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Vážení spoluobčané,
v minulých letech bylo vždy alespoň 

trošku cítit, že prázdniny jsou klidněj-
ším obdobím, lidé odpočívají, čerpají 
dovolené a nastává tak trochu „okur-
ková sezóna“. U nás ve Velké Bystřici 
jsou ale letošní prázdniny ve znamení 
velkých investic. Už jsem se setkal 
i s názorem, že si „radnice“ před komu-
nálními volbami nadbíhá voličům a 
snaží se získat co nejvíce příznivců. 
Takovým názorům se musím jen smát 
a možná trochu i bránit. Na většinu 
akcí, které právě realizujeme, se nám 
podařilo získat podporu z dotačních 
prostředků EU již v průběhu let 2012 
a 2013. Takto schválené dotace mají 
jasně stanovený účel využití, čerpání 
finančních prostředků i harmonogram 
dokončení akce a vyúčtování dotace. 
Od termínu schválení dotace je potřeba 
celý projekt připravit do fáze realizace. 
Tento proces představuje zpracování 
prováděcí projektové dokumentace, 
vyřízení stavebního povolení a výběr 
dodavatele podle platné legislativy. 

Pokud si někdo myslí, že dotace 
„padají z nebe“ samy, mám tady jeden 
čerstvý příklad, kolik práce a příprav je 
třeba věnovat a jak dlouho je i přes naše 
zkušenosti a jindy vysokou úspěšnost 
někdy třeba bojovat o podporu. První 
žádost o dotaci na Kulturní dům Na-
dační, ještě z prostředků státního roz-
počtu ČR, jsme připravili v roce 2003. 
Bohužel ani opakovaná žádost v roce 
2004 nepřinesla úspěch. Celý projekt 
jsme proto přepracovali a připravili 
novou žádost do Společného regionál-
ního operačního programu (SROP), což 
byl předchůdce nynějších strukturálních 
fondů EU. Bohužel zase nic. Pak se 
objevil dlouho očekávaný Regionální 
operační program (ROP) Střední Mora-
va a s ním nová šance. Bylo deklarová-
no, že v ROPu bude docela dost peněz. 
Chtěli jsme je co nejlépe a nejvíce vyu-
žít, proto jsme se rozhodli zpracovat 

návrhy tří architektů a uspořádat anketu 
občanů v rámci Lidového roku 2007 na 
vítězný návrh. Vyhrál návrh ing. arch. 
Otty Schneidera s novou přístavbou do 
náměstí a s patrem zkušeben nad sálem. 
Bohužel jsme zase neuspěli. Důvodem 
byl velký přetlak žádostí a body nám 
také sebrala existence komerční restau-
race Nadační. Další pokus v další výzvě 
ROPu s přepracovaným projektem 
(zase bez zkušeben J) byl znovu neú-
spěšný, protože bylo podáno 12 x více 
projektů než mohlo být uspokojeno. 
Další výzvy z ROPu už jsme se bohužel 
nedočkali, tak jsme museli projekt 
předělat a pokusit se získat dotaci ale-
spoň na úsporná energetická opatření 
v rámci Operačního programu životní 
prostředí (OPŽP). První pokus v loň-
ském roce byl ještě neúspěšný, ale 
přepracovaná letošní žádost konečně 
slavila v OPŽP úspěch! Takže po dlou-
hých cca 10 letech žádání a sedmi poku-
sech o zajištění financování budeme 
v příštím roce konečně realizovat pro-
jekt Rekonstrukce a dostavba KD Na-
dační. Dotace bude sice „jen“ na zatep-
lení a výměnu oken, přesto je to cca 3,1 
mil. Kč z celkového odhadovaného 
rozpočtu 14 mil. Kč. 

Operační program životní prostředí 
(OPŽP) je vůbec jedním z posledních 
dotačních titulů v rámci plánovacího 
období EU 2007-2013, kde ještě zbývají 
finanční prostředky k dočerpání. Kolega 
místostarosta v minulém úvodníku psal 
o instalaci solárních panelů a okrasné 
zahradě na DPS sv. Anny. V mezidobí 
jsme se ještě dozvěděli, že kromě KD 
Nadační byl podpořen i projekt mikrore-
gionu Bystřička, který řeší nakládání 
s bioodpady. V rámci tohoto projektu 
budou ještě na podzim dodány pro 
potřeby občanů a obcí mikroregionu 
Bystřička kompostéry a kontejnery na 
zeleň. Celkové náklady projektu jsou 
cca 5 mil. Kč, výše dotace dosahuje 
90 %. U nás ve Velké Bystřici se bude 
jednat o 200 ks kompostérů určených 
pro domácnosti a 14 kontejnerů pro 
obec. Během měsíce září oznámíme, 

kde se zájemci o kontejnery můžou 
hlásit a jak budeme řešit 10% spoluúčast 
(u kompostérů se jedná o cca 300,- Kč). 
Samozřejmě že přednost budou mít ti, 
kdo se přihlásili již v loňském roce, kdy 
se dělalo dotazníkové šetření.

V loňském zářijovém úvodníku jsem 
informoval o tom, že zastupitelstvo 
města se prozatím rozhodlo pozastavit 
rekonstrukci hotelu Zámek. Bylo to 
v době, kdy definitivně skončil před-
chozí provozovatel hotelu, firma Abi-
tron s.r.o., která dohodou ukončila 
koncem června 2013 nájemní smlouvu 
a město nechtělo riskovat zahájení 
stavebních prací bez jistoty dalšího 
provozovatele. Dotace totiž neznamená 
jen příjem financí, ale také pětiletou 
povinnost hotel provozovat a plnit 
smluvní podmínky dotace (obsazenost 
hotelu, pracovní místa apod.). Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o naši nejvý-
znamnější historickou památku, která 
vévodí nově zrekonstruovanému Zá-
meckému náměstí, byla pro nás předsta-
va prázdného chátrajícího zámku vel-
kým strašákem. I proto se město roz-
hodlo založit společnost Hotel Zámek 
Velká Bystřice (HZVB) s. r. o. a právě 
tato firma získala dotaci z ROP Střední 
Morava ve výši téměř 8 milionů korun. 
Získání dotace byl první krok, ale zajiš-
tění spolufinancování rekonstrukce 
a následné provozování bylo ještě těžší. 
Takto náročnou rekonstrukci nemohl 
rozpočet města zvládnout a čerpat vyso-
ký úvěr jsme nechtěli. Po zpracování 
analýz a několika variant řešení bylo 
rozhodnuto pro HZVB s.r.o. hledat 
strategického partnera a investora, 
případně hotel prodat. Zastupitelstvo 
města schválilo takto připravené návrhy 
řešení. Prodej se nedařil a možná i tro-
chu štěstí nám po delší době konečně 
přihrálo vážného investora. A nastalo 
další kolo složitých jednání a ladění 
čísel, nebylo to vůbec jednoduché. 
Zájemcem o odkoupení menšinového 
podílu v Hotelu Zámek s.r.o. byla spo-
lečnost Hotel Tenis a.s. z Prostějova. Po 
několika měsících oťukávání, vyjedná-

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

KINOAMFÍK
  8. srpna – český film
29. srpna – filmové rozloučení 

s prázdninami

Na srpen pro vás připravujeme v našem amfiteátru dvě 
páteční projekce filmů. Na četná přání budete mít nejprve 
možnost vybrat jeden z pětice oblíbených českých filmů. 
V samotném závěru srpna chystáme film pro děti 
a mládež na rozloučenou s prázdninami.

Pro svůj oblíbený film budete moci jako vždy hlasovat 
v anketě na bystřických webových stránkách. Zvolený 
film bude oznámen na webových stránkách, na plakátech 
a v hlášení místního rozhlasu.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Jiří Žáček – Jak počítají koťata

písničky pro děti - Pavel Jurkovič dodal hudbu, 
Jiří Žáček verše a Stanislav Duda ilustrace

… román pro ženy
Lisa See – Dívky ze Šanghaje

po bankrotu musí otec obě dcery prodat nápadníkům
z Kalifornie, čeká je nebezpečná cesta z Číny 
a neznámá budoucnost

…kriminální román 
Robert Galbraith – Volání kukačky

soukromý detektiv vyšetřuje smrt mladé modelky 
- detektivní román od autorky Harryho Pottera 

KNIHOVNA v době letních prázdnin
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno
Dovolená: 11. – 16. srpna 2014

Telefon: 728 175 687

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Létajívé myšák

Odpovídalo 45 dětí a z 33 správných odpovědí 
byla vylosovna Klára Adlerováá

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.
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vání a hledání kompromisních řešení 
byl připraven prodej podílu a jeho reali-
zace se stihla do konce roku 2013. Ne-
dílnou součástí těchto jednání byla 
i otázka rekonstrukce zámku, její finan-
cování a dohoda o finančním podílu 
společníků na rekonstrukci. Celkové 
řešení situace kolem HZVB s.r.o. bylo 
za posledních několik let jedno z nejná-
ročnějších. 

Výsledek našeho společného snažení 
můžete již v září vyzkoušet sami. 
Během Lidového roku bude omezeně 
fungovat restaurace, následně bychom 
chtěli uspořádat ve spolupráci s provo-
zovatelem prohlídku hotelu pro veřej-
nost a 19. září 2014 bude Hotel Zámek 
hostit první velkou společenskou akci – 

Babí léto na Zámku. Pozvánka je 
v tomto čísle bystřických novin nebo 
i na webu provozovatele: 
http://www.hotel-zamek.cz/. 

Přes prázdniny jsme také realizovali 
několik drobnějších investičních akcí 
ve škole. Děti se mohou těšit na nově 
zrekonstruovanou učebnu fyziky a che-
mie, na staré budově jsou nové šatny 
a nové podlahové krytiny ve vstupních 
prostorách. Současně se v rámci akce 
Centrem Velké Bystřice čistou nohou, 
II. etapa podařilo před školou realizovat 
několik parkovacích míst, což doufám 
výrazně zlepší dopravní situaci před 
školou. V plném proudu je také přístav-
ba 2 oddělení MŠ Zámecká. Správa 
silnic Olomouckého kraje ve spolupráci 

s městem nákladem více než 4 mil. Kč 
provede opravu opěrné zdi, zábradlí 
a veřejného osvětlení v úseku od pohos-
tinství Kovárna po zdravotní středisko. 
Spoluúčast města na této akci bude cca 
200 tis. Kč a práce budou zahájeny 
v měsíci září 2014. 

Samozřejmě nejen investicemi žije 
Velká Bystřice… Přes prázdniny si 
myslím mohl užít skoro každý (Hanác-
ké pupek světa, Woodstock, několik 
promítání v amfiteátru, Den mikroregi-
onu Bystřička, hasičská zábava, letní 
Bílý kámen, sportovní turnaje v areálu 
Na Letné atd…), ale na komentáře 
už v dnešním úvodníku není prostě 
místo J. 

Marek Pazdera

Městský informační servis

I N F O R M A C E 
o konání zastupitelstva města Velká Bystřice 

Městský úřad Velká Bystřice v souladu 
s ustanovením § 93 odst. 1 zákona 

č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, informuje o konání zasedání 

zastupitelstva města Velká Bystřice

v pondělí 15. září 2014  v 18:00 hod. 

Svoz komunálního Svoz bio Sběrné místo
odpadu odpadu Kapitulní ulice

10. 9. 2014 4. 9. 2014 13. 9. 2014

24. 9. 2014 18. 9. 2014 4. 10. 2014

8. 10. 2014 2. 10. 2014

22. 10. 2014 16. 10. 2014

30. 10. 2014

Svoz odpadů září – říjen 2014

27. 9. 2014 sběrová sobota 

na velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad 
u Zámeckých sklepů ve Velké Bystřici 

v době od 8:00 - 11:30 hod. 

wDo velkoobjemového odpadu patří: matrace, koberce, 
linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré 
oděvy, boty apod.

wDo nebezpečného odpadu patří zejména :olejové auto-
mobilové filtry, plechovky a zbytky barev, monočlánky, 
autobaterie, zářivky, znečištěné lahve a sklo od chemikálií, 
zbytky přípravků na hubení škůdců, zbytky postřiků, staré 
léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, hadry 
znečištěné barvami,oleji a vazelínou, obaly od sprejů, 
televizory, radia, ledničky, domácí spotřebiče, opotřebo-
vané pneumatiky.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 12. 6. 2014 
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí. 

Volby do zastupitelstva Města Velká Bystřice se uskuteční 
v pátek 10. října 2014 od 14:00 hod do 22:00 hod. a v sobotu 
11. října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod. v Masarykově 
základní škole ve Velké Bystřici. 

Právo volit do obecních zastupitelstev je kromě zletilých 
státních občanů ČR s trvalým pobytem na území ČR přiznáno 
pouze:
lstátnímu občanu členského státu EU;
lkterý alespoň druhý den voleb do zastupitelstev obcí 

dosáhne věku nejméně 18 let.
lje v obci přihlášen k trvalému pobytu.
la na jeho vlastní žádost byl obecním úřadem zapsán do 

dodatku stálého seznamu voličů podle § 28 odst. 1 zákona 
o volbách.
Do zastupitelstva města má právo volit ten volič, který 

je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu ve Velké 
Bystřici.
Překážkou ve výkonu volebního práva do zastupitelstev 
obcí (tedy nemožnost volit):
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 

výkonu trestu odnětí svobody
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 

ochrany zdraví lidu
d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-

li to plnění povinností  z této služby vyplývajících, nebo 
služba vojáka z povolání v zahraničí. 

Představení kandidátů pro volby do zastupitelstva 
Města Velká Bystřice bude ve Velkobystřických novinách, 
které vyjdou 26. 9. 2014. 

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V
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Mezinárodní cvičení 
AMPLE STRIKE 2014

Ve dnech 3. - 15. září 2014 bude 
probíhat společné letecké cvičení pří-
slušníků Armády České republiky 
s armádami členských států NATO.

Intenzivní výcvik bude probíhat ve 
dnech 8. - 12. září 2014. 

Letouny budou primárně startovat 
a přistávat na letecké základně Sedlec, 
Vícenince u Náměště nad Oslavou.

Součástí cvičení jsou ostré střelby na 
leteckých střelnicích Vojenských výcvi-
kových prostorech Libavá a Boletice. 
Během cvičení se budou letouny pře-
vážně pohybovat nad Olomouckým, 
Jihočeským krajem a krajem Vysočina.

Armáda se omlouvá za zvýšenou 
hlukovou zátěž v průběhu cvičení 
Ample Strike 2014. 

Poděkování
Chtěla bych touto cestou 

poděkovat všem, kteří se přišli 
rozloučit s mým manželem 
panem Ottou Bechníkem. 

Zvlášť upřímné poděkování 
bych chtěla věnovat panu 

Mgr. Ivu Slavotínkovi, který se 
rozloučil jménem celé rodiny.

Bechníková Ludmila

EUROKLÍČ
Vážení přátelé, 

držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, 
diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, 
lidé trpící roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, Grohnovou 
chorobou, močovými dysfunkcemi 
a rodiče dětí do tří let, můžete získat 
zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktiv-
ně do projektu EUROKLÍČ V OLO-
MOUCKÉM KRAJI, který realizuje 
Národní rada osob se zdravotním pro-
středím ČR pod záštitou Ministerstva 
dopravy ČR a za finanční podpory 
Olomouckého kraje a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní 
projekt, který už více než čtvrt století 
pomáhá lidem se sníženou schopností 
pohybu ve vyspělých evropských 
zemích. Projekt byl oceněn titulem:
"Nejvýznamnější počin roku 2007" 
v kategorii vybavení čerpacích stanic 
a dalších veřejně přístupných objektů. 
K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostup-
nost veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení (např. výtahů, 
svislých a schodišťových plošin apod.) 
osazených jednotným Eurozámkem. 
Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, 
u nás je již osazeno přes 650 míst (např. 

na úřadech, nádražích, čerpacích stani-
cích, v obchodních centrech apod.)
Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý 
držitel  průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabe-
tici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé 
trpící roztroušenou sklerózou, Parkin-
sonovou chorobou, Grohnovou choro-
bou, močovými dysfunkcemi, který má 
bydliště v Olomouckém kraji. Je nutné 
předložit občanský průkaz a průkaz TP, 
ZTP či ZTP/P - u těch, kteří nejsou 
držiteli průkazů, bude do "Evidenční 
karty Euroklíče" napsáno, že patří do 
některé z cílových skupin. 

Euroklíč si mohou dlouhodobě 
zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřed-
nictvím Sítě mateřských center. 

Po telefonické domluvě vydá 
Euroklíč terénní sociální pracovnice 
Města Velká Bystřice p. Jaroslava 
Kaczorová 604 374 777 na Městském 
úřadě ve Velké Bystřici. 

Přišli jste o práci a nemáte z čeho žít? 
Nemáte někoho blízkého, který by vám 
pomohl? 

Celý život jste pracoval v jedné firmě a 
pak jste dostal výpověď pro nadbyteč-
nost. Jste v evidenci uchazečů o zaměst-
nání, práci si hledáte, ale vzhledem k 
Vašemu věku Vás nikdo nechce. K 
tomu ještě nemáte nikoho, kdo by Vám 
mohl pomoci. Nyní ještě čekáte posled-
ní podporu v nezaměstnanosti, ale co 
bude dál? Z čeho budete žít? 
Víte, že existují sociální dávky, které 
slouží k úhradě nákladů za jídlo a byd-
lení? Jedná se o dávky pomoci v hmot-

KINOAMFÍK
  8. srpna – český film
29. srpna – filmové rozloučení 

s prázdninami

Na srpen pro vás připravujeme v našem amfiteátru dvě 
páteční projekce filmů. Na četná přání budete mít nejprve 
možnost vybrat jeden z pětice oblíbených českých filmů. 
V samotném závěru srpna chystáme film pro děti 
a mládež na rozloučenou s prázdninami.

Pro svůj oblíbený film budete moci jako vždy hlasovat 
v anketě na bystřických webových stránkách. Zvolený 
film bude oznámen na webových stránkách, na plakátech 
a v hlášení místního rozhlasu.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Jiří Žáček – Jak počítají koťata

písničky pro děti - Pavel Jurkovič dodal hudbu, 
Jiří Žáček verše a Stanislav Duda ilustrace

… román pro ženy
Lisa See – Dívky ze Šanghaje

po bankrotu musí otec obě dcery prodat nápadníkům
z Kalifornie, čeká je nebezpečná cesta z Číny 
a neznámá budoucnost

…kriminální román 
Robert Galbraith – Volání kukačky

soukromý detektiv vyšetřuje smrt mladé modelky 
- detektivní román od autorky Harryho Pottera 

KNIHOVNA v době letních prázdnin
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno
Dovolená: 11. – 16. srpna 2014

Telefon: 728 175 687

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Létajívé myšák

Odpovídalo 45 dětí a z 33 správných odpovědí 
byla vylosovna Klára Adlerováá

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.
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KULTURAKULTURA

1. 9.
Libavá - Zahájení školního roku,

vítání prvňáčků
Tršice - Vítání prvňáčků

  5.-7. 9.
Velká Bystřice - Lidový rok (Folklorní festival)

  6. 9. 
Bystrovany - Tenisový turnaj
Přáslavice - Diskotéka 

  6.-7.9.
Tršice - Tršické hody

  7. 9. 
Velká Bystřice - J.M.I.T.Cup (turnaj v házené mužů)

  9. 9.
Doloplazy - Zahájení cvičebního roku 2014/2015 

(TJ Sokol)
10. 9. 

Velká Bystřice - Ivan Ženatý – koncert (ŘK kostel)
11. 9.

Tršice - Zájezd s důchodci
13. 9. 

Bystrovany - Nohejbalový turnaj

14. 9.
Velká Bystřice - LO Haná Cup (turnaj v házené – starší 

dorost)
17. 9. 

Velká Bystřice - Kouzelník RENO (kouzelnická show)
19. 9. 

Velká Bystřice - Ples na Zámku
20. 9. 

Mrsklesy - Hledání skřítka Podzimníčka
21. 9.

Doloplazy - Pohádkový les
27. 9. 

Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií a objektů
27.-28. 9.

Doloplazy - Obnova Staré Vody
27.-29. 9.

Velká Bystřice - Podzimní výstava ovoce a zeleniny
28. 9. 

Velká Bystřice - Hudební pásmo s Valérií Zawadskou 
- Bystřické selské trhy

Tršice - Podzimní výstava ovoce a zeleniny

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – září 2014

né nouzi. Tyto dávky vyplácejí Úřady 
práce (v Olomouci na ulici Vejdovského 
988/4). Žádost si musíte podat v místě 
trvalého bydliště. Je důležité vědět, že 
nárok na dávky nelze vyplatit zpětně, 
ale od prvního dne měsíce, kdy jste 
žádost podali (např. když podáte žádost 
dne 31. 1. 2014, nárok na dávku máte za 
měsíc leden 2014).
Mezi dávky pomoci v hmotné nouzi 
patří: příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení, mimořádná okamžitá 
pomoc. 
Příspěvek na živobytí je základní dáv-
ka pomoci v hmotné nouzi, která řeší 
nedostatečný příjem osoby/společně 
posuzovaných osob. Okruh společně 
posuzovaných osob je dán zákonem 
o životním a existenčním minimu. V zá-
koně o pomoci v hmotné nouzi jsou 
uvedeny bližší informace o poskytnutí 
této dávky. (Pozn. v příštím článku se 
více dozvíte o druhé a třetí dávce – viz 
výše.)
Mohu mít nějaký majetek, když 
žádám o tyto dávky? 
Při nároku na tuto dávku se zkoumají 
Vaše majetkové poměry (zda máte 
movitý či nemovitý majetek, finanční 
prostředky, stavební spoření, kapitálové 

životní pojištění a jiné). Často se lidé 
obávají, že bude po nich požadován 
prodej bytu, kde bydlí, což není pravda! 
I prodej automobilu po Vás nemusí být 
požadován, jestliže se automobilem 
dopravujete k lékaři, dopravujete děti 
do školy apod. 
Jakou roli hraje vyživovací povinnost 
při podání žádosti o tyto dávky? 
Při nároku na dávku se dále zkoumá, 
zda máte uplatněnou vyživovací povin-
nost. Nový občanský zákoník upravuje 
vyživovací povinnost: mezi manžely, 
mezi rodiči a dětmi, mezi rozvedenými 
manžely, mezi potomky a předky a dále 
výživné a úhradu některých nákladů 
neprovdané těhotné ženě nebo matce. 
Pokud jste tedy matka samoživitelka 
a nepožadujete po otci dítěte výživné, 
může nastat problém při vyřizování 
dávek pomoci v hmotné nouzi. Častým 
příkladem také bývá zletilý nezaopatře-
ný student, který studuje vysokou školu 
a nežije s rodiči. I tento student, pokud 
by si žádal o dávky pomoci v hmotné 
nouzi, by si měl uplatnit vyživovací 
povinnost (žádat o výživné od rodičů).
Jaké příjmy budou „sociálku“ zají-
mat? 
Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od 

Vašich příjmů. Příjmy, které se (ne)za-
počítávají, jsou uvedeny v zákoně o ži-
votním a existenčním minimu. Některé 
příjmy se nezapočítávají v plné výši, 
např. příjem ze závislé činnosti se zapo-
čítává z 70% a podpora v nezaměstna-
nosti nebo rekvalifikaci z 80%. Při 
podání žádosti se zkoumají příjmy za 3 
předchozí měsíce od podání žádosti. 
Nejvýhodnější je podat si žádost v měsí-
ci, kdy o nějaký příjem přijdete nebo je 
velice nízký. 

Pokud se potřebujete na něco bližšího 
zeptat, obraťte se od pondělí do pátku 
na:
DLUHOVOU PORADNU CHARITY 
OLOMOUC, Wurmova 5, 779 00 
Olomouc
Email: skp@olomouc.charita.cz, 
Web: www.olomouc.charita.cz, 
Tel.: 585 203 102 
Adéla Adámková, koordinátorka: 
739 249 223, Eva Koblihová, sociální 
pracovnice: 736 764 804
Služby jsou zdarma! Můžete zaslat 
SMS s prosbou o zavolání a my Vám 
zavoláme zpět.

Zpracovala: Eva Koblihová

5. října 2014 v 18:00 - galeriezet Velká Bystřice

Martina Schulmeisterová – klavír   Jan Schulmeister – housle   Kamil Žvak – violoncello
Program: Felix Mendelssohn-Bartholdy, Leoš Janáček, Camille Saint-Saens, 
Antonín Dvořák a Robert Schumann, 

Vstupné 50 Kč, děti zdarma

Petrof piano trio
Astor Piazzola,

Pozvánka 
na 

říjen

Pozvánka 
na 

říjen

KINOAMFÍK
  8. srpna – český film
29. srpna – filmové rozloučení 

s prázdninami

Na srpen pro vás připravujeme v našem amfiteátru dvě 
páteční projekce filmů. Na četná přání budete mít nejprve 
možnost vybrat jeden z pětice oblíbených českých filmů. 
V samotném závěru srpna chystáme film pro děti 
a mládež na rozloučenou s prázdninami.

Pro svůj oblíbený film budete moci jako vždy hlasovat 
v anketě na bystřických webových stránkách. Zvolený 
film bude oznámen na webových stránkách, na plakátech 
a v hlášení místního rozhlasu.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Jiří Žáček – Jak počítají koťata

písničky pro děti - Pavel Jurkovič dodal hudbu, 
Jiří Žáček verše a Stanislav Duda ilustrace

… román pro ženy
Lisa See – Dívky ze Šanghaje

po bankrotu musí otec obě dcery prodat nápadníkům
z Kalifornie, čeká je nebezpečná cesta z Číny 
a neznámá budoucnost

…kriminální román 
Robert Galbraith – Volání kukačky

soukromý detektiv vyšetřuje smrt mladé modelky 
- detektivní román od autorky Harryho Pottera 

KNIHOVNA v době letních prázdnin
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno
Dovolená: 11. – 16. srpna 2014

Telefon: 728 175 687

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Létajívé myšák

Odpovídalo 45 dětí a z 33 správných odpovědí 
byla vylosovna Klára Adlerováá

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.
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Pozvánka na 24. ročník 
Lidového roku

Mnozí z vás jsou již zvědaví, co vám 
nabídneme v letošním festivalu Lidový 
rok. Zájem o vystoupení na Lidovém 
roku ze strany souborů je veliký a tak je 
výběr limitovaný možnostmi městské 
pokladny, podporou našich politických 
zástupců, pod jejichž záštitou se festival 
koná a především štědrostí našich spon-
zorů. Těm všem bych rád touto cestou 
poděkoval a doufám, že nás budou 
podporovat i v budoucnosti.

Ale teď k jednotlivým souborům. Při 
výběru souborů se vždycky snažím najít 
takové soubory, které jsou svým způso-
bem výjimečné a dokáží našim nároč-
ným návštěvníkům festivalu nabídnout 
neotřelý pohled na zpracování lidových 
motivů. V programu dětských souborů 
uvidíme Handrláček z Kunovic. Tento 
soubor vychovává dorost pro dospělé 
kunovické soubory, které jsou uznávané 
ve folklorním světě pro svou nápaditost 
a profesionalitu. Soubor Perníček při 
ZUŠ v Pardubicích patří mezi nejlepší 
dětské soubory Čech. Soubor navštívil 
řadu zemí všech kontinentů a je také 
nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 

2013. Soubor Olšinka zastupuje region 
Orlové a Těšínského Slezska, ležící na 
pomezí Moravy a Polska. Z Valašska 
k nám dorazí soubor Malý Radhošť, 
který zazářil na poslední soutěži dět-
ských souborů. Soubor má za sebou 
několik vítězství v této soutěži a může-
me se těšit na jejich nová vystoupení. 
Samozřejmě se představí domácí sou-
bory Čekanka a Krušpánek. 

V sobotu večer vás chci pozvat na 
vystoupení Bratislavského souboru 
Všetečníci. Členové souboru jsou býva-
lí tanečníci a tanečnice špičkových 
slovenských folklorních souborů, znají 
dokonale regionální charakteristiky 
jednotlivých tanečních prvků a dokáží 
je, společně s prvky ostatních tanečních 
žánrů, přetavit ve skutečně zábavnou 
podívanou. Proto vám doporučuji, 
abyste si jejich vystoupení nenechali 
ujít! Kromě jejich souboru se ve večer-
ním programu představí kostarický 
soubor Grupo de Proyección Folklórica 
Güitite, folklorní soubor  Grifon ze 
Slovinska a domácí soubory Haná 
a Kanafaska, které s mírně veselou 
nadsázkou zatančí mexické tance El 
Jarabe tapatio a Los Machetes. Soubor 
Güitite je z Kostariky a tvoří jej žáci 

taneční školy v San José. Soubor nám 
ukáže nádherný a barevný folklor střed-
ní Ameriky, ve kterém se úžasným 
způsobem mísí charakter tanců původ-
ních indiánských obyvatel Kostariky 
s tanci španělských kolonistů. Slovin-
ský soubor Grifon předvede tance a 
písně z okolí Celje a Žalce.

V nedělním programu ještě uvidíme 
soubor Cifra z Uherského Hradiště, 
který prezentuje folklór z Dolňácka, 
Luhačovického Zálesí a Kopanic, 
folklorní soubor seniorů Olšany, pre-
zentující Orlovsko a Těšínské Slezsko, 
Klas Kralice z Hané, domácí Mladou 
Hanou, Kanafasku a Hanou, soubor 
Valašský vojvoda z Frýdku Místku a za 
pozornost stojí i vynikající uskupení 
s názvem Český lidový soubor, který při 
své práci vychází z taneční školy 
Miloše Vršeckého a prezentuje regiony 
České Horácko, Polabí, Chodsko a 
Doudlebsko.

Na závěr nedělního programu zopa-
kují svá vystoupení soubory Güitite 
z Kostariky a soubor Grifon ze Slo-
vinska.

Doufám, že se vám soubory budou 
líbit a přeji příjemnou zábavu.

Josef Langer, autor pořadů

Město Velká Bystřice zve na koncert

Ivan Ženatý – housle
středa 10. září 2014 v 19.00 hodin

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, V. Bystřice
Program:

Heinrich Ignaz Franz Biber: Passacaglia pro sólové housle
Béla Bartók: Ciaccona pro sólové housle
Johann Sebastian Bach: Ciaccona pro sólové housle

– přestávka –
Eugène Ysaÿe: Sonáta pro sólové housle, op.27, č.1, Grave, Fugato, 

Allegretto poco scherzoso, Finále con brio
Niccolò Paganini: Variace "Nel cor piú non mi sento" pro sólové housle

Vstupné 100,- Kč, důchodci 50,- Kč, děti zdarma.

Město Velká Bystřice zve na hudební pásmo

„Básně s flétnou“

VALÉRIE ZAWADSKÁ – mluvené slovo
Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Jaroslav Seifert

LENKA KOZDERKOVÁ – flétna
C. Ph. E. Bach – Sonáta a moll
G.Ph. Telemann – Fantasie č. 8 e moll
C. Debussy – Syrinx
L. Kozderková – Variace na vlastní téma

neděle 28. září 2014 v 18.00, Husův sbor, Velká Bystřice
Valérie Zawadská se narodila ve Šternberku, od dětství se věnuje recitaci a divadlu. Je absolventkou DAMU, od 1. ledna 1994 je na volné noze. Pracuje pro 
rozhlas, televizi, film a v dabingu. Na Mezinárodní konzervatoři Praha učí jevištní řeč, umělecký přednes a herectví.

Lenka Kozderková je absolventkou státní konzervatoře v Ostravě a Janáčkovy Akademie Múzických umění v Brně. Vedla létnové kurzy, spolupracovala na 
divadelních představeních, je pedagogem na Mezinárodní konzervatoři v Praze a Mezinárodních interpretačních kurzech na Zbraslavi. 

Vstupné  100,- Kč, důchodci 50,- Kč, děti zdarma.
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KNIHOVNA v době letních prázdnin
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno
Dovolená: 11. – 16. srpna 2014

Telefon: 728 175 687

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Létajívé myšák

Odpovídalo 45 dětí a z 33 správných odpovědí 
byla vylosovna Klára Adlerováá

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.
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Město Velká Bystřice ve spolupráci se členy Svazu zahrádkářů 
zve v rámci cyklu akcí Hanácký rok v Bystřici o svatováclavské 
neděli

BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
28. září 2014 od 8 do 12 hodin, Zámecké náměstí
Naposledy v tomto roce můžete nakoupit masné i mléčné 
výrobky, ovoce, zeleninu, květiny, sladké i slané pečivo,
výrobky z medu, koření, košíkářské zboží, nejrůznější dobroty.

PODZIMNÍ VÝSTAVA
OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
27. - 29. 9. 2014, spolková místnost radnice
sobota 27. 9. od 13 do 17 hodin
neděle 28. 9. od 9 do 17 hodin
pondělí 29. 9. od 8 do 12 hodin

Výstavní vzorky se budou vybírat ve čtvrtek 26. září 
od 15 do 18 hodin v prostorách výstavy.

.

KOUZELNÍK  

RENO
Zábavná kouzelnická show 

pro děti z MŠ i ZŠ i pro ty, 

které do školky nechodí.

středa 17. září 2014

Kulturní dům Nadační 
9.00 – MŠ 10.00 – ZŠ

Vstupné 40,- Kč

Vernisáž výstavy 
fotografií a objektů
Antonín Kanta (fotografie)

Miroslav Štěpánek (objekty)
sobota 27. září 2014 v 17.00 h.

galeriezet Velká Bystřice

Výstava potrvá do 25. 11. 2014.

12. 9. pátek NOE Produkce: USA
19.30 hod. Vidina smrtící záplavy pronásleduje Vstupné Kč 50,-
138 minut Noema, proto staví svoji archu pro Přístupný od 12 let

záchranu rodiny. V hlavní roli R. Crowe.Dobrodružný.

19. 9. pátek LÁSKA, SOUDRUHU Produkce: ČR, Nor.
19.30 hod. Romantická komedie na pozadí studené Vstupné Kč 50,- 
108 minut války. Přístupný od 12 let

26. 9. pátek BONY A KLID 2 Produkce: ČR.
19.30 hod. Krimikomedie. V hl. roli R. Skamene, Vstupné Kč 50,-
90 minut J. Potměšil, V. Jeníková.... Přístupný od 12 let

Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – odkaz 
KULTURA A SPORT

Prodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. 
Po celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

Kuličkiáda

Velký Týnec - ZÁŘÍ

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… z české literatury
Ivan Kraus – Má žena a jiné živly 

laskavé a humorné povídky o manželství a rodině

… román pro ženy
Marcela Serran – Deset žen

osudy žen, které vyprávějí o svých problémech, 
trápeních i nadějích své terapeutce i ostatním ženám

…kriminální román 
Tess Gerritsen – Poslední na řadě

z touhy po penězích je Justine McClellanová 
schopná zavraždit i dítě – další případ detektiva 
Jane Rizzoliové

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00
12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Út-Čt 12.15 - 16.45

KINOAMFÍK
  8. srpna – český film
29. srpna – filmové rozloučení 

s prázdninami

Na srpen pro vás připravujeme v našem amfiteátru dvě 
páteční projekce filmů. Na četná přání budete mít nejprve 
možnost vybrat jeden z pětice oblíbených českých filmů. 
V samotném závěru srpna chystáme film pro děti 
a mládež na rozloučenou s prázdninami.

Pro svůj oblíbený film budete moci jako vždy hlasovat 
v anketě na bystřických webových stránkách. Zvolený 
film bude oznámen na webových stránkách, na plakátech 
a v hlášení místního rozhlasu.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Jiří Žáček – Jak počítají koťata

písničky pro děti - Pavel Jurkovič dodal hudbu, 
Jiří Žáček verše a Stanislav Duda ilustrace

… román pro ženy
Lisa See – Dívky ze Šanghaje

po bankrotu musí otec obě dcery prodat nápadníkům
z Kalifornie, čeká je nebezpečná cesta z Číny 
a neznámá budoucnost

…kriminální román 
Robert Galbraith – Volání kukačky

soukromý detektiv vyšetřuje smrt mladé modelky 
- detektivní román od autorky Harryho Pottera 

KNIHOVNA v době letních prázdnin
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno
Dovolená: 11. – 16. srpna 2014

Telefon: 728 175 687

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Létajívé myšák

Odpovídalo 45 dětí a z 33 správných odpovědí 
byla vylosovna Klára Adlerováá

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.
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Hanácké Woodstock
2. srpna 2014

KINOAMFÍK
  8. srpna – český film
29. srpna – filmové rozloučení 

s prázdninami

Na srpen pro vás připravujeme v našem amfiteátru dvě 
páteční projekce filmů. Na četná přání budete mít nejprve 
možnost vybrat jeden z pětice oblíbených českých filmů. 
V samotném závěru srpna chystáme film pro děti 
a mládež na rozloučenou s prázdninami.

Pro svůj oblíbený film budete moci jako vždy hlasovat 
v anketě na bystřických webových stránkách. Zvolený 
film bude oznámen na webových stránkách, na plakátech 
a v hlášení místního rozhlasu.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Jiří Žáček – Jak počítají koťata

písničky pro děti - Pavel Jurkovič dodal hudbu, 
Jiří Žáček verše a Stanislav Duda ilustrace

… román pro ženy
Lisa See – Dívky ze Šanghaje

po bankrotu musí otec obě dcery prodat nápadníkům
z Kalifornie, čeká je nebezpečná cesta z Číny 
a neznámá budoucnost

…kriminální román 
Robert Galbraith – Volání kukačky

soukromý detektiv vyšetřuje smrt mladé modelky 
- detektivní román od autorky Harryho Pottera 

KNIHOVNA v době letních prázdnin
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno
Dovolená: 11. – 16. srpna 2014

Telefon: 728 175 687

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Létajívé myšák

Odpovídalo 45 dětí a z 33 správných odpovědí 
byla vylosovna Klára Adlerováá

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.
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Den Hodina Kategorie Soupeři

PŘÍPRAVNÉ TURNAJE

30. 8. 2014 8.00 ml. žáci, st. žáci přípravný turnaj – SMVB CUP (obě haly)

31. 8. 2014 9.00 ml. žáci, st. žáci přípravný turnaj – SMVB CUP (obě haly)

7. 9. 2014 8.30 muži přípravný turnaj – J.M.I.T. CUP

14. 9. 2014 8.30 st. dorost přípravný turnaj – LO HANÁ CUP

MISTROVSKÉ ZÁPASY SEZÓNY PODZIM 2014/JARO 2015

6. 9. 2014 9.00 ml. žáci B SK Velká Bystřice B – STM Olomouc 2003

10.30 ml. žáci A SK Velká Bystřice A – STM Olomouc 2002

12.00 st. žáci SK Velká Bystřice – STM Olomouc B

13.30 st. žačky SK Velká Bystřice – Otrokovice

20. 9. 2014 10.30 ml. žáci A SK Velká Bystřice A – Centrum Haná

12.00 st.žáci SK Velká Bystřice – Centrum Haná

13.30 ml.dorost SK Velká Bystřice – Polanka

15.30 st. dorost SK Velká Bystřice – Polanka

17.30 muži SK Velká Bystřice – Polanka

21. 9. 2014 14.00 st.žačky SK Velká Bystřice – Holečkova Olomouc

16.00 ženy SK Velká Bystřice – Karviná

Začátky utkání mohou být upřesněny formou plakátů nebo hlášení MěR.

HÁZENÁ Rozpis domácích zápasů SK Velká Bystřice (hala Na Letné) PODZIM 2014 – září
SPORT

Potěšující je zjištění, že když jsme v roce 2012 zahájili tuto akci, 
mezi prvními dětmi, které zdárně absolvovaly celou trasu, byla 
i tehdy sedmiletá Gabriela Drgová z Přáslavic. Letos se vypravi-
la na tuto trasu s maminkou znovu a z dětských účastníků ji 
zvládla jako první. Gratulujeme! Dalších 23 šikovných dětí 
celou čtyřicetipětikilometrovou trasu zdolalo vlastními silami 
a 5 dětí na přídavných sedačkách. 

Odpolední atmosféru plnou očekávání na vylosování výherce 
letu balonem doplňovala hasičská dechovka a následující vy-
stoupení skupiny AG Flek. V 19.30 hod. v amfiteátru Zámec-
kého parku vylosoval senátor Ing. Martin Tesařík šťastného vý-
herce, kterým se stal Josef Skála z Velké Bystřice. Gratulujeme! 

Ve večerním programu vystoupili starostové mikroregionu 
Bystřička a jejich seskupení Los Mikros Bystřičkos sklidilo 
u obecenstva svým temperamentním vystoupení v ohnivém špa-
nělském rytmu zasloužený úspěch. K vidění bylo nejen zkrocení 
zuřivého býka vyfukujícího páru z nozder, ale také společné 
taneční vystoupení pravých španělských metres s charismatický-
mi kytaristy. Závěr večera patřil taneční zábavě.

Všechny obce regionu Bystřička v rámci veřejné cyklistické 
jízdy navštívilo celkem 204 cyklistů, z nichž nejstaršímu účast-
níkovi z Citova bylo 77 let. Ostatních přibližně 500 cyklistů si 
zpříjemnilo sobotní den kratším výletem. Novinkou letošní jízdy 
byl nově zbudovaný úsek cyklostezky vedoucí z Doloplaz do 
Tršic. 

-mžb-

Den regionu Bystřička spojený 
s veřejnou cyklistickou poznávací 

jízdou regionem Bystřička
Za chladného letního rána se ve sportovním areálu v Bystro-

vanech sešlo přibližně 60 cyklistů, aby odstartovali 3. ročník 
cyklojízdy regionem Bystřička, který se konal v sobotu 16. srpna 
2014. Každý z účastníků si trasu regionem mohl zvolit sám a 
nastoupit na ni na některém ze tří cyklookruhů podle náročnosti 
a své kondice. Účastníci cyklojízdy obdrželi mapku, na kterou 
sbírali razítka na jedenácti určených stanovištích v jednotlivých 
obcích regionu Bystřička. Za absolvování celé trasy obdrželi 
návštěvníci občerstvení zdarma, byli zařazeni do slosování o let 
balonem, který věnoval senátor Ing. Martin Tesařík a měli volný 
vstup na Den regionu Bystřička s kulturním programem, jehož 
odpolední atmosféru ozvláštnila hasičská dechovka.

První účastník cyklojízdy pan Marek Metelka z Velkého 
Újezdu dorazil co cíle přesně v 11.58 hod., v těsném závěsu za 
ním pak pan Josef Stibor z Kokor a pan Jiří Tichý z Hluboček. 
V průběhu letošního ročníku veřejné cyklojízdy jsme zazname-
nali nepříjemné zranění na úseku červené cyklotrasy, konktrétně 
ve směru z Velkého Újezdu do Velké Bystřice. Devětadvacetiletý 
účastník si při spurtu do kopce nepříjemně zhmoždil levé stehno 
pádem z kola, ale hrdinně dojel do cílového místa, kde byl 
následně ošetřen. I přes střídavě laděné počasí a chladný vítr 
jsme zaznamenali vzrůstající počet účastníků na kole s dětmi. 

Vítěz Starostové

KINOAMFÍK
  8. srpna – český film
29. srpna – filmové rozloučení 

s prázdninami

Na srpen pro vás připravujeme v našem amfiteátru dvě 
páteční projekce filmů. Na četná přání budete mít nejprve 
možnost vybrat jeden z pětice oblíbených českých filmů. 
V samotném závěru srpna chystáme film pro děti 
a mládež na rozloučenou s prázdninami.

Pro svůj oblíbený film budete moci jako vždy hlasovat 
v anketě na bystřických webových stránkách. Zvolený 
film bude oznámen na webových stránkách, na plakátech 
a v hlášení místního rozhlasu.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Jiří Žáček – Jak počítají koťata

písničky pro děti - Pavel Jurkovič dodal hudbu, 
Jiří Žáček verše a Stanislav Duda ilustrace

… román pro ženy
Lisa See – Dívky ze Šanghaje

po bankrotu musí otec obě dcery prodat nápadníkům
z Kalifornie, čeká je nebezpečná cesta z Číny 
a neznámá budoucnost

…kriminální román 
Robert Galbraith – Volání kukačky

soukromý detektiv vyšetřuje smrt mladé modelky 
- detektivní román od autorky Harryho Pottera 

KNIHOVNA v době letních prázdnin
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno
Dovolená: 11. – 16. srpna 2014

Telefon: 728 175 687

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Létajívé myšák

Odpovídalo 45 dětí a z 33 správných odpovědí 
byla vylosovna Klára Adlerováá

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.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

Velkobystřické noviny vydává Město Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 00299651. 1x měsíčně. 9. číslo vychází 29. 8. 2014. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

REKLAMAREKLAMA

l  Prodám starší obytný přívěs, garážovaný, pojistné na 
rok 2014 zaplaceno.  Cena 15.000,- Kč. Tel.: 606 437 918

l  Prodáme rozkládací sedací soupravu, materiál hnědý 
mikroplyš v kombinaci s dřevem. Cena 500,- Kč. 
Tel.: 606 437 918 

l  Společnost Čerozfrucht s.r.o. s provozovnou ve Velké 
Bystřici přijme mistry na baličku.  Požadujeme minimálně 
SOU vzdělání, samostatnost, zodpovědnost, trestní bezú-
honnost, schopnost vedení kolektivu, vysoké pracovní 
nasazení, dobrý zdravotní stav, znalost  práce s PC. Praxe 
v oboru vítána. Znalost programu SAP a průkaz řidiče NV 
či VZV výhodou. Životopisy prosím zasílejte na e-mail 
personalni@ceroz.com. Možnost nástupu ihned.

l  Společnost Čerozfrucht s.r.o. s provozovnou ve Velké 
Bystřici přijme větší počet skladových dělníků. 
Požadujeme samostatnost, zodpovědnost, trestní bezúhon-
nost, dobrý  zdravotní stav, průkaz řidiče NV či VZV výho-
dou. Možnost nástupu ihned. Životopisy prosím zasílejte 
na email personalni@ceroz.com.

l  Společnost Čerozfrucht s.r.o. s provozovnou ve Velké 
Bystřici přijme pracovníka na pozici - údržbář. 
Požadujeme vzdělání technického zaměření,  trestní bezú-
honnost, dobrý zdravotní stav, znalost mechaniky strojů, 
minimálně 2 roky praxe v běžné údržbě. Průkaz  NV nebo 
VZV a vyhláška § 50 výhodou.  Životopisy prosím zasílej-
te na email personalni@ceroz.com. Možnost nástupu 
ihned.

KINOAMFÍK
  8. srpna – český film
29. srpna – filmové rozloučení 

s prázdninami

Na srpen pro vás připravujeme v našem amfiteátru dvě 
páteční projekce filmů. Na četná přání budete mít nejprve 
možnost vybrat jeden z pětice oblíbených českých filmů. 
V samotném závěru srpna chystáme film pro děti 
a mládež na rozloučenou s prázdninami.

Pro svůj oblíbený film budete moci jako vždy hlasovat 
v anketě na bystřických webových stránkách. Zvolený 
film bude oznámen na webových stránkách, na plakátech 
a v hlášení místního rozhlasu.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Jiří Žáček – Jak počítají koťata

písničky pro děti - Pavel Jurkovič dodal hudbu, 
Jiří Žáček verše a Stanislav Duda ilustrace

… román pro ženy
Lisa See – Dívky ze Šanghaje

po bankrotu musí otec obě dcery prodat nápadníkům
z Kalifornie, čeká je nebezpečná cesta z Číny 
a neznámá budoucnost

…kriminální román 
Robert Galbraith – Volání kukačky

soukromý detektiv vyšetřuje smrt mladé modelky 
- detektivní román od autorky Harryho Pottera 

KNIHOVNA v době letních prázdnin
Půjčovní doba – změna v úterý:

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út Zavřeno Pá Zavřeno
Dovolená: 11. – 16. srpna 2014

Telefon: 728 175 687

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU 
ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Létajívé myšák

Odpovídalo 45 dětí a z 33 správných odpovědí 
byla vylosovna Klára Adlerováá

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.


