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1. – 24. 11.
Velká Bystřice 

5. 11.
Velká Bystřice

Přáslavice
11. 11.
Přáslavice
12. 11.
Velká Bystřice

Velký Újezd
14. – 21. 11.
Velká Bystřice

19. 11. 
Doloplazy
Přáslavice
Velký Újezd

23. – 25. 11.
Velká Bystřice

● KLÁRA SEDLO: 
NEKONEČNÁ KRAJINA – VÝSTAVA OBRAZŮ
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)

● XXIII. BYSTŘICKÉ BANJO 
(KD Nadační, 16:00 – 23:00)
● HALLOWEEN 

● DEN VETERÁNŮ

● SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI 
(Zámecké náměstí, amfiteátr 15:00 – 19:00)
● DAVID ULIČNÍK: DIALOGY S KRYLEM 
(KD Nadační, 19:30 – 21:00)
● POSLEDNÍ LEČ

● VÝSTAVA REGIONÁLNÍCH TVŮRCŮ
 (orlovna) 

● COUNTRY BÁL
● PŘÁSLAVICKÁ DEVÍTKA 10. ROČNÍK 
● ZLATUŠE KNOLLOVÁ: 
NA SRÍ LANKU PŘES DUBAJ (přednáška)

● PRODEJNÍ VÝSTAVKA SPCCH 
(KD Nadační, 8:00 – 17:00) 
 

SVOZ ODPADŮ LISTOPAD 2022

Bio odpad
(úterý)

Separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)
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● MAREK BATORSKI
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● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, PUNČOVÁNÍ
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Svésedlice
Svésedlice
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Bystrovany
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● LAMPIONOVÝ PRŮVOD
● VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI
● ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
● ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
● FESTIVAL A VÝSTAVA ALTERNATIVNÍ KULTURY
● LAMPIONOVÝ PRŮVOD
● POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
● DIVADLO

Město Velká Bystřice se představilo na brněnském veletrhu GO a Regio-
tour 20. - 23. 10. 2022

Narození:
Kristýna Kultanová, nar. 1. 9. 2022
Vilém Mareš, nar. 13. 9. 2022
Jan Kraus, nar. 19. 9. 2022
Jakub Prokop, nar. 15. 9. 2022
Dorota Goldscheidová, nar. 20. 9. 2022

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Josef Feistl, zem. 28. 9. 2022 ve věku 80 let

Město Velká Bystřice se představilo na brněnském veletrhu GO  
a Regiontour 20. - 23. 10. 2022
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

jak dopadly komunální volby ve Velké Bystřici, jste si mohli pře-
číst již v minulém čísle Bystřických novin. Jako kandidát vítěz-
ného sdružení nezávislých kandidátů “Za příjemný život” bych 
vám chtěl velmi poděkovat za důvěru, kterou jste nám dali. Ve 
volbách jsme získali deset mandátů zastupitelů, což je o jednoho 
více než v posledních volbách. Zvolené zastupitelstvo je téměř 
totožné s tím minulým a je trochu symbolické, že nejstarší zastu-
pitel, který nekandidoval – Mgr. Jaroslav Zavadil, je v novém za-
stupitelstvu nahrazen Ing. Petrem Melničukem, který je naopak 
zastupitelem nejmladším.

V úterý 18. 10. 2022 se sešlo ustavující zasedání nového zastupi-
telstva. Program byl tradiční, volba starosty, místostarosty, členů 
rady a finančního a kontrolního výboru. Výsledek voleb dával 
jasný signál,  kdo bude zvolen starostou města. Podle očekává-
ní byl do čela radnice ve Velké Bystřici zvolen pošesté v řadě 
Ing. Marek Pazdera. Otevřená dlouho zůstávala situace ohledně 
místostarosty. Mezi zvolenými zastupiteli se nenašel kandidát na 
uvolněného místostarostu a já jsem otevřeně signalizoval Marko-
vi Pazderovi, že nebudu chtít pokračovat ve vykonávání funkce 
místostarosty. Měl jsem pocit, že nejsem schopen při svém za-
městnání dávat funkci místostarosty tolik času a energie, kolik 
si její výkon podle mých představ zaslouží. Na rovinu musím 
přiznat, že mě práce místostarosty bavila a dobře se mi spolu-
pracovalo s kolegy z městského úřadu i řediteli příspěvkových 
organizací.

Marek Pazdera má jako starosta mnoho silných stránek, mimo 
jiné schopnost hledat řešení a schopnost se dohodnout. Přišel 
tedy s nápadem rozdělit agendu místostarosty, v rozsahu v jakém 
ji historicky vykonával na plný úvazek Mgr. Ivo Slavotínek, na 
dva neuvolněné místostarosty. Nebudu unavovat podrobnostmi 
zákulisního jednání a rozhodování a přejdu rovnou k výsledku. 
Místostarosty tak byli zvoleni Ing. Jiří Pospíšil a Ing. Martin Sei-
dler. Jirka bude mít na starosti vše související s majetkem města 
a já budu i nadále pracovat v oblasti příspěvkových organizací. 
Oba budeme podle potřeby pomáhat panu starostovi v oblastech, 
za které je zodpovědný on. Ve stávající kanceláři místostarosty 
nás tak budete mít možnost vídat oba dva, většinou střídavě. Vě-
řím, že toto nové rozdělení odpovědností bude funkční a zabez-
pečí takovou výkonnost vedení města, jakou si Velká Bystřice 
zaslouží.

Zastupitelstvo pokračovalo volbou dalších členů rady města. 
Rada je ve Velké Bystřici pětičlenná, starosta a místostarostové 
jsou automaticky členy rady, a tak zastupitelstvo volilo radní dva. 
Jsme rádi, že Ivo Slavotínek přijal náš návrh na pokračování prá-
ce v radě, a spolu s ním i naše kolegyně Mgr. Vendula Švarcová. 
Jiří Pospíšil je tak jediným novým radním, který v radě nahradil 
Kamila Šperku. Kamile, díky moc za veškerou práci, kterou jsi 
pro Velkou Bystřici v radě v uplynulých letech odvedl! Věřím, že 
se na tebe budeme moct spolehnout při práci na zásadních opat-
řeních ohledně informačních technologií města, která nás v nej-
bližším období čekají. Předsedy finančního a kontrolního výboru 
byli zvoleni jejich dosavadní osvědčení představitelé - Ing. Lukáš 
Jakl a Ing. Pavel Kolman a spolu s nimi členové jejich výborů, 

které nominovaly jednotlivé volební strany.  Podle ne-
psaných a ve Velké Bystřici dodržovaných pravidel mají 
v kontrolním výboru většinu zástupci stran, které netvoří 
vítěznou většinu, a je tomu tak i tentokrát.  Již několik 
volebních období zve rada města na svá veškerá jednání 
i předsedy obou výborů a pevně věřím, že v této praxi 
budeme pokračovat. Ustavující zasedání zastupitelstva 
též určilo oddávající na volební období 2022 - 2026. 
Oddávajícími tak budou i nadále Mgr. Lucie Pazderová, 
Mgr. Vendula Švarcová a Petr Nakládal. Starosta a mís-
tostarostové jsou ze zákona oddávajícími automaticky.

Výsledky voleb ve Velké Bystřici chápeme jako mandát 
k pokračování ve směru, jakým jsme město vedli dopo-
sud, a tomu odpovídá i složení zvolených představitelů 
a orgánů města. Velká Bystřice je finančně zdravým  
a aktivním sídlem a má tak vynikající předpoklady  
k dalšímu rozvoji navzdory současné nepříznivé eko-
nomicko-politické situaci. Čtyři roky nového volebního 
období jsou před námi, tak s chutí do toho!

Pro příznivce bruslení mám dobrou zprávu. Naše pro-
počty ukazují, že si můžeme i letos dovolit provozovat 
kluziště na náměstí, aniž by to ohrozilo rozpočet měs-
ta. Nové zastupitelstvo kluziště jednomyslně podpořilo  
a předběžně tak plánujeme, že výstavba kluziště započne 
okamžitě po Svatomartinských slavnostech a pokud vše 
půjde podle našich představ, budeme na Mikuláše brus-
lit! Od nového roku nám významně zdraží elektrická 
energie a tak plánujeme, že budeme kluziště provozovat 
jen do doby, než  jeho provoz začne být se zvyšujícími se 
teplotami nerentabilní. V prvních dvou letech si kluziště 
dokázalo na svůj provoz vždy vydělat a naší cílem je, 
aby to i během této zimy nebylo jinak.

Závěrem bych vás rád osobně pozval na nejbližší akce 
pořádané městem Velká Bystřice. 5. 11. na Bystřické 
banjo, o týden později 12. 11. na Svatomartinské slav-
nosti a na ně navazující večerní koncert Davida Uličníka  
s písněmi a poezií Karla Kryla, pěkně v teple kulturního 
domu Nadační.

Martin Seidler, místostarosta

Na fotografii zleva: Ing. Petr Melničuk, Ing. Pavel Kolman, Ing. Lukáš 
Jakl, Ing. Kamil Šperka, Ing. Pavel Kolman Ph.D., Mgr. Vendula Švarco-
vá, Ing. Martin Seidler, Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Ing. Jiří 
Pospíšil, Ph.D., Mgr. Hana Londová, Jiří Čepelák, Petr Nakládal, Mgr. 
Lucie Pazderová, Martin Šípek
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KULTURA

Tradiční výstava regionálních umělců se koncem 
listopadu otevře v orlovně ve Velké Bystřici. To, jak 
bude letos vypadat a na co se příchozí mohou těšit, 
popisuje v následujícím rozhovoru spolupořadatelka 
akce Marie Plesková. 

Prosím, představte výstavu, o co jde? Jaké umě-
ní nabízí?
Tato výstava je vlastně příležitostí pro všechny, 
kdo rádi malují, ale nemají k tomu akademický titul. 
Mnohdy jsou jejich díla tak zdařilá, že by si jej zaslou-
žili. Stejně tak je to příležitostí pro ty, jimž se stalo 
fotografování velkou zálibou a věnují tomu spoustu 
času.

Jde o regionální umělce. Z jak širokého regionu 
jsou a jak je vybíráte? 
Skutečně jde především o místní umělce, případně 
z nejbližšího okolí, například z Bystrovan, Lošova, 
Přáslavic, Samotišek, Doloplaz a pokud je z Olomou-
ce, tak má většinou vazbu na Velkou Bystřici, třeba 
je to zdejší rodák. Přihlásil se nám ale i starší pán  
z Uničova a několik let vystavoval pěkné obrazy pří-
rody, zátiší a kytice. Rozhodně neodmítáme nikoho, 
kdo má zájem. Návštěvníci ale někdy přicházejí prá-
vě proto, že tvůrce znají nebo ze zvědavosti, protože 
netušili, že jejich soused maluje. 

Letos se koná už 18. ročník, vzpomeňte prosím 
na začátky…. Kde nápad vznikl a proč právě vý-
tvarníci a fotografové?
Ono se sešlo vlastně několik okolností, které na-
konec vyústily v akci, která se stala tradicí. Přispěl  
k tomu můj bratr Petr Juráň, který vytvořil tolik krás-
ných obrazů, že už nebylo, kam je pověsit ani kde 
je skladovat a mě trápilo, že je kromě nejbližší rodi-
ny vlastně nikdo neuvidí. Dalším impulzem bylo, že  
v Bystřici působil jako sbormistr chrámového sboru 
P. Josef Olejník, skladatel duchovní hudby, který byl i 
velkým milovníkem lidových písní. Celou řadu z nich 
upravil pro smíšený sbor a dal souhlas s vystoupe-
ním sboru i na veřejnosti. Rozhodujícím momentem 
však bylo, že se dokončila rekonstrukce orlovny  
a krásný nový sál s jevištěm k akci přímo lákal. Spo-
jili jsme tedy koncert chrámového sboru s výstavou 
obrazů, a kromě bratra se našli další čtyři tvůrci. Akci 
jsme nazvali „Setkání umění“. 

Jaký byl tehdy zájem?
S napětím jsme čekali, zda mezi lidmi zájem bude, 
jestli někdo přijde. Skutečnost pak ale předčila naše 
očekávání, sál byl zcela zaplněný. Bylo to 17. listo-
padu 2004 a sbor akci zahájil státní hymnou ve čtyř-
hlasé úpravě otce Olejníka, což všechny dojalo hned 
v úvodu. Návštěvníci pak nešetřili chválou. Máme 
návštěvní knihu, kde lidé píší o pohlazení na duši  
a krásném prožitku. Původně jednorázově zamýš-
lená akce se nám tak neočekávaně stala tradicí,  
protože se přihlásili další zájemci z řad nejen malířů,  
ale i fotografů. Tady jsme zprvu trochu váhali, 

Bystřická orlovna opět ožije uměním. 
Zaplní ji obrazy a fotografie

ale nakonec jsme souhlasili a od dalšího ročníku už vystavujeme ne-
jen obrazy, ale i fotografie. Obojí zachycuje krásu v určitém okamžiku. 

Vzpomenete i na nějakého umělce, který se Vám vepsal do pa-
měti? 
Mám v paměti téměř všechny, každý mě něčím zaujal. Dokonce si 
pamatuji, kde, který obraz nebo fotografie visely. Někteří vystavují 
opakovaně, samozřejmě vždy nová díla a také můj bratr vystavuje 
po celou dobu a stále mě něčím překvapuje. Vzpomenu ale na paní 
Evu Lužnou, které jsme dali možnost vystavovat několik velmi pěk-
ných obrázků. Jde o paní, která po těžkém úrazu ochrnula, a přesto 
dokázala štětcem, přivázaným k ruce, malovat tak pěkně, že by to jiný 
zdravý nedokázal.     

Jsou výstavy tematické? Jak se za dobu pořádání obsahově vý-
stava stran umění a předkládaných prací proměnila.
Nemáme stanovené téma. Vystavující většinou nemají nějaké zamě-
ření, spíše zkouší jak portréty, tak třeba zátiší či krajinky a podobně  
a stejně tak zkouší různé techniky a bylo by škoda je omezovat. Je to 
pak spíše úkol pro nás, kteří výstavu instalujeme a určujeme umístění 
děl, aby to bylo citlivé a pěkné. 

Jaký bude ten letošní ročník, na co se návštěvníci mohou těšit? 
Kde a od kdy do kdy se výstava koná.
Letos máme přihlášených 9 malířů, 3 fotografy, budou tam ještě vý-
robky drhané a paličkované. Ale to není vše, mají se nám představit 
se svou tvorbou i začínající umělci, žáci malířské školy paní Foreto-
vé. Na vernisáži v neděli 13. listopadu v 16 hodin se nám představí 
krátkým koncertem cimbálová muzika „Parádnica“ a aby toho nebylo 
málo, máme ještě připravenou poezii od pana Jiřího Juráně. Výsta-
va bude ke zhlédnutí ještě celý týden, pondělí, úterý, středa, pátek  
a sobota 15 až 18 hod., ve čtvrtek 17. listopadu a ještě v neděli  
20. listopadu pak od 9 do 17 hod.  Všechny do orlovny srdečně zve-
me! 

 Foto: archiv pořadatele

 18. VÝSTAVA 
   OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ 
   v orlovně ve Velké Bystřici 

    13. – 20. 11. 2022 
 

     Zahájení výstavy 13. 11. 2022 v 16.00 hod.  
     koncertem cimbálové muziky Parádnica a poezií J. Juráně. 

     Srdečně zveme na toto setkání umění! 
                          
       Otevřeno:  po-út-stř-pá-so  15.00 – 18.00 hod., čtvrtek 17. 11. a neděle 20. 11. od 9.00 do 17.00 hod. 
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KULTURA

Tradiční výstava regionálních umělců se koncem 
listopadu otevře v orlovně ve Velké Bystřici. To, jak 
bude letos vypadat a na co se příchozí mohou těšit, 
popisuje v následujícím rozhovoru spolupořadatelka 
akce Marie Plesková. 

Prosím, představte výstavu, o co jde? Jaké umě-
ní nabízí?
Tato výstava je vlastně příležitostí pro všechny, 
kdo rádi malují, ale nemají k tomu akademický titul. 
Mnohdy jsou jejich díla tak zdařilá, že by si jej zaslou-
žili. Stejně tak je to příležitostí pro ty, jimž se stalo 
fotografování velkou zálibou a věnují tomu spoustu 
času.

Jde o regionální umělce. Z jak širokého regionu 
jsou a jak je vybíráte? 
Skutečně jde především o místní umělce, případně 
z nejbližšího okolí, například z Bystrovan, Lošova, 
Přáslavic, Samotišek, Doloplaz a pokud je z Olomou-
ce, tak má většinou vazbu na Velkou Bystřici, třeba 
je to zdejší rodák. Přihlásil se nám ale i starší pán  
z Uničova a několik let vystavoval pěkné obrazy pří-
rody, zátiší a kytice. Rozhodně neodmítáme nikoho, 
kdo má zájem. Návštěvníci ale někdy přicházejí prá-
vě proto, že tvůrce znají nebo ze zvědavosti, protože 
netušili, že jejich soused maluje. 

Letos se koná už 18. ročník, vzpomeňte prosím 
na začátky…. Kde nápad vznikl a proč právě vý-
tvarníci a fotografové?
Ono se sešlo vlastně několik okolností, které na-
konec vyústily v akci, která se stala tradicí. Přispěl  
k tomu můj bratr Petr Juráň, který vytvořil tolik krás-
ných obrazů, že už nebylo, kam je pověsit ani kde 
je skladovat a mě trápilo, že je kromě nejbližší rodi-
ny vlastně nikdo neuvidí. Dalším impulzem bylo, že  
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jestli někdo přijde. Skutečnost pak ale předčila naše 
očekávání, sál byl zcela zaplněný. Bylo to 17. listo-
padu 2004 a sbor akci zahájil státní hymnou ve čtyř-
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Bystřická orlovna opět ožije uměním. 
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krátkým koncertem cimbálová muzika „Parádnica“ a aby toho nebylo 
málo, máme ještě připravenou poezii od pana Jiřího Juráně. Výsta-
va bude ke zhlédnutí ještě celý týden, pondělí, úterý, středa, pátek  
a sobota 15 až 18 hod., ve čtvrtek 17. listopadu a ještě v neděli  
20. listopadu pak od 9 do 17 hod.  Všechny do orlovny srdečně zve-
me! 
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Domácí cukroví, perníčky a ručně vyráběné výrob-
ky nabídne výstava Svazu postižených civilizačními 
chorobami ve Velké Bystřici (ZO SPCCH). Tradič-
ní akce se koná od 23. do 25. listopadu v prvním 
patře Kulturního domu Nadační. Otevřeno bude  
od 8 do 17 hodin. 

„Nabízet budeme ponožky, keramiku, korálky, per-
níčky, cukroví, patchwork a řadu dalších věcí od ši-
kovných lidí. Všichni se na to moc těšíme, akci nepři-
pravují jen naši členové, ale zapojuje se do ní i široké 
okolí,“ říká spoluorganizátorka akce Olga Mečířová. 
O co bývá největší zájem? „To dopředu nikdy neví-
me. Loni to byly velké panenky, takzvané andělky. 
Říkali jsme si, že stojí dost peněz, že je nikdo nekou-
pí, ale nakonec byl o ně obrovský zájem. Kdybychom 
jich měli víc, prodali bychom všechny. Každý rok je 
jiný,“ usmívá se.

Bystřická ZO SPCCH vychází z někdejšího Svazu 
invalidů a aktuálně má dvaapadesát členů. „Bývalo 
nás i přes sto, ale moc nových členů k nám nepři-
chází. Starší už nejsou tak aktivní a mladší nechtějí 
do spolku jít. Výjimkou jsou zájezdy, které pořádáme. 
O ně bývá velký zájem, a to i u nečlenů, kteří s námi 
rádi jedou,“ pousmála se Olga Mečířová. Doplňuje, 
že vstoupit do spolku může i zdravý člověk, smyslem 
organizace je totiž především přátelské setkávání. 
„Sdružujeme lidi, kteří se spolu chtějí scházet a chtě-
jí spolu něco tvořit nebo si jen přátelsky popovídat. 
Jezdíme spolu na výlety, zažíváme spolu řadu zážit-
ků a o srandu není nouze,“ doplňuje Olga Mečířová.
 

Kulturák zaplní voňavé perníčky 
i ručně šité deky

‚ Dobrá zpráva: ochota českých domácností  
třídit elektroodpad roste!

V našem městě můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat  
ve sběrném dvoře (adresa: Tovární 1022, Velká Bystřice - kaž-
dé úterý 15:30 - 18:00 hod., každou sobotu 8:00 - 12:00 hod.). 
Světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, 
která je umístěna v budově městského úřadu v přízemí.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro 
naše město zajišťuje neziskový kolektivní systém EKOLAMP. 
Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných zdrojů (lineární  
i kompaktní zářivky, výbojky, halogenové, wolframové i LED žá-
rovky) a velkých i malých elektrozařízení (domácí spotřebiče, 
spotřební elektronika, zařízení reprodukující zvuk či obraz, elek-
trické a elektronické nástroje, hračky či vybavení pro volný čas 
a sport). Více informací získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé elektrospotřebiče 
do popelnic na komunální odpad nebo v horším případě do vol-
né přírody na černé skládky. Stále více lidí si totiž uvědomuje, 
že to, jak žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami. Tře-
ba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad z domácností.

Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci elektroodpadu 
roste, vyplývá z průzkumů společnosti EKOLAMP, která zdarma 
zajišťuje sběr a recyklaci nefunkčních elektrozařízení. Ekologic-
ké smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na celkovém 
objemu sebraných a recyklovaných elektrozařízení. V roce 2021 
se v České republice prostřednictvím kolektivního systému EKO-
LAMP podařilo sebrat téměř 4200 tun světelných zdrojů, velkého 
a malého elektra. Před pěti lety to bylo jen něco přes 1500 tun.  
To představuje téměř trojnásobný nárůst. A oproti roku 2005, 
kdy byla v Česku zákonem zavedena povinnost zpětného od-
běru vysloužilých světelných zdrojů a elektrospotřebičů, se ob-
jem odevzdaného elektroodpadu zvýšil 17krát.

Ze sebraných světelných zdrojů a velkého a malého elektra se 
po recyklaci k dalšímu využití předá více než 90 % materiálů. 
Získané kovy, plasty či sklo pak slouží k další výrobě, případně 
jako technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc zabrá-
ní znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se 
škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy nebo 
vody.

Vypočítej

příklad 

Myslete
eko-logicky!
Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů, 

ze kterých jsou vyrobené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují stopové množství rtuti, 

která je nebezpečná pro životní prostředí. Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách při 

nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí 

v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě firem. Nejbližší sběrné místo si můžete jednoduše 

najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“.

1
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Správná odpověď: sedmnáct 

Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného 
odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů, ze kterých jsou vyro-
bené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují 
stopové množství rtuti, která je nebezpečná pro životní prostředí. 
Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách 
při nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do ma-
lých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, 
na městských úřadech nebo v řadě firem. Nejbližší sběrné místo 
si můžete jednoduše najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí 
si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“

Myslete eko-logicky!

Základní organizace Svazu postižených civilizačnímu chorobami  
vás zve ve dnech  

PRODEJNÍ VÝSTAVKU DOMÁCÍHO 
CUKROVÍ, PERNÍČKŮ  
                 A RUKODĚLNÝCH PRACÍ 

v prostorách KD Nadační v 1. patře, vstup z náměstí 
Srdečně zve výbor ZO SCPCH 

Prodejní exponáty přijímáme ve středu 23. listopadu  
od 10 – 14 hod. na místě výstavy 

2021 

23. – 25. listopadu 2022 od 8 do 17 hodin 



Vážené dámy, vážení pánové

Po dvou letech, kdy nám covid vystavil červenou kartu, vás opět co 
nejsrdečněji zveme na oslavu silvestrovského poledne. Jak jistě víte, 
můžete očekávat divadelní představení, které začíná v 10 hodin. Poté 
oslavíme, jako první a jako jediní silvestrovské poledne. To že to bude 
přesně ve 12 hodin však zaručit nemůžeme, protože divadelní čas je 
hodnota velmi pružná. Po sálovém ohňostroji, který se skládá ze světlé 
a tmavé části, bude následovat bohatý raut. Sál a bufet bude otevřený 
od 9 hodin. Vstupenky jsou pouze v předprodeji, a to v informačním 
centru ve Velké Bystřici od 1. 11. do 20. 12. 2022. Cena jednoho místa 
je 300 korun. Sál bude se stolovou úpravou, na každém stole bude 
láhev sektu a drobné občerstvení. Naše stálé publikum jistě ví na co se 
může těšit. Pokud jste na této jedinečné akci nebyli, tak vás co nejsr-
dečněji zveme do našich řad.

Za Osvětovou besedu Velká Bystřice 

VI. Divadelní silvestr 2022 aneb my slavíme první
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Podzimní výzdoba u nás v Bystřici.
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 KINO 
Velký Týnec –  LISTOPAD 2022 

        
 
         4. 11. pátek         ELVIS                                                                                Produkce: USA     

                18:00  hod.         Film o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu                 Přístupný od 12 let        
 hod.        153 minut            jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem,      Vstupné Kč  50,-  
                                             plukovníkem Parkerem. 
 
i 
                                                           

        11.11. pátek        TOP GUN: MAVERICK                                                 Produkce: USA                                 
               18:00 hod.          Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“             Přístupný od 12 let        
               131 minut            Mitchell, se vrací do akce a s ním přilétá jeden z              Vstupné Kč 50,-                                                                          
                                            nejoblíbenějších filmů. 

                    
  
       18.11. pátek        SPOLU                                                                              Produkce: Česko 
        18:00 hod.         Film přináší příběh matky dvou dospělých dětí, z nichž    Přístupný  
        117 minut           jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé        Vstupné Kč 50,- 
                                   trpí celý život nedostatkem pozornosti.  
                                        
 
 
        25. 11.  pátek       BUKO                    Produkce:Česko 
        18:00 hod            Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje               Slovensko 
        112 minut            připraveným a taky těm, kteří se svému strachu              Přístupný 
                                     dokážou postavit.                                                        Vstupné Kč 50,- 
 
 
 

                       Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení.  

 
 
 

MALINA BROTHERS
MS Band / T.H.S. Brzdaři / Přátelé 

vstupenky s místenkou v předprodeji od 1. 10. do 31. 10. v KIC Velká Bystřice na Zámeckém náměstí 
(neváhejte – omezená kapacita KD Nadační)

občerstvení jako vždy zajištěno / tradiční společné závěrečné zpívání

Město Velká Bystřice a MS Band 

zvou všechny přátele folkové, trampské a country hudby na XXIII. ročník přehlídky BYSTŘICKÉBANJO 
KD NADAČNÍVELKÁ BYSTŘICE

5/11
v 16 hodin

vstupné 250 Kč /na místě

150 Kč /v předprodeji

2022

Vystoupí skupiny

zahraje po dvacáté třetí
Hvězdou letošního Bystřického banja bude skupina Mali-
na Brothers. Trojice bratrů Malinových s Pavlem Perout-
kou budou na banju vystupovat poprvé. 

Program v Kulturním domě Nadační postupně nabídne 
staré známé: MS Band, T.H.S. Brzdaři a Přátelé. Program 
vyvrcholí plným koncertem Malina Brothers.

Akce se koná 5. listopadu od 16 hodin a předprodej bude 
v době vydání tohoto čísla Bystřických novin již ukon-
čen. K datu uzávěrky bylo téměř vyprodáno, ale je dost 
pravděpodobné, že malá zbylá část vstupenek bude 
k mání na místě v pokladně. Proto neváhejte a vydejte  
se na akci, i když jste předprodej nestihli.

Těší se na vás pořadatelé
MS Band a město Velká Bystřice

Vážené dámy, vážení pánové

Po dvou letech, kdy nám covid vystavil červenou kartu, vás opět co 
nejsrdečněji zveme na oslavu silvestrovského poledne. Jak jistě víte, 
můžete očekávat divadelní představení, které začíná v 10 hodin. Poté 
oslavíme, jako první a jako jediní silvestrovské poledne. To že to bude 
přesně ve 12 hodin však zaručit nemůžeme, protože divadelní čas je 
hodnota velmi pružná. Po sálovém ohňostroji, který se skládá ze světlé 
a tmavé části, bude následovat bohatý raut. Sál a bufet bude otevřený 
od 9 hodin. Vstupenky jsou pouze v předprodeji, a to v informačním 
centru ve Velké Bystřici od 1. 11. do 20. 12. 2022. Cena jednoho místa 
je 300 korun. Sál bude se stolovou úpravou, na každém stole bude 
láhev sektu a drobné občerstvení. Naše stálé publikum jistě ví na co se 
může těšit. Pokud jste na této jedinečné akci nebyli, tak vás co nejsr-
dečněji zveme do našich řad.

Za Osvětovou besedu Velká Bystřice 

VI. Divadelní silvestr 2022 aneb my slavíme první
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Kóhei Horikoši  - Moje hrdinská akademie 1 – 13
Jaké to je chtít být hrdinou ve světě, kde skoro všichni mají 
superschopnosti... a sám žádné schopnosti nemít? Naštěstí  
to jde změnit. Stačí mít obrovské štěstí i odvahu a prostředek 
k vytouženému cíli existuje – hrdinská akademie!

Anna Beatrix Bártová - Seznamka
Setrvat ve vztahu, který už nám nic nedává, nebo získat svobodu  
a vkročit do nového života? Pavla už tuto otázku vyřešila. Rozhodla 
se rozvést a žít sama se svými dvěma synky. Osamělost jí však 
dlouho nevydrží a ona zatouží po lásce. Na radu kamarádek si 
udělá profil na seznamce. Jenže najít ideálního partnera mezi 
množstvím beznadějných případů se zdá nemožné. Pavla 
prožívá někdy krušné, někdy trapné a někdy přímo bláznivé 
situace. Najde nakonec toho pravého? A najde ho opravdu na 
seznamce? Humorný a lehce ironický příběh ze života je sice 
fikcí, ale mnohé situace se skutečně udály, ať už autorce, nebo 
jejím kamarádkám.

Robert Brynza - Ne tak úplně soukromé e-maily Coco Pin-
chardové
Seznamte se s Coco Pinchardovou, představitelkou nové rom-
-com série od Roberta Bryndzy! Jaké to je, když po čtyřicítce 
začínáte úplně znovu? Je to prdel… Coco Pinchardová byla až 
do vánočních svátků šťastná manželka a matka (před chvílí) do-
spělého syna, která si splnila svůj největší sen – vyšla jí první 
kniha.U vánočního stromečku se měla sejít celá velká šťastná 
rodina a Cocose těšila, jaké skvělé věci jí další rok přinese. A pak  
to šlo všechno do háje.Namísto vysněného šperku dostala Coco 
od manžela iPhone a za pár dnů je právě telefon skoro to jediné, 
co jí ze starého života zbylo. Z něj teď píše svým přátelům e-mai-
ly o tom, co se všechno v jejím „novém“ životě děje. A o tom, jaké 
to je, když si musíte život poskládat úplně jinak. Ještě že zbyl 
Coco nadhled a smysl pro humor...

Knižní novinky na měsíc listopad:

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

Nová provozní doba knihovny:
úterý 12:15 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 10:00 a 12:15 - 17:00 hod.

Samantha Youngová  - Pomýlené srdce
Jak uvařit pro padesát lidí, když vůbec neumíte vařit? To je otáz-
ka.
Pro děvčata McKennovy byla Jane jako sestra. Pro Jamieho Mc-
Kennu byla vším. Když se Jamieho svět začal hroutit, doufal, že 
právě Janina láska ho udrží pohromadě. Jane ho však opustila, 
když ji nejvíc potřeboval, a to jí Jamie nikdy neodpustí. Už léta 
plánuje pomstu těm, kteří ho o všechno připravili. A Jane není 
výjimkou. Přijde si pro ni. Jane to ví, jen to nedokáže pochopit. 
Byl to přece on, kdo ji tehdy od sebe odehnal. Navzdory vzá-
jemné nevraživosti je pojí stejný cíl – chtějí, aby ti, kdo zničili 
McKennovy, zaplatili za své zločiny. On chce pomstu. Ona chce 
spravedlnost. A aby toho docílila, bude muset neochotně spojit 
síly s chlapcem, kterého kdysi milovala. Jejich životy se jednou 
pro vždy změní, tajemství vyjdou na povrch a Jamie zůstane stát 
před zničující volbou mezi láskou a pomstou.

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE

Tradiční open-air výstavu věnovanou tématice řeky Bystři-
ce nabídne v prosinci Kapitulní park. Pokud si najdete čas  
na procházku, narazíte tentokrát na mořské želvy. Dvanáct 
velkých fotografií vám představí tyto nádherné tvory – ale 
nejenom je. Dozvíte se také, že je možné želvám pomáhat 
s přežitím na naší planetě a seznámíte se s Čechy, kteří se 
rozhodli ochraně mořských želv věnovat.

Někdy před třemi lety běžela v České televizi série dokumen-
tů s názvem Češi zachraňují. Dan Bárta, který jednotlivými 
díly diváky provázel, představil v prvním díle bioložku Hanu 
Svobodovou, zakladatelku záchranného programu pro želvy 
na ostrovech v Indonésii. Odhodlanou a tvrdohlavou dívku  
z Česka, která dokázala dotáhnout své představy a sny. Prá-
vě tento díl zajímavé série stojí za nápadem představit Hanku 
a její neziskovou organizaci ve Velké Bystřici a právě tento díl 
ji, její práci, spolupracovníky i kousek Indonésie nejlépe vy-
stihuje. Tentokrát místo slov doporučuji vyhledat na internetu 
díl cyklu Češi zachraňují s názvem Ochrana mořských želv  
v Indonésii, prohlédnout si stránky www.morskezelvy.cz a tak-
to připraveni, vyrazit do našeho nejhezčího parku. 

Výstava bude přístupná po celý prosinec a vstupné se pocho-
pitelně neplatí. Chcete-li se podílet na ochraně želv, návod jak 
na to, najdete na výše zmiňovaných stránkách. Chcete-li pod-
pořit nás, přijďte nám v květnu pomoc s úklidem řeky Bystřice. 

Je to na vás! 
Ať se vám výstava líbí!

Václav Břeha

Zimní výstava pod širým nebem 
pozve do Kapitulního parku

K čištění řeky se váže také naše každoroční prosba 
Neodhazujte, prosím, odolné papírové jednorázové ubrous-
ky a utěrky do domovních odpadů vedoucích do městské 
čistírny odpadních vod. Představují v této době největší zne-
čištění naší řeky, čistírna tento odpad není schopna zachytit  
a při každém vyhození těchto materiálů do kanalizace je 
nutné počítat s tím, že skončí v řece!

Foto: archiv KIC
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ŠKOLA

Do celostátního ekologického projektu 72 hodin se zapojili 
naši žáci od 2. do 5. tříd. Akce se konala  13. a 14. října.

Město nám pomohlo s materiálním zabezpečením, dostali 
jsme plastové pytle, rukavice, dřevěná „chňapadla“ a vy-
razili jsme do ulic dělat pořádek. Rozdělili jsme si území, 
která budeme uklízet, od hřiště u nádraží až po Bystřické 
Šervůd. Děti se předháněly, který odpadek kdo uloví, místy 
je paní učitelky musely usměrňovat, aby už z toho křoví 
vylezly a pokračovaly v plánované cestě. Odměnou  byla 
účastníkům nejen pochvala, možná i nějaký ten bonbon, 
ale hlavně pocit, že pro své okolí udělali prospěšnou věc. 
Kéž by ten pořádek vydržel!

Hana Londová

Žáci se zapojili do úklidové akce 72 hodin
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Jednoho krásného říjnového dne jsme 
se s druháčky vydali pouštět draky. Sice 
krásně svítilo sluníčko, ale než jsme došli 
na pole nad Velkou Bystřici, tak přestalo 
foukat. Dalo velkou práci dostat draky do 
vzduchu, ale některým dětem se to poda-
řilo. I tak jsme si den, kdy nešla v KD Na-
dační (kde se v době oprav školy učíme) 
elektřina, parádně užili a do oběda jsme si 
stihli i pohrát na hřišti u Hrušky.

Drakiáda

Kateřina Pospíšilová

Dýňové housenky
Krásné počasí nás vylákalo ven tvořit z přírodnin. Děti se rozdělily do skupin  
s kamarády a vydaly se nasbírat výtvarný materiál v areálu amfiteátru a přileh-
lého parčíku. Skřítci z dýní i housenky z listí se moc povedli. Housenky nám 
zdobí třídy a dýně jsme vystavili u vchodu do KD Nadační. Přijďte se podívat!
 

Jaromíra Pazderová a Kateřina Pospíšilová

Podzimní výtvarné tvoření u druháků

Umění z listí
Moc rádi se teď v době, kdy nejsme 
v naší školní budově, ale v KD Na-
dační, učíme venku. Nejen v tělo-
cviku, ale i při čtení, prvouce a také 
třeba výtvarné výchově.

Úplně ideální místo je pro nás amfi-
teátr s parkem. V jedné hodině vý-
tvarné výchovy jsme si vyzkoušeli 
techniku landartu a využili nádher-
né spadané listí, kterého bylo všu-
de kolem plno. Děti to moc bavilo  
a vytvořily moc hezké objekty z listí.
 

Kateřina Pospíšilová
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Bystřickou knihovnu navštívily 27. září Poletušky. Knihovnice 
Renáta Skoupilová měla pro děti připravené nejen informace  
o tom, jak kterou knihu najít, ale také soutěže a dokonce odmě-
ny. Děti měly zvídavé otázky a velmi se o četbu zajímaly. Snad 
se z nich brzy stanou pravidelní návštěvníci. Paní knihovnice si 
vyslechla, co děti v knihovně potřebují a teď stačí už jen přijít 
s rodiči a zaregistrovat se. Příště jdeme s oddílem do Laser 
arény a už teď se těšíme.

Petr Xˇandy Dvořák

Pionýrský oddíl Poletušky 
Velká Bystřice v knihovně

Oddíl Poletušky vyčistil hřiště na Petanque nedaleko amfiteá-
tru od jehličí a trsů trávy a zapůjčili jsme si několik sad této hry 
na IC ve Velké Bystřici. Pravidla jsou jednoduchá a tak jsme 
si tuto hru rádi zahráli. I vy se můžete na IC zastavit a hru si 
zapůjčit. Bezvadně se hodí k podzimnímu počasí.  

Petr Xˇandy Dvořák

Poletušky vyčistili 
petanquové hřiště
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Dušičky 
vybízí ke vzpomínce na naše blízké

Milí občané, bratři a sestry,
prožíváme krásný podzim, během kterého každoroč-
ně 2. listopadu slavíme takzvané Dušičky. Je to den, 
kdy obzvlášť myslíme na naše zemřelé. V kalendáři je 
zapsán jako Památka zesnulých nebo Vzpomínka na 
všechny věrné zemřelé, lidově pak říkáme „Dušičky“. 
V kalendáři bychom také našli, že tento den slaví svá-
tek Tobiáš (poznámka: biblická postava Tobiáš pohřbil 
i přes zákaz mrtvého člověka a získal za to zásluhy  
u Boha). 

Křesťané se v tento čas modlí za ty, kteří zemřeli, ale 
ještě nemohou žít v blízkosti Boha, aby se jejich duše 
dostaly co nejdříve do nebe a žily šťastný život v Boží 
blízkosti. Název „Dušičky“ je odvozen právě od pojmu 
duše, kdy křesťané věří, že je nesmrtelná. Lidé ob-
zvláště v tyto dny chodí na hřbitovy, zdobí hroby kvě-
tinami, kladou věnce, zapalují svíčky a prosí za své 
zemřelé. 

Benefiční výroba a prodej 
adventních věnců

Po covidové odmlce se opět zapojujeme do výroby a prodeje 
adventních věnců, které probíhají již od roku 2011.
Sejdeme se před první nedělí adventní, abychom přispěli společ-
ně na dobrou věc. O výši výtěžku z prodeje a jeho účelu budete 
opět informováni.  

Výroba věnců bude probíhat ve čtvrtek 24. listopadu, od 9 hodin 
v DPS sv. Anny, kdo z vás se bude chtít připojit bude vítán.

Prodej svatomartinských rohlíčků
Po vynucené přestávce vás letošním roce velice rádi přivítáme  
u našeho stánku, kde budeme prodávat ořechové, makové  
a tvarohové rohlíčky, které napekli obyvatelé společně se za-
městnanci DPS sv. Anny. 

DĚKUJEME všem dárcům, kteří nám donesli ořechy!!

Kamila Šišková
Bratři a sestry dovolte, abych vás 
srdečně pozval do našeho farní-
ho kostela na mši svatou, která 
bude sloužena 2. listopadu v 18:15 
za všechny naše zemřelé občany, 
zvlášť za ty, kteří nás opustili na věč-
nost během uplynulého roku. Po mši 
se vydáme v průvodu se zapálenými 
svíčkami na hřbitov na krátkou mod-
litbu za zemřelé. Těším se na setká-
ní s vámi u Božího oltáře. 

o. Tomasz

Milí spoluobčané,
darujte prosím chvojí z tújí, jed-
lí, borovic, na výrobu advent-
ních věnců pro DPS sv. Anny.

Chvojí přijímáme do 22. lis-
topadu, předem děkujeme.
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DALŠÍ

Restaurace U Zedníků
12. 11. 2022
Welcome drink: 1 dcl Svatomartinského vína (neplatí pro variantu s sebou)
Předkrm: Husí paštička s brusinkami
Polévka: Husí dlouze vařený kaldoun s farmářskými nudlemi
Hlavní chod: Pomalu a doměkka pečená svatomartinská husa nebo kachna, bílé a červené zelíčko, houskový 
a bramborový knedlík
Dezert: jablečný dezert

Svatomartinské menu Vám připravíme na objednávku, kterou můžete předem uskutečnit na Facebooku, na tel. 
čísle 603 811 722 nebo osobně v naší restauraci. Menu si můžete dát v restauraci, kde Vám zarezervujeme svá-
teční stůl nebo Vám jej můžeme přichystat jako balíček k vyzvednutí s sebou.

Svatomartinské menu v bystřických restauracích

Hotel Zámek
Zámecké speciality na sv. Martina 12. 11. 2022
Předkrm: Konfitovaná husí játra podávaná na bílém chlebu, zdobená restovanými mandlemi
a čerstvou rukolou 
Polévka: Polévka s nočky z drůbežích jater, zeleninou a domácími nudlemi
Hlavní jídla:
Pečené kachní stehno, červené a bílé kysané zelí, bramborový a houskový knedlík
Smažené zvěřinové řízečky, vídeňský bramborový salát
Medailonky ze hřbetu divočáka, švestková omáčka, zámecké bramborové noky
Halušky se zelím a uzeným masem, maštěné domácím vyškvařeným sádlem
Moučník: Císařský trhanec s jablečnou omáčkou, zdobený šlehačkou

Pivovarská restaurace TVARG
10. - 13. 11. 2022
Předkrm: Husí paštika, dýňové čatní, brioška u nás pečená
Polévka: Husí kaldoun, celestýnské nudle
Hlavní chod: Dozlatova pečené husí stehno, bystročické zelí, houskové knedlíky
Dezert: Svatomartinské rohlíčky
Na čepu: Svatomartinský speciál - ležák 12°
Otevřeno 11 - 22 hod.
Doporučujeme rezervaci stolu na tel. čísle 739 619 039.

Hospůdka Na faře
12. – 13. 11. 2022
Předkrm: Husí paštika s domácí bagetkou
Polévka: Drůbeží vývar
Hlavní chod: Pomalu pečené stehno, červené a bílé zelí, dva druhy domácích knedlíků (karlovarský a hous-
kový)
Dezert: Mrkvovo-ořechový řez
Svatomartinská vína
Otevřeno od 11 hod.
Rezervace na tel. čísle 775 611 165.
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Bystřické noviny č. 11/2022, vychází 31. 10. 2022. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. Tel.: 
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Petra Pášová. Náklad 230 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 14. 11. 2022. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna. 
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům.

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 
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KOVOŠROT    VELKÁ	BYSTŘICE
Výkup	železa,	mědi,	mosazi,	hliníku,	kabelů	s izolací	(až	
35	Kč/kg)	a		ostatního	kovového	odpadu	.	Odběr	bílého	

a	drobného	elektra																																													
Stálý		výkup		autobaterií			

		Peníze		posílány	na	účet	nebo	poštovní	poukázkou	na	
adresu	v den	výkupu

ul.	ČSA	556,	100m	od	kruhového	objezdu	vedle	dřevo	prodeje		
v plechové	hale	
									

Út	‐		Pá:		9.00	– 16.00							So:		9.00	– 12.00																					

Tel.:					723 105 222																							www.kovovb.cz

															

1

Bystřické noviny č. 12/2021+01/2022, vychází 22. 12. 2021. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 
00299651. Tel.: 585 351 371, e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Skálová, 

Petr Nakládal, Bc. Petra Pášová. Náklad 1 500 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 20. 1. 2022. Evidenční číslo MK ČR E 12520. 
Tisk: Bystřická tiskárna. Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům.

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz
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přijme zdravotní sestru do hlavního pracovního 
poměru možno i na zkrácený pracovní úvazek

Požadujeme:
vzdělání – všeobecná zdravotní sestra

 /dobrý zdravotní stav / trestní bezúhonnost
Nabízíme:

mzdové ohodnocení dle platných platových tabulek 
 příspěvek z FKSP / příspěvek na stravu 

 dovolená 5 týdnů

Nástup možný ihned. 
Zájemci se mohou blíže informovat na: 

DPS sv. Anny, Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice. 
Tel. číslo 585 154 487 nebo 774 455 881, 

svanna@muvb.cz

Házená Velká Bystřice hledá správce. 
Vhodné pro aktivní důchodce nebo studenty. 

Práce převážně v odpoledních a večerních hodinách 
+ víkendy dle potřeby. 

Náplň práce: Zajištění provozu v hale, ubytovně 
a činnosti spojené s házenkářskými aktivitami. 

Pro bližší informace volejte p. Vodička 730 190 235, 
p. Jašek 606 644 704.

REKLAMA
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		Peníze		posílány	na	účet	nebo	poštovní	poukázkou	na	
adresu	v den	výkupu

ul.	ČSA	556,	100m	od	kruhového	objezdu	vedle	dřevo	prodeje		
v plechové	hale	
									

Út	‐		Pá:		9.00	– 16.00							So:		9.00	– 12.00																					

Tel.:					723 105 222																							www.kovovb.cz
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

přijme zdravotní sestru do hlavního pracovního 
poměru možno i na zkrácený pracovní úvazek

Požadujeme:
vzdělání – všeobecná zdravotní sestra

 /dobrý zdravotní stav / trestní bezúhonnost
Nabízíme:

mzdové ohodnocení dle platných platových tabulek 
 příspěvek z FKSP / příspěvek na stravu 

 dovolená 5 týdnů

Nástup možný ihned. 
Zájemci se mohou blíže informovat na: 

DPS sv. Anny, Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice. 
Tel. číslo 585 154 487 nebo 774 455 881, 

svanna@muvb.cz

Házená Velká Bystřice hledá správce. 
Vhodné pro aktivní důchodce nebo studenty. 

Práce převážně v odpoledních a večerních hodinách 
+ víkendy dle potřeby. 

Náplň práce: Zajištění provozu v hale, ubytovně 
a činnosti spojené s házenkářskými aktivitami. 

Pro bližší informace volejte p. Vodička 730 190 235, 
p. Jašek 606 644 704.

REKLAMA




