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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - LISTOPAD 2018
2. 11.
Svésedlice
3. 11.
Velká Bystřice

9. 11.
Přáslavice
10. 11.
Velká Bystřice

11. - 18. 11.
Velká Bystřice

17. 11.
Velká Bystřice

Hlubočky

• LAMPIONOVÝ PRŮVOD

• BYSTŘICKÉ BANJO 
(KD Nadační – 14.15 – 24.00)

• DEN VETERÁNŮ

• SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI 
(zámecké náměstí, amfiteátr – 15.00 – 19.00)

• PRODEJNÍ VÝSTAVKA 
SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
(růžový domeček vedle informačního centra – 8.00 – 17.00)

• KONCERT – LUDMILA URBANOVÁ – LESNÍ ROH 
(galeriezet – 15.00 – 16.00)
• MUZIKA S VÝSTAVOU PRO NEZAUJATÉ

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

24. 11.
Velká Bystřice

Daskabát
Přáslavice
26. 11.
Daskabát
27. 11.
Tršice
29. 11.
Velká Bystřice

Hlubočky
30. 11.
Velký Újezd

• ČERT A KÁČA – DERNIÉRA 
(KD Nadační – 15.00)
• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ A OBJEKTŮ 
– BÁRA BENDOVÁ: VÝVRŽKY
(galeriezet – 17.00 – 18.00)
• PROBUZENÍ JARA – DERNIÉRA 
(KD Nadační – 19.00)
• POSLEDNÍ LEČ
• 7. BĚH SV. KATEŘINY

• VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

• ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU

• VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ S JARMARKEM
(Masarykova ZŠ, budova 1. stupně – 16.00 – 18.00)
• ADVENTNÍ TRHY (MŠ HLUBOČKY)

• BESEDA NA TÉMA BOTANICKÁ ZAHRADA V PRAZE
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Foto na titulní straně: Michal Lakomý (husy), Martina Žbánková (ostatní)

SVOZ ODPADŮ LISTOPAD A PROSINEC 2018

Na území naší obce byly rozmístěny 3 šedé popelnice na kovové obaly 
(u potravin Na Svobodě, v ohradě na kontejnery naproti potravinám 
COOP a na ul. Nádražní I -parkoviště u TISET MORAVA s.r.o.).
Co do šedé popelnice na kovové obaly patří: 
nápojové plechovky, konzervy, kovové uzávěry nebo víčka, staré 
hřebíky, drobný kovový odpad z domácností.

NEVHAZUJTE OBALY ZNEČIŠTĚNÉ BARVOU NEBO CHEMICKÝMI LÁTKAMI!

AKTUALITY  VE SBĚRU ODPADŮ 
CO S PRÁZDNÝMI PLECHOVKAMI?

Komunální
odpad

(středa)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

15. 11.

1. 11.

8. 11.

29. 11.

7. 11.

21. 11.

Plasty a papíry
z domácností

(pátek)

2. 11.

30. 11.

5. 12.

19. 12. 28. 12.

OD 1. 12. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŘEKY BYSTŘICE V ZÁMECKÉM PARKU

Zastupitelstvo města Velká Bystřice 
na roky 2018-2022, vzešlé z voleb konaných 

ve dnech 5. a 6. října 2018

Veškerý kovový odpad i rozměrnější, můžete 
celoročně odevzdávat také v odpadovém 
centru na ul. Tovární.
KAM S POUŽITÝM JEDLÝM OLEJEM A 
TUKEM?
Použitý jedlý olej můžete celoročně 
odevzdávat v uzavřených nádobách (PET 
lahvích) v odpadovém centru na ul. Tovární.
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ÚVODNÍK
Nové partnerství s italským Alfianellem

Když jsme v listopadu loňského roku realizovali první telekonferenci 
se starostou italského městečka Alfianello, netušili jsme, že toto 
partnerství, které si nás tak trochu našlo samo, rychle vyroste  
v čilou spolupráci. Po dvou letošních návštěvách italských partnerů  
v Bystřici během únorového masopustu a červnového setkání 
„Jsme ze stejné planety“, jsme v polovině října zavítali na oplátku  
do severní Itálie, přesněji Lombardie, abychom poznali kraj mezi 
Cremonou a Brescií. Tím nejsilnějším dojmem z této návštěvy je 
vřelost a bezprostřednost našich hostitelů, kteří neskrývali, že si 
nového partnerství s hanáckým městečkem opravdu váží. Čekal nás 
velmi nabitý program, mezi jehož silné části patřila např. návštěva 
školy a školky, kde nám děti představily své město a svůj region, 
zazpívali italskou a zahráli českou hymnu a vyzvídali, kterému  
z italských fotbalových velkoklubů fandíme J. Prohlédli jsme si 
místní velmi staré a krásné kostely, poznali činnost městského úřadu 
a budovu radnice a zázemí oratoře jako střediska volného času dětí  
a mládeže. Důležitou součástí návštěvy byla instalace venkovní 
výstavy portrétů 29 cizinců, kteří vysadili stromy v našem  
Zámeckém parku před čtyřmi lety a především pak Hanácký večer 
v místní oratoři, kde jsme pro zhruba stovku obyvatel Alfianella 
připravili prezentaci hanáckých krojů, ochutnávku produkce 
malých pivovarů ze střední Moravy a našich typických pokrmů jako  
tvarůžků, tlačenky, guláše, pečené kačeny s knedlíkem a zelím anebo 
škubánků s mákem.

Vrcholem návštěvy byl podpis smlouvy o vzájemné spolupráci  
v budově místní radnice a předání našich darů. Město Alfianello  
od Velké Bystřice obdrželo faksimilii znakového a pečetního 
privilegia krále Vladislava z roku 1502. A starosta Matteo Zani  
od nás dostal originální hanácký krojový klobouk, který si jako 
součást hanáckého kroje Italové den předtím tolik fotili. V Alfianellu 
jsme také zanechali darem bystřickou a českou státní vlajku. Jako 
jistou pečeť nově uzavřené spolupráce jsme před radnicí Alfianella 
společně vysadili strom, který jsme z Česka přivezli. A na příští rok 
plánujeme již první výměny mezi zájmovými skupinami obyvatel 
našich měst – mezi prvními například žáci škol a hasiči.

Nový úsek cyklostezky zkolaudován

V minulých dnech patrně nemalé části občanů neuniklo, že podél 
železniční tratě a řeky Bystřice, v úseku mezi železniční zastávkou 
a mostem na Bukovany (u Voglovy pily), byla zprovozněna další 
část páteřní cyklostezky, která odvede tranzitní cyklodopravu  
z ulice Loučná a sníží tak riziko kolize s obyvateli ulice. Je to sice 
úsek nejkratší, ale stavebně, technologicky nejsložitější, protože 
musí překonat úzké místo mezi železniční tratí a řekou, se značným 
výškovým rozdílem. V těchto místech bylo nezbytné založit  
a vystavět opěrnou zeď, která drží těleso cyklostezky a potažmo  
i železniční trať a která je přerušena mostem přes říčku Vrtůvku. 
Tento úsek cyklostezky byl zbudován nákladem 9,5 mil. Kč a z 85% 
byl podpořen dotací Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). 
Navázat by na něj měla 4. etapa cyklostezky, která bude pokračovat 
od mostu na Bukovany podél železniční tratě a Kapitulního parku 
směrem na chatovou oblast Třešňový sad a Bystrovany.

Sv. Martin asi nepřijede na bílém koni, ale jistě přiveze spoustu 
dobrého jídla a vína, jako každý rok. Kdo se těší na vyhlášené 
svatomartinské rohlíčky od babiček z Domova pokojného stáří 
sv. Anny nebo husí a kachní speciality z místních restaurací či  
na výborné mladé víno, nebude zklamán. Všechny tyto tradiční  
komodity jsou i pro letošní rok „nakontraktovány“ . Večer jako každý 
rok zpestří slavnost ohňů a ceremonie „odměňování čeledínů“, tak 
přioblečte teplé spodní prádlo a přijďte na příjemný hodokvas!

Ivo Slavotínek.

Památka blízkých duší, které nás předešly

Než však propukne festival jídla a ohňů, ztišíme se při pietní osobní 
vzpomínce na naše blízké, kteří nás předešli z tohoto světa na věčný 
odpočinek. Vzpomínka nemusí být nutně zahalena do smutku, ale 
naopak je dobrou příležitostí pro upevnění všeho krásného, co jsme 
spolu prožili. A v neposlední řadě je nadějí, že pozemský smutek je 
jen dočasný. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem při návštěvě 
hřbitova rozsvítit svíčku, pomodlit se za zemřelé a položit živé 
květiny, které symbolizují víru ve věčný život.

Na setkání u číše Svatomartinského vína se těší

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

Narození:
Petr Švancara
Filip Pudil
Rozárie Chodilová 

10. 8. 2018 
11. 8. 2018
16. 8. 2018

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Růžena Neumannová
Božena Bakalíková
Gertrude Koželoužková

11. 10. 2018  65 let 
13. 10. 2018  79 let  
18. 10. 2018  87 let 
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KULTURA
POZVÁNKA 

Výstava k 100. výročí vzniku 

Československa je přístupná veřejnosti 

od 27. 10. do 11. 11. 2018 
v KD Nadační ve Velké Bystřici. 

K vidění jsou historické fotografie a pohlednice, 
cenné artefakty z depozitářů našich spolků 

a olomoucké knihovny, vůz Tatra 11 z r. 1924, 
historické motocykly a mnoho dalšího.

Těšíme se na vaši návštěvu! 

    27. 10. 
29. 10. 
30. 10.
31. 10. 

      1. 11. 
      2. 11. 

3. 11.

10. 11.
11.11.

BÁRA BENDOVÁ 
VÝVRŽKY

Barbora Bendová (*1963) je absolventkou Univerzity 
Palackého, v Olomouci i žije a pracuje. Zabývá se 
tvorbou volné, točené, dekorativní i užité keramiky, 
kresbou a malbou. Je členkou Unie výtvarných umělců 
České republiky.

Výstavu můžete zhlédnout do 24. 1. 2019.

sobota 24. listopadu 2018 v 17 hodin
galeriezet Velká Bystřice

POZVÁNKA 
NA VERNISÁŽ OBRAZŮ A OBJEKTŮ

So 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 

So
Ne

13:00 - 22 hod. 
8:30 - 12 hod. 
8:30 - 11 hod. 
8:30 - 11 hod. 
8:30 - 11 hod. 
8:30 - 11 hod. 

14:00 - 20 hod. 

13:00 - 17 hod. 
14:00 - 18 hod. 

13 - 16 hod. 
13 - 16 hod. 
13 - 16 hod 
13 - 16 hod. 
13 - 16 hod. 

6. - 9. 11. - výstavu zpřístupníme ve výše 
uvedených časech po dohodě 
na Kulturním a informačním 
centru Velká Bystřice

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE
knižní novinky
Anne Jacobs – Panský dům a jeho dědictví
závěrečný díl historické trilogie o německé továrnické 
rodině
Radka Třeštíková – Veselí
po letech se Eliška vrací domů na Moravu, ale návraty 
nebývají vždycky jednoduché
Camilla Läckberg – Čarodějnice
smrt malé Linney vyvolá vzpomínky na stejnou, třicet let 
starou tragédii a přinese strašlivé následky
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Město Velká Bystřice a MS Band 

zvou všechny přátele folkové, trampské, country a bluegrassové hudby na XX. ročník přehlídky BYSTŘICKÉBANJO KD NADAČNÍVELKÁ BYSTŘICE
moderuje lipenská zpěvačka
Blanka Tornádo Prudilová

3/11/2018

v 15 hodin

předkoncert v 14.15   

vstupné 250 Kč /na místě

200 Kč /v předprodeji

s místenkou

Vystoupí skupiny

Předkapela – MS Band /Velká Bystřice

Alibaba /střední Morava
BG Styl /Ostrava
DC Vocal /Olomouc
Falešná karta /Nové Město n. M.
Lístek /Praha
Přátelé /Olomouc
Šediváci /Přerov
Tramp Evergreen Band (T. E. Band) /Brno

Bonus BB – Ragtime trio Jirky Mitrycha

vstupenky s místenkou v předprodeji od 1. 9. do 31. 10. 
v KIC Velká Bystřice na Zámeckém náměstí 
(neváhejte – omezená kapacita nového KD Nadační)

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

Výstava v Kapitulním parku
Rádi bychom Vás opět pozvali na výstavu fotografií, kterou bude možné zhlédnout po celý prosinec,  tentokrát v nejhezčím 
a nejstarším parku Velké Bystřice.  Proč letos právě tam? Jednak změna prostředí se nám už v minulosti osvědčila, jednak 
chceme vyzkoušet nové možnosti umístění fotografií na větší ploše a také se nám už zdá Zámecký park poněkud přeplněný. 
Velkoformátové fotografie budou rozmístěné po celé ploše parku, vstupné se neplatí a cílem výstavy je přitáhnout Vaši 
pozornost k řece, která protéká naším městečkem a kterou každoročně v květnu čistíme.  
Doufáme, že se nám podaří trochu zpestřit i náš druhý park a vylákat Vás na zimní procházku.

Rádi vystavíme i Vaše fotografie. Jedinou podmínkou je jejich spojení s řekou Bystřicí. 
Své názory, nejen na výstavu, nám můžete napsat na náš Facebookový profil (řeka Bystřice), kde najdete i další informace 
a mnoho fotografií. 
Ať se Vám výstava líbí
Za pořadatele Václav Břeha - vaclavbreha@seznam.cz
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   15. VÝSTAVA 
  OBRAZŮ  a  FOTOGRAFIÍ 
   v orlovně ve Velké Bystřici 

  11.-18.11.2018 
 

        VYSTAVUJÍ : P.Juráň, I.Foretová, M.Vojáček, P.Vojáček,  Z.Kubáč,                                
                                  P.Dragounová, D.Elsnerová, E.Lužná, P.Polcerová, L.Peřinová 
                                  P.Langer, J.Kroupa, M.Coufal, J.Malaska, J.Laštůvka, J.Juráň 
 
     Zahájení výstavy 11.11.2018 v 16.00 hod.  
     krátkým koncertem souboru Tragedia fis moll 
     Otevřeno: denně 15.00 – 18.00 hod., so 17.11. a ne 18.11. od 9.00 do 17.00 

KKKrrruuuhhh   pppřřřáááttteeelll   hhhuuudddbbbyyy   mmměěěssstttaaa   VVVeeelllkkkááá   BBByyyssstttřřřiiiccceee   
uuuvvvááádddííí   

kkkooonnnccceeerrrttt   zzz   llliiissstttiiinnnyyy   mmmlllaaadddýýýccchhh   uuummměěělllcccůůů   

LLLUUUDDDMMMIIILLLAAA   UUURRRBBBAAANNNOOOVVVÁÁÁ   
llleeesssnnnííí   rrrooohhh   

      
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

sobota 17. listopadu 2018|15 hodin 
galeriezet Velká Bystřice 

Vstupné dospělí 50 Kč | děti zdarma 
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foto na stránce Martina Žbánková

1

[1] – [6] – z Bystřických selských trhů 
a Festivalu zdravého životního stylu 23. 9. 2018 

[7] – [11]  – naši zahrádkáři vystavovali 
23. - 24. 9. 2018

[12] – [16] – z otevření workoutového hřiště
 v areálu SK Na Letné 1. 10. 2018 

12

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11

13 14 15 16
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Mgr. Jitka Minářová

Erasmus + Young Entrepreneurs in Action – meeting v Portugalsku
Termín: 23. 9. 2018 – 29. 9. 2018

První den našeho výletu jsme strávili docela dobrodružným 
cestováním. Cesta vlakem a autobusem v ČR proběhla 
bez komplikací, ale let z Prahy do Curychu i následující  
z Curychu do Porta byl kvůli silné dopravě a větrnému počasí 
ve Švýcarsku zpožděn. Navíc s námi nepřicestoval jeden kufr, 
který zůstal v Curychu. Autem jsme ještě dojeli do našeho 
cílového města Baião, kde jsme se rozešli do hostitelských 
rodin k zaslouženému odpočinku.

Druhý den jsme strávili v Baião. Prohlédli jsme si hostitelskou 
školu, prezentovali své aktivity v tomto projektu a absolvovali 
slavnostní oběd servírovaný žáky školy. Každý z přítomných 
týmů byl přivítán nejen vedením školy, ale i starostou města  
v budově radnice.

V úterý se konal výlet na vinici, kde jsme všichni dostali 
nůžky a kyblíky a šli sklízet hrozny. Byly krásné a velmi 
sladké, takže spousta kuliček skončila v naší puse místo  
v kyblíku. Po skončení našeho malého vinobraní jsme se 
byli podívat ve vinařství, kde jsme si vše prohlédli a ochutnali 
vinný mošt. Po obědě následoval výjezd do muzea místního 
význačného spisovatele „Eca de Queirós“, kde se kolem 
domu rozprostírala nádherná květinová a ovocná zahrada. 
Předposlední společnou aktivitou dne byl trh, na kterém 
všechny země představily jejich „handmade“ výrobky. Naše 
perníková prasátka pro štěstí měla velký úspěch a všechna 
byla snězena. Den jsme zakončili velmi hlučnou společnou 
večeří v místní restauraci „Fonte Nova“.

Středa byla vcelku relaxační. Dopoledne si všichni 
vyzkoušeli vyrobit krém na ruce, namalovat keramické ptáčky  
a zapojit počítačové elektroinstalace. Dále účastníci  
projektu v budově školy hledali QR kódy, pomocí nichž se 
dozvídali různé informace a plnili různé úkoly. Po obědě 
následovalo odpoledne plné her a sportu.

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

6. A v Pevnosti poznání

Eva Poděbradová a 6. A

Poslední zářijový čtvrtek se neobyčejně vydařil i naší třídě. Univerzita 
Palackého v rámci projektu INSPIRO – ISPIRACE V ODLIŠNOSTI 
organizovala ve svém dětském vědeckém zázemí zajímavý program 
pro základní školy. Studenti přírodovědecké fakulty – jako animátoři  
a průvodci – měli pro děti připraveno nepřeberné množství úkolů, jejichž 
cílem nejspíš bylo důkladně promazat mozkové závity naší mládeže 
v rámci rozjezdu školního roku. Děti si vyzkoušely spoustu vědeckých 
aktivit počínaje tajemstvím optiky a báječným filmem o vesmíru přímo 
v planetáriu pod širým nebem. Pak přišly na řadu dřevěné hlavolamy, 
kovové přesmyčky, hanojské věže, tangramy a další libůstky umístěné  
ve stálé expozici. Vyzkoušeli jsme Archimédův šroub, fungování  
zvukovodu, podívali jsme se dovnitř lidského oka. Akci jsme zakončili  
víceméně prozaicky – výborným smaženým řízkem, který pro nás organizátoři 
připravili v místní improvizované jídelně.

Prožili jsme krásné dopoledne plné poznání i legrace a do vědecké  
pevnosti se určitě někdy znovu vypravíme.

Pátý den a celodenní výlet do přímořského města Porto. Po asi hodinové 
jízdě autobusem následovala prohlídka muzea „World of Discoveries“, jejíž 
součástí byla i 20ti minutová projížďka lodičkou. Dozvěděli jsme se zde spoustu 
informací o mořeplavectví a objevování světa. Následoval oběd – piknik v parku, 
pohled na oceán a krátká procházka historickým centrem Porta. Po ní jsme si 
šli prohlédnout sklepy portského vína firmy Sandeman a den jsme zakončili 
večerními nákupy dárků a různých upomínkových předmětů. Pátek - poslední den 
v Baião. Dopoledne jsme se jeli podívat do „walking sticks house“ na tradiční 
výrobu dřevěných vycházkových holí. Poté jsme pokračovali na návštěvu  
do školy „Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião“. Po výborném obědě  
v této škole jsme se vrátili zpět do hostitelské školy v Baião. Zde proběhlo 
slavnostní ukončení portugalského setkání a předání certifikátů o jeho  
absolvování. Následovalo volno s kamarády všech zúčastněných zemí a večerní 
„barbecue“ i s rodiči z hostitelských rodin, které se zakončilo podáváním dortu 
„Erasmus“.

V sobotu brzy ráno jsme se vydali na cestu zpět domů. Ta byla díky zpožděným 
odletům opět stejně dobrodružná jako ta první.

A tak naše sedmidenní dobrodružství skončilo osmý den – pět minut po půlnoci. 
Občas náročné, ale určitě krásné dny nám přinesly nové kamarády, zkušenosti  
a hlavně nezapomenutelné zážitky.
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Páťáci navštívili SZŠ
Z jejich postřehů:

Studenti si pro nás připravili tematicky zaměřená 
stanoviště. Povídali jsme si na nich třeba  
o částech našeho těla, potravinové pyramidě  
a na figuríně jsme si zkoušeli resuscitaci. Zastavovali 
jsme krvácení, ošetřovali popáleniny. Na videu jsme 
poprvé viděli, jak se projevuje epileptický záchvat. 
Trénovali jsme také volání záchranky. Za naši snahu 
jsme dostali diplom a sladkou odměnu.
Takové vyučování se nám moc líbilo a ještě přidáváme 
naši básničku.

Jeli jsme do Olomouce na zdrávku, 
cestou jsme uviděli Oktávku. 

Když jsme vystoupili z vlaku, 
byla nám zima jako z praku. 

Jeli jsme přecpanou tramvají, 
v tichosti a skoro potají. 

Vystupujeme v chumlu lidí, 
paní učitelka se po nás všech pídí, 

počítá pořád dokola 
a před námi zdravotní škola. 

(Julinka Šmejkalová, Dorka Šmalcová)

Vázali jsme nohy, ruce 
a podrželi si i srdce, ledviny a plíce, 

části těla umělé, 
bylo to však veselé! 

Vázali jsme roušku na nos, 
viděli jsme toho dost, 

ukázky záchvatu a bolestí, 
skončili jsme až u kostí. 

Domů jsme si dovezli moc zážitků 
a všichni víme, co je k užitku
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 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Benefiční výroba a prodej adventních věnců

Již od roku 2011 se zapojujeme do výroby a prodeje adventních 
věnců. V letošním roce tomu bude také tak, sejdeme se již po osmé 
před první nedělí adventní, abychom přispěli společně na dobrou věc. 
O výši výtěžku z prodeje a jeho účelu budete opět informováni.

Výroba věnců bude probíhat ve středu 28. 11. 2018 od 9.00 hod. 
v DPS sv. Anny, kdo z vás se bude chtít připojit, bude vítán.

Milí spoluobčané,
darujte prosím chvojí z tújí, jedlí, borovic, na výrobu adventních věnců 
pro DPS sv. Anny. Chvojí přijímáme do 26. listopadu.

Předem děkujeme

Prodej svatomartinských rohlíčků
V loňském roce jsme již podruhé uspořádali charitativní prodej 
svatomartinských rohlíčků, které napekli obyvatelé společně se 
zaměstnanci. Tato akce se setkala s dobrým ohlasem, protože nezbyl 
ani jeden. Tak vás i v letošním roce velice rádi přivítáme u našeho 
stánku, kde budeme prodávat ořechové, makové a tvarohové rohlíčky.

Jak probíhal týden sociálních služeb 
v DPS sv. Anny

Ve středu 10. 10. 2018 proběhla ukázková hodina tréninku paměti 
pro seniorskou veřejnost, zájemci, kteří přišli, měli možnost dozvědět 
se informace o tom, jak je prospěšné trénovat paměť a vyzkoušet si 
různé testy, kvízy, doplňovačky. Domů si odnesli spoustu materiálů 
pro domácí použití.

Odpoledne jsme oslavili s obyvateli DPS „Mezinárodní den seniorů“ 
při společném posezení s živou hudbou a zpěvem.

Kamila Šišková

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  
4. listopadu 2018 v 15.30 hod.

Náboženská obec 
Církve 

československé husitské 
ve Velké Bystřici

Na shledání se těší
Hana Šebíková / duchovní
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Od 1. listopadu probíhá předprodej vstupenek na 
IV. Divadelní silvestr aneb My slavíme první!

Vstupenky za 200,- Kč jsou pouze v předprodeji v KIC Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 775, Velká Bystřice.
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                  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 

REKLAMA
Společnost 

Čerozfrucht s.r.o. 
přijme do skladu ovoce a zeleniny 

ve Velké Bystřici u Olomouce 
zaměstnance na pozici :

Mistr/Skladový dělník:
Požadujeme:
- zkušenost s vedením menšího týmu lidí
- min. SOÚ
- praxe ve skladu 
- znalost práce na PC
- zodpovědnost, časovou flexibilitu, samostatnost
Nabízíme:
- režim práce krátký - dlouhý týden, 12 hod. směny
- dobré platové ohodnoceni.

Asistent/fakturant:
Požadujeme:
- vzdělání úplné střední, ukončené maturitní zkouškou
- schopnost psaní všemi deseti
- práce na PC – SAP výhodou
- zodpovědnost, časovou flexibilitu, samostatnost
Nabízíme:
- režim práce krátký – dlouhý týden, 12 hod.směny
- dobré platové ohodnocení.

PODĚKOVÁNÍ
Město Velká Bystřice děkuje všem, kdo 
pomáhali s organizací oslav 100 let vzniku ČSR 
nebo jakkoliv přiložili ruku k dílu. 

Bez Vaší pomoci bychom akci takového 
rozsahu nezvládli. Díky patří také všem 
občanům, kteří se oslav zúčastnili  
a vytvořili tak důstojnou a slavnostní atmosféru 
jubilea.

Velkou fotoreportáž z oslav připravujeme pro 
příští číslo Bystřických novin.

Foto Zdeněk Bereza.
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KOUPÍM 

BYT 1+1 
VE VELKÉ BYSTŘICI

KONTAKT: 776 187 188

Restaurace Mlýn  
10. a 11.  11. 2018  
Drůbeží vývar s masem a nudlemi,  
2 pečená kachní stehna, zelí sladké i 
kyselé, knedlík houskový i bramborový.  
Cena 250,- Kč  
Sladká tečka – horké maliny  
s vanilkovou zmrzlinou, šlehačkou  
a čokoládou 50,- Kč  
 
Otevřeno již od 12 hodin  
Rezervace nutná na tel: 602 704 661  
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

SVATOMARTINSKÉ MENU  
V BYSTŘICKÝCH RESTAURACÍCH 

 
Hostinec U Žaludů 10. 11. 2018 
Drůbeží vývar s domácími nudlemi,  
1/4 pečené husy, moravské bílé zelí,  
knedlík houskový i bramborový.  
Cena 220,- Kč  
Sladká tečka – jablková roláda se 
šlehačkou   
 
Otevřeno již od 11 hodin  
Rezervace nutná na tel: 737 713 829  
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

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

KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE
Nově výkup starých nefunkčních mobilů  25 Kč/kus

Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů s izolací (25 
Kč/kg) a  ostatního kovového odpadu . Odběr bílého a 

drobného elektra                                             

Výkup  autobaterií  až 16 Kč/kg
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 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz
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