasti  veřejnosti  byla 
slavnostně odhalena …....

Svaz politi ckých vězňů předal 
Městskému muzeu seznam obě�  
a perzekuovaných osob z našeho 
regionu. Doufejme, že se již nikdy 
nestane, že lidé budou za své po-
liti cké názory zavíráni do vězení!!!

-muz-

Město Bystřice nad Pernštejnem zveřejňuje podle §  39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

 o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, 
ZÁMĚR č. 44 /2021

Pronájem  prostoru sloužícího podnikání (viz foto)

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své 
nabídky, které musejí být doručeny Městskému úřadu 

v Bystřici nad Pernštejnem do  27. 09. 2021 
Karel Pačiska, starosta města

PRONÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ NOVINKY Z TIC

V letošním roce město Bystřice nad Pernštejnem 
zhotovilo stolní kalendář pro rok 2022. Hlavním 
námětem se staly sochy na Bystřicku. Kalendář 
bude možné za-
koupit v Turisti c-
kém informač-
ním centrum 
Bystřice n. P.  od 
konce listopadu.     

-ti c-
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ZAJÍMAVOSTI

NEJ... BYSTŘICKA
Nejvyšší výsledek ve volbách 

do Poslanecké Sněmovny
V Bystřici nad Pernštejnem byla fi rma, 
kde se šilo, a to docela ve velkém. Ale 
pozor, nešila se tady žádná bouda, ale 
hlavně kvalitní pánské kalhoty. Kdo 
nechodil tehdy v kalhotách od fi rmy 
Kras Brno, jako by nebyl.

Druhá polovina 20. stole�  byla 
na Bystřicku ve znamení rozvoje. Ve 
městě se stavělo ve velkém, vyrostla 
zde nová sídliště, s � m byla spojená 
výstavba školy, školky a také gymná-
zia. Pro potřeby obyvatel byla také 
postavena poliklinika. Většina mužů, 
kteří sem přicházeli za prací, našla za-
městnání díky uranovému průmyslu. 
V dolech pracovalo několik ti síc mužů 
z Bystřicka a okolí. Bylo tedy nutné 
zajisti t práci i pro jejich protějšky. 
V roce 1951 Kras Brno zestátnil bý-
valou Nahodilovu továrnu na výrobu 
valchovaného zboží a začalo se zde šít. 
Firma se převážně zaměřovala na vý-
robu pánských kalhot. O devět let poz-
ději se výroba rozjela natolik, že zde 
byl zavedený dvousměnný provoz. 

V době největšího rozkvětu měla 
fi rma 352 zaměstnanců. Tou dobou 
už bylo jasné, že budova Pod Horou 
začíná být malá, a proto se začátkem 
80. let postavila nová továrna na okraji 
města a budova bývalého Krasu zůsta-
la prázdná. Její tehdejší slávu dnes při-
pomíná už jen zašlý nápis Kras. Poté, 
co Kras převzala fi rma BOS (Bystřická 
oděvní společnost), se fi rma začala 
zaměřovat na výrobu proti chemic-
kých oděvů FOP 85. Ty byly určeny pro 
vojska tehdejší Varšavské smlouvy. 
Při plném provozu zaměstnanci sti hli 
ušít 25 ti síc proti chemických oděvů, 
výroba byla ale po listopadu 1989 
zastavena. Proto se fi rma vráti la k ši�  
pánských kalhot. Přibližně devadesát 
procent výrobků ale bylo určených 
pro zahraniční trh, Rakousko, Němec-
ko, ale také Velkou Británií. Nakonec 
to s fi rmou a ši� m v Bystřici nedopad-
lo moc dobře, ale to je už jiný příběh.

Dnes má budova bývalého Krasu 
dávno jiného majitele a také jiné vyu-
ži� . Ale přeci jenom, až půjdete cestou 
na Bratrušín, zkuste zavzpomínat na 
tehdejší slávu našeho „Krasu“. 

-mm-

POZNEJ BYSTŘICKO!
SOUTĚŽ PRO MILOVNÍKY BYSTŘICKA 

Opět Vám přinášíme další soutěž-
ní otázku. Poznáte místo, které je 
na fotografi i zachyceno? Správ-
né odpovědi posílejte na info@
bystricenp.cz pod názvem PO-
ZNEJ BYSTŘICKO! do 15. 11. 2021. 
Koncem měsíce vylosujeme opět 
jednoho šťastlivce, který obdrží 
věcnou cenu. 

Výhercem z minulého čísla 
se stala paní Kateřina Chrásto-
vá, která byla vylosována ze 23 
správných odpovědí. Gratuluje-
me! Správná odpověď na soutěžní 

fotografi i v měsíci říjnu byla 
Rossiho vyhlídka na skále nad 
Forest Resortem ve Víru. Na vy-
hlídkové plošině si můžete užít 
neobvyklý pohled směrem do 
údolí Svratky. Na vyhlídku se do-
stanete po nově upravené pěši-
ně, která prochází odlesněným 
suťovým svahem a je zakončena 
několika schody. 

Více informací o daném místě 
naleznete na www.trailyvir.cz/
ti py/rossiho-vyhlidka.

-red-

Začátek podzimu 
v Bystřickém parku miniatur

Práce v parku miniatur se v letošním roce blíží ke konci. Postupně se do-
končuje poslední letošní plánovaný hrad - Skály (Štarkov), který se nachází 
nedaleko obce Jimramov. V současné době mají návštěvníci parku možnost 
prohlédnout si jádro hradu i jeho předhradí. V polovině listopadu, bude-li 
nám přát počasí, by měl být dokončený celý hrad. S � m by se měly ukon-
čit veškeré modelářské práce. Nekončí však práce na parku jako takové. 
Přes zimu se pro návštěvníky budou připravovat brožury, ale i modely 
vybudovaných hradů.                                                                          -muz-

Každé čtyři roky se říjen nese ve 
jménu voleb do dolní komory Par-
lamentu ČR. I letošní podzim se tak 
stává dějištěm událos� , které bu-
dou určovat vývoj naší země.

Žádné volby se ovšem neode-
hrávají v historickém vakuu a tyto 
nejsou výjimkou, pojďme se tedy 
podívat na zajímavosti  o volbách 
z minulosti , které přímo i nepřímo 
ovlivnily letošní výsledek. 

Není velkým překvapením, že 
v moderních dějinách ČR dosáhla 
na Bystřicku vůbec nejvyššího vý-
sledku ČSSD. I když by 9,72 % hla-
sů, které letos dostala v místním 
okrsku, stačilo ke vstupu do Posla-
necké sněmovny, celorepublikový 
průměr 4,65 % znamená ztrátu 
všech křesel.

V roce 2006 se ale levici dařilo o 
poznání lépe, i když celkové vítěz-
ství si s menším náskokem připsala 
ODS. Na Bystřicku se jí ovšem po-
dařilo úspěchu, který už u nás žád-
ná jiná strana nezopakovala. S 25% 
náskokem toti ž předběhla ODS a 
připsala si 44,61 % hlasů. 

Naopak v roce 2017 se na vyso-
činských volebních lístcích objevil 
rekordní počet stran a hnu� . Bylo 
jich třicet a není velkým překva-
pením, že polovina z nich u nás 
nezískala ani procento hlasů.

Bez ohledu na politi cké prefe-

rence je nezanedbatelným úspě-
chem jiný faktor – volební účast. 
Ta toti ž byla letos nejvyšší od roku 
1998 s úctyhodnými 65,43 %, na 
Bystřicku tentokrát převýšila účast 
celorepublikový průměr pouze 
o necelé procento a půl. Vysoká 
účast není u nás nic neobvyklého, 
jelikož ve všech deseti  svobodných 
volbách do Poslanecké sněmov-
ny nebo České národní rady došla 
k volbám na Bystřicku vždy pod-
statně větší část voličů než v celém 
Česku. 

V roce 1990 například došlo 
k volebním urnám 98,27 % Bys-
třičanů, bohužel jisté zklamání 
z politi cké situace způsobilo, že 
k prvním volbám do Poslanecké 
sněmovny samostatné ČR v roce 
1996 dorazilo už „pouze“ 79,54 % 
místních, což je hodnota námi do-
dnes nepřekonaná. 

Volby jsou hlavním prostřed-
kem demokracie, kterým může 
člověk vyjádřit svůj názor a po-
dílet se tak na často celospole-
čenských změnách. Právo volit 
není samozřejmos� , a proto je 
ho potřeba využívat uvážlivě a 
důsledně. 

Bystřicko může být v tomto 
ohledu vzorem. 

Marek Dřínovský,
student gymnázia

OZNÁMENÍ
Revmatologická ambulance oznamuje, 

že od 01.10.2021 je upravena ordinační doba: pondělí od 09:00 -16:00
Tel.: 566 688 288                         MUDr. Bačkovská
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MUZEUMMUZEUM, RŮZNÉ

Oslava 300. výročí povýšení 
na město v roce 1880

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem se rozhodlo znovu uvést sérii článků Záhady starých fotografi í od p. Ing. Petra Dvořáčka. Věříme, 
že si rádi připomenete zvláštnosti /tajemství starých bystřických fotografi í.                                                                              Vladimír Cisár, ředitel muzea

Záhady starých fotografií 8

Jednota Orel děkuje široké veřej-
nosti  za účast a zájem při oslavách 
založení místní organizace, které se 
konaly 16. října. Poděkování patří 
také všem vystupujícím orelským 
a hostujícím oddílům za prezentaci 
jejich činnosti . Všem účastníkům 
turnaje v STIGA hokeji, který v rám-
ci této akce proběhl, oznamujeme, 
že jejich dosažené výsledky byly za-
znamenány do celorepublikového  

Jednota Orel slavila 100 let

Slavnost v Bystřici u Pernštýna (Do-
pis z Bystřice) – doslovný opis novin 
(Moravská orlice, v Brně v neděli 25. 
února 1880) Dne 11., 12., 13. a 14. 
t.m. slavila Bystřice u Pernštýna své 
třistaleté povýšení na město císařem 
Rudolfem II. a oslava tato byla důstoj-
ně vykonána. Večer dne 11. dubna t.r. 
bylo město naše ozdobeno prapory 
barev rozličných. Množství praporů 
bylo v barvách národních a pak v bar-
vách městského znaku, toti ž modro-
žluté. Nejlépe okrášlena radnice, pak 
dům našeho p. purkmistra Pelhřima 
(Peregrina) Fiši. Na radnici skvěly se 
obrazy obou Veličenstev, pak obraz 
císaře Rudolfa II. a Vrati slava z Pern-
štýna. Na domě p. purkmistra vlál 
překrásný prapor modrožluté barvy 
se znakem městským. Dále zasluhují 
pochvalné zmínky krásně ozdobené 
domy spolku Věnavy a zdejšího hos-
ti nského Andrese, kterýž poslednější 
ozdobil zdejší p. c.k. notář Girzikov-
ský. Večer téhož dne bylo všeobecné 
osvětlení města. Může se říci, že to 
bylo překrásné podívání a srdce ka-
ždého plesalo, když viděl tak hojné 
zúčastnění se zdejšího obyvatelstva 
v důstojné oslavě. Zvláště krásný byl 
velkolepý průchod pochodňový, jež 
zařídily spolky zdejších dobrovol-
ných hasičů a vojenských veteránů 
s hudbou. Dne 12. t.m po slavných 
službách božích shromáždili se zá-
stupcové lidu k hlavnímu momentu 
oslavy naší a měl náš p. purkmistr 
Pelhřim Fiša, jenž je znám jako ob-
ratný řečník, před slavnostně ozdo-

benou radnicí důraznou a nadšenou 
řeč, která s všeobecnou pochvalou 
poctěna byla a kterouž zde ve výta-

hu podáváme: ……….Za tou příčinou 
obracím se k Vám, dítky Bystřické, a 
připomínám Vám: pamatujte sobě 
slavnost dnešní, zapamatujte a vy-
pravujte, že jste slyšeli, že Vám byl 
majetek obce zachován, vypravujte o 
uloženém kapitálu a střežte jej, aby se 
vůle naše vyplnila a aby 100 let nepo-
rušený zůstal a po tu dobu vzrůstal! 
Přičiňte se vždy dobrým a pocti vým 
jednáním úctu a vážnost našemu 
městu všude zachovati  a udržeti , při-
čiňtež se, abyste vždy jak duševně tak 

tělesně pravé světlo vyhledávali, za-
chovejte svou národnost neporuše-
nou jako drahý klenot, kterouž jsme 

my až podnes zachovali, a chraňte se 
státi  zrádci národa a města. ………Po 
ukončení této řeči byly sázeny čty-
ři stromky k věčné památce oslavy 
té zdejším p. purk. Pel. Fišou, pak p. 
radními Jos. Sýkorou, Romanem Ja-
nečkem a Ferd. Lazarem. Odpoledne 
byla společná hosti na v místnostech 
panského domu, jíž se zúčastnila vět-
ší část c.k. úředníků c.k. okr. soudu, 
pak ber. úřadu, dále duchovenstvo, 
veškerá obecní rada a pak velká část 
zdejšího měšťanstva. ………Při hosti -

ně se řečnilo a vybíralo, např. na no-
vou městskou nemocnici. Dále bylo 
vybráno na vyzvání p. Em. Dvořáčka, 
měšťana v Bystřici, 14 zl. na národ-
ní divadlo. Tolik Moravská orlice. V 
krátkém popisu přímého účastníka, 
který se dochoval v naší rodině, je 
podrobně uvedena výzdoba a hesla 
na jednotlivých domech i proslovy 
všech sázejících. Tak např. „Ve svor-
nosti  blaho města“ – spolek Věnava, 
„Moudrosti , důvěře a lásce dočkalo 
město slavných let“ – radnice, „Jak 
se zubr s orlem spojí, svornost nikdy 
nerozdvojí“ – spolek Beseda, „Otcův 
jazyk: k vlasti , církvi láska drahá budiž 
městu povždy páska“ – Ferd. Lazar 
č.p. 66, atd. Tří lípy se sázely i u kap-
le sv. Anny. Levý stromek sázel pan 
starosta Fiša, pravý stromek nejstarší 
člen obecního výboru Franti šek Dvo-
řáček a zadní stromek sázel Peregrin 
Schwarzer. Právě pod � m pravým 
má být uloženo pouzdro s dobový-
mi dokumenty. Franti šek Dvořáček 
řekl: „Sázím tento stromek k oslavě 
300leté památky a ke cti  sv. Anny, 
aby na přímluvu její Bůh město naše 
od moru, hladu a jiného uchránil“. A 
kde je v dnešním pokračování záha-
da. Fotografi e oslav v roce 1880 jasně 
znázorňuje kašnu tak, jak vypadala 
do její výměny za novou v roce 1892. 
Byla zřejmě zděná a menší. Zajíma-
vých je těch pět velkých ozdobených 
sudů před ní. Zřejmě se při slavnosti  
zdarma podávalo víno, není o tom 
však nikde zmínka. Snad to dnešní 
páni radní letos zopakují. 

Petr Dvořáček

hodnocení této netradiční disciplíny. 
Zájemci o tuto hru mohou nezávazně 
pokračovat každou neděli od 13. do 
14. hodin v bystřické Orlovně.

Karel Smejkal, starosta orelské 
Jednoty, převzal cenu starosty měs-
ta, která byla věnována bystřické or-
ganizaci k jejímu výročí a za výrazný 
přínos k spolkové činnosti  města Bys-
třice n. P. Zároveň také obdržel čest-
né uznání z ústředí Orla za obětavou 

činnost při řízení místní jednoty.
Ocenění od starosty Orla ČR 

Ing. Stanislava Juránka převzala 
také Jitka Čechová za její čin-
nost v místní orelské organizaci 
a za přínos v oblasti  kultury. 

Veřejné poděkování obdržel 
také pan Ladislav Zítka za velké 
zásluhy při přestavbě a rekon-
strukci Orlovny.

-jč-

Koruna Vysočiny slaví šesté narozeniny
3. září 2015 bylo podepsané vzá-
jemné memorandum měst o rozvoji 
spolupráce a řízení strategie rozvoje 
cestovního ruchu ve spojeném re-
gionu Koruna Vysočiny. Každá or-
ganizace se postupem času mění, 
roste a zaujímá nové postavení ve 
společnosti . Není tomu jinak ani v 
případě naší desti načky. Posledních 
18 měsíců bylo velmi klíčových pro 

její existenci a další směrování. Ko-
runa Vysočiny se postavila k situaci 
čelem a  bylo jasné, že právě spo-
lečná spolupráce napříč územím je 
správnou cestou. Poslední měsíce 
ukázaly, že Vysočina má obrovský 
potenciál. Od 1. října 2021 přechází 
stávající ředitelka Oľga Königová na 
pozici ředitele centrály cestovního 
ruchu Kraje Vysočiny – Vysočina 

Tourism, p. o. V současné době se 
vybírá nový lídr pro Korunu Vysoči-
ny, který bude pokračovat v rozvoji 
cestovního ruchu na našem území. 
Nové úkoly vedení se budou týkat 
fi nancování, vzdělávání a propagace 
regionu. Na začátek jsou připraveny 
nové projekty jako je například San-
ti niho šifra, jehož cílem je představit 
geniálního architekta nejmladším 

návštěvníkům. Máme podanou žá-
dost o dotaci ve výši 800.000 Kč na 
marketi ngovou propagaci a budová-
ní značky. Stále pokračujeme ve spo-
lupráci na projektu Zážitková karta 
Koruny Vysočiny. A kdo se stane 
novým tahounem cestovního ruchu 
u nás se dozvíme v příš� ch týdnech. 

Z Vysočiny srdečně zdraví 
Oľga Königová
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 HISTORIE

S Vodomilem Korunou Vysočiny
1. května odstartoval už XV. ročník vědomostní a poznávací soutěže S Vodomilem Korunou Vysočiny. V letošním roce se podti tulem soutěže stala 
tajemná zákou�  hradů a zřícenin. Putování má deset zastávek se stejným počtem razítkovacích míst i otázek. Ke každé bude uvedena minimálně jedna 
pověst nebo příběh, které se v místě odehrály. Vydejte se s Vodomilem čarokrásnou zemí!

ZŘÍCENINA HRADU OSIKY
Zřícenina hradu Osiky se nalézá na 
katastru obce Synalov v okrese Brno 
– venkov a jeho jméno je odvozeno 
od blízké obce Osiky. Přesné jméno 
tohoto hradu není známo, chybí také 
písemné zmínky. Podle povrchových 
sběrů keramiky se odhaduje stáří 
hradu na 13. stol. Do dnešní doby se 
dochovaly pouze reliéfní pozůstatky 
v terénu. Hradní areál obíhal příkop, 
který byl místy až 6 metrů hluboký. 
Uvnitř hradu stály pravděpodobně 
kamenné objekty, jejichž půdorysy 
jsou dodnes dobře patrné. 

Zřícenina se nachází poblíž koste-

la sv. Stanislávka, který je postaven 
v barokním slohu 18. stole� . K to-
muto místu se dochovala následující 
pověst.

Pověst:
Je tomu už velmi dávno, kdy se 

to stalo. Mezi Osikami a Brumovem 
stavěli na vršku kostel. Protože měli 
Osič�  a Brumovš�  do Lomnice tuze 
daleko, chtěli mít Pána Boha blíže. 
Zdiva utěšeně přibývalo. „Co to,“ divi-
li se jednou zedníci, když zpozorova-
li, že se jim v noci ztrati lo, co ve dne 
vyzdili. Tak to chodilo několik dnů, 
avšak zloděje se vypátrat nepodařilo. 

Snad proto, že hlídači nestáli za nic. 
Vyměnili je tedy a ejhle! Noví hlídali 
lépe. Po půlnoci uslyšeli mávání ob-
rovských křídel a spatřili dva veliké 
orly, kteří ostrými zobci odsekávali 
cihly i s maltou a odnášeli je. Kam 
však? To se zjisti lo na druhý den. Lidé 
se rozešli po okolí a hledali ukradené 
zdivo. A také je našli  - u zbořeniska 
hradu Levnova. Vystavěli tam tedy 
kostelík k poctě svatého Stanislava. 
Na orly se nezapomnělo. Na památku 
byly jejich podoby vyřezány do dřeva, 
zbožní Brumovš�  dali jim vymalovat 
pěkné peří a tak se okřídlení zloději 

dostali do kostelíka. Člověk má ko-
nec konců přece jen úctu k vrchnosti  
a král, třebas byl zloděj, má právo, 
aby byl Pánu Bohu blíž než obyčejný 
smrtelník. Přešly doby, i orli zestárli, 
opelichali a tak co s nimi? Pozdější 
pokolení, které nemělo již té úcty 
ke královskému majestátu, naložilo 
s nimi opravdu barbarsky. Vyhosti lo 
je z kostelíka a vykázalo jim za pobyt 
věž. Však je uvidíte, až se dostanete 
k svatému Stanislávkovi. Nejsou však 
již tak hezcí, jako bývali.

Karel Fic, Stanislav Bělík:  
Z kraje od Pernštejna k Veveří

Hrad Pernštejn je pohádkový go-
ti cko-renezační hrad, který se stal 
reprezentačním sídlem rodu Pern-
štejnů (v 16. stole�  nejbohatší a nej-
mocnější rod Českého království). 
Tento hrad nikdy nedobyli válečníci, 
zato se zde vyřádili mnozí fi lmaři. Byl 
založen ve 2. pol. 13. stol. Po požáru 
v r. 1457 byl velkoryse pozdněgoti c-
ky přestavěn, v 16. stol. doplněn o 
renezanční palác.

K hradu Pernštejnu se váže spous-
ta pověs�  a příběhů a my jsme vy-
brali jednu z nich.

Pověst: Marnivá komorná

Na hradě Pernštejně se vždy vedl 
okázalý život. Scházel se tu výkvět 
moravského panstva a ani služeb-
nictvo si tu nežilo špatně. Proto ne-
bylo vůbec snadné nastoupit sem 

HRAD PERNŠTEJN
do panské služby. Ale do pěkného 
prostředí přece patří pěkná tvářička, 
úlisná hubička a medový jazýček.

Nic z toho nechybělo mladé ko-
morné Elišce, kterou na Pernštejně 
přijali před časem do služby. Ráda 
se předváděla a fi nti la, stále vysedá-
vala před zrcadlem, prohlížela se v 
něm a zapomínala na své povinnos-
ti . Kvůli této své slabos�  zanedbáva-
la i nedělní bohoslužby.

Starý plebán poznal, že se dívka 
žene do záhuby a často ji varoval.

„Nesluž ďáblu, dívko bláhová, aby 
se ti  peklem neodvděčil. Hleď si ra-
ději svých povinnos�  a práce. Zapo-
meň na světskou marnost!“

Domluvy však byly marné, Eliška 
jeho slov nedbala. Do hradní kaple 
už kvůli svému zrcadlu téměř ne-
trefi la a stařičký plebán nad � m jen 

zasmušile mlčel. Každá domluva už 
byla zbytečná. Jeho nástupce, přísný 
mnich, se však vzdát nehodlal a stá-
le hlasitějšími domluvami zasypával 
komornou.

Jedno nedělní dopoledne si zase 
Eliška pohrávala s krajkami a pentlič-
kami. Teplému posezení v pokojíčku 
před zrcadlem dala přednost před 
chladnou kaplí. Zrovna si prohlížela 
svá něžná líčka, když do dveří vtrhl 
mnich. Hnal se sem přímo od oltáře, 
v tvářích byl celý bledý a z úst se mu 
opět hrnul proud výčitek. Komorná 
se jen pohrdavě rozesmála:

„Hleď si kaple, milý mnichu, a 
mně nech zrcadlo. Dobře vím, co 
mám dělat!“

Tato slova mnicha rozlíti la! V pra-
vici pozvedl křížek a drsným hlasem 
zvolal:

„Bud‘ prokleta, bezbožná dareb-
nice, když pohrdáš slovem božím!“

Ozvala se hromová rána, marnivá 
Eliška se propadla a podlaha se za 
ní zase zavřela. Od té doby ji nikdo 
živou nespatřil, jen někdy o půlnoci 
prý se zjevila s rozpletenými vlasy a 
hřebenem v ruce. Na Pernštejně uvi-
díte obraz, jenž zobrazuje její smut-
ný konec.

H. Jurman: Pernštejnský ti s

Hrad Víckov se nacházel východně 
od obce Víckov (okres Brno – ven-
kov) na planině ohraničené říčkou 
Bobrůvkou. Uvnitř opevněného are-
álu byl palác, z něhož se zachovala 
jen malá část s klenutým sklepem a 
kamenným zdivem s úzkým střílno-
vým okénkem. Z ostatních hradních 
budov a objektů zůstalo jen základo-
vé zdivo a zbytky dvou hranolových 
věží z 13. stole� . Hrad se připomíná 
už v 13. stole�  a psal se podle něho 
starobylý moravský rod pánů z Víc-
kova. 

Nedaleko zříceniny naleznete 
Trenckovu rokli, která si své jméno 
nese po Bbaronu Trenckovi, který 
zde měl údajně zakopat poklad. 

Trenckova rokle
Malebné údolí říčky Loučky je 

místy tvořeno kolmými skalními stě-
nami, do nichž ús�  houšti nami po-
rostlé rokle. Jedna z nich se nazývá 
Trenckova.

V mnoha válkách prokázal císa-
řovně Marii Terezii velké služby ba-
ron Trenck. Soustředil kolem sebe 

ZŘÍCENINA HRADU VÍCKOV
mohutnou tlupu dobrodruhů, zlo-
dějů a lupičů. Říkalo se jim panduři 
a Trenck byl jejich vůdcem. Panduři 
působili nepříteli značné škody, ale 
ještě více pustošili vlastní města a 
vesnice, pokud jim tam kynul boha-
tý lup. Loupili, pálili a nezastavili se 
ani před drancováním a vražděním 
bezbranných obyvatel.

S� žnosti  na Trenckovo řádění 
se množily, proto císařovna nařídi-
la, aby barona polapili a v poutech 
přivezli do Vídně. Trenck se však o 
rozkazu dozvěděl a včas uprchl se 
třemi důstojníky z ležení. Stačili po-
brat nejcennější naloupené poklady 
a beze stopy zmizet.

V té době žil v Drahoníně výměn-
kář Večeřa, který se vyznal v léčivých 
bylinách, sbíral je po celém okolí a 
připravoval z nich léky. Jednoho dne 
sestoupil do hluboké rokle a pátral 
po rostlinách. Když sešel až na dno, 
spatřil rozdělaný oheň a kolem něj 
čtyři zarostlé a po zuby ozbroje-
né muže. Stařeček se ulekl a chtěl 
uprchnout, ale muži mu zastoupili 

cestu a jejich velitel prohlásil:
„Nechceme ti  ublížit! Potřebuje-

me tě. Když nám pomůžeš, bohatě 
se ti  odměníme. Jsem baron Trenck 
a musím se tu skrývat! Ty nám při-
neseš každý čtvrtý den jednu ovci. 
Zapla� me ti  za ni dvacet dukátů, ale 
náš úkryt nesmíš nikomu prozradit. 
Jinak se staneš synem smrti !“

Vyděšený stařeček všechno při-
slíbil a byl propuštěn. Hned druhé-
ho dne se vypravil k rokli s čerstvě 
zabitou ovcí. Bedlivě se rozhlížel, 
aby ho nikdo nespatřil, protože se 
bál baronovy hrozby. V příkré stráni 
už ho očekával jeden z důstojníků a 
skutečně mu vyplati l dvacet dukátů. 
Stařeček nadšeně zíral na takové 
množství peněz a chodil za uprchlíky 
po mnoho týdnů.

Jednou se zase spusti l do rokle s 
ovcí, ale nikoho tu nenašel. Rozhlížel 
se, volal, ale všechno marné! Popel 
na ohništi  byl ještě teplý, ale rokle už 
byla opuštěná. Stařeček se sem vra-
cel ještě po mnoho dní, ale nikoho tu 
nenašel. Až ztrati l poslední naději, že 

bohaté uprchlíky ještě uvidí, teprve 
vyjevil drahonínským sousedům, 
koho chodil do rokle navštěvovat.

Barok Trenck nakonec svému 
zatčení stejně neunikl a zemřel ve 
vězení na Špilberku. Rokle u Draho-
nína nese jeho jméno, najdete zde 
jeho portrét a velice romanti ckou 
a divokou přírodu. Vypráví se, že tu 
baron před svým odchodem zako-
pal všechny poklady. Měl je zavalit 
balvanem a do něj vytesat nůž s vi-
dličkou křížem přes sebe. Balvan ani 
poklad však za� m nikdo nenašel, i 
když se o to pokoušeli mnozí….

H. Jurman: Pověsti  ze Zubří země
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KULTURA

NOVÉ KNIHY AUTORŮ 
Z BYSTŘICKA

Městská knihovna informuje
Našim čtenářům nabízíme malý výběr z nově zakoupených a zaevidova-
ných knih.
Knihy pro dospělé:
   Tokio 2020
Berg Ma�  as  My dva proti  světu
Ciprová Oldřiška  Vládkyně Vikingů
Černá Jaroslava  Soudce čarodějnic
Forrester Rosemary  Tara: teriérka, která obeplula svět
Grotegut Heike  Kočka sama doma
Chiger Krystyna  Dívka v zeleném svetru
Kmenta Jaroslav  Babišovo Palermo II
Lenková Jitka  Záhady kolem nás
Liblau Charles  Kápové z Osvěti mi
Lukášková Markéta  Majonéza k snídani
Ma� hews Steve  Hitlerův nevěsti nec
Mazúrová Zdeňka  Bezlepkové slavnosti 
Pin� řová Angelika  Padá mi to z nebe
Valpy Fiona  Švadlenin dar
Withington John  Nejznámější atentáty v dějinách
Wójcikova Aleksandra Dobrou noc, Osvěti mi
Knihy pro mládež:
Černík Michal  Pohádečky
Kubalová Kateřina  Terka, Bětka a primabalerína
Radová Libuše  Dobrodružství medvídka mývala
Robošová Barbora  Už nejsem holka na útěku
Simon Francesca  Darebák David. Brouci a jiná havěť
Šimek Jiří   Pohádkové povídačky z Vysočiny

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

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

Bezmála 2 500 starých mobilních 
telefonů přinesli v uplynulých měsí-
cích do svých oblíbených knihoven 
čtenáři v Kraji Vysočina. Do klání 
Odlož mobil v knihovně, které spo-
lečně organizovalo hejtmanství a 
nezisková společnost ASEKOL, se 
v regionu zapojilo přes třicet insti -
tucí. Nejúspěšnější knihovny byly 
vyhlášeny na slavnostním setkání v 
Třebíči ve středu 27. října 2021. Ve 
stejný den byli také zveřejněni vítě-
zové z řad čtenářů, kteří vyhráli po-
ukázky na nákup nových knih, nebo 
reprezentati vní publikace, které 
věnoval Kraj Vysočina.

Projekt ODLOŽ MOBIL 
V KNIHOVNĚ

Knížka Pekelníci uličníci od autor-
ky Zdeňky Šiborové s překrásnými 
ilustracemi Petry Ta� čkové je od 
listopadu k dostání na Turisti ckém 
informačním centru v Bystřici n. P. 
za 180 Kč. Přijďte k nám udělat ra-
dost sobě i dětem.

"Jednoho dne zadrnčel telefon, až 
se peklo otřáslo v základech. Hned 
tam bylo všechno vzhůru nohama. 
Čeládka pekelná věděla, že když se 
v pekle ozve bílý telefon, tak je zle. 
Vůbec je nenapadlo, že začala zima 
a zanedlouho bude svátek dětí . Moc 
je překvapilo, že Luciferovi volalo 
nebe. Sám svatý Mikuláš telefono-
val vládci pekel."

Tato knížka chce připo-
menout to málo, co se z 
hasičských automobilů 
zachovalo, a současně 
složit poklonu těm, kte-
ří tuto krásnou techni-
ku stvořili, stejně jako 
těm, kteří ji obětavě ve 
vztahu k bližním obslu-
hovali. Kniha je k dostá-
ní také v TIC Bystřice n. 
P. za cenu 300 Kč.

 -red-

ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA BRNO:
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 2021

LISTOPAD
06.11. MDDr. Radka Prouzová, Rados� n nad Oslavou 71, 799 505 925 
07.11. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, Žďár n.S. 
 774 084 064
13.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
14.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár n. S., 774 430 777
17.11. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 774 
20.11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
21.11. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
27.11. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NMnM, 566 618 060 
28.11. Zubní péče MUDr. Konečný, Žďárská 73, NMnM, 566 618 060 
PROSINEC
04.12. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
05.12. MDDr. Simon Jiří, Studentská 1694/7, Žďár n. S., 603 298 447 

Fotečka mobilů odevzdaných v bys-
třické knihovně a IC !!!

KULTURA
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KULTURNÍ DŮM BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Připravujeme:
     3. 12. Vánoční ochutnávka vín
     7. 12.  Janek Ledecký a band / vánoční koncert
     8. 12. Vánoční koncert ZUŠ
     9. 12. Věneček účastníků kurzu taneční a společenské výchovy
   14. 12.  Klavírní recitál / koncert KPH
   18. 12.  Koroužanka / vánoční koncert
   31. 12. Silvestr na náměstí

Prodej vstupenek:
Kulturní dům
Luční 764
Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 566 552 626
e-mail: info@kdbystricenp.cz
www.kdbystricenp.cz / facebook.com/kdbystricenp.cz
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Neděle 7. 11. / 18:00 / velký sál KD 
KONCERT

MISTŘÍŇANKA
Nejen tradiční lidová hudba, ale i moderní a vážná
produkce v podání dechové hudby Mistříňanka.

Pořádá: Kulturní dům                    Vstupné: 220 Kč

Úterý 16. 11. / 20:00 / velký sál KD 
STUDENTSKÝ BÁL
Hudba: PIKARDI

Předprodej: VOŠ a SOŠ BnP, tel. 732 683 564

Pořádá: Podnájem                           Vstupné: 150 Kč 

Sobota 13. 11. / 18:00 / velký sál KD 
BENEFIČNÍ KONCERT

POKÁČ
Jan Pokorný, všem známý především jako Pokáč, 
hraje na kytaru a ukulele. V jeho písních se často 
nachází ironie, sarkasmus a nadsázka.

Pořádá: Podnájem                  Vstupné: 350 / 400 Kč 

Čtvrtek 4. 11. / 19:00 / velký sál KD
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA

BÍLÁ PRODLOUŽENÁ
Pro účastníky tanečního kurzu, rodiče, přátele
a známé s doprovodem živé kapely TATA-BAND.
Vstup pouze ve společenském oblečení!

Pořádá: Kulturní dům                       Vstupné: 80 Kč            

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

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

Pořádá: Kulturní dům                  Kurzovné: 1100 Kč

Pátek 26. 11. / 17:00 / malý sál KD
KONCERT ZUŠ

PODZIMNÍ PIANO MUSIC
Listopadové hudební setkání mladých klavíristů
ze třídy Michaely Uhlířové. Zazní různorodý
repertoár převážně v sólovém provedení.

Pořádá: Podnájem                 Vstupné: Dobrovolné             

Středa 10. 11. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

JEDINĚ TEREZA
Romantická komedie plná trapasů a omylů, která
názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy 
neuvěřitelná šichta...

Pořádá: Kulturní dům                     Vstupné: 100 Kč 

Středa 24. 11. / 19:00 / velký sál KD 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

CAVEWOMAN
Obhajoba jeskynní ženy Emmy Peirsonové je
humorným pohledem na muže a ženy, snažící
se žít vedle sebe na stejné planetě.
 
Pořádá: Point a kulturní dům           Vstupné: 350 Kč           

Změna programu vyhrazena.

Úterý 9. 11. / 19:00 / malý sál KD
KONCERT KPH

VIOLONCELLO DVOU GENERACÍ
Trio pražské konzervatoře
Petr Nouzovský, Adam Klánský, Josef Matěj Švec

Pořádá: Kulturní dům              Vstupné: 80 / 130 Kč

Sobota 27. 11. / 15:00 / Masarykovo náměstí 
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Tradiční rozsvícení vánočního stromu, doprovodný
program.

Pořádá: Město BnP, KD, městské muzeum

          
Pondělí 29. 11. / 18:30 / velký sál KD 
KINOKAVÁRNA

KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší
ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta. 

Pořádá: Kulturní dům                    Vstupné: 100 Kč 

POŘADY BUDOU REALIZOVÁNY V SOULADU S  AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ.

ZUŠ a KD Bystř ice n.  P.
srdečně  zvou na 

VELKÝ
VÁNOČNÍ 
KONCERT 

ZUŠ

ŽÁCI A PEDAGOGOVÉ ZUŠ
DPS PRAMEN
SMYČCOVÝ SOUBOR CVRČCI
DECHOVÉ KOMORNÍ SOUBORY
TANEČNÍ OBOR
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU
DIVADLO BEZE JMÉNA

         8. 12. 2021 
      18.00 

KD Bystřice n. P.
 

               Vstupné 
        dobrovolné
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BK Zubři Bystřice nad Pernštejnem 
se ve své činnosti  věnují mládež-
nickému hokeji. S nástupem nové 
sezóny začaly pravidelně trénovat 
kategorie přípravek, žáků a dorostu. 
Pravidelně probíhá i nábor nejmen-
ších dě� . Talent, odhodlání a úsilí 
některých hráčů přinesl některým 
možnost postoupit do jiných klu-
bů. Těší nás, že Tomáš Šantora pře-
stoupil do HC Kometa Brno, Michal 

Ať vám to kluci hraje!
Straka do HCM Warriors Brno na 
hostování a Jakub Humplík do klubu 
HC Dukla Jihlava. 

Jako klub BK Zubři jsme rádi, že 
naše práce s dětmi a mládeží při-
náší své ovoce. Za to samozřejmě 
děkujeme našim trenérům, pod-
porovatelům, městu Bystřice nad 
Pernštejnem i ostatním sponzorům. 
Velké díky patří také rodičům, bez 
kterých by tato spolupráce nebyla 
možná.

Na závěr bychom chtěli za BK 
Zubry popřát nejen zmíněným od-
chovancům Zubrů, ale všem dětem 
mnoho zdaru v jejich sportovním i 
osobním životě. Budeme se těšit na 
jejich sportovní posuny a úspěchy 
a kdo ví, možná se jednou vrá�  do 
BK jako hráči či trenéři pro další ho-
kejovou generaci. A jak bylo v nad-
pisu řečeno, “ať vám to kluci hraje“ 
co nejlépe a nejdéle to půjde. Jsme 
rádi, když děti  hokej nebo jakýkoliv 
sport baví a naplňuje, naším cílem je 
tuto radost podporovat a udržovat v 
nich zájem o pohyb a týmovou hru 
co nejdéle. 

Za BK Zubři Bystřice n.P. - V.V.

Pojď hrát hokej
8 let, které nemají zku-
šenosti  s ledním hoke-
jem. Akce se zúčastnilo 
celkem 6 dě� . Rodičům 
i dětem byl představen 
lední hokej jako ideální 
sport pro vývoj a růst 
dě� . Měli možnost si 
prohlédnout hokejovou 
výstroj a byly jim pře-
dány informace o orga-
nizaci mládežnického 
hokeje v místním klubu. 

V šatnách na děti  čekal trenér přípra-
vek, který je provedl kabinami, ukázal 
půjčovnu výstroje a celkově zázemí 
stadionu. Zde byla možnost zapůjče-
ní bruslí, helem, hokejek a chráničů. 

Nejmenší děti  se za pomoci hrazdiček 
poprvé seznamovaly s ledem. Pro již 
bruslící děti  byla připravena cvičení 
formou hry. Projíždělo se mezi bran-
kami, střílelo se na gólmana, sbíraly se 
míčky, lovily se rybičky aj.

Tečkou za akcí byla společná foto-
grafi e všech účastníků. Je třeba podě-
kovat Českému svazu ledního hokeje 
a městu Bystřice nad Pernštejnem za 
podporu činnosti , trenérům a organi-
začním pracovníkům klubu za dobře 
připravenou akci a hlavně rodičům 
a dětem za účast. Doufáme, že se v 
příš� ch měsících budeme potkávat s 
novými nadšenými hokejisty a hoke-
jistkami.

VV BK Zubři BnP

Hokejisté HC ORLI Bystřice n. P. 
odehráli již pět zápasů, ve kterých 
se jim povedlo uloupit 3 body v 
Náměšti  nad Oslavou. Povedlo se 
zde zlomit prokle�  v podobě ne-
povedených úvodů třeti n. V tomto 
utkání vzal odpovědnost v úvodu 
na sebe kapitán týmu (Jan Ludvík) 
a hned ve 31. vteřině zápasu vstře-
lil první gól. V průběhu zápasu se 
radoval ještě dvakrát a dokon-
čil ha� rick. Střelecky se prosadil 
také Adam Škorpík a Petr Peňáz a 
my věříme, že � mto nastartovali 
svoji střeleckou šňůru. První vítěz-
ný zápas skončil 3:5 pro HC ORLI.

Jedna výhra, čtyři porážky. Tako-
vá je nelichoti vá aktuální stati sti ka 
ORLŮ, ale minulost zůstává minu-
los� , tu změnit již nedokážeme, ale 
jsou to cenné zkušenosti  pro nováč-
kovský klub v této soutěži a po těs-
né prohře s TJ JISKROU HUMPOLEC 

HC ORLI MAJÍ PRVNÍ BODY pomalu i klíčový hráči. Například 
stálice týmu Daniel Mach, Jiří Musil 
a velká posila z druhé ligy a zároveň 
žďárský odchovanec, který v minu-
losti  již nastupoval za Bystřici, Aleš 
Koželuh.

Nyní se plně soustředíme na nad-
cházející utkání, které se odehraje ve 
Velkém Meziříčí, věříme, že se nám 
povede další úspěšný nájezd a cen-
né vítězství nás vystřelí doprostřed 
tabulky.
Ohlasy fanoušků:

„Hele my se bavíme, minulý výkon 
za nás super, jen to chce ty gooly. Je 
to vyšší soutěž a je to znát. Soupeř ví, 
co má dělat a sem-tam nás „vodí“ a 
motají, ale my máme zase SRDÍČKO a 
to půjde!!!“ Jsme velice rádi, že může-
me na hokej v Bystřici chodit fandit!
Více informací najdete na faceboo-
kovém profi lu HC ORLI Bystřice nebo 
na h� ps://vysocina.ceskyhokej.cz/

Také v letošním roce se JK Mansberk 
zúčastnil MČR v drezuře a také MČR 
pony. Reprezentovala ho Daniela 
Prokešová (14 let), která se kvalifi ko-
vala na MČR v drezuře s koněm Val-
montem v kategorii dě�   a na MČR 
pony s valachem Borisem v kategorii 
drezura jezdci 14 - 16 let. Obě MČR 
se konala ve středočeských Zdu-
chovicích po dva týdny za sebou, od 
11.8 - 22.8. 2021. Valach z vlastního 
chovu rodiny Prokešových Valmont, 
který zde startoval již po vrcholu své 
sezóny v červenci, (ME v drezuře ve 
Španělsku), předvedl i zde s Danie-
lou  ve všech třech kolech MČR velmi 

JK Mansberk z.s., Sejřek: 
Medailové MČR 2021 a vítězství v Hradišťku

kvalitní výkony s nejvyšší známkou v 
závěrečné volné úloze na hudbu a 
obsadili v silné konkurenci celkově 
nádherné 4. místo hned za trojicí ho-
landských a německých koní. Druhý 
týden se Danča představila na MČR 
pony s českým ponym Borisem také 
v tří kolové soutěži, kdy po prvním i 
druhém kole drželi 2. místo. Nejlepší 
výkon opět předvedli v závěrečné 
povedené volné úloze  na hudbu a 
po konečném přepočtu všech pro-
cent tří kol obsadili skvělé 3. místo 
a získali bronzovou medaili. Boris s 
Danielou uzavřeli ještě letošní sezó-
nu 8. - 9. října perfektními výkony 
v otevřených soutěžích mistrovství 
oblasti  Prahy, které se konalo v Hra-
dišťku u Sadské. Představili se ve 
dvou soutěžích FEI Children Team  
a volné úloze na hudbu úrovně L, v 
obou soutěžích přesvědčivě obsadili 
1. místo a připravili tak celé man-
sberské stáji parádní závěr letošní 
sezóny. Poděkování za podporu JK 
Mansberk patří Pile Mansberk a HT 
dveře v Brně, zvláštní poděkování 
za podporu letošní účasti  na ME ve 
Španělsku patří Kraji Vysočina.

Konec září patří každoročně akci "Pojď 
hrát hokej" a i letos tomu nebylo jinak. 
V neděli 26. září 2021 se od 15:45 na 
zimním stadionu v Bystřici n. P. usku-
tečnila náborová akce "Pojď hrát 

hokej" v rámci Týdne hokeje. Akci 
organizoval místní hokejový klub BK 
Zubři Bystřice za podpory Českého 
svazu ledního hokeje a města Bystřice 
n. P.  Akce byla určena pro děti  od 4 do 

(1:2) na domácím ledě je patrné, že tým se sehrává. Vrací se z marodky 



Camp Joy na Šafránkově mlýně
Letos se již po jedenácté konaly naše 
pobytové tábory. Po Krkonoších se 
našim útočištěm pro pobytový tá-
bor, již po tře� , stal Šafránkův mlýn. 
Krásné údolí okolo řeky Bobrůvky 
se stalo tábořištěm pro 140 dě�  na 
dva týdny v červenci. Spaní jsme 
měli zajištěné v útulných chatkách a 
nejmladší děti  v pokojích. Každý den 
jsme měli spoustu her, soutěží nebo 
turnajů. Vyrazili jsme na celodenní 
výlet s opékáním v Trenckově rokli a 
cestu jsme si zpestřili broděním řeky. 
Nechyběly ani táboráky, stezka odva-
hy a pro nejmladší noční pohádková 
cesta. V druhé polovině nás čekala 
zimní olympiáda. Děti , které jsme na 
začátku rozdělili do týmů na zříceni-
ně Víckov, změřily své síly v pěti boji. 

Krasobruslení (chůdy), běh na lyžích, 
biatlon, trojbob a curling. Krásné, ale 
náročné sportovní klání jsme zakon-
čili pěnovou bitvou, kterou pro nás 
připravili hasiči z Meziboří a věnovali 
nám tak svůj volný čas. Moc děkuje-
me hasičům z Meziboří!!!

Poslední večer jsme nachystali vel-
ký táborák, vyměnili mezi sebou kon-
takty a v rytmu moderní hudby se 
protancovali až do pozdních nočních 
hodin. Navázala se spousta přátelství 
a děti  už se domlouvaly na příš�  rok. 
Věřím, že se s Vámi, ale i s novými 
tvářemi opět setkáme. Další ročník 
již připravujeme v termínech 2. 7. – 
9. 7. a 9. 7. – 16. 7. 2022.

Velké poděkování patří rodičům a 
dětem za přízeň, společnosti  Wera 

Werk s.r.o. a KOVO Koukola s.r.o. za 
fi nanční podporu, za kterou můžeme 
každoročně obměňovat sportovní 
potřeby a vždy koupit i něco nového. 
Za drobné dárky pro děti  děkujeme 
fi rmě Flop Bystřice n. P., městu Bys-

třice n. P., a fi rmě STAVOFLOS s.r.o. za 
pěnu pro I. turnus tábora.

Také velké díky Vám vedoucím: 
Květo, Andreo, Niky, Jano, Ma� y, 
Danku, Oto, Miloši!!!!!!!!!!!!!!!
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Již po 21. se do Bystřici nad Pern-
štejnem sjeli sportovci základních a 
středních škol, aby změřili svoje síly 
v atleti ckých disciplínách při Poháru 
starosty města Bystřice nad Pern-
štejnem. Toto tradiční klání po roční 
pauze zaviněné koronavirem přivíta-
lo sportovce z celkem 9 škol. Zúčast-
nili se žáci základních škol z Bystřice 
n. P., Štěpánova nad Svratkou a Okří-
šek a ze středních škol do Bystřice 
nad Pernštejnem zavítali studenti  z 
Nového Města na Moravě a Žďáru 
nad Sázavou.
Letošní pozvánku z důvodu pande-
mických restrikcí nemohly přijmout 
zahraniční delegace z Polska a Slo-
venska. Tímto je na dálku ještě jed-
nou pozdravujeme a těšíme se na 
setkání v příš� m roce.
Letos proto soutěžili pouze jednot-
livci. Mezi nejlepší sportovce tradič-
ně patřili žáci a studenti  bystřického 
gymnázia. 

Tře�  dekáda atle� ckých klání 
v Bystřici n. P. zahájena

Bystřický atleti cký oddíl se v září 
zúčastnil dvou závodů atleti ckého 
čtyřboje. Naši nejmenší (přípravka a 
minipřípravka) si zde vedli opravdu 
skvěle, což dokazují medailovými 
umístněními.
5. září, Liga Vysočiny – východ (Tře-
bíč) 
Matyáš Kozáček – 2. místo ve skoku 
z místa, celkově ve čtyřboji 6. místo,
Arman Brinda – 2. místo v hodu ra-
ketkou, celkově 5. místo, Michaela 

Atle� cké čtyřboje přípravek

Věřme, že svět už bude brzo normál-
ní a my se příš�  rok setkáme na pod-
zim při již 22. ročníku Mezinárodních 
atleti ckých závodů  O pohár starosty 
města Bystřice nad Pernštejnem a 
opět budeme soutěžit o krásné pu-
tovní poháry.

Celková bilance 17 medailí z MČR 
v šermu fl eretem pro rok 2021, z 
toho 9x zlato, 3x stříbro a 5x bronz.

3x zlato, 1x bronz
18. - 19. 9. 2021 MČR kadeti -ky a mi-
nižačky Praha Letňany BB Aréna:
Kadeti : 1. Vojtěch Holemý, 1. Mi-
chala Illeková, 3. Kateřina Illeková, 
14. Sofi e Karafi átová a 19. Petra 
Kozlová, družstvo děvčat 1.místo.                                                                                                                                         
 Minižačky: 6. Natálie Novotná, 10. 
Veronika Szenczi, 12. Sofi e Novotná a 
14. Valarie Karafi átová, družstvo na-
šich děvčat 4. místo.

2x zlato, 1x stříbro, 2x bronz
25. 9. 2021 Home Credit Aréna Liberec
MČR v kategorii juniorky: 2. Michala 
Illeková, 3. Isabela Sedláková, 5. Kate-
řina Illeková, 16. Nela Loukotová, 18. 
Petra Kozlová. 
Junioři: 1. Marek Totušek, 3. Vojtěch 
Holemý. V kategorii mlž. 1. Kateřina 
Illeková, 8. místo vybojovala Zuzana 
Vetešníková. 
1x zlato, 1x stříbro, 2x bronz
26. 9. 2021 Home Credit Aréna Liberec
26. 9. 2021 MČR žaček: (U 15) 1. Ka-
teřina Illeková, 6. Barbora Hašková, 7. 
Sofi e Karafi átová. 
Senioři: 3. Marek Totušek, a 7. Jan 
Kurfürst, 20. Vojtěch Holemý. 
Seniorky: 2. Michala Illeková, 3. Isa-
bela Sedláková, 8. Kateřina Jakubco-
vá, 13. Kateřina Illeková. 

1x zlato
27. 9. 2021 Home Credit Aréna Liberec
Mistrovský ti tul 1. místo vybojovala 
děvčata v juniorských družstvech: 
Isabela Sedláková, Michala Illeková, 
Kateřina Illeková a Nela Loukotová. 

2x zlato, 1x stříbro
28. 9. 2021 Home Credit Aréna Liberec
MČR družstev v šermu fl eretem 2021. 
Žačky: 2. Kateřina Illeková, Sofi e Ka-
rafi átová a Barbora Hašková. Seni-
orky: 1. Kateřina Jakubcová, Isabela 
Sedláková, Michala Illeková a Kateři-

na Illeková. Senioři: 1. Marek Totušek, 
Jan Kurfürst a Vojtěch Holemý

Oddíl šermu je připraven přijmout 
nové zájemce o tento krásný sport.
Trénujeme pondělí, středa 16:00-
18:00 a pátek 17:00-19:00 v Areálu 
sportu a kultury v Bystřici n. P.

Vše lze dohodnout u pana Vlas-
ti mila Kurfürsta tel: 724 105 036 
nebo přímo na místě na hale Areálu 
sportu a kultury v Bystřici n. P.

PODPOØILO
Mìsto 

Bystøice nad Pernštejnem
www.bystricenp.cz

Halvová – 12. místo, Anna Malasková 
– 25. místo, Magdalena Malasková – 
26. místo.
19. září, Mistrovství Kraje Vysočina 
(Třebíč) 
Arman Brinda – obsadil celkově ve 
čtyřboji 9. místo, Matyáš Kozáček – 13. 
místo, Michaela Halvová – 17. místo.

Podrobnější výsledky z jednotli-
vých disciplín a další fotografi e najde-
te na stránkách atleti ckého oddílu SK 
Bystřice n. P.

Jan Illek za AO SK BNP
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V pátek 24. září 2021 jsme využili na-
bídky nízkoprahového zařízení pro 
děti  a mládež Nadosah se sídlem v 
Bystřici nad Pernštejnem a zúčastnili 
se Dne otevřených dveří.

Na začátku jsme si vyzkoušeli 
svou koordinaci při chůzi s brýlemi, 
které simulovaly vliv různých návy-
kových látek – alkoholu, marihuany 
a halucinogenů. Poté jsme získali 
spoustu informací nejenom o těchto 
návykových látkách, ale i o akti vi-

Sekunda v centru Nadosah
tách a činnostech centra Nadosah a 
nejčastěji řešených tématech, mezi 
které patří vztahy, volný čas, škola 
apod. Pracovnice centra byly velmi 
milé a přátelsky si s námi povídaly o 
prevenci. Na závěr zbyla i chvilka na 
souboj ve stolním tenise a stolním 
fotbálku.
Děkujeme za tuto zajímavou mož-
nost a rádi centrum při další příleži-
tosti  opět navš� víme.

(třída sekunda GyBnP)

Pojďme na Evropský den jazyků od lesa!
V naší Základní škole T. G. Masaryka 
se každý rok zapojujeme do akti vit 
spojených s Evropským dnem jazy-
ků. Nejinak tomu bylo i letos. 24. 9. 
2021 jsme si připomínali povědomí 
o jazykové a kulturní rozmanitosti  
Evropy, ale zdůrazňovali jsme si i nut-
nost učit se cizí jazyky. Netradičně se 
této příležitosti  chopili chlapci a děv-
čata z 9. A. Naši nejstarší žáci toti ž 
vždy bývají patrony těch nejmlad-
ších, účastní se společně mnohých 
akcí. Ti velcí pomáhají svým malým 

kamarádům. Deváťáci se tedy s žáč-
ky z 1. A vydali pěkně ručku v ruce 
odhalovat taje lati ny a myslivecké la-
ti ny. Průvodci na této dobrodružné 
cestě se stali pracovníci LČR. Evrop-
ský den jazyků  pro nás byl příležitos-
�  dozvědět se také něco víc z oblasti  
lesnictví a myslivosti . Nebylo lehké 
si zapamatovat lati nská slovíčka, i 
když některé výrazy zněly poměr-
ně zábavně. O to víc nás přivábila 
myslivecká lati na - už víme, co jsou 
spárky, pírko, ryj, světla, běhy, sle-

Každý rok bývá pro osmáky naší ško-
ly jedním z nejvíce očekávaných oka-
mžiků odjezd na dvoudenní jazykový 
pobyt do malé vesničky na Vysočině. 
Místa, kde o záhady není nouze, kde 
čas ubíhá tak trochu jinak, a kam té-
měř každoročně míří i kroky britské 
královny, aby pověřila ty nejlepší z 
nejlepších tajným a velmi důležitým 
úkolem. A tak se v druhé polovině 
září Selský dvůr v Daňkovicích opět 
stal působištěm Sherlocka Holmese, 

Jazykový pobyt v Daňkovicích
poručíka Colomba, Jamese Bonda 
a Hercule Poirota, aby každý sám i 
společnou detekti vní prací nashro-
máždili důkazy a úspěšně dokončili 
zadanou misi. 

Naši detekti vové pracovali s ně-
kolika anglickými texty, lušti li šifry, 
snímali oti sky prstů, učili se nená-
padně pohybovat v nejrůznějších 
prostředích, výborně se maskovat 
a během volných chvil vyřešili i ně-
kolik záhadných vražd v městečku 

Palermo. Zadané úkoly 
neměly prověřit jen je-
jich vědomosti , ale i jejich 
mrštnost, rychlost, spolu-
práci, sílu a odvahu.

Nejlepší na tom všem 
ale je (zvláště v době co-
vidové), že jsme byli spo-
lu, užili si legraci a možná 
i trochu víc jeden druhé-
ho poznali.

I. Blajzeová, ZŠ TGM

Dopravní výchova, výzdoba okolí 
školy, poznávání krás Bystřice, ná-
vrat k tradicím, návštěva policejní 
stanice, Edenu či muzea, orientační 
pochod, judo a sebeobrana. Co mají 
tyto na první pohled nesourodé 
činnosti  společného? To všechno 
nabídli učitelé ZŠ Nádražní svým žá-
kům během projektového dne, kte-
rý proběhl 27. září 2021. Nabitému 
dopolednímu programu předcházel 
každoroční nácvik požárního popla-
chu a první pomoci.

Tento projektový den 
ale nebyl jediným zpes-
třením pro naše žáky. V 
polovině září obě šesté 
třídy využily v rámci 
adaptačního období 
nabídky Evy Strakové 
z místního muzea a 
strávily zde noc plnou 
tajemství a dobrodruž-
ství. Prošly veškerá 
zákou� , vyslechly zají-

Výuka na ZŠ jinak

chy! Slyšeli jsme o nich jak v pohád-
ce O chytré kmotře lišce, tak v těch 
modernějších příbězích od Václava 
Chaloupky. Vzpomněli jsme si třeba 
na Vydrýska či večerníčkový seriál 
Méďové. Bavilo nás navštěvovat 
jednotlivá stanoviště, něco nového 
jsme se dozvěděli, obdivovali jsme 
výcvik loveckého psa, zkusili si vyro-
bit budky a krmítka. Všechny nové 
informace se nám budou hodit při 
další společné práci ve třídě!

J. Jeřábková, ZŠ TGM

mavý výklad a tyto informace pak 
využily při soutěži o krásné ceny. 
Nesměla chybět ani stezka odvahy. 
I ranní budíček byl originální. Kdo z 
Vás by mohl říct, že ho vzbudil or-
chestrion? Tímto bychom chtěli Evě 
Strakové velmi poděkovat. 

Věříme, že tyto akce nebyly po-
slední a že spolu zažijeme ještě mno-
ho zajímavého.

Pavla Benešová
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Bystřicko čte dětem na ZŠ Nádražní pět čtení pro pět různých ročníků.
Tře�  třídy si užily autorské čtení 

Josefa Beneše s jeho kouzelnou kni-
hou Meďan a Koumen na planetě 
pupkáčů, doplněnou originálními 
ilustracemi Petry Ta� čkové. Čtvr-
té třídy se zaposlouchaly do čtení 
pověs�  a nakoukly tak do historie s 
Vladimírem Cisárem, který jim do-
nesl ukázat knižní poklady Muzea 
Bystřice n.P. Šesté ročníky se přímo 
bavily hereckým výkonem naší bý-
valé žákyně Kateřiny Chalupníkové, 
rozené Horáčkové. Přiblížila jim Sty-
listi cká cvičení Raymonda Quene-
aua, přidala vti pné básně Emanuela 

Frynty, Jana Skácela a Sheila Silvers-
teina. Její výkon byl umocněn � m, že 
spoustu textů přednášela zpaměti . 
Sedmé ročníky pak mistrně proved-
la Deníkem Věry Kohnonové. Devá-
té třídy pak uchváti la svým čtením 
a povídáním o Austrálii Alexandra 
Gabrielová. 

Chtěla bych � mto všem velmi po-
děkovat za to, že si našli v této uspě-
chané době čas na čtení a povídání 
s našimi žáky, bylo to velmi milé a 
přínosné.

Dita Kabelková, zástupce ředitele
ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Ve dnech 
20., 21. a 22. 9. 
2021 proběhla 
na naší škole 
poměrně velká 
akce spojená se 
čtením a ukáz-
kou knih. Pod 
zášti tou Mikro-
regionu Bystřic-
ko a za podpory 
Kraje Vysočina 
a EG.D se moh-
lo uskutečnit 
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V minimálním preventi vním progra-
mu školy máme jako jednu z akti vit 
spolupráci s Centrem prevence. Roz-
hodli jsme se proto navš� vit Nízko-
prahové zařízení pro děti  a mládež 
Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem.

Jedná se o zařízení pro děti  a mlá-
dež ve věku od 10 do 20 let, kteří 
právě zažívají nepříjemné životní si-
tuace a jsou jimi ohroženi. Mladí lidé 
zde mohou trávit volný čas, komuni-
kovat, najít pomoc, radu a pocit bez-

Návštěva nízkoprahového zařízení
pečí. Naši žáci si budovu prohlédli a 
popovídali si se sociálními pracovni-
cemi. 

Nakonec si všichni mohli zahrát 
různé pohybové hry, stolní fotbal 
nebo si zaboxovat na pytli.
 Žákům se návštěva moc líbila, chtějí 
se tam znovu podívat a rádi by se za-
pojili i do některých akti vit.

Olga Jindrová, metodička prevence, 
Základní škola, Tyršova 106

V pátek 8. 10. 2021 proběhl v naší 
škole projektový den s názvem“ Den 
padajícího lis� “, na jehož realizaci se 
akti vně podíleli žáci i pedagogové.

Hlavním cílem akce byl sběr a po-
znávání přírodnin a jejich následné vy-
uži�  při výrobě dekorati vní výzdoby. 
Dalším poziti vním bodem bylo zvy-
šování kompetencí v oblasti  pracovní, 
komunikati vní a především výchova a 
vzdělávání v oblasti  environmentální.

Tvorba výrobků z donesených pří-

PROJEKTOVÝ DEN V ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE TYRŠOVA 106 

rodnin probíhala ve všech třídách, 
kde bylo vytvořeno několik pracov-
ních stanovišť. V úvodu si žáci ověřili 
znalosti  z přírodopisu a pojmenovali 
přinesené přírodniny. Měli velikou ra-
dost, když byli úspěšní. Při práci měli 
možnost využít rychleschnoucí mode-
lovací hmotu, aranžérskou houbu a 
pracovali různými technikami. Tento 
druh aranžérských činnos�  se žákům 
velmi líbil a ukázali, že mají v sobě vel-
ký kus kreati vity a fantazie. Všichni si 
ochotně pomáhali a vyměňovali pří-
rodniny. Na závěr dne jsme uspořáda-
li výstavku prací, žáci byli sami porotci 
a vybírali nejhezčí výrobky. Škola se 
rozzářila podzimními kolážemi z lis� , 
dekorati vními květi náči, pyramidami 
a závěsy z přírodnin. Odměněni ma-
lou sladkos�  za snahu a kreati vitu byli 
všichni zúčastnění, vždyť se všichni 
snažili být nejlepší.

Akce se velmi zdařila, protože si 
žáci vyzkoušeli, že dokážou vlastními 
silami vytvořit esteti cké prostředí ve 
škole a propojit to s příjemnou nála-
dou. Rovněž si uvědomili, že příroda 
nám poskytuje spoustu materiálu k 
práci. Není tedy nutno neustále na-
kupovat nové pomůcky - šetříme a 
chráníme přírodu!  

 Anna Tomanová, učitelka a 
koordinátorka EVVO, ZŠ Tyršova 106

60 let „speciální“ školy v Bystřici

Těšíme se na Vás v úterý 

Srdečně zveme všechny, kteří mají 
zájem na vlastní oči vidět,

jak si v naší školičce žijeme.

16. listopadu 2021
od 9:00 do 15:00

Každou sobotu
od 10:30 do 11:30

RAGBY - RAGBY - RAGBY - RAGBY
RYTÍŘI RAGBY KLUB Z BYSTŘICE

Tréninky budou v listopadu 
probíhat na oválu 

v Lužánkách v Bystřici 
Těšíme se na Vás.

Tak si přijďte sáhnout na tu kouzelnou šišku.Tak si přijďte sáhnout na tu kouzelnou šišku.
Vítáme chlapce a děvčata již od 6 let  až do dospělého 
věku 45 let. Nezáleží na postavě , jen na tom, že si  vy-
zkoušíte nový sport, který vám pomůže i v normálním 
životě. Rodiče s dětmi jsou vítání! Dobře se oblečte na 

konci tréninku bude fotbálek se šiškou.  

Den otevřených dveří ve VOŠ a SOŠ 
Bystřice n. P. a Studentský bál 2021

Dovolte nám 
pozvat Vás na 
Den otevřených 
dveří VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad 

Pernštejnem, který se uskuteční 13. 
11. 2021 v areálu naší školy. Přijďte 
se podívat, jak se u nás naši studen-
ti  mají. Připravujeme pro Vás různé 
zajímavé akti vity pro malé i velké 
návštěvníky. Vyzkoušíte si různou 
techniku – traktory, elektrotraktor, 
Kaipany, tahač Mercedes a další 
exponáty. Připravujeme i soutěž o 
zajímavé ceny, tak neváhejte a v so-
botu 13. listopadu nás od 8:00 do 
13:00 navšti vte! Jste srdečně zváni!
Zároveň Vás zveme na tradiční Stu-

dentský bál, který se koná v úterý 
16. 11. 2021 od 20:00 v Kulturním 
domě, Bystřici nad Pernštejnem. 
Hrají PIKARDI a my se s našimi stu-
denty závěrečných ročníků na Vás 
všechny moc těšíme! Vstupenky v 
předprodeji zakoupíte v kanceláři 
naší školy, vstupenky na místě bu-
dou k dispozici, pokud nebude vy-
čerpána kapacita kulturního domu.
Obě akce se uskuteční za předpo-
kladu, že nebudou zpřísněna hygi-
enicko-epidemiologická pravidla v 
souvislosti  s pandemií koronaviru v 
České republice. Aktuální informa-
ce se dozvíte na webových strán-
kách www.szesby.cz na Facebooku 
školy.

Ne možná všichni víte, 
ale od roku 2006 musí 
chodci povinně nosit 
refl exní prvek, pokud 
se za snížené viditel-

nosti  pohybují mimo obec po krajni-
ci nebo kraji vozovky v místě, které 
není osvětleno veřejným osvětlením. 
Spousta chodců tento fakt ale stále 
podceňuje nebo se vymlouvá nato, 
že neví, že je to povinné a mnohdy 
se vydávají večer na cestu bez jaké-
hokoliv refl exního prvku a bohužel i v 
tmavém oblečení. 

Na tento fakt ve středu 13. října v 
Bystřici nad Pernštejnem upozorňo-
vala dvojice z refl exní pohotovosti . 
Každý, kdo měl zájem, dostal refl ex-
ní pásek, který je možné omotat na 
ruku, batoh, invalidní vozík nebo 
kočárek. Ti, kteří se vrací často poz-
dě večer s nákupem, dostali tašku s 

Refl exní pohotovost zasahovala 
také v našem městě

refl exním proužkem a logem Besipu. 
„Dnešní den byl ve znamení refl exní 
pohotovosti . A důvod? Ráno cestou 
do práce je ještě tma a večer cestou 
domů taky. Refl exní prvky se staly 
součás�  podzimního boje o přeži�  
chodců. Vydaly jsme se tedy s kolegy-
ní od PČR a rozdaly kopec pásků i re-
fl exních tašek. Jsem ráda, že je o tyto 
refl exní prvky zájem“ pochvalovala si 
celou akci Veronika Vošická Buráňo-
vá z Besipu. 

-mm-
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www.regionbystricko.cz
e-mail: info@regionbystricko.cz
tel.: 566 590 399, 736 535 145

Borověnka na krajské 
přehlídce

Vážení senioři,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě,

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.

Žáci ZŠ Lísek se začátkem školního 
roku zúčastnili výtvarné cestova-
telské soutěže Školák na cestách 
pořádané Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj ČR. Za obsazení druhé-
ho místa vyhráli exkurzi do Prahy 
– prohlídku pražských památek 
s průvodcem. 

Děti  se tak mohly projít v za-
hradách Pražského hradu i po 
hradních nádvořích, podívaly se 
do katedrály sv. Víta a Starými zá-
meckými schody došly k Valdštejn-
ské zahradě. Krátké zastavení měly 

na Kampě pod Karlovým mostem, 
hned potom samozřejmě nemohla 
chybět jeho prohlídka. Celá trasa 
končila na Staroměstském náměs-
� , kde v sídle MMR ČR všichni do-
stali drobné dárky.

Díky skvělému přístupu paní 
průvodkyně, výborně zorganizova-
né dopravě a krásnému počasí se 
výlet velice vydařil. Jistě je pro děti  
přínosné, že své další učení můžou 
doplnit o prakti cky získané vědo-
mosti , zkušenosti  a zážitky.

-jk-

ÚSPĚCH DĚTÍ ZE ZŠ v LÍSKU

Dne 16. 10. se v Třebíči konala krajská přehlídka 
dětských folklórních souborů. Nebylo vůbec snadné 
dát se po covidové pauze zase rychle dohromady 
a společně připravit nové pásmo. Malým i velkým 
členům Borověnky se to ale podařilo. A nejen to. 
S pásmem Na našem dvoře jsme obsadili první 
místo a postoupili do celostátního kola přehlídky. 
20. listopadu budeme tedy opět reprezentovat Ho-
rácko mezi nejlepšími soubory z celé České republi-
ky. Budeme rádi, když nám budete držet palce.

Borověnka Štěpánov nad Svratkou
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12. ročník dětské umělecké soutěže ZDRAVÉ BYSTŘICKO

Veřejné plánování 
mikroregionálních 

akcí
Zhruba v polovině měsíce října se 
uskutečnilo již 6. veřejné setkání 
zástupců Mikroregionu Bystřicko 
a neformální skupiny MA21, kteří 
v našem regionu prosazují zájmy 
Místní agendy 21 a Kraje Vysočina. 
Setkání se tentokrát konalo v zase-
dací místnosti  MěÚ Bystřice nad 
Pernštejnem a zúčastnili se ho zá-
stupci široké veřejnosti . Společně 
zde opět zasedli představitelé obcí, 
neziskových organizací, podnika-
telů, občanů a různých zájmových 
spolků působících v našem regionu. 

Během setkání se diskutovalo o 
akcích mikroregionu Bystřicko za 
uplynulý rok, které zároveň musely 
čelit daným opatřením vlády v sou-
vislosti  s nákazou COVID-19. Na 
daném setkání proběhlo vyhodno-
cení příslušných akcí i jejich celkový 
přínos pro náš region. Další bod se 
zaměřoval na návrhy změn pro ná-
sledující rok 2022. 

Jednání se týkalo zejména již 
tradičních akcí, mezi které patří Pu-
tovní letní kino, Hry bez hranic, Bys-
třicko čte dětem, Dětská umělecká 
soutěž a dále také soutěž Nejkrás-
nější vánoční strom Bystřicka, která 
bude letos vyhlášena již pošesté.

Na setkání zazněla různá doporu-
čení i ti py pro nadcházející sezónu, 
které budou jistě cenným podně-
tem i pro další ročníky zmiňovaných 
akcí. Uvidíme, zda nám je příš�  rok 
umožní opět zrealizovat, abychom 
se na podzim mohli zase sejít na je-
jich veřejném plánování. 
Všem zúčastněným moc děkujeme!

Tato akce proběhla pod zášti tou 
Kraje Vysočina a MA21.

Zápis z tohoto setkání naleznete na 
našich webových stránkách v sekci 
Projekty a akce/Místní agenda 21.

Tak nazvali pořadatelé – město 
Bystřice nad Pernštejnem a Mikro-
region Bystřicko – nový, již dvanác-
tý ročník tradiční dětské soutěže, 
vypisované pro rok 2021-22 pro 
školy i jednotlivce správního celku 
Bystřicko. Soutěž má stejně jako 
poslední ročníky nejen část výtvar-
nou, ale i část literární. Výtvarná 
část má navíc pro letošní ročník do-
plněnou novou kategorii, ve které 
se mohou do soutěže zapojit také 
děti  z mateřských škol od 5-6 let. 

Soutěže se tedy mohou zúčast-
nit všichni mladí tvůrci ve věkovém 
rozmezí od 5 do 19 let, a to za pod-
mínek, které jsou v plném znění 
k dispozici na www.regionbyst-
ricko.cz a dále na všech školách a 
obecních úřadech Bystřicka.

Téma aktuálního ročníku soutěže 
vychází tentokrát z aktuální situace 
rodin, škol, Bystřicka, … které čelí, 
stejně jako ostatní, celosvětové-
mu šíření virové infekce. Dává tak 
do popředí nutnost péče o zdra-

ví, vede k zamyšlení, co nabízí pro 
zdraví Bystřicko a co pro své zdraví 
dělá nebo může činit každý z nás. 

Mladí tvůrci i jejich pedagogové 
mají tak možnost ukázat, co si vše 
představují pod pojmem zdraví a zá-
roveň tak mohou přispět a nabádat 
k zdravému životnímu stylu ostatní.

Pevně věříme, že nás pohled 
dě� , žáků a studentů na dané téma 
opět velice překvapí a potěší origi-
nálním přístupem k tématu i způso-
bem zpracování.

Termín pro odevzdání umě-
leckých prací je stanoven do 
15.1.2022. Práce doručte osobně 
nebo zašlete na adresu kanceláře 
Mikroregionu Bystřicko, Příční 405, 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Těšíme se na Vaše práce, které 
hned v únoru představíme veřej-
nosti  v Městském muzeu Bystřice 
nad Pernštejnem!

Město Bystřice nad Pernštejnem
Mikroregion Bystřicko

VÁNOČNÍ JARMARK VÁNOČNÍ JARMARK 
KD Dolní Rožínka sobota 27. 11. 2021           09:00 - 16:00 h

Tradiční akce k navození atmosféry adventu... Vánoční zvyky, řemeslná výroba, dílničky pro děti , 
ochutnávka cukroví. Soutěž o "Nejchutnější vánočku", krásné ceny pro všechny zúčastněné pekařky i pekaře. 

Spousta možnos�  zakoupit vánoční dárečky.
● Vánoční kavárna s punčem a bohatým občerstvením ● Vánoční pásmo národopisných souborů Rožínka 

a Groš v cca 14:30 h ● Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v cca 17:00 h
Těšíme se na Vás.  Akce se bude konat za dodržení všech stanovených opatření.

Za kulturní komisi obce Dolní Rožínka Eva Joklová

Nový zvon v Domaníně
V neděli 10. října proběhla v Do-
maníně výjimečná slavnost, na 
kterou budou mít všichni její účast-
níci důvod léta vzpomínat. Během 
mše svaté sloužené pod blankytně 
modrým podzimním nebem po-
žehnal pan farář Rozehnal novému 
zvonu, který byl následně zavěšen 
do věže domanínské kaple a krátce 
poté se poprvé po obci rozezněl 
jeho hlas. Stalo se to takřka na den 
přesně po 100 létech, kdy byla 15. 
října 1921 kaple v Domaníně slav-
nostně vysvěcena a postoupena v 
ochranu Panně Marii Růžencové. 
Nový zvon ulitý ve zvonařství pana 
Votruby v jižních Čechách nahra-
dil po 78 létech starý zvon, který 
obec pořídila jako provizorní poté, 
co byl původní zvon zabaven pro 

válečné účely. Na pořízení zvonu 
byla otevřena veřejná sbírka, jejíž 
výtěžek ve výši takřka 130 ti síc Kč 
pokryl nejen veškeré nákla-
dy na pořízení zvonu, ale i 
většinu nákladů na nový po-
hon automati ckého zvoně-
ní. Na tomto místě se tedy 
sluší poděkovat všem, kteří 
se o konání této slavnosti  
zasloužili, v první řadě těm, 
kteří přispěli svými fi nanč-
ními dary do sbírky, stejně 
velký dík ale patří i těm, 
kteří se podíleli na organi-
zaci slavnostního žehnání. 
Všichni chceme věřit tomu, 
že ozvěna tohoto slavnost-
ního dne s námi půjde dál, 
že nám zvon bude zvonit do 

dobrých časů a že bude poselstvím 
naší doby pro příš�  stale� .

                                  -as-
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VZPOMÍNKY

▪ veškeré pohřební služby
▪ nepřetržitý odvoz zesnulých
▪ pietní výkopy hrobů
▪ zhotovení smuteční vazby

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 86 (vedle pošty)

tel.:  603 268 576 - nonstop  

ZNAK KVALITY 
PROPŮJČUJE 

SDRUŽENÍ POHŘEBNICTVÍ ČR 

P OH Ř E B N Í  S L U Ž B A
K A M E N O S O C H A Ř S T V Í

pietní výkopy hrobů - zhotovení smuteční vazby

veškeré pohřební služby - nepřetržitý odvoz zesnulých

POHŘEBNÍ SLUŽBA
KAMENOSOCHAŘSTVÍ

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 86 (vedle pošty)
tel.: 603 268 576 - nonstop

Dne 26. listopadu 2021 
by oslavil své 70. narozeniny, 
pan Oldřich VLASATÝ.

Bohužel již neoslaví.
Kdo jste ho znali a měli rádi, zavzpomínejte 

s námi. Stále to bolí, že tu nejsi. 
S láskou a ti chou pokorou na Tebe 

vzpomíná Tvoje rodina.

Dne 9. 10. 2021 uplynulo 20 let, 
kdy nás opusti l , 

pan Ivo MATOUŠEK 

Stále vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 10. listopadu 2021 to budou 
již dva roky, co nás navždy opusti l 

náš ta� nek 
pan Eduard POPELKA

a 24. listopadu by se naše drahá maminka
paní Marie POPELKOVÁ dožila 87 let.

Vzpomínají sestra Anna, dcera Eva s rodinou 
a vnuk David s rodinou.

Dne 3. 11. 2021 uplyne rok ode dne, 
kdy nás navždy opusti la, 

paní Zlata MLÝNKOVÁ 

S láskou vzpomíná Tvoje rodina.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
MUDr. Jitka Uhrová 90 let
Miloslav Matuška 89 let
Josefa Skalníková 88 let
Vladimír Čech 87 let
Jaroslav Musil 87 let
Stanislav Zemach 86 let
Anna Kučerová 86 let
Vlasti mil Jílek 80 let
Romana Hitzgerová 75 let
Miroslav Buchta 75 let
Marie Slabá 75 let
Zdeněk Pospíšil 70 let
Eva Saková 70 let
Marie Ulrichová 70 let
Milan Skýba 70 let

SRPEN 2021
30.8. Vincenc Mach 73 let
ZÁŘÍ 2021
   7.9. Bohumil Kříž 85 let
16.9. Ing. Jaroslav Novotný 69 let
20.9.   Naděžda Cupáková 64 let

23.10. Iveta Teplá
 Petr Vinkler

LEDEN 2021
  2.1. Nael Žličař
13.1. Franti šek Děda
15.1. Filip Vágner
20.1. Tina Fric
24.1. Karolína Marešová
27.1. Adéla Pohanková
27.1. Tereza Pohanková
29.1. Glorie Svobodová
  8.2.   Andrea Jandeková
  9.2. Jiří Havíř
11.2. Emily Slámová
23.2. Antonín Havel
28.2. Felix Nedoma

LISTOPAD 2021
Marie Varmužková 92 let

Sňatky

Jubilan� 

Úmr� 

Narození
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 hledají do stálého pracovního poměru 
 

pracovníka pro provoz třídící linky – obsluha lisu 
 
 
Požadujeme: 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
-   vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. chráněnou dílnu, je podmínkou invalidita min.  
    1. stupně 
Nabízíme:  
- zajímavé finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání 
- pevnou pracovní dobu bez přesčasů 
Termín nástupu:  
-   ihned 
  
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  
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566 551 500 (ing. Kekrt), případně mailem na kekrt@ts-bystrice.cz  

Energetický seminář
Představujeme školám energetiku  
jednoduše a srozumitelně

Na našem semináři se dozvíte: 
 →  Jak se staráme o energetickou infastrukturu  

a provozujeme ji.
 → Jak zajišťujeme dodávku energií až k vám domů. 
 →  Jaké zdroje elektřiny připojujeme  

do distribuční sítě. 

Výstava potrvá do 16. prosince a 
otevřena bude všechny pracovní 

dny od 08:00 do 16:00 hodin 

Výstava OBRAZŮ
Ladislava ŠAUERA

hala VOŠ a SOŠ
Bystřice nad Pernštejnem

06. 10. 2021
211.812 Kč

 SBĚRATEL KOUPÍ motocykly značky Jawa, Čz-kompletní, nekom-
pletní, vraky a náhradní díly. 777 447 434.

 Farma Ujčov poskytne KOŇSKÝ HNŮJ za odvoz. Nakládka na vozík, 
volejte 721 037 125.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 VÝKUP starých peřin na tel.: 721 469 234. 
 VYKOUPÍME Váš ojetý vůz  za nejlepší cenu. Volejte 705 124 123
 Bohemia Energy ??? .... žádný problém .... OZ přijede k Vám domů .... 

innogy .... 776293545 .... přejděte k INNOGY
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INZERCE 

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

mzdovou účetní, personalistu 
 
Náplň práce:  
- vedení mzdové a personální agendy 
- skladová evidence 
Požadujeme: 
-    středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomický směr výhodou 
-  znalost legislativy z uvedené oblasti výhodou 
-  znalost účetního programu WinFas výhodou 
-  znalost práce na PC 
- časovou flexibilitu a spolehlivost, firemní loajalitu 
- zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost, komunikativnost 
Nabízíme:  
- zajímavé finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání v Bystřici n.P. 
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 
 

mzdovou účetní, personalistu 
 
Náplň práce:  
- vedení mzdové a personální agendy 
- skladová evidence 
Požadujeme: 
-    středoškolské vzdělání s maturitou, ekonomický směr výhodou 
-  znalost legislativy z uvedené oblasti výhodou 
-  znalost účetního programu WinFas výhodou 
-  znalost práce na PC 
- časovou flexibilitu a spolehlivost, firemní loajalitu 
- zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost, komunikativnost 
Nabízíme:  
- zajímavé finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání v Bystřici n.P. 
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 
 

zámečníka/svářeče 
 
 
Požadujeme: 
-    praxe jako zámečník/svářeč min. 2 roky 
-  svářečský průkaz, min. CO2 
- řidičský průkaz min. sk. „B“ 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
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 
 

zámečníka/svářeče 
 
 
Požadujeme: 
-    praxe jako zámečník/svářeč min. 2 roky 
-  svářečský průkaz, min. CO2 
- řidičský průkaz min. sk. „B“ 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
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 
 

zámečníka/svářeče 
 
 
Požadujeme: 
-    praxe jako zámečník/svářeč min. 2 roky 
-  svářečský průkaz, min. CO2 
- řidičský průkaz min. sk. „B“ 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
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 
 

zámečníka/svářeče 
 
 
Požadujeme: 
-    praxe jako zámečník/svářeč min. 2 roky 
-  svářečský průkaz, min. CO2 
- řidičský průkaz min. sk. „B“ 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
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 
 

ekonoma 
 
 
Náplň práce:  
- vedení ekonomického oddělení společnosti 
- zpracování daní, finanční analýzy, statistické výkazy 
- zodpovědnost za správnost vedení účetní agendy 
Požadujeme: 
-    vysokoškolské vzdělání ekonomického směru 
- 5 let praxe na obdobné pozici výhodou 
-  znalost podvojného účetnictví a daňové problematiky 
-  znalost účetního programu WinFas výhodou 
-  znalost MS Office 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
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 . 
 

Náplň práce: 
-  vedení ekonomického oddělení společnosti 
-  zpracování daní, fi nanční analýzy, stati sti cké výkazy
-  zodpovědnost za správnost vedení účetní agendy

Požadujeme:
-  vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
-  5 let praxe na obdobné pozici výhodou
-  znalost podvojného účetnictví a daňové problemati ky
-  znalost účetního programu WinFas výhodou
-  znalost MS Offi  ce
-  časovou fl exibilitu a spolehlivost
-  zodpovědný přístup k práci, samostatnost, pečlivost

Nabízíme: 
-  nadstandardní fi nanční ohodnocení 
-  zaměstnanecké výhody
-  dlouhodobé perspekti vní zaměstnání převážně v okolí
    Bystřice n.P.

Termín nástupu: 
-   dohodou

Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. 
(ing. Kekrt), případně zaslat stručný životopis s fotografi í. 
Možno i mailem na kekrt@ts-bystrice.cz.

17

DOPORUČUJEME
rezervaci pneu a termínu přezutí

SKLADEM VŠECHNY BĚŽNÉ ROZMĚRY

www.pneuservis-blazkov.cz

Hledáme posilu 
do našeho týmu na pozici

   AUTOMECHANIKA  

PROVÁDÍME:

P N E U S E R V I S - T O M ÁŠ E K

• přípravu a provedení STK 
• PC diagnostiku TEXA a SUPERVAG
• předepsané servisní prohlídky včetně 

potvrzení servisní knížky
• montáž tažných zařízení
• výměnu autoskel, renovaci a leštění plast. skel 

a světlometů
• prodej náhradních dílů a příslušenství
• seřízení geometrie náprav 3D technologií
• opravy a servis klimatizace chladivem R 134 
       a novým typem chladiva R 1234
• dezinfekce klimatizace ozonem
• proplach klimatizace

S O F T W A R O V É  Ú P R A V Y 
Ř Í D Í C Í C H  J E D N O T E K

736 779 495

INZERÁT 2021_FIN.indd   1 14.10.2021   17:40:35
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Dealerovská 12345, 123 45  Dealerov, tel.: 123 456 789, fax: 123 456 789
dealer@dealersuzuki.cz, www.dealersuzuki.cz

Speciální nabídka nebo služby dealera, speciální nabídka nebo služby dealera, speciální…

Dealer SUZUKI, s. r. o. 

www.suzuki.cz   facebook.com/suzukimotorczech   Instagram.com/suzuki_czech

Bezpečný pohon všech kol pro všechny. Od Suzuki.
 Suzuki — značka se 100letou historií a již 50 let specialista na vozy s pohonem 4×4

 Inteligentní pohon všech kol AllGrip — bezpečná jízda a radost z řízení za každého počasí 
 Nové motory s mild-hybridním pohonem mají nižší emise i spotřebu
 Bohatá bezpečnostní a komfortní výbava pro Vaše pohodlí a ochranu

Suzuki 4×4 již od 391.900 Kč

4×44×44×44×44×4
Spotřeba i emise uvedeny dle WLTP. Suzuki Swift 1.2 DualJet HYBRID: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,7 l/100 km. Suzuki Ignis 1.2 DualJet HYBRID: emise 
CO2 112 g/km, kombinovaná spotřeba 5 l/100 km. Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet HYBRID: emise CO2 121 g/km, kombinovaná spotřeba 5,4 l/100 km. Suzuki Vitara 1.4 
BoosterJet HYBRID: emise CO2 121 g/km, kombinovaná spotřeba 5,4 l/100 km. Suzuki Across 2.5 Plug-in HYBRID: emise CO2 22 g/km, kombinovaná spotřeba 1,0 l/100 km. 
Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Bezpečný pohon všech kol pro všechny. Od Suzuki.

AUTO Pečinka, s. r. o. Novoměstská 37, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985 
info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz

INZERCE
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www.vpo.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Při p
ředložení to

hoto letáku 

BONUS

20 %

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

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)

Při p
ředložení to

hoto letáku 

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

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

CHCEME TĚ JEŠTĚ DNES!
 

FONETIP s.r.o. HLEDÁ BRIGÁDNÍKY
 DO SKLADU HRAČEK

Hledáš brigádu na podzimní a zimní měsíce? Přijď k nám. Máme mraky 
práce. Stejně jako hraček, které posíláme po celé republice i do zahraničí. 

Co tě čeká?
- příprava zboží k expedici 
- balení zboží 

Co �  nabídneme?
- nástup ihned
- férové fi nanční ohodnocení
- možnost získat zkušenosti 
- práci ve vytápěném skladu
- pracovní dobu od 06:00 do 14:30 nebo od 14:30 do 23:00
- možnost chodit na víkendové směny
- pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem
- práci, u které budeš sbírat kolečka na svých chytrých hodinkách

Plácneme si?

Pošli nám svůj životopis na email: prace@foneti p.cz nebo zavolej na tel. 
číslo: 778760301. Těšíme se na tebe.

Nehledáš práci? Nevadí. Stav se k nám na prodejnu, nebo navšti v 
www.mrakyhracek.cz, a vyber skvělé dárky už nyní. Najdeš nás na adrese 
K Ochozi 663. S výběrem ti  rádi pomůžeme každý pracovní den od 07:00 
do 15:30.



Bystřicko - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x za měsíc. Vydává: Město Bystřice n. P., Příční 405, 593 01 Bystřice n. P., www.bystricenp.cz. 
Redakce novin: Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 1. Kontakt - tel.: 566 590 387/8, e-mail: info@bystricenp.cz. Inzerce: 566 590 
369, e-mail: info@bystricenp.cz. Redakční rada: rada Města Bystřice n. P. Za obsah příspěvků a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Registrová-
no MK ČR E 16383. Tisk: Tiskárna UNIPRESS s.r.o., Žďár nad Sázavou, ul. Jamská 2364/57. Vychází v nákladu: 7 240 ks. ZDARMA. Titul. foto: Michal Vytlačil

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při fi nancování se ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátka předem
114 240 Kč (29,47 %), výše úvěru 273 460 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 302 719 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 333 427 Kč,
RPSN vč. pojištění 8,790 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 193 850 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění
3 877 Kč, úroková sazba p. a. 4,14 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh 
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let nebo více a běžné užití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

3 877 Kč měsíčně

již za

  S výhodnou
měsíční splátkou

Financujte CHYTŘE se

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km ilustrativní foto

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA


