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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – PROSINEC 2020 
Upozorňujeme na možné rušení akcí a programové změny v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

1. – 31. 12.
Velká Bystřice 

5. 12.
Velká Bystřice 

13. 12.
Bystrovany
17. 12.
Přáslavice 
22. 12.
Velká Bystřice

● 10 LET GALERIEZET – SPOLEČNÁ VÝSTAVA
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so – ne zavřeno)
● VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
(Kapitulní park, vstup bez omezení)  

● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
(Zámecké nám.) 

● PIETNÍ AKCE – LETCI (křížek) 

● VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU 
 
● POUŠTĚNÍ SKOŘÁPKOVÝCH LODIČEK 
(Zámecké náměstí, 17:00 – 18:00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

24. 12.
Velká Bystřice 
 

25. 12.
Velká Bystřice 
26. 12.
Velká Bystřice

Přáslavice
31. 12.
Daskabát
Přáslavice

● ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ 
(ŘK kostel, 21:15 – 21:45) 
● PŮLNOČNÍ MŠE 
(ŘK kostel, 22:00 – 23:30) 

● ŽIVÝ BETLÉM (ŘK kostel, 17:00 – 18:00) 

● ŠTĚPÁNSKÉ PLAVÁNÍ 
(přehrada, 13:00 – 14:00)
● ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
(KD Nadační, 18:00 – 21:00)
● ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 

● SILVESTR NA HŘIŠTI 
● SILVESTR VE VRTOVĚ + OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách
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Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 
o přijetí krizového opatření se úřední hodiny Městského 
úřadu Velká Bystřice s účinností ode dne 12. října 2020  

mění následovně:

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  MěÚ 
VELKÁ BYSTŘICE 

8.00 – 10:00     13:30 – 16:30
   zavřeno

8.00 – 10:00      13:30 – 16:30
  zavřeno
   zavřeno

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka bude od 7. prosince 
opět OTEVŘENA pro veřejnost, KIC a galeriezet nadále 

uzavřeny.
INFORMACE PRO PACIENTY:

Vaše léky Vám můžeme přichystat předem, pokud 
nám pošlete Identifikátor vašeho E-receptu (dvanácti-

místný kód písmen a číslic) na náš email: 
lekarna@velkabystrice.cz 

Odpovíme Vám, kdy si můžete přijít pro své léky.
Další informace najdete na stránkách: 

lekarna-velka-bystrice.cz

SVOZ ODPADŮ PROSINEC
komunální 

odpad 
(pondělí)

7. 12. 3. 12.

bio 
odpad 
(úterý)

separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

8. 12.

odpadové centrum 
(Tovární 102)

každé úterý 15:30 – 18:00  
a každou sobotu 8:00 – 12:00

od 23. 12. ZAVŘENO28. 12.

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Velká Bystřice, galeriezet, Kulturní  
a informační centrum, knihovna budou  

od 22. 12. do 3. 1. 2021 UZAVŘENY.

POZVÁNKA
Informace o zasedání Zastupitelstva města Velká 
Bystřice.
Místo konání: foyer KD Nadační, vchod z náměstí 
Čas konání: 21. prosince v 18 hod. 
Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta 
města

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2021 je ukončen 
prodej plynových lahví před prodejnou Hruška v ulici  

Na Svobodě.

 FIRMA ČEROZFRUCHT 

nabízí občanům Velké Bystřice ve středu 23. prosin-
ce v době od 10 do 17 hod. možnost nákupu ovoce  
a  zeleniny za zvýhodněné ceny ve svém velkoobcho-

dě ve Velké Bystřici (u Makra)

Informace ve Společenské rubrice v Bystřických novinách  
a na vývěskách města zveřejňujeme pouze se souhlasem rodiny

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Helena Doležalová
Anežka Zichová

23. 10. 2020 65 let
15. 11. 2020 83 let

prosinec Daskabát
prosinec Daskabát

● POSLEDNÍ LEČ
● VÝSTAVA BETLÉMŮ (kaplička)
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ÚVODNÍK
Konec zvláštního roku 2020 

Blížíme se do finále prazvláštního roku, jaký moje ge-
nerace nepamatuje. Od letošního března, s malou pře-
stávkou během prázdnin, žijeme v úplné či částečné izo-
laci před čínským virem. Podobný pandemický dopad 
zažili naši předkové naposledy po vzniku Československa  
v roce 1918 během tzv. španělské chřipky. Na jaře málo-
kdo z nás znal někoho, kdo se nakazil, ale byli jsme mno-
hem víc izolovaní a volný čas jsme trávili domácími pra-
cemi a vycházkami. Během podzimu měl už skoro každý 
z nás ve svém okolí osobu Covid pozitivní a na rozsáhlá 
opatření jsme si postupně začali zvykat. Dopady zasta-
vení ekonomiky a společenského života budou nicméně 
rozsáhlé: od devastace veřejných financí po naprostý roz-
vrat pravidelné školní docházky, pravidelného vzdělávání 
dětí a mládeže. To vše lze ale dříve či později sanovat. 
Byť splacení veřejného dluhu je úkol na celou generaci. 
Nejhorší ztráty jsou však lidské životy především našich 
seniorů, kteří boj s novým virem prohráli. Během své co-
vidové hospitalizace jsem ztratil spolupacienta z vedlejší-
ho lůžka, kterého přivezli nemocného, ale v dobré náladě  
a za několik hodin již nebyl mezi námi. Proto ochrana se-
niorů a chronicky nemocných se stala hlavní zdravotnic-
kou výzvou této krize. Z osobní zkušenosti pacienta i čle-
na krajského krizového štábu však musím říci, že všechny 
složky systému fungují opravdu profesionálně a za jejich 
odvahu i nasazení si zaslouží chválu a uznání. Především 
lékaři, sestry, hasiči a vojáci byli páteří odporu proti viru. 
A pak máme také velké štěstí, že v Olomouckém kraji 
je zdravotnická infrastruktura docela robustní. Díky tomu 
byla schopna pomoci i sousedním krajům.

Pro mě osobně je však letošní rok zvláštní i velkou osob-
ní profesní změnou: vzhledem k výsledkům krajských 
voleb jsem o dušičkách po 22 letech práce ve službách 
Velké Bystřice odešel na Olomoucký kraj. Pravda, dál 
budu v nějaké neuvolněné pozici pracovat pro Bystři-
ci, ale už to nebude jako doposud - na celý úvazek, jako 
hlavní zaměstnání. Děje se tak po krásných 8 letech  
ve vedení Domu pokojného stáří sv. Anny a 14 dynamic-
kých letech v týmu s panem starostou ve vedení města. 
Proto bych chtěl na tomto místě poděkovat všem, s kým 
jsem za tu dobu mohl spolupracovat - kolegům zastupi-
telům, pracovníkům městského úřadu i vám všem obča-
nům, se kterými jsem mohl na něčem zajímavém dělat  
a pomoci posunout naše městečko k prosperitě a dobré-
mu místu pro život. To poděkování není klišé. Dovolím si 
malou parafrázi na Roberta Fulghuma a tak mohu říci, že 
„všechno, co potřebuji pro svůj profesní život, jsem se na-
učil ve Velké Bystřici“. Ať už v nadšeně budovatelských 
letech vedení domu pokojného stáří, tak i během opravdu 
zásadních let modernizace a rozvoje celého města během 
práce na radnici. Myslím, že takový rozvoj, jako od prv-
ních let nového tisíciletí, naše město díky souhře mnoha 

okolností nezažilo dost možná nikdy předtím ve své his-
torii. K okolnostem objektivním – především zásadním 
finančním zdrojům z Evropské unie – se přidala i okol-
nost subjektivní. V Bystřici máme velké štěstí na dělná 
zastupitelstva. A nadto se nám zatím vždy podařilo sesta-
vit městskou radu z lidí, kteří přináší životní zkušenosti  
a profesní dovednosti z naprosto širokého spektra profe-
sí. A díky otevřené mysli jsou schopni vést někdy velmi 
složité a urputné diskuse, ale vždy s cílem najít to nej-
lepší řešení pro Bystřici. A na to budu hodně vzpomínat!  
Ze všeho, co se mi povedlo, mám velkou radost. Za vše, 
co se mi nepovedlo, se omlouvám.

Před několika dny nám začal advent. Také poněkud 
zvláštní advent. Kdyby nebylo předčasné vánoční svě-
telné výzdoby našich ulic, dost možná bychom ho ne-
zaregistrovali. Všechny ty krásné a oblíbené tradice po-
sledních let jsou nám zapovězeny. Zůstaneme i nadále 
převážně doma, do značné míry se vyhneme obchodům. 
Ale je to opravdu netypický advent? Právě naopak!  
Po dlouhých desetiletích bude mnohem typičtější a tradič-
nější, než jak jsme si ho postupem času posunuli do shonu 
a nákupní horečky. Advent má být podle tradice časem 
zklidnění, ztišení a rozjímání. Podle křesťanské tradice 
časem přípravy na narození Spasitele, našeho Ježíška. 
Takže to letos bude možná advent, jaký jsme si už neumě-
li představit. A přesto, nebo právě proto může být krásný. 
Pokud se nám podaří dodržet rozumná opatření jako 3R 
(roušky - ruce - rozestupy) a podaří se nám ubránit zdra-
votním komplikacím, může to být čas krásných zimních 
vycházek s rozjímáním, objevováním zapomenutých míst 
na rodinných výletech, četby knížek nebo oprášení někte-
rých rodinných, domácích tradic, na které jsme už dlouho 
neměli čas.

A protože je docela možné, že se už do konce roku  
nepotkáme na žádné z tradičních adventních a vánočních 
akcí, přijměte mé přání „Vánoc, jaké z dětství znám“. 
Není to jen umělecká licence doživotního zlatého slaví-
ka, protože už tak nejkrásnější svátky roku jsou ve vzpo-
mínkách z dětství ještě něčím mnohem silnějším. Možná 
proto, že v dětství v nich hořela mnohem silnější naděje  
a radost. Přeji nám všem, aby v našem životě nevyhasly 
ani celý příští rok!

Ať hvězda Betlémská svítí na vaši cestu novým rokem, ať 
už bude jakkoliv klikatá!

S přáním krásných a klidných Vánoc a stálého zdraví,

Ivo Slavotínek,
neuvolněný místostarosta☺
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výdej s sebou přes okénko i rozvoz,  
v jednorázovém obalu
doba výdeje: 10:30 - 14:00 hod.
jednotná cena menu včetně polévky, 
menuboxu a dovozu je 120 Kč
platba: stravenkami, v hotovosti
objednávky: 603 811 722 (i SMS)


MOŽNOST ODBĚRU 
OBĚDOVÝCH MENU Hospůdka na faře

výdej s sebou přes okénko i rozvoz, v jednorázovém obalu
doba výdeje: 11:00 - 14:00 hod. (v pondělí zavírací den)
též rozvoz pizzy od 14:00 do 21:00
platba: stravenkami, v hotovosti, kartou
objednávky na tel. č. 775 611 165 nebo 608 509 820

Hostinec U Žaludů

výdej s sebou přes okénko i rozvoz v přepravním 
jednorázovém obalu nebo po dohodě jiným způsobem
doba výdeje: 11:00 - 13:00 hod.
doba rozvozu: 9:30 - 10:30 hod.
platba: stravenkami, v hotovosti, kartou
objednávky: 602 445 694 do 18 hod. před plánovaným 
odběrem nebo elektronicky na tanalangerova@seznam.cz.

KULTURA

výstava potrvá do 21. 1. 2021

.

..

..

Restaurace U Zedníků

..

..

.

....
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Rádi bychom Vás, opět po roce, pozvali na pro-
cházku zimním parkem. Čeká Vás dvanáct vel-
koformátových fotografií, které budou rozmístě-
né po celé ploše tohoto nejhezčího bystřického 
parku.

Jako autora Vám letos představíme fotografa, 
cestovatele a publicistu Tomáše Grima.

Rodák z Trenčína, bydlící v nedalekých Hlu-
bočkách, procestoval přes 70 zemí na všech  
7 kontinentech a na cestách strávil téměř 7 let. 
Má za sebou stovky článků, mediálních vystou-
pení a veřejných promítání pro veřejnost všech 
věkových kategorií a zájmů. Ať už k ochraně pří-
rody nebo ke stavu našeho školství se vyjadřuje 
fundovaně, nezávisle a přímo, bez zbytečných 
formalit.

Najít si některý z mnoha rozhovorů s ním,  
na téma, které Vás zajímá, můžete kdykoliv 
sami, ale vidět jeho nádherné fotografie ptáků  
v naší přírodě bude možné jen během prosince. 
Nenechte si ujít příležitost, prohlédnout si park, 
výstavu a třeba se i nechat inspirovat k ochraně 
a zájmu o opeřence, kteří se vyskytují všude ko-
lem nás.

Vstupné se neplatí a přijít můžete od prvního pro-
since až do Silvestra.

Ať se Vám výstava líbí! ☺

Za pořadatele
Václav Břeha vaclavbreha@seznam.cz

3

Řeka Bystřice

Autorem fotografií letošní výstavy 
je fotograf, cestovatel a publicista 
TOMÁŠ GRIM. Jsme  opravdu  rádi, 
že  Vám  můžeme  fotografie  
tohoto „freebirdera“ na volné noze 
představit.

Rádi bychom touto výstavou přitáhli pozornost 
k naší prvořadé akci, kterou je Čištění řeky 
Bystřice, která probíhá vždy v polovině května.     

Cílem výstavy je přitáhnout vaši pozornost k řece, 
která protéká naším městečkem. Řeku Bystřici 
každoročně v květnu čistíme a po letošní ,,vi-
rové“ přestávce budeme v květnu příštího roku 
zase pokračovat. Je jen na Vás, jestli se k nám 
přidáte, rádi Vás uvidíme, ale pokud chcete udě-
lat něco pro životní prostředí už dnes a přispívat 
k čistotě naší řeky celý rok – PROSÍM, NEOD-
HAZUJTE VLHČENÉ PAPÍROVÉ KAPESNÍKY  
A UTĚRKY DO KANALIZACE (záchodu). Pro-
jdou čistírnou až do řeky, kde se bohužel neroz-
loží a znečisťují ji v obrovském množství. Jedno 
Vaše malé rozhodnutí může hodně změnit.

Své názory, nejen na výstavu, nám můžete na-
psat na náš Facebookový profil (Řeka Bystřice), 
kde najdete i další informace a mnoho fotografií 
ze samotné akce. 

Vážení návštěvníci divadelních Silvestrů, 

s velkou lítostí vám oznamujeme, že vzhledem k současnému stavu korona-
virové epidemie jsme se rozhodli zrušit letošní divadelní Silvestr. Vedou nás  
k tomu hlavně dva důvody:
- nikdo z nás netuší, jaká budou platit vládní opatření koncem roku, ale  
v každém případě je pro nás vaše zdraví na prvním místě a rozhodně odmítá-
me dopustit jakoukoliv možnost šíření možné nákazy na akci pořádané našim 
divadelním souborem,
- zvykli jsme si vám nabízet maximální a příjemný divadelní zážitek, spojený 
s rautem a proto nechceme z tohoto obvyklého formátu divadelního Silvestra 
jakkoliv uhýbat. I kdyby došlo k uvolnění divadelních produkcí, považujeme 
raut za nedílnou součást této akce a bez něj by se vytratilo silvestrovské kouz-
lo přátelského posezení.

Přijměte prosím toto naše rozhodnutí s vírou, že příštím rokem již bude všech-
no, tak jak to má být a že se opět ve zdraví sejdeme.

Přejeme vám do příštího roku hodně zdraví, pohody, lásky a štěstí.

Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice

Divadelní Silvestr 
2020 

Výstava fotografií 
v Kapitulním parku 

ve Velké Bystřici
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kluziště 
V těchto dnech vrcholí přípravy veřejného kluziště na 
Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici. V úterý 1. prosin-
ce 2020 byla instalována chladící jednotka a následně 
od středy probíhá výstavba mantinelů, pokládka potrubí  
a samotná výroba ledu. O přesném otevření kluziště bude-
me informovat prostřednictvím informačních kanálů města 
(web, veřejný rozhlas, emaily a sociální sítě).

Samozřejmě budeme bedlivě sledovat vývoj epidemiolo-
gické situace a tomu uzpůsobíme provozní podmínky. Veli-
ce Vás prosíme o respektování vládních nařízení a dodržo-
vání hygienických pravidel. Budeme důsledně kontrolovat 
jejich dodržování tak, aby mohlo být kluziště bezpečně 
provozováno a předešli jsme případnému uzavření kluziš-
tě. Samotný provoz kluziště je upraven provozním řádem, 
rozvrhem bruslení a ceníkem. Tyto dokumenty již jsou zve-
řejněny na webových stránkách města pod samostatným 
odkazem Kluziště (https://www.velkabystrice.cz/redakce/
index.php?clanek=270921&lanG=cs&slozka=270921)

Máme-li v bodech upozornit na několik důležitých informa-
cí, pak jsou to tyto: 
- Vstup na kluziště vám bude umožněn pouze s platnou 
vstupenkou, děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby mají 
vstup zdarma. (viz. ceník) Vstupné bude prodáváno na je-
den ucelený blok bruslení. 
- Maximální kapacita kluziště je 50 lidí. 
- Kluziště je určeno výhradně pro bruslení a lední hokej. 
Hokej však nesmí probíhat v době, kdy je kluziště otevře-
no pro veřejné bruslení. Kluziště není určeno pro tréninky 
nebo zápasy v hokeji v rámci registrované soutěže.
- Děti do 6 let smí na led vstupovat pouze v doprovodu 
dospělé dohlížející osoby a s ochranou hlavy, kterou by 
měla být vhodná helma – akceptujeme např. i cyklistické.  
- Na kluziště je zakázáno např. vstupovat na led bez bruslí  
a bez rukavic, vstupovat na led s hokejkou během doby, 
kdy je kluziště otevřené pro veřejné bruslení a bruslení pro 
nejmenší, vstupovat na led mimo dobu vyhrazenou pro 
bruslení, ale i další činnosti vymezené v provozním řádu 
kluziště. 

Kluziště je z bezpečnostních důvodů monitorováno ka-
merovým systémem se záznamem. Veřejnosti je rovněž 
k dispozici webová kamera (http://kasna.velkabystrice.
cz/video4.mjpg), která slouží zejména k tomu, aby si  
každý mohl ověřit, zda je kluziště v provozu, případně  
zjistit jeho aktuální obsazenost. Základní cena vstupného 
je stanovena na 40 korun pro osoby nad 15 let, děti zaplatí  
20 korun. Děti do 6 let mají vstup zdarma v doprovodu 
dospělé platící osoby. Vstupné vždy platí na jeden ucele-
ný blok 90 až 180 minut, po jehož ukončení musí všichni  
kluziště opustit a následně bude probíhat úprava ledu.

Veřejnost si může celý areál pronajmout ve stanovených 
hodinách za 800 korun/hodinu. Pokud nebude kluziště 
pronajato, je k dispozici veřejnosti. Aktuální stav rezerva-
cí můžete sledovat na webových stránkách města v sekci 
Kluziště.

V dopoledních hodinách si mohou areál pronajmout jak 
místní školy, tak školy z širokého okolí.

Bystřické
Připravena bude i půjčovna bruslí, kde je  v současné době 
k dispozici 35 párů bruslí všech velikostí. Občerstvení na Zá-
meckém náměstí bude zajišťovat Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. 
Sociální zařízení umístěné mezi náměstím a amfiteátrem bude  
k dispozici. Provozní doba bude průběžně upravovaná a je obecně 
stanovena od 9:00 hod. do 21:00 hod. Provoz bude omezen ve dnech  
24., 25. a 31. 12. 2020, kdy bude ukončen již v 16.00 hod. Obecně platí,  
že v dopoledních hodinách areál využívají školy, odpoledne veřejnost 
a večer je k dispozici pro placené pronájmy. Rozvrh hodin bude zve-
řejněn na webových stránkách. Pokladna pro vstupenky na kluziště  
a půjčovna bruslí bude v přízemí Kulturního a informačního centra.

Více informací o kluzišti najdete na webu města Velká Bystřice.  
Dotazy Vám zodpoví rovněž správci kluziště, kteří budou po ce-
lou provozní dobu přítomni. Budeme vděčni i za případné náměty  
a připomínky, neboť ledová plocha je ve Velké Bystřici novinkou  
a víme, že vždy je co zlepšovat.

Marek Pazdera

 

Fotografie na stránce: Martina Skálová
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

knižní novinky

Petr Jirák: Pod svícnem tma

Historie partyzánské skupiny z Velké Bystřice.

V blízkém okolí Přerova se stalo v květnu 1944 
a na začátku roku 1945 několik událostí z his-
torie partyzánské skupiny, která měla centrum 
na Olomoucku (ve Velké Bystřici). Díky ne-
dokonalým poválečným prověrkám partyzán-
ského hnutí nebyla skupina uznána jako sa-
mostatná, nýbrž jako (nejdůležitější) součást 
jakéhosi slepence, který dostal název Nikolaj-
čik - Typner - Sever.

Po publikování studie o přerovských událostech 
z května 1944 se Petr Jirák začal více zajímat
o celkovou historii této nepříliš známé skupiny, 
o níž byla sice publikována řada článků a díl-
čích studií, avšak jen s regionálním dosahem.

Nová publikace mapuje celou historii skupi-
ny, tedy i v době, kdy se jednalo „jen“ o od-
bojovou, nikoliv přímo partyzánskou skupinu. 

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Telefon: 728 175 687 
e-mail: knihovna@muvb.cz 
www.knihovna.velkabystrice.cz

Provozní doba knihovny: 
Po 8:00 - 10:00 / 12:15 - 17:00

St 12:15 - 17:00
Út, Čt, Pá zavřeno 

         

Největší pozornost je věnována dramatickým a tragickým událostem  
z dubna a května 1944, partyzánské činnosti na přelomu let 1944  
a 1945 a likvidaci skupiny na konci února 1945.

Stranou zájmu nezůstaly ani olomoučtí gestapáci, čeští kolaboranti, 
poválečné prověrky partyzánské činnosti a mnohé další informace.

Kniha obsahuje také soupis padlých a umučených členů a pomocníků 
skupiny, je doplněna poměrně bohatou obrazovou přílohou (fotografie, 
pohlednice, faksimile archiválií, mapky).

Vyšlo v nakladatelství Svět křídel v r. 2020. Autor Mgr. Petr Jirák je 
archivář a historik Státního okresního archivu Přerov. Vydal též knihy 
Kojetín v období protektorátu (2015) a Tovačov v období protektorátu 
(2017).

Zdroj: databazeknih.cz, doplnila Eva Pavlíčková 
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok 
Vám přeje Osvětová beseda 

Velká Bystřice

žáci a zaměstnanci 
 Masarykovy základní  

a mateřské školy  
Velká Bystřice 

Radostné Vánoce,  
klidný rok 2021  

a hlavně pevné zdraví  
 

přejí  
 

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí  
a hlavně hodně zdraví nejen o Vánocích, 

ale i po celý rok 2021 přeje  Klub 
seniorů. 

Šťastné a veselé prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví a úspěchů  

v novém roce 2021 přeje všem svým 
členům, spolupracovníkům, sponzo-
rům a příznivcům výbor ZO Svazu 

postižených civilizačními chorobami. 

Děkujeme našim zákazníkům  
a obchodním partnerům za spolupráci  

v uplynulém roce 2020 a do nového roku 
2021 přejeme všem mnoho štěstí, zdraví, 

osobních a pracovních úspěchů. 

Děkujeme našim obchodním partnerům 
za projevenou přízeň v roce 2020 

 a s přáním všeho nejlepšího v roce 2021 
se těšíme na další spolupráci. 

Radostné prožití vánočních svátků  
a mnoho osobních i pracovních úspěchů 
v novém roce 2021 Vám přeje personál  

a obyvatelé Domu pokojného stáří  
sv. Anny, Velká Bystřice. 

Hodně spokojenosti, pohody  
a štěstí v novém roce 2021 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 

Bystřice. 







Kino Velký Týnec přeje čtenářům 
Bystřických novin vše dobré  

do dalšího roku 2021.
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DALŠÍ
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ

Horka nad Moravou
www.autovrakhorka.cz

Ekologická likvidace vozidel,
šrotování autovraků,

vystavení dokladu o likvidaci vozidla,
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755 

 e-mail: zochjiri@seznam.cz

Bystřické noviny č. 12/2020, vychází 4. 12. 2020. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. 
Tel.: 585 351 371, e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Skálová, 

Petr Nakládal. Náklad 350 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 21. 12. 2020. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna.
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům.

REKLAMA



PF 2021
(ondřejská koleda)

PŘEJEME VÁM VŠECKO PĚKNÝ, 
HODNĚ ZDRAVI, ŽÁDNY KLEPNY.

SNIHO VELKÓ ČEPICO,
VE SKLEPĚ TRNKOVICO,

TAK DO ROKA DOČKÁME,
NA NOVÉ SI POČKÁME!


