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Ohlédnutí…
Bylo pro mě velkou ctí, když jsem 

dostala příležitost napsat úvodník do 
Velkobystřických novin. Při jeho psaní 
zažíván zvláštní pocit, je za mnou 40 let 
práce na úřadě, končím s lidmi, se kte-
rými jsem měla skvělý kolektiv, dobře 
se mi pracovalo.  

Tajemnicí jsem se stala 1. 1. 1999, 
kdy jsem po svém předchůdci Jardovi 
Košovi přebírala funkci.

Bystřická radnice měla velkou výho-
du nebo štěstí na zaměstnance. Bývá 
zvykem, že si nové vedení vybere k so-
bě své zaměstnance. Ve Velké Bystřici 
tomu tak nebylo a myslím si, že k dobru 

věci. Každé čtyři roky při změně vedení 
- po volbách - panovaly pořád stejné 
obavy, zda budou padat hlavy. Jak se 
říká a je pravdou: "zastupitelstvo, rady a 
starostové aneb politici  se mění - dobrý 
úředník zůstává...". A ocenili to nastu-
pující starostové, protože jak zastupite-
lé, tak starosta pochopili, že úředník 
musí být schopný znát dokonale svou 
práci a realizovat rozhodnutí a záměry 
rady a zastupitelstva, ale přitom se 
vyznat ve spleti zákonů a nařízení a řídit 
se jimi.

Úředník je v každodenním styku 
s lidmi, jsme na malém městečku, kde 
se všichni známe a mým krédem bylo, 
aby občan odcházel z úřadu spokojen 
s vyřízením záležitosti, pro kterou při-
šel, nebo alespoň informován, jak svůj 

problém vyřešit. Samozřejmě se to 
pokaždé nepodařilo, ale ve většině pří-
padů si troufnu říci, že občané byli 
spokojeni. 

Velkou výhrou pro naši radnici 
posledních 12 roků bylo to, že byl zvo-
len starosta, který si na „vlastní kůži“ 
vyzkoušel práci úředníka, prošel povin-
nou zkouškou odborné způsobilosti a 
zná dokonale úřad. Co na závěr?

Občanům v nadcházejících volbách 
přeji dobrou ruku, aby správně, bez 
jakýchkoliv emocí, volili své zástupce 
v samosprávě městečka na další čtyři 
roky. Co nejvíce přeji všem ? Hlavně 
pevné zdraví, dobrou náladu, pohodu 
a porozumění. Vždyť život je krásný, 
ale také rychle utíká….

Jana Drábková 

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

Městský informační servis

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Velká 
Bystřice  podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů

Volby do zastupitelstva města Velká Bystřice  se uskuteční :
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v přízemí budovy Masarykovy základní 
a mateřské školy Velká Bystřice, 8. května 67 pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Na Boudě, Nádražní I, Nádražní II, ČSA,  Kozinova, Tovární, 
Týnecká, Zámecká, Zámecké náměstí, Za parkem, Na Letné, 
Bří Mikolášků, Kopaniny, Pod lesem, Pivovarská, Olo-
moucká, Na Vyhlídce, Kapitulní, Na Vyhlídce, Lošovská, 
Svatokopecká.

ve volebním okrsku č.2
je volební místnost v přízemí budovy Masarykovy základní 
a mateřské školy Velká Bystřice, 8. května 67 pro voliče 
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
8. května, Svésedlická, Husova, Hliník, Hřbitovní, 
Křížkovského, Loučná, Havlíčkova, Jiráskova, Mlýnská, 

P O Z V Á N K A
V pátek 24. října 2014 v 16.00 hodin

se u pomníku T. G. Masaryka na nádvoří
Masarykovy základní školy a mateřské školy

ve Velké Bystřici uskuteční pietní akt
u příležitosti 96. výročí vzniku ČSR.

Širokou veřejnost zve

Ing. Marek Pazdera, 
starosta města

Jana Pospíšila, Na Svobodě, Kollárova, Příční, Bratrská, 
Vyšehradská, Vrtov, Žižkova, Ohrada, Nad Skálou, U Pekár-
ny, U Konírny.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.
Ve Velké Bystřici dne 19. 9. 2014

Ing. Marek PAZDERA, starosta města

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

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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Aktivní volební právo (právo volit)
1)Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce  za 

předpokladu, že jde o 
A) státního občana ČR, který

- alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech,
druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,

- je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě
Praze přihlášen k trvalému pobytu,  

a 
B) státní občan jiného státu, který

- v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý
den voleb, dosáhl věku min. 18 let,

- je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě
 Praze přihlášen k trvalému pobytu 

- a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zásady hlasování 
Každý volič hlasuje osobně; zastoupení není přípustné. 

Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují 
v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

Povinností voliče je po příchodu do volební místnosti 
prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky. 

Totožnost a státní občanství prokáže volič: 
lstátní občan ČR 

- platným občanským průkazem; "Potvrzení o občan-
ském průkazu" vydávané v důsledku ztráty, odcize-
ní...atd. v žádném případě nenahrazuje občanský prů-
kaz voliče nebo platným cestovním pasem České repub-
liky,  

lcizinec (tj. státní občan členského státu EU) - průkazem 
o povolení k pobytu. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství 

České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož obča-
né jsou oprávněni volit na území České republiky (tj. státní 
občanství členského státu EU), nebude mu hlasování umož-
něno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové 
volební komise úřední obálku (opatřenou kulatým úředním 
razítkem městského úřadu). Na žádost voliče mu okrsková 
volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlaso-
vací lístek jiný.

Voliče - občana ČR, který není zapsán ve výpisu ze stálé-
ho seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu 
ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hla-
sování. 

Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, 

důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. 

V takovém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování.

Informace k hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí 
Způsob hlasování

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků 
(zástěně).

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno.
Na hlasovacím lístku může volič označit:
xv rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandi-

dáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, 
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních 
stran; 

xkřížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty 
volební strany, nejvýše jednu volební stranu; zároveň 
může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samo-
statných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené 
kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, 
kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být 
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v 
pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany 
uvedeni v jejím sloupci. 
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední 

obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. V územ-
ně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze  
volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územ-
ně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlav-
ního města Prahy a hlasovací lístek pro volby do zastupitel-
stva městského obvodu nebo městské části do jedné úřední 
obálky. 

Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do 
tohoto prostoru, komise hlasování neumožní. 

Narození:Narození:

Liliana Černá 29. 8. 2014
Veronika Kufriková 10. 9. 2014

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jana Zbořilová 14. 8. 2014 
Jitka Novotná 24. 8. 2014 
Miluša Tandlerová 5. 9. 2014 
Miroslav Neumann   8. 9. 2014

V
V
V
V

Kompostéry 
Mikroregion Bystřička uspěl v žádostech o dotaci na dodá-

ní kompostérů pro občany. Podmínkou získání kompostéru 
do výpůjčky je sepsání "Smlouvy o výpůjčce a darování". 

K sepsání je potřebné předložit občanský průkaz a parcelní 
číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn. 

Vzhledem k tomu, že v dotazníkové anketě v roce 2013 
projevilo zájem získat kompostér 80 občanů Velké Bystřice, 
vyzýváme proto zejména tyto zájemce, aby se co nejdříve 
dostavili na Městský úřad Velká Bystřice k sepsání smlouvy 
(MěÚ Velká Bystřice, I. patro, dv.č. 15) a to v termínu do 
15. 10. 2014, jinak budou kompostéry nabídnuty dalším 
zájemcům. Limit je omezen 200 ks kompostérů.   

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

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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Husův sbor ve Velké Bystřici 
opět pořádá humanitární sbírku 

pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. 

Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela, a to 
ve středu 8. a ve čtvrtek 9. října 2014 

od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.
Věci, které vybíráme:

☑ Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení

☑ Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky

☑ Kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, 
peněženky, pásky)

☑ Záclony, závěsy, deky, peřiny, polštáře

☑ Hračky, spací pytle, knihy

☑ Školní a sportovní potřeby

☑ Boty 

☑ Dioptrické brýle

☑ Nádobí – talíře, hrníčky, nože, příbory

☑ Funkční domácí spotřebiče

Drobný nábytek

Věci, které opravdu brát nemůžeme:

☐ Vše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé

☐ Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, 
počítače)

Vše v igelitových pytlích. V případě problému s dovozem 
sběru rádi pomůžeme.

S pozdravem Hana Šebíková, tel: 605 970 982

☑

Spouštění nových webových stránek města 
V nejbližších dnech budou spuštěny nové webové stránky 

města. Ty přinesou lepší orientaci a informační hodnotu nejen 
občanům, ale také stále rostoucímu počtu turistů. Novinkami 
jsou např. virtuální prohlídka města a cyklotras nebo série 
prezentačních videí z mikrovrtulníku-dronu, které připravu-
jeme. 

Webové stránky města jsou rozděleny do pěti sekcí Turista 
– Občan – Aktuality – Podnikatel – Média. V sekci Turista 
jsou umístěny informace pro návštěvníky města. V sekci 
Občan naleznete informace z městského úřadu, úřední desku, 
důležitá telefonní čísla, Velkobystřické noviny apod. V sekci 
Aktuality najdete hlášení rozhlasu, kalendář akcí, bystřický 
videožurnál a můžete se zde přihlásit pro zasílání aktualit 
mailem. Všichni z vás, kteří momentálně dostáváte pravidel-
ná hlášení rozhlasu ze sekretariátu radnice, budete nadále 
dostávat hlášení rozhlasu, ale od jiného odesilatele, tj. vyge-
nerované z našich webových stránek. Informace pro podnika-
tele se nacházejí v sekci Podnikatel. Sekce Média obsahuje 
složky jako např. Fotogalerie, kde jsou umisťovány vybrané 
fotografie z našich akcí, takže pokud se některé z akcí nestih-
nete osobně zúčastnit, můžete se seznámit s jejím průběhem 
právě ve fotogalerii nebo z bystřického videožurnálu ze sekce 
Aktuality. 

Ještě bych upozornila na zápatí webu, kde najdete výběr 
nejčastěji navštěvovaných rubrik, do kterých se dostanete na 
přímý proklik nebo ikonu facebooku, která je provázána na 
FB stránky Kulturního a informačního centra Velká Bystřice.

Nové webové stránky města budou ve zkušebním třímě-
síčním provozu. Budete-li k nim mít podstatnou připomínku, 
zašlete ji prosím na kontaktní e-mail: kic@muvb.cz nebo 
info@muvb.cz Mgr. Martina Žbánková

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU 
Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepotřebných elektrospotřebičů před své domy jako obvykle, el. odpad 

a železo odděleně. Větší kusy (kotle, boilery, myčky, pračky a různé konstrukce) po dohodě vyneseme. 
Kontakt: 731 913 327 p. Čepelák, 604 180 602 p. Šperka K.

Do sběru patří i boilery, pračky, myčky, ledničky, sporáky, TV, mikrovlnky, fény a ostatní drobný elektroodpad.
                        Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

provedou hasiči v sobotu 18. října od 8 hod.

KULTURA

4. 10.
Velká Bystřice - Joyce Hurley a Joe After Trio (koncert) 
Svésedlice - Svésedlický MIX

  5. 10.
Velká Bystřice - Petrof Piano Trio (koncert)
Přáslavice - Výstava ovoce a zeleniny 

11. 10. 
Přáslavice - Vítání občánků 

12. 10.
Velká Bystřice - Drakiáda

17. 10.
Velký Újezd - Večerní pochod (38. ročník)
17.-18. 10. 

Velká Bystřice - Podzimní bazárek (MC Bublinka)
27. 10.

Doloplazy - Lampionový průvod
28. 10. 

Velký Újezd - Lampionový průvod
31. 10.

Velká Bystřice - Dušičková pobožnost
Mrsklesy - Lampionový průvod

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička
září 2014 Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice 

zvou na 

PETROF PIANO TRIO

Martina Schulmeisterová – klavír
Jan Schulmeister – housle
Kamil Žvak – violoncello

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Leoš Janáček, 
Camille Saint-Saens, Robert Schumann, Astor 
Piazzola a Antonín Dvořák.

Vstupné 50,- Kč, děti zdarma.

koncert

neděle 5. října 2014 v 18.00
„galeriezet“, Zámecké nám., V. B.

Program:

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

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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Město Velká Bystřice zve na koncert

Vstupné v předprodeji 120,- Kč, na místě 150,- Kč.
Předprodej od 16. 9. 2014 v KIC Velká Bystřice 

a IC Olomouc. 

Joyce Hurley je všestranně hudebně nadaná zpě-
vačka, klavíristka a skladatelka, původem z Chica-
ga, do Česka zajíždí už poněkolikáté. Ve svém proje-
vu a tvorbě mísí prvky standardního jazzu, popu, 
rocku i latinskoamerické a klasické hudby.

jazz ballads * pop-jazz * swing * blues * soul

 

JOYCE HURLEY

 (USA)

 &

 JOE AFTER TRIO

 (ČR)

SOBOTA 4. ŘÍJNA 2014 V 19.00 HODIN
VELKÁ BYSTŘICE, KULTURNÍ DŮM NADAČNÍ

Pozvání na výstavu

Cukrárna 
"GALERIE”

Otevřeno: Po - Ne 9 - 19 hod.
Výstava potrvá do 31. října 2014

Tomáš Lenoch

Blízká setkání

v dokumentárních fotografiích

DRAKIÁDA 

Velká Bystřice neděle
12. října 2014 

od 13.00 hodin
Hliník – u hřbitova

Letošní Banjo se vzpomínkou na Michala Tučného

Chladná tmavá rána nám již pár dní nemilosrdně připomí-
nají, že léto je minulostí a zase se blíží čas, kdy většina z nás 
alespoň občas uvítá možnost prožít něco hezkého pěkně 
v teple. Jednu z takových příležitostí nabídne jako tradičně 
Bystřické banjo, tentokrát v sobotu 8. listopadu. Konat se 
bude tradičně ve stařičkém bystřickém kulturáku a při té 
příležitosti máme dobrou zprávu. Vše nasvědčuje tomu, že se 
sejdeme v těchto zubem času značně poznamenaných prosto-
rách naposledy, protože pokud se nestane nic mimořádného, 
měl by náš kulturák do příštího Banja projít tolik očekávanou 
rekonstrukcí. 

Kdo bude mít tedy letos možnost rozvířit na Banju napo-
sledy prach na pódiu, pamatujícím všech předchozích XV. 
ročníků?

Předně to bude dcera Michala Tučného Michaela, která 
zazpívá ty nejznámější skladby legendy české country hudby, 
svého otce Michala Tučného, za doprovodu skupiny Fešáci. 
Ti jako hosté ukončí svým téměř dvouhodinovým koncertem 
s názvem „Tam u nebeských bran“ letošní Banjo. Zazní písně 
Poslední kovboj, Tam u nebeských bran, Pověste ho vejš, 
Cesty toulavý, Všichni jsou už v Mexiku, samozřejmě Paní 
má se má, Šéfe, Buráky ...   

Této bystřické premiéře ale bude samozřejmě předcházet 
hlavní program – tradiční přehlídka kapel hrajících tramp-
skou, folkovou, country a bluegrass muziku. Letos se vám 
představí bruntálská bluegrassová kapela Arrest, zavítá k nám 
už ne zdaleka ortodoxně jednostranně na bluegrass zaměřená 
kapela BG Styl, dále countryová kapela Bonneville ze Šum-
perka, opět rádi uslyšíme Domino i brněnskou trampskou 

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   
POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!

Přehlídka trampských,country, bluegrassových a folkových  skupin

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

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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skupinu F.T.Prim a z Přerova tentokrát dojede tramp-folková 
kapela Špunt. Samozřejmostí je účast vítěze loňského Banja 
– folkové Švédovy trojky z Moravského Krumlova.

Detailněji vám všechny pozvané interprety představíme 
v příštím čísle VBN. Dnes máte jediný úkol, zapsat si do 
svého kalendáře, že v sobotu 8. listopadu odpoledne a večer 
můžete strávit „odpolední směnu“ v přátelském prostředí 
naplněném krásnou hudbou. Budete-li chtít mít své místo 

jisté a ušetřit na vstupném nemalý peníz, nečekejte a zakupte 
vstupenku v Kulturním a informačním centru na Zámeckém 
náměstí. Vstupenky budou v předprodeji od 30. září za cenu 
120 Kč, v den konání za 160 Kč, děti do 15 let zdarma. 
Rezervace je možná na telefonu 734 236 502, vstupenky je 
nutno vyzvednout do tří pracovních dnů.

                                                                                                                                                           
MS BAND

Úspěšný 
XXIV. LIDOVÝ ROK

Letošní Lidový rok díky kvalitnímu 
programu i překrásnému počasí doslova 
trhal divácké rekordy. V sobotu vše 
zahájila krásná a milá vystoupení dět-
ských souborů. Večerní program rozjela 

slovenskými lidovkami v poprocko-
vém hávu kapela Hrdza. Bouře smíchu 
divákům v našlapaném amfiteátru způ-
sobili bratislavští Všetečníci.

Opravdovým zlatým hřebem byla 
temperamentní vystoupení milých hos-
tů z daleké Kostariky. V neděli zaujala 
hanácká Dožatá vrcholící „vémlatem“ 
na mlátičce WIKOV. V historickém 

protikladu k ní se zájmu malých i vel-
kých těšil kombajn CLAAS z hospo-
dářství ministra zemědělství Mariana 
Jurečky, který na celou neděli přistál 
v Zámeckém parku. 

Skvělé programy v podání dospělých 
souborů z Moravy, Slezska, Čech, 
Slovinska i Kostariky nádherný víkend 
s folklorem uzavřely.

Malé ohlédnutí za Lidovým rokem ve snímcích Pavla Kolmana. Více fotografií najdete na bystřických webových stránkách.

Připravujeme zájezdové představení skvělé komedie ze současnosti od 
známého komika Jaroslava Sypala se známými herci pražských divadel:

KŠANDA
Nelétej příliš vysoko, všimnou si toho…

Komedie o vzestupu a pádu malého českého človíčka vám zaručeně 
provětrá bránici a zbaví všech podzimních splínů a nemocí, protože 
smích léčí.
Režie: Rostislav Kuba
Hrají: Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Tereza Šefrno-
vá, Rostislav Kuba, Michaela Kuklová, Milan Pitkin, Miroslav Šimůnek 
nebo Petr Jančařík.

Středa 5. listopadu 2014 v 19 hod.,   Kulturní dům Nadační Velká Bystřice 
Vstupné: 200,- Kč (předprodej) / 250,- Kč (na místě). Vstupenky budou v předprodeji od 15. října v IC Velká Bystřice a Olomouc.

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

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… psychologický román
Nicholas Sparks – To nejlepší z nás 

osudy dvou lidí, kteří se kdysi velice milovali, a teď se 
po dlouhých letech znovu setkávají

… pro děti
Vlastimil Vondruška – Fiorella a záhada mrtvého 

netopýra
detektivní dobrodružství čtrnáctileté Fiorelly, dcery
dvorního alchymisty císaře Rudolfa II.

…kriminální román 
Thomas Enger – Instinkt dravce

vyšetřování smrti staré paní v pečovatelském domě se 
prolíná s případem nařčení norské ministryně 
spravedlnosti ze sexuálního obtěžování

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00 Út-Čt 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Telefon: 728 175 687

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

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ O SLADKOU ODMĚNU
V září jsme se ptali na knihu 

Nejznámější bajky
Odpovídalo 28 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovna Nella Kafkováá
Otázky na říjen najdete jako obvykle v knihovně.

3. 10. pátek CVRČEK A SPOL. Produkce: ČR 
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,- 

3. 10. pátek LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ Produkce: USA 
 18:00 hod. Animovaná dobrodružná komedie Vstupné Kč 50,- 
102 minut pro děti. Český dabing. Přístupný 

10. 10. pátek 10 PRAVIDEL, 
JAK SBALIT HOLKU Produkce: ČR

18:00 hod. Komedie je novým snímkem tvůrce Vstupné Kč 50,- 
100 minut diváckých hitů Karla Janáka, Přístupný 

autora filmů Snowboarďáci a Rafťáci. 

17. 10. pátek DĚDICTVÍ 
ANEB KURVASENEŘÍKÁ Produkce: ČR 

19:30 hod. Pokračování známé komedie s Bolkem Vstupné Kč 50,- 
106 minut Polívkou v hlavní roli. Přístupný od 12 let 

24. 10. pátek ZVONILKA A PIRÁTI Produkce: USA 
18:00 hod. Velkolepé dobrodružství o chytré Vstupné Kč 50,- 
78 minut víle Zarině. Rodinný. Český dabing. Přístupný

31. 10. pátek ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ Produkce: ČR 
19:30 hod. Komedie o únosu nevěsty, který se Vstupné Kč 50,- 
77 minut dost nepovedl. Nový snímek Přístupný od 12 let

Jana Hřebejka.

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 - ŘÍJEN

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Základní škola pokračuje v 
mezinárodním partnerství
Masarykova základní škola ve Velké 

Bystřici pokračuje ve spolupráci se 
školami z Itálie, Turecka a Polska. Už 
druhý školní rok se školy vzájemně 
navštěvují a poznávají způsoby výuky 
v jednotlivých zemích, stejně jako kul-
turní zvyklosti a třeba i památky. 

Projekty partnerství, které zastřešuje 
program Comenius, pokládám za velice 
pozitivní. Jak pro učitele, tak pro žáky. 
Pedagogům z naší školy se naskýtá 
možnost navštívit školy v zahraničí, 
získat zkušenosti od svých kolegů z celé 
Evropy a také porovnat naši školu 
s ostatními. Musím přiznat, že v tomto 
porovnání nezaostáváme, naopak, ve 
vybavení školy technikou a pomůcka-
mi, ale i z pohledu neustálého prohlubo-
vání kvalifikace, patříme mezi ty lepší 
v Evropě. 

Cestují také naši žáci. Protože je pro-
gram dotovaný, mají zcela zdarma 
možnost podívat se do zahraničních 
škol. Je to pro ně skvělá příležitost 
prohlubovat jazykové dovednosti, ale 
také důkladněji poznat zvyklosti zemí, 
protože jsou ubytovaní přímo v rodi-
nách tamních žáků. A často se podívají 
na zajímavá místa, na která budou dlou-

ho vzpomínat – navštívili tak například 
tureckou svatbu, mohli se procházet 
uličkami Benátek, důkladně si prohlédli 
výrobnu italských těstovin anebo byli 
hosty na turecké technické univerzitě.

Celý program má také dopad dovnitř 
školy, prakticky do všech předmětů. 
Věnujeme se tématům zdravého život-
ního stylu a zároveň rozvoji komuni-
kačních dovedností. Ve všech zapoje-

ných školách provádíme podobné akti-
vity a poté srovnáváme výsledky. 10. 
října například proběhne ve škole velký 
„vitamínový den“. 

V polovině října se vydá výprava 
z Velké Bystřice do polského městečka 
Rabka-Zdroj. Na oplátku naše bystřická 
škola bude hostit závěrečnou schůzku 
všech partnerů na jaře roku 2015.

Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ 

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

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Náboženská obec Církve československé 
husitské ve Velké Bystřici

Vážení přátelé, sestry a bratři,
zanedlouho budeme navštěvovat místa posledního 
odpočinku našich zesnulých a ve dnech zasvěcených jejich 
památce vděčně vzpomínat na vše, čím se provždy zapsali 
do našich srdcí – na jejich lásku, práci a svědectví víry…

Dovolujeme si vás proto i letos pozvat do shromáždění, 
v němž vzpomeneme všech, jejichž popel je uložen 
v kolumbáriu Husova sboru.

Shromáždění se bude konat v Husově sboru 
v neděli 2. listopadu 2014 v 15.30 hod.

Na shledání se těší Hana Šebíková
duchovní

Mezinárodní den seniorů
Každoročně si  1. října připomínáme mezinárodní den senio-
rů, nejinak je tomu v letošním roce. Mezinárodní den seniorů 
vyhlásila OSN v roce 1998. Zastavme se na chvilku a vzpo-
meňme si na všechny svoje blízké - rodiče, babičky, dědečky 
- a udělejme si hezký den.

Týden  sociálních služeb ČR
Již pošesté se koná v České republice „Týden sociálních 

služeb“ pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR (APSS) a Ministerstva práce a sociálních věcí. 

V české republice působí více jak 2000 poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700000 
klientů. Pracuje zde mnoho zaměstnanců, kteří pomáhají 
řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaruču-
je zachování lidské důstojnosti a ctí individuální potřeby 
klientů.

APSS sdružuje na 922 poskytovatelů, náš domov je jed-

Orlice 2014
Ve dnech 24. - 27. 7. 2014 se uskutečnilo sjíždění 2 úseků 

Divoké Orlice. Zúčastnily se 3 “sokolské” rodiny a jedna 
nesokolská z původně 5-ti nominovaných. Ve čtvrtek 24. 7. 
v podvečer jsme se ubytovali v kempu. Někdo ve stanech, 
někdo v chatce. Večer byla ještě tendence nevodáky lehce 
proškolit, ale nakonec jsme to nechali na reálné situace dru-
hého dne. 

V pátek ráno jsme nafasovali lodě a potřebné vybavení 
a vyrazili. Krásný pohled na 4 posádky a klidnou říčku slibo-
val vytoužený relax. Místy nízká hladina způsobovala škrtání 
lodí o dno a koloběžkový odraz nohou rovněž přišel vhod. 
Břehy už tak vlídně nevypadaly. Přerostlé traviny, větve 
křovin a padlé kmeny ukrývaly mnohdy nebezpečná místa 
s rychlými proudy. Doplnění energie odpočinkem a svačin-
kou probíhalo během plavby na náhodně vybraných jesepech. 
Některé zastávky nabízely i možnost koupání, samozřejmě 
v plovacích vestách. V horkém počasí to přišlo vhod. Voda se 
postupně zklidňovala a po soutoku s Tichou Orlicí jsme si 
užili ten správný “volej” zakončený vodní elekrárnou. Zde se 
lodě přenášejí. Do cíle prvního dne už zbýval jen “kousek”. 
Všichni se s radostí usadili do vodácké restaurace a přes vidi-
telné vyčerpání radostně hodnotili výkony prvního dne. Po 
jídle jsme vyrazili na vlak zpět do kempu.

ním z nich. V rámci této akce proběhne celostátní den otevře-
ných dveří a to 8. 10. 2014  v době 9.00 – 16.00 hod. Tento 
den jste zváni na prohlídku DPS sv. Anny ve Velké Bystřici. 
Více informací o tomto projektu si můžete přečíst na 
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Kamila Šimková

Bilance prvního dne: jedno cvaknutí :-)
Následujíci den už jsme věděli “do čeho jdeme”. Orlice 

nám ve druhém splavovaném úseku ukázala spoustu neko-
nečných zatáček, ve kterých nebylo lehké zvolit správný 
směr proplutí. Jedna se stala prubířskou a další cvak byl na 
světě. Pohotově jsme situaci zvládli. Během osychání jsme se 
kochali na úkor dalších vodáků, kterým se zmíněný meandr 
stával rovněž osudným. Kochali a taky chytali jejich pádla 
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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. 
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Bystřici přijme mistry na baličku.  Požadujeme minimálně 
SOU vzdělání, samostatnost, zodpovědnost, trestní bezú-
honnost, schopnost vedení kolektivu, vysoké pracovní 
nasazení, dobrý zdravotnístav, 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.
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Bystřici přijme větší počet skladových dělníků. 
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VZV a vyhláška § 50 výhodou.  Životopisy prosím zasílej-
te na email personalni@ceroz.com. Možnost nástupu 
ihned.
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Letní Bílý kámen 
úspěšně za námi

V sobotu 30. srpna 2014 se uskutečnil 
4. ročník cykloturistické akce Letní 
Bílý kámen (celkově 25. Bílý kámen 
v historii této akce), pořádaný Auto-
velo-klubem, souborem Haná a městem 
Velká Bystřice. 

Letního Kamene se zúčastnilo cel-
kem 1.304 spokojených cyklistů a turis-
tů. I když nebyl překonán rekordní 
počet z loňského ročníku, byl vytvořen 
nový rekord celoroční. V roce 2014 
vojenský prostor navštívilo celkem 
7.743 zájemců, což je absolutně nejvyš-
ší počet v jedenadvacetileté historii této 
akce.      

Akci letos přálo ideální cykloturistic-
ké počasí - teplota se pohybovala od 
ranních 10°C až po odpoledních 22°C, 
bylo polojasno, ani nakáplo a i na 
náhorní planině evropského rozvodí 
panovalo téměř bezvětří, což je úkaz 
naprosto ojedinělý.

Nedošlo k žádným větším úrazům, 
v roztroušených pelotonech vládla 
absolutní pohoda, protože 140 kilomet-
rů vyznačených tras bylo v porovnání 
s jarními Kameny nesrovnatelně vol-
nějších.

Bohužel i letos se objevilo na trasách 
několik jedinců bez cyklistických při-
leb, kteří přes vstupní stanoviště pronik-
li a riskovali nejen své zdraví, ale 
i nebezpečí, že další Bílý kámen pro 
toto nerespektování nařízení přednosty 
újezdního úřadu nebude povolen.

Kaňkou na jinak velmi zdařilé akci 
byla skutečnost, že libavští sportovci 
nezajistili každoroční občerstvení na 
zámečku Bores a pozorovatelně Velká 

Střelná - pořadatelům o tom zprávu 
nedali a tak se stalo, že o tom nebyli 
včas informováni ani všichni účastníci, 
což potrápilo především turisty.

Nesporným bonusem letošního LBK 
byla nikdy neviděná nadílka hub, ros-
toucích podél projížděných tras. Ka-
pitální hřiby plnily batůžky, brašny 
i improvizovaně zhotovená zavazadla 
mykologických nadšenců, kteří svými 
úlovky obdarovávali pořadatele na 
průjezdních stanovištích.

Orgány vojenské i státní policie 

nezaznamenaly žádná závažná provině-
ní, přednosta vojenského újezdu pplk. 
Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadate-
lům za odvedenou práci a vyslovil sou-
hlas s realizací Jarního Bílého kamene, 
který proběhne v pátek 1. května 2015.

Bližší podrobné informace o průběhu 
této akce jak od přímých účastníků, tak 
i pořadatelů jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách  
www.akcebilykamen.cz. 

Jaroslav Jerry Koš,
 jednatel AVK Velká Bystřice

SPORT

a sudy… Dojezd do cíle se blížil. Po cestě jsme si ještě 
vychutnali sjetí jezu. Pár let už víme, že se jezdí 2 m od pra-
vého břehu. A tak jsme ho zvládli i letos. A hurá do cíle. “Já 
mám pohoduuu” zvolalo jedno z dětí, když se konečně vlevo 
za mostem zakotvilo. Akce se zdařila bez zranění. Úroveň 
jednoduchého kempu všichni zvládli. Vody si nakonec všich-

ni užili do sytosti (s kempem sousedí městské koupaliště). 
Celkové hodnocení 4 hvězdy z 5ti (ta jedna hvězda dolů je 

za málo věšáků ve sprchách :-) )
S dalšími odvážlivci se těšíme napřesrok. Sledujte info 

v sokolovně.
Milan Fait

Svoz komunálního Svoz bio Sběrné místo
odpadu odpadu Kapitulní ulice
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Svoz odpadů září – říjen 2014

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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Den Hodina Kategorie Soupeři

Ne 28.9.2014 16,00 ženy SK Velká Bystřice -  Pardubice

So 4.10.2014 9,00 ml.žáci B SK Velká Bystřice B - ZORA Olomouc

10,30 ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Horka n.M.

12,00 st.žáci SK Velká Bystřice - Horka n.M.

13,30 ml.dorost SK Velká Bystřice - Velké Meziříčí

15,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Olomouc

17,30 muži SK Velká Bystřice - Frýdek-Místek B

Ne 5.10.2014 14,00 st.žačky SK Velká Bystřice - Kunovice

So 18.10.2014 9,00 ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Litovel

10,30 ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Litovel

12,00 st.žáci SK Velká Bystřice - Litovel

13,30 ml.dorost SK Velká Bystřice  - Rožnov p.R.

15,30 st.dorost SK Velká Bystřice  - Rožnov p.R.

17,30 muži SK Velká Bystřice  - Rožnov p.R.

Ne 19.10.2014 16,00 ženy SK Velká Bystřice - HK Ivančice

Ne 2.11.2014 9,00 mini ml. turnaj ve Velké Bystřici

11,00 mini st. turnaj ve Velké Bystřici

14,00 st.žačky SK Velká Bystřice - Lesana Zubří

So 8.11.2014 13,30 ml.dorost SK Velká Bystřice - Litovel

15,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Litovel

17,30 muži SK Velká Bystřice - Hranice B

Ne 9.11.2014 9,00 mini ml. turnaj ve Velké Bystřici

11,00 mini st. turnaj ve Velké Bystřici

So 15.11.2014 hlášenka ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Senice n.H.

13,30 ml.dorost SK Velká Bystřice - KP Brno

15,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Přerov

17,30 muži SK Velká Bystřice - Hlučín

Ne 16.11.2014 14,00 st.žačky SK Velká Bystřice - Zlín B

16,00 ženy SK Velká Bystřice -  Bohunice

So 29.11.2014 13,30 ml.dorost SK Velká Bystřice - Luhačovice

15,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Telnice

17,30 muži SK Velká Bystřice - Lesana Zubří

Ne 30.11.2014 16,00 ženy SK Velká Bystřice - Hodonín

Pozn.: časy utkání mohou být upřesněny formou plakátů nebo relace v MěR

HÁZENÁ Rozpis domácích zápasů SK Velká Bystřice (hala Na Letné) 

PODZIM 2014 – říjen, listopad, prosinec

ROZPIS JIŽ PROBÍHAJÍCÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY
MUŽI - 1.B.tř.B - PODZIM 2014

Velká Bystřice – Zvole 20.09. 16:00 Sobota

Babice – Velká Bystřice 27.09. 16:00 Sobota

Velká Bystřice – Hvozd 04.10. 15:30 Sobota

Jesenec – Velká Bystřice 11.10. 15:00 Sobota

Velká Bystřice – Protivanov 19.10. 15:00 Neděle

Velký Týnec – Velká Bystřice 26.10. 14:30 Neděle

Velká Bystřice – Haňovice 01.11. 13:30 Sobota

Velká Bystřice – Doloplazy 09.11. 13:30 Neděle

Slavonín – Velká Bystřice 16.11. 13:00 Neděle
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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. 
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l  Společnost Čerozfrucht s.r.o. s provozovnou ve Velké 
Bystřici přijme mistry na baličku.  Požadujeme minimálně 
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nasazení, dobrý zdravotnístav, 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.
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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

REKLAMAREKLAMA

l  Kolo skládačku a dámské kolo ¾ zn. LADY dám za 
odvoz. 
776 396 981, 608 135 550.

lNabízíme k pronájmu byt 3+1, 105 m²,  Zámecké 
náměstí, v centru Velké Bystřice.  

    Byt je vybaven kuch. linkou vč. spotřebičů, koupelna 
s vanou a sprchovým koutem, šatna či pracovna, 
parkování u domu. 
Ihned k nastěhování. 
Zájemci o prohlídku volejte 606 451 913. 

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

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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Martin Šípek
M studio nábytku

Nabízí: 

8. května 73, 

Velká Bystřice, 

1. patro 

obchodního domu.

Zakázkovou 
výrobu nábytku,

postele z borovicového 
masivu od 1700 Kč, 
bytové doplňky atd.

Nové vzory vinylových 
2

podlah od 185 Kč za m .

Nové vzory koberců
2od 135 Kč za m .

Kvalitní matrace Gumotex 
od 2990 Kč.

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

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Otto Bechník 27. 7. 2014V

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 zdravotnístav, 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.
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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 zdravotnístav, 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.


