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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ŘÍJEN 2017

Foto na titulní straně: Martina Žbánková 

Svoz odpadů říjen, listopad 2017
Svoz 

komunálního 
odpadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

19. 10.

5. 10.

12. 10.

26. 10.

2. 11.

9. 11. 

11. 10.

25. 10.

8. 11.

1.  10.
Přáslavice
Velký Újezd
8. 10.
Svésedlice
13. - 14. 10.
Velká Bystřice

20. 10.
Velká Bystřice

• VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
• VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

• DRAKIÁDA

• PODZIMNÍ BAZAR 
(orlovna – 14.00 – 18.00, 8.00 – 12.00)

• KONCERT (flétna, harfa, zpěv) 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 17.00 – 18.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Pozvánka

Ve středu 25. října 2017 v 17.00 hodin se u pomníku T. G. Masaryka  
na nádvoří Masarykovy základní školy a mateřské školy ve Velké Bystřici 

uskuteční pietní akt u příležitosti 99. výročí vzniku ČSR. 
Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

21. 10.
Bukovany
Přáslavice
22. 10.
Velká Bystřice

25. 10.
Mrsklesy
27. 10.
Hlubočky
Velký Újezd

• DRAKIÁDA, LAMPIONOVÝ PRŮVOD
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

• DRAKIÁDA
(pole u hřbitova – 13.00 – 16.00)

• LAMPIONOVÝ PRŮVOD

• DRAKIÁDA
• VEČERNÍ POCHOD

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

Narození:
Mikuláš Müller
Nela Nakládalová
Max Kaczmarczyk 

Rozloučili jsme se:
Jaromír Klenovský
Anna Škodová           
Libuše Stříbrná                

Společenská rubrika

 1. 8. 2017
11. 8. 2017 
19. 8. 2017

1. 9. 2017  92 let
4. 9. 2017  70 let
4. 9. 2017  78 let

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU  
A ELEKTROODPADU

provedou hasiči v sobotu 14. října 2017 
od 8 hod.

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

MILÍ SPOLUOBČANÉ, darujte prosím vlašské ořechy pro benefiční prodej 
svatomartinských rohlíčků pro DPS sv. Anny. Ořechy přijímáme denně  

do 7. listopadu 2017. Předem děkujeme.

16. 11. 22. 11.

HUSŮV SBOR VE VELKÉ BYSTŘICI 
opět pořádá humanitární sbírku pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. 

Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela 
ve čtvrtek 12. října 2017 od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. 

VĚCI, KTERÉ VYBÍRÁME: 
                                      

Město Velká Bystřice vyzývá majitele a uživatele pozemků k ořezu větví  
a keřů v bezprostřední blízkosti místních komunikací

Vážení spoluobčané,
pro bezpečný a bezproblémový pohyb chodců a provoz vozidel na místních 
komunikacích, pro hladký průběh vývozu popelnic, průjezd ostatních velkých 
vozidel (např. hasičů), pro zimní údržbu či úklid komunikací je nutné, aby 
byly komunikace a jejich bezprostřední okolí volné, bez zasahujících větví 
stromů či keřů. Dovolujeme si vás proto požádat o ořez větví a keřů na vašich 
pozemcích bezprostředně navazujících na místní komunikaci, které zasahují 
svými větvemi do průjezdného profilu vozovky a zatěžují nebo brání plynulému 
průjezdu velkých vozidel. Pro plynulý a bezpečný provoz je nutné, aby větve 
stromů a keřů ze zahrad a pozemků bezprostředně přiléhajících k místním 
komunikacím nezasahovaly nad těleso místní komunikace minimálně do výše 
4,5 metru nad vozovku a do šířky minimálně 0,5 metru od kraje zpevněné 
komunikace. Tímto opatřením chráníte svůj majetek, bezpečnost všech 
účastníků silničního provozu i vozidla a další projíždějící techniku. Prosíme 
vás provést ořez dřevin ještě před nástupem zimy. Při ořezu větví nesmí dojít  
ke škodám na majetku ani k ohrožení bezpečnosti třetích osob.

Pokud sami větve a keře neodstraníte, budou ořez provádět průběžně 
pracovníci technických služeb města Velká Bystřice. Děkujeme za pochopení 
a spolupráci.

Ing. Filip Štembírek, vedoucí technických služeb

■ Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení ■ Boty
■ Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky ■ Záclony, závěsy, deky, peřiny, polštáře
■ Kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky) 
■ Hračky, spací pytle, knihy ■ Školní a sportovní potřeby
■ Dioptrické brýle ■ Nádobí – talíře, hrníčky, nože, příbory
■ Funkční i nefunkční domácí spotřebiče (pračky, lednice, televizory, počítače, 
sporáky, mikrovlnky) Vše (kromě domácích spotřebičů) v igelitových pytlích.

 S pozdravem - Hana Šebíková, tel: 605 970 982



BYSTŘICKÉ NOVINY  10 / 2017Strana 3

ÚVODNÍK

Váš bývalý radní Martin Seidler

Díky za 15 vzrušujících let. Nejsem striptér, končím!

Vážení spoluobčané,

Je to skoro už 15 let od voleb v roce 2002, které mě přivedly 
do rady města. Bylo to 15 vzrušujících let, kdy jsme pod 
vedením Marka Pazdery postupně významně změnili vedení 
města Velká Bystřice. Přivedli jsme do vedení nové výrazné 
tváře, zavedli nové metody řízení a za aktivní spolupráce 
všech zastupitelů po všechna čtyři volební období měnili tvář 
Velké Bystřice.

Vlády a vládnoucí strany se v České republice střídaly, ale 
naši úspěšnou velkobystřickou politiku to nijak zásadněji 
neovlivňovalo. To platilo až do letoška. Většina parlamentních 
stran prosadila změny zákona o střetu zájmů, známého jako 
Lex Babiš. Jak známo, ten, na koho byly změny naivně cíleny, 
celkem elegantně vyklouzl. V rámci zákona však byla přijata 
celá řada opatření, od kterých se očekává, že očistí českou 
politiku. Zákon tak nově zavádí veřejný registr, do kterého 
musí vyjmenované funkce (mimo jiné členové rad místních 
zastupitelstev, kteří jsou ve funkci od 1. září 2017) nahrát 
širokou škálu údajů o svých příjmech, závazcích a majetku, 
které budou na registru bez omezení veřejně přístupny 
komukoli.

Funkcionáři, pro které jsou jejich funkce hlavním povoláním, 
si logicky mohou zdůvodnit, jestli jim jejich funkce a s ní 
spojený příjem a výhody za tento majetkový a příjmový 
„striptýz“ stojí. U neuvolněných členů rad je situace poněkud 
jiná. Určitě se najde mnoho členů rad měst a obcí, kteří 
zatnou zuby a informace zveřejní. Na druhou stranu budou 
takoví, kteří působí v manažerských pozicích nebo podnikají 
a ti nebudou chtít nebo moci veškeré požadované informace 
zveřejnit. Nebudou moci proto, že je obvyklé, že manažerské 
smlouvy jsou zpravidla citlivým vztahem zaměstnavatele  
a manažera a stejně tak bývají oboustranně chráněny i smlouvy 
o půjčkách.

V podobné pozici jsem se ocitl já a můj kolega radní 
Michal Hošek. V mém případě by zveřejnění požadovaných 
informací vedlo k porušení nejméně čtyř dohod ve vztahu  
k mému zaměstnavateli a obchodním partnerům. Navíc, zcela 
na rovinu vnímám velmi citlivě tu zvláštní rovnováhu, že  
za to, že téměř zdarma věnuji čas spoluřízení města, mám sdělit 
celému světu neskutečnou řadu velmi citlivých informací. 
Varianta, že bych si s požadavky zákona nějak pohrával, je pro 
mě nepřijatelná, a proto jsem po dlouhé úvaze zvolil jediné 
přijatelné řešení – odstoupení z funkce člena rady města  
k 31. 8. 2017, tedy k poslednímu dnu, kdy jsem mohl tuto 
funkci vykonávat bez výše popsaného striptýzu.

Svůj konec v této funkci jsem si takto určitě nepředstavoval. 
Práce v radě mě po celých skoro 15 let velice bavila  
a naplňovala. Bylo to období naplněné něčím stále novým, 
příjemným i nepříjemným rozhodováním a téměř neustálým 
výborným pocitem z toho, kam se Velká Bystřice ubírá. Bylo 
mi po celou dobu obrovským potěšením a ctí podporovat pana 
starostu Marka Pazderu a spolu s ním i panem místostarostou, 
kolegy radními, zastupitely a pracovníky městského úřadu se 
podílet na vedení města.

V době, kdy budete tento úvodník číst, pracuje v radě města už 

můj nástupce, stejně jako nástupce Michala Hoška. Naši slavní 
zákonodárci se tak postarali o generační obnovu části naší městské 
rady. S Markem Pazderou a Leftou Schrottovou jsme vždy dbali 
na to, abychom do naší kandidátky přivedli své kvalitní potenciální 
nástupce a dali jim čas na to, aby byli připraveni převzít odpovědnost. 
Pevné věřím, že se naši nástupci osvědčí a budou naší důstojnou 
náhradou. Zůstávám zastupitelem města a jsem připraven se dál  
na práci pro město podílet v jakékoli pozici, kde má práce bude 
přínosem a nebude se při ní za „odměnu“ provádět striptýz. Zároveň 
smekám před všemi, kteří jsou tento striptýz ochotni podstoupit 
a doufám, že tato absurdní povinnost pro členy rad ze zákona  
v budoucnu zmizí.

Volby 
do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky
Termín konání voleb

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR na pátek 20. a sobotu 21. října 2017. Volby se na území České 
republiky konají v pátek 20. 10. 2017 od 14.00 hod. a končí ve 22.00 
hod. Druhý den voleb 21. 10. 2017 začíná hlasování v 8.00 hod. a končí 
ve 14.00 hod.
Ve Velké Bystřici jsou dva volební okrsky, sídlem obou okrskových 
volebních komisí je Masarykova základní škola ve Velké Bystřici,  
ul. 8. května 67.

Kdo volí
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne 
věku 18 let. Občan volí ve stálých volebních okrscích podle místa svého 
trvalého pobytu.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny 
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě 
svého trvalého pobytu, ve Velké Bystřici, může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem o volbách do Parlamentu na voličský průkaz  
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo  
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
do 13. 10. 2017 (písemné podání) 
do 18. 10. 2017 do 16:00 hodin (osobní podání)

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží  
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje  
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb 
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo 
konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Hlasování
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem Městského úřadu Velká Bystřice. Volič, který hlasuje  
s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj,  
v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
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DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT 
NA VÝSTAVU

AŇA T. MENŽINSKÁ 

KULTURA

21. 10. - 30. 11. 2017
VERNISÁŽ - 21. 10. 2017 v 17 h

MÝM POHLEDEM
OBRAZY

 KINO 

Velký Týnec – ŘÍJEN 2017 

                    
 

 
                  6.10.  pátek       PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY         Produkce: ČR 
                  10:00 hod.                                                                                         Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                              

                              
                            

                   6.10. pátek        RYCHLE A ZBĚSILE 8                                     Produkce: USA 
                   19:30 hod.       Akční, dobrodružný krimithriller.                          Vstupné Kč 50,- 
                   136 minut                                                                                         Přístupný od 12 let        
                                             
 
                  13.10. pátek     MIMI ŠÉF                                                             Produkce: ČR 
                   18:00 hod.       Mimišéf je ve skutečnosti velký boss.                   Vstupné Kč 50,-                                                                               
                   97  minut         Animovaná rodinná komedie.                                 Přístupný 
                  
 
                   20.10. pátek     VETŘELEC - COVENANT                                 Produkce: USA, VB 
                   19:30 hod.       Sci-fi, thriller. Další pokračování známého            Vstupné Kč 50 ,- 
                   122 minut        vesmírného dobrodružství.                                      Přístupný od 15 let                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                         
 
 
 
 

                    27.10. pátek    Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ KINO UZAVŘENO 
                     

 
                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 

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

 

CUKRÁRNA GALERIE
VELKÁ BYSTŘICE U OLOMOUCE
OTEVŘENO : 9 – 19 h, po 9 – 18 h

knižní novinky

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

www.knihovna.velkabystrice.cz

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

                                12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Fredrik Backman – Co by můj syn měl vědět o světě
laskavé i humorné rady malému synkovi o dobru  
a zlu, lásce, Bohu a letištích a mnoha dalších věcech

Eva Papoušková – Vombat Jirka
i malý vombatí kluk se musí naučit chodit na nočník

Thomas Enger – Smrtelná rána
v závěrečné části se novinář Henning 
konečně dozvídá,kdo může za smrt jeho 
syna  a pomáhá vrahy dopadnout

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofi e Vokálková – fl étna
Zbyňka Šolcová – harfa

Na galakoncertě zazní nejúspěšnější 
skladby z desetiletého působení tria 
na naší hudební scéně

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Žofi e Vokálková – fl étna
Zbyňka Šolcová – harfa

Na galakoncertě zazní nejúspěšnější 
skladby z desetiletého působení tria 
na naší hudební scéně

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí

pátek 20. října 2017 | 17 hod.
kostel Stětí sv. Jana Křtitele

vstupné 50 Kč

děti zdarma

LUCIE RABASOVÁ
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LIDOVÝ ROK       - 2. - 4. 9. 2017
Foto: Martina Žbánková ®
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Foto: Michal Lakomý



XIII. ROČNÍK SOUTĚŽE 
NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, PŘEDZAHRÁDKA, ULICE 2017 
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
EDISON - zahraniční stážisté v ZŠ

Využívání anglického jazyka v reálných situacích je v naší škole jednou  
z priorit. Proto stále hledáme možnosti, jak žáky opravdu vystavovat jazyku 
a přimět je k opravdové konverzaci. Proto se zapojujeme do množství 
zahraniční spolupráce.

Letos se do ZŠ ve Velké Bystřici na týden dostalo 5 stážistů ze zemí Asie 
a severní Afriky. Všichni jsou vysokoškoláci a všichni perfektně ovládají 
angličtinu. Přestože studují různé obory – od práv přes obchod až po design 
a sociologii, byli s dětmi úžasní.

Projekt Edison jsme chtěli využít co nejvíce, proto se stážisté setkali se 
všemi třídami a všemi žáky. S některými několikrát. Mohli tak všem žákům 
ukázat krásné prezentace o svých zemích, o své kultuře a svém životě. 
Starší a zkušenější žáci si pak mohli konverzovat o zálibách, o hudbě,  
o škole, o všem, v čem jsou mladí stejní a rozdílní v jednotlivých koutech 
světa. Na závěr týdne jsme mohli také ochutnat domácí jídla našich hostů.

Smyslem projektu je poznat se – nepodporovat bariéry, ale naopak 
vzájemně se učit.

Koho jsme poznali, hostili a vřele přivítali? Tři milé dívky: Noru z Egypta, Sofii 
z Maroka, Ban z Íránu; a dva usměvavé mladé muže: Sama z Jordánska  
a Chiratha z daleké Srí Lanky. Všichni byli perfektně připravení a velmi 
dobře pracovali se všemi věkovými skupinami. Pochvala patří také našim 
žákům, kteří se nebáli rozmluvit se, ptát se, zajímat se, prostě normálně 
zahodit ostych a využít takovouto příležitost na maximum.

Třetí zářiový týden vyjely obě třetí třídy do školy v přírodě 
do Bílé v Beskydech. Počasí nám opravdu nepřálo  
a skoro celý týden jsme strávili v pláštěnkách. Přesto 
nám to náladu nezkazilo. Nepřízeň počasí nám bohatě 
vynahradila spousta atrakcí a různorodých aktivit: vodní 
svět s mlýnky, stavidly, pumpami, rýžovištěm atd., park 
s trampolínami, šlapadly, lanovým centrem, prolézadly, 
dráha na jízdu v duších, obora plná zvířátek a množství 
dalších lákadel a společných her. Kromě zábavy jsme se 
i naučili něco nového o rostlinách a zvířatech a hlavně  
o mapách, světových stranách a orientaci v přírodě. 
Pobyt nás otužil, více skamarádil a dokázali jsme si,  
že zvládneme i pár dní bez rodičů. 

Jaroslav Mihal

Třeťáci 
ve škole v přírodě

J. Pazderová a K. Pospíšilová
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POZVÁNKA 
na 9. ročník 

týdne sociálních služeb
V letošním roce se Dům pokojného stáří sv. Anny již 
podeváté zapojí do „akce“ Týden sociálních služeb.

Je to období, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních 
služeb s odborníky, představiteli města a širokou 
veřejností.

Proto i v letošním roce přijměte pozvání na několik akcí, 
které se budou konat v průběhu měsíce října.

Úterý 3. 10. 2017

14:00 – 16:00 hod. proběhne společné setkání studentů 
„Vysokoškolského katolického hnutí“ a seniorů

Čtvrtek 5. 10. 2017

9:30 -11:30 hod. sportovní hry pro obyvatele domova 
a seniorskou veřejnost. Odpoledne od 14 - 17 hod. 
vyhlášení výsledků, posezení s hudební skupinou 
Magnet. Přijďte si s námi zasoutěžit a strávit příjemné 
dopoledne a odpoledne.

V pátek 6. 10. 2017

9:00 – 16:00 hod. „Den otevřených dveří“ DPS sv. Anny

Kamila Šišková
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Mediální partneři

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Česká asociace streetwork  I  Jihočeský kraj

 Jihomoravský kraj  I  Karlovarský kraj  I  Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj  I  Liberecký kraj  I  Město Prachatice

Moravskoslezský kraj  I  Česká rada sociálních služeb

Olomoucký kraj  I  Pardubický kraj  I  Plzeňský kraj  I  Slezská diakonie 

Statutární město Brno  I  Statutární město Ostrava  I  Středočeský kraj  

Ústecký kraj  I  Unie zaměstnavatelských svazů ČR  I  Zlínský kraj

Partneři 
Týdne sociálních služeb ČR

2.–8. října 2017

TÝDEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

     
  Jedeme v tom společně

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

vyhlašují

 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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Jaroslav Koš

Ano, toto společenství přátel motorismu se zrodilo právě před čtyřiceti 
léty, tehdy jako samostatné odvětví bystřického Svazarmu. Původně 
Automotoklub, později Autoklub ČR, pak už právně samostatný Český 
autoklub Velká Bystřice a od roku 1996 konečně jako dnešní Auto-
velo-klub Velká Bystřice, z.s.

Za minulého režimu se klub věnoval převážně branně-orientačním 
automobilovým soutěžím (BOAS), kterých v naší obci sám uspořádal 
za ta léta přes třicet za souhrnné účasti několika tisíc dvoučlenných 
posádek z celé ČSSR. Klub sám disponoval v době největší slávy 
téměř dvaceti posádkami, které se zúčastňovaly od zájmových BOAS 
i soutěží všech přeborů ČR, včetně federálního mistrovství ČSSR  
a patřil tímto počtem k největším v republice. Koncem osmdesátých let 
členská základna čítala rekordních 104 členů, převážně právě našich, 
bystřických občanů. Vyvrcholením éry BOAS bylo spolupořádání 
největšího podniku tohoto druhu sportu s názvem Severomoravský 
Dakar za účasti několika set soutěžních posádek a doprovodných 
vozů, který končil právě u nás, ve Velké Bystřici.

Mimo BOAS a k získání finančních prostředků na tuto činnost byla 
pravidelně organizována rozsáhlá brigádnická činnost - především  
na průklestech porostů povodí řeky Bystřice i Moravy, ale i při výstavbě 
bystřické čističky odpadních vod, školní jídelny, bystřického zámku  
i nárazových prací v místním JZD. Klub uspořádal pro své členy celou  
řadu zajímavých cílových jízd po území celé Moravy, často zajížděl 
společně do Jeseníků, Beskyd, na Vysočinu a dalších atraktivních 
míst naší vlasti.

Dnešní AVK je spolu s městem Velká Bystřice již pětadvacátý rok 
spolupořadatelem cykloturistické akce Bílý kámen, která je svým 
rozsahem a především lokalizací do vojenského prostoru Libavá 
podnikem zcela ojedinělým. Sjíždí se na něj každoročně přes pět 
tisíc účastníků z celé republiky, nadšených zdejší nenarušenou 
přírodou i perfektní organizací, kterou jsou pořadatelé pověstní. 
Mají důvěru armády ČR, úzce spolupracují s vojenským újezdem  
i se samosprávami obcí, přiléhajících k tomuto vojenskému teritoriu.  
Na přelomu tisíciletí AVK uspořádal na okraji vojenského prostoru šest 
ročníků známé pětikilometrové jízdy cyklistů do vrchu pod názvem 
Strážná, které se mezi stovkami amatérů zúčastnila i řada známých 
cyklistů z cyklistické reprezentace ČR.

Rádi bychom touto krátkou vzpomínkou poděkovali především

Již čtyřicet let existence bystřického 
Autoklubu

desítkám bystřických občanů, kteří stáli u zrodu této dodnes skvělé party 
kamarádů, kteří za ta čtyři desetiletí dokázali překonat nejedno vážné 
úskalí společného života. Věříme, že to dokážeme i v desetiletích příštích 
- vždyť k oné kýžené padesátce to opravdu nemáme tak daleko, i když 
těch zakládajících členů mezi námi už moc není...
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REKLAMA

SPORT
Terénní Vrtovská 11

V neděli 10. září v 11 hodin odstartoval v Mrsklesích 3. ročník 
běžeckého závodu Terénní Vrtovská Jedenáctka. Běhu  
na tratích 11 km nebo 6 km se zúčastnilo celkem 55 závodníků. 
Technicky náročná trať vedla malebným údolím Vrtůvky směrem 
k Velké Bystřici na Prostředňák a poté přes Přáslavice zpět 
úbočím Hrabalového dolu do Mrskles. Celý závod probíhal 
v příjemné atmosféře, navíc bylo pro běžce ideální počasí.  
Na trati závodníci mohli potkat nejen dobrovolníky – regulovčíky, 

Za pořadatele Pavlína Jedenástíková

ale i spoustu povzbuzujících diváků. Zvířata za ohradníky (ovce, 
býci, koně) v poklidu pozorovala, co se to ve Vrtově ten den děje.  
Po doběhu se všichni sportovci sešli ve Sportovním areálu  
v Mrsklesích. Zde proběhlo vyhlášení výsledků, občerstvení, 
společné focení a závěrečné posezení.

Děkujeme závodníkům za účast a skvělé výkony, dobrovolníkům 
za pomoc s přípravou a realizací závodu a v neposlední řadě 
také obci Mrsklesy a městu Velká Bystřice za finanční podporu 
celé akce.

Foto: Martina Žbánková 

Ochutnávka z Bystřických selských trhů  - 24. 9. 2017

Foto: Martina Žbánková 
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KOVOŠROT    VELKÁ 
BYSTŘICE 

 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů a   
ostatního kovového odpadu . Zdarma odběr 

bílého a drobného elektra                                                   
Aktuálně   výkup   autobaterií    

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

 

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

Otevřeno: 
 

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

Tel.:     723 105 222          www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

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



Vystoupí skupiny

Předkapela – MS Band /Velká Bystřice

Freďáci /country kapela s nádechem bluegrassu

Kofe@Vlna s Vivi /semi� nalistka Superstar 
a � nalistka Hlasu Československa

Lístek /trampská kapela z Prahy 
Podjezd /zlínská bluegrassová kapela

Přátelé /trampská kapela

Šediváci /trampgrassová kapela

Švédova trojka /folkové rodinné trio

vstupenky s místenkou v předprodeji od 27. 9. do 1. 11. 
v KIC Velká Bystřice na Zámeckém náměstí 
(neváhejte – omezená kapacita zámeckého sálu)

představitelé radnice vylosují tři výherce
občerstvení jako vždy zajištěno
tradiční společné závěrečné zpívání

Město Velká Bystřice a MS Band 

zvou všechny přátele folkové, trampské, country a bluegrassové hudby na XIX. ročník přehlídky BYSTŘICKÉBANJO HOTEL ZÁMEKVELKÁ BYSTŘICE
moderuje lipenská zpěvačka
Blanka Tornádo Prudilová

4/11/2017

v 16 hodin

předkoncert v 15.15   

vstupné 170 Kč /na místě

140 Kč /v předprodeji

s místenkou


