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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ŘÍJEN 2019
24. 9. - 18. 10
Velká Bystřice 

5. 10.
Svésedlice
6. 10.
Velká Bystřice

Přáslavice
11. - 12. 10
Velká Bystřice

19. 10.
Bukovany
Přáslavice
20. 10.
Velká Bystřice

• SAMI PROTI VŠEM… 
PŘÍSLUŠNÍCI SNB V SRPNU 1968
(KD Nadační – 10.00 – 18.00, kromě pondělí)

• HASIČSKÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH – SVÉSEDLICKÝ MIX

• KONCERT DUO CD 
(galeriezet – 19.00 – 20.00)
• VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY + KOŠT SLIVOVICE

• PODZIMNÍ DĚTSKÝ BAZÁREK 
(orlovna – 14.00 – 18.00, 8.00 – 12.00)

• DRAKIÁDA
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

• MYSLIVECKÁ SLAVNOST – HUBERTSKÁ MŠE 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 10.00 – 15.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

25. 10.
Velká Bystřice

Velký Újezd

26. 10. 
Velká Bystřice

Velký Újezd
27. 10.
Daskabát
Doloplazy
Velká Bystřice

• DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER 
(IC – 10.00 – 18.00)
• VEČERNÍ POCHOD – 42. ROČNÍK
(hřiště Na Letné a okolí – 9.30 – 12.00)

• DRAKIÁDA 
(pole u hřbitova – 13.00 – 16.00)
• KABARET 100 
(KD Nadační – 19.00 – 21.00)
• DRAKIÁDA

• LAMPIONOVÝ PRŮVOD
• LAMPIONOVÝ PRŮVOD
• KONCERT KPH  –  HOUSLE A KYTARA
(galeriezet – 18.00 – 19.00)

Foto na titulní straně: Hlavní motiv (Zdeněk Bereza), Drakiáda (Martina Žbánková)

MILÍ SPOLUOBČANÉ, 

darujte prosím vlašské ořechy pro benefiční prodej 
svatomartinských rohlíčků pro DPS sv. Anny. 

Ořechy přijímáme denně do 8. listopadu 2019. 
Předem děkujeme. 

24. 10.

Bio odpad
(čtvrtek)

Plasty  
a papíry

z 
domácností

(pátek)

10. 10.

31. 10.

SVOZ ODPADŮ ŘÍJEN 2019

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

23. 10.

Komunální 
odpad 

(středa)

9. 10.

17. 10.

3. 10. 4. 10.

POZVÁNKA

V sobotu 26. října 2019 v 17 hodin se u pomníku T. G. Masaryka 
na nádvoří Masarykovy základní školy a mateřské školy 

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

                                                                       
Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

UPOZORŇUJEME OBČANY,

že vstup psů na městský hřbitov je zakázán!

Blahopřání
Starosta města Marek Pazdera a místostarosta Ivo Slavotínek přišli 
pogratulovat nejstarší obyvatelce Velké Bystřice paní Miloslavě 
Mlčochové k jejím 98. narozeninám! 
Všechno dobré, především stálé zdraví a životní radost přejí všichni 
pracovníci Městského úřadu Velká Bystřice!

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A ELEKTROODPADU 

provedou hasiči v sobotu 19. října 2019 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
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

úvodník nemohu začít ničím jiným než krátkým komentářem 
k již XXIX. ročníku mezinárodního folklórního festivalu 
Lidový rok. Lidový rok je největší kulturní a společenská 
událost u nás ve Velké Bystřici a každý ročník má svá 
specifika. Letošní nám bohužel celý propršel. Nevím, jestli to 
bylo způsobené tím, že jsme po dlouhé době měli jiný termín 
než dubská pouť, ale byla to opravdu velká škoda. Festivalu 
prostě letos počasí uškodilo. Stěhování sobotního dětského 
programu do KD Nadační, menší návštěvnost, občas prázdný 
stánek, to všechno ovlivnil déšť. Co ale ovlivnit nemohl, bylo 
nasazení organizátorů a pestrou přehlídku vystoupení všech 
folklórních souborů. Pro mě osobně bylo velkým zážitkem 
vychutnat si, asi naposledy, vystoupení Spirituál kvintetu. Tu 
sehranost po neuvěřitelných 59 letech spolu je krásné vidět  
a slyšet naživo. Určitě je třeba všem, kteří se na tomto ročníku 
Lidového roku podíleli, vyslovit velké poděkování. Bez 
desítek dobrovolníků by to opravdu nešlo.

Co nás také velmi potěšilo, byla chvála většiny účinkujících, 
kterým se u nás líbí a oceňují, jak je celý prostor centra 
městečka vyřešen. Vše je funkčně odděleno, a přesto jde  
o jeden celek. Teď si jen přejme, aby zde na jubilejní XXX. 
ročník Lidového roku svítilo sluníčko!

V rámci nedělního programu Lidového roku byly předány 
ceny vítězům XV. ročníku soutěže O nejkrásnější okno, 
nejkrásnější předzahrádku a nejkrásnější část ulice. Koho 
komise ocenila, můžete posoudit v přehledu vítězů. Tady 
musím konstatovat, že jsme na rozhraní dalšího pokračování 
soutěže. Já osobně jsem byl vždy jejím velkým zastáncem, ale 
musím uznat připomínky kolegů, že jsme jaksi zamrzli! Když 
jsme soutěž zakládali, věřil jsem tomu, že to bude motivace  
k péči o veřejnou zeleň a že postupně budeme jako v Rakousku, 
kde nám místní starosta vysvětlil, že je u nich zvykem  
a samozřejmostí, že si občané udržují veřejné prostranství  
v širokém okolí svých nemovitostí sami a na obec zbývají 
větší ucelené plochy (park, hřiště atd.). U nás tomu zatím 
tak není a v soutěži oceňujeme víceméně pořád ty stejné, 
kterým jejich okolí není lhostejné. A pak se kolegové ptají: 
„Má taková soutěž cenu?“ Já říkám: „Snad má, ale musíme 
vymyslet nějakou novou motivaci.“ Kdyby se někdo chtěl 
zapojit nebo měl dobrý nápad, jak soutěž oživit, rádi si ho 
vyslechneme. ☺

Již v březnovém úvodníku jsem komentoval změny  
v odpadovém hospodářství, které nás do budoucna čekají. 
Popisoval jsem, že letošní poplatek ve výši 520,- Kč zdaleka 
nepokryje náklady, které má město Velká Bystřice na 
nakládání s odpady. Skutečná cena dosahuje výšky až 890 
Kč/občana/rok. I proto se pořád snažíme nacházet úsporná 
opatření a ještě zvýšit recyklaci odpadů.

Po zavedení sběru separovaného odpadu z domácností 
významně kleslo množství tuhého komunálního odpadu. 
Bioodpad, plasty i papír nekončí na skládce, jejich likvidace tak 
není zatížena poplatkem za skládkovné a ještě k tomu získáme 
významný příspěvek ze systému třídění odpadu Eko-kom,  
na nějž přispívají výrobci obalů a producenti odpadů.

Současně jsme také vyhlásili nové výběrové řízení na svoz

odpadu ve Velké Bystřici. Jeho vítězem se stala firma 
SUEZ Využití zdrojů a.s., která začne nové služby poskytovat 
od 1. listopadu 2019. Bohužel se ukázalo, že ani nové 
výběrové řízení nevedlo k razantnímu snížení ceny. Prostě 
jsou zde faktory, které nemůžeme ovlivnit (hospodářský růst  
a s ním spojené zdražování, krize trhu se separovanými 
odpady, nízká výkupní cena plastů atd.).

I proto jako jedno z dalších úsporných opatření zavádíme 
svoz komunálního odpadu z domácností 1x za tři týdny, 
neboť čtyřčlenná domácnost při separování odpadu většinou 
nenaplní za 14 dní popelnici ani z poloviny. Upozorňujeme 
tedy občany, že od 1. listopadu 2019 bude platit nový 
svozový kalendář, který samozřejmě včas zveřejníme.

Další velké téma, které neustále řešíme, je územní plán.  
Na základě množících se podnětů ke změnám územního plánu 
jsme se rozhodli zahájit po novém roce práce na změně ÚP. 
Pokud máte nějaký podnět či připomínku, co změnit, 
doručte je do konce listopadu 2019 na MěÚ Velká Bystřice, 
odbor výstavby. Následně budou tyto podněty a připomínky 
projednány v orgánech města a ty, jež budou vyhodnoceny 
jako opodstatněné, budou zahrnuty do plánované změny.  
U podnětů a připomínek prosím uveďte: údaje umožňující 
identifikaci navrhovatele (včetně tel. č.), důvody pro pořízení 
změny územního plánu a návrh obsahu změny územního 
plánu.

Nyní se dostávám v úvodníku k několika provozním 
připomínkám. Neustále na radnici řešíme stížnosti obyvatel  
na pohyb cyklistů po chodníku. Chodník opravdu není určen 
pro cyklisty a došlo zde již k několika kolizím. Může se stát, 
že se cyklista občas na chodníku ocitne, ale vždy musí dbát  
na to, že je tam jako host. I já, jako cyklista, jsem musel  
na radě města na „holý pupek“ slíbit, že už nikdy po chodníku 
nebudu jezdit. ☺

Dalším nešvarem, který jsme několikrát řešili a dostal se 
dokonce i na jednání zastupitelstva, je pohyb psů po hřbitově. 
Tady doufám, že šlo o ojedinělý přestupek, protože psi  
na hřbitov opravdu nepatří!!!!

Ale ať nekončím negativně - do Vánoc nám schází již méně 
než 100 dní a my nemáme pořád bystřický vánoční strom. 
Takže pokud máte tip na vánoční strom na Zámecké 
náměstí, neváhejte a co nejdříve (max. do poloviny října) 
nám ho sdělte! 

Předem děkujeme
Marek Pazdera

Narození:
Zoe Zamykal
Laura Macharáčková
Michal Mikušík
Damian Hrinda
Matyáš Luběník 

16. 7. 2019 
16. 7. 2019 
21. 7. 2019
16. 8. 2019
19. 8. 2019

Společenská rubrika

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

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 
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VELKÁ BYSTŘICE 
 
 
 

balonek a drobný dárek pro děti  

Kruh přátel hudby 
zahajuje sezónu 2019 / 2020

Vážení přátelé komorní hudby, v říjnu začínáme 
novou koncertní sezónu. Těšíme se, že se budeme 
opět setkávat s krásnou hudbou v podání našich 
špičkových interpretů. Mnozí z nich tráví většinu 
času na koncertech v zahraničí a účinkování  
v našich "Kápéháčkách" si užívají jako balzám. 
Pravidelní návštěvníci jistě potvrdí, že nikde jinde 
není možné s nimi a s hudbou zažít tak těsný  
a bezprostřední kontakt.
Nemusíme připomínat, že ve velkých 
městech, neřku-li v cizině se vstupné na jejich 
koncerty zpravidla šplhá do závratných výšek.  
U nás zůstáváme na opravdu symbolické 
padesátikoruně. Pro sezónu je pro vás 
připraveno 7 koncertů hudebníků. Můžete se 
např. těšit na již tradiční předvánoční vystoupení  
Petrof piano Tria, přislíben máme po čase recitál 
Štěpána a Matěje Rakových, uvažujeme ještě  
o jednom vystoupení vokálním... Neváhejte tedy  
a přijďte doplnit řady publika, aby bystřičané dostáli 
své kulturní pověsti a společně jsme vytvořili 
hudebníkům potřebné divácké zázemí. 
Za organizátory KPH Velká Bystřice Petr Nakládal

neděle 6. října v 19 hod.
z Listiny mladých umělců:

DUO CD
Martin Cába a Vít Dvořáček – kytary

neděle 27. října v 19 hod.
HOUSLE A KYTARA

Leoš Čepický a Petr Saidl
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 KINO 
Velký Týnec – ŘÍJEN 2019 

                    
                    
                 4. 10. pátek       PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM                                 Produkce: ČR 
                 18:00 hod.        Dobrodružný. Rodinný. Animovaný.                     Přístupný  
                 86 minut                                                                                           Vstupné Kč 50, - 
                                    
 
                                                                                                   
               11. 10. pátek      ŽENY V BĚHU                                                    Produkce: ČR 
                19:30 hod.        Skvělá česká komedie.                                            Přístupný   
                93 minut                                                                                           Vstupné Kč 50, - 
 
 
 
              18.10. pátek       PAŠERÁK                                                             Produkce: USA 
               19:30 hod.         Kriminální drama v hlavní roli Clint Eastwood .   Přístupný  od 15 let 
               116 minut                                                                                          Vstupné Kč 50, - 
 
                     
  
               25. 10. pátek      HODINÁŘŮV UČEŇ                                           Produkce: ČR 
               18:00 hod.         Nová česká pohádka.                                               Přístupný   
               102 minut                                                                                           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. Po celou dobu  

promítání filmu je pokladna otevřena. 
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KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

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

Tereza Boučková – Závod s časem
sbírka 99 fejetonů

Mandy Baggot – Láska na Korfu 
Tess souhlasí, že bude hrát Andrasovu přítelkyni, jenže 
hra se jí zalíbí víc, než chtěla    

Helen Fields – Dokonalá smrt
existuje spojitost mezi smrtí mladé dívky a údajnou 
sebevraždou bývalého kriminalisty?

knižní novinky

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

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

Sami proti všem... 
příSlušníci SnB v Srpnu 1968

Policie ČR Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV 
a Muzeum Policie ČR

Vás zvou na výstavu

od 2. 11. do 21.12. 2018 
Muzeum Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2)

autor výstavy: PhDr. Daniel Povolný, Ph.D., Policie ČR ÚDV SKPV

grafické zpracování: kpt. Mgr. Luděk Malý, Kriminalistický ústav

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR  
a Muzeum Policie ČR děkují za spolupráci těmto institucím: 
Kriminalistický ústav, Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze,  
Archiv bezpečnostních složek, Česká televize, Národní archiv,  
Vojenský ústřední archiv

která se koná pod záštitou 

1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka 
a policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D.

a město Velká Bystřice

24. září - 18. října 2019, vernisáž 24. 9. v 16:30 hod.
10 - 18 hod., KD Nadační, Velká Bystřice

V Kulturním a informačním centru Velká 
Bystřice až do 31. října probíhá předprodej 
vstupenek s místenkou na Bystřické banjo, 
které proběhne 9. listopadu v KD Nadační.

 Cena v předprodeji 200,- Kč, 
od 1. 11. a namístě cena 250,- Kč. 

Můžete se těšit na The Addams sisters, 
Domino, Jazz za Bukem, Madalen, MS Band, 

Poutníci, THS Brzdaři, Stráníci. 

Stromy pro Velkou Bystřici
Rády bychom poděkovaly všem zájemcům, kteří zavítali k našemu 
stánku s environmentální tématikou v rámci Lidového roku ve Velké 
Bystřici 7. - 8. září 2019. 
Měli jste možnost nakoupit si látkové sáčky na ovoce a zeleninu, 
krásné látkové pytlíky na pečivo, látkové tašky na nákup, 
voskované ubrousky, látková pouzdra, naučit se výrobu levného 
a jednoduchého pracího prášku a nakoupit knihy. Z prodeje  
a příspěvků v rámci obou dnů se podařilo shromáždit částku 
3.495,- Kč, kterou přičteme ke stávající částce a peníze použijeme  
na nákup a výsadbu ovocných odrůd stromů na území Velké Bystřice. 
O odrůdách a místě vysazení jednáme s vedením Velké Bystřice  
a jakmile budeme mít bližší informace, rády vám je sdělíme. 
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na setkání příště.

Jarka Pechová, Renata Bílková a Eva Jungová
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XV. ROČNÍK SOUTĚŽE
NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, 

PŘEDZAHRÁDKA, ULICE 2019

XV. ROČNÍK SOUTĚŽE
NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, 

PŘEDZAHRÁDKA, ULICE 2019

manželé Jitka 
a Miroslav Lexovi,

Žižkova 258

manželé Věra 
a Drahomír Vašičkovi,

Nádražní II 698

manželé Magda 
a Ladislav Bognárovi,

Nad Skálou 868

manželé Zuzana 
a Jiří Drešlovi,
Na Letné 796

manželé Lenka 
a Radomír Mádrovi,

Příční 380

manželé Tereza 
a Vojtech Vrbovi,
Jana Pospíšila 439
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paní 
Květoslava Lošťáková,

8. května 195

manželé Petra 
a Jan Zajícovi,
Lošovská 949

manželé Hana 
a Tomáš Tomancovi,
Svatokopecká 922

manželé Barbora 
a Tomáš Urbánkovi,

Na Vyhlídce 920

manželé Zdenka 
a Andrej Rášovi,

Bří. Mikolášků 632

paní 
Irena Barneková,
Na Svobodě 455

manželé Zuzana 
a Jiří Foukalovi,
Nádražní I 697

manželé Petra 
a Petr Klimešovi,

8. května 209



foto: [1] Kateřina  Žbánková, [2 - 5, 7 - 8] Anna Slámová,  [6] Martina Žbánková
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4
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Fotoseriál
[1] - [8] Lidový rok 6. - 8. září 2019

3

1

5

7



foto na stránce: Martina Žbánková

1 2 3

4 5 6
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[1] - [3] Otevření Pupmtracku 6. září 2019
[4] - [8] Bystřické selské trhy 22. září 2019

[9] - [13] Zahrádkářská výstava 22. - 23. září 2019

7 8

9

10

11

12 13
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
Přijímací zkoušky pod drobnohledem

Eva Poděbradová

Ve chvíli, kdy si naši loňští deváťáci spolu se studenty prvních ročníků 
víceletých gymnázií zvykají na novou středoškolskou roli, mi dovolte, 
abych jim věnovala pár řádků v Bystřických novinách.

Firma Cermat, která vytváří a zaštiťuje státní přijímací zkoušky na střední 
školy, zveřejnila výsledkovou sestavu, která srovnává úspěšnost uchazečů 
jednotlivých základních škol v rámci celé republiky.

Naši žáci příjemně překvapili. Deváťáci uspěli v českém jazyce bodovou 
převahou nad celorepublikovým průměrem. Uchazečům o dvojjazyčná 
gymnázia se dokonce podařilo umístit se vysoko nad středovou čárou 
průměru nejen v jazyce mateřském, ale i v matematice. Není proto divu, 
že všichni zájemci o maturitní obory uspěli v 1. kole přijímacího řízení. 
My doufáme, že se jim i nadále bude dařit a přejeme všem bystřickým 
absolventům, aby úspěšný základ, se kterým středoškolská studia 
začínají, tvořil odrazový můstek k dalším úspěchům.

Dopravní den v 8. A
Ve středu 4. září probíhal ve škole dopravní den. V 8. A jsme si 
tentokrát „posvítili“ na skutečnou křižovatku, kterou denně projede 
nebo projde spousta dětí cestou do školy, na vlak i na hřiště. Jedná 
se o cestu u vlakové zastávky, kde byla před časem otevřena další 
část cyklostezky.  

Dvojice dostaly za úkol vymyslet čtyři různé dopravní situace tak, 
aby se potkali cyklisté, chodci i auta. Následně žáci vysvětlovali svá 
řešení. Jsem ráda, že mohu své osmáky pochválit, protože většina 
řešení byla správná. Aby se příště neobjevila ani jedna chyba, 
procvičili jsme si společně dopravní značky a řešení křižovatek. 

Pak jsme se vydali na „dopravní vycházku“ ke zmíněnému místu. 
Těšili jsme se, jak nachytáme neukázněné cyklisty, ale provoz 
nebyl nijak velký. Jen jedna starší cyklistka, která na kole neměla 
zvonek, na nás už z dálky volala, abychom jí uvolnili cestu.

A tady si můžete prohlédnout některé dopravní situace a jejich 
řešení žáky:

Jarmila Štěpánová        
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Odehrálo se to sychravou druhou zářijovou neděli roku 2019.  
Ve Sportovním areálu Mrsklesy se sešlo několik desítek 
pravidelných i nových závodníků různých věkových kategorií, aby 
brázdily okolí Mrskles, Přáslavic a Velké Bystřice při výročním 
pátém běhu Terénní Vrtovské Jedenáctky.

Lesní i polní stezky ožily a – povzbuzeny sobotním deštíkem 
– spokojeně mlaskaly pod nohama sportovců. Zdejší příroda 
svůj tradiční zelenohnědý háv na několik hodin ověnčila 
pestrými neonovými barvami sportovních dresů a její prostory 
se naplnily funěním a hekáním odhodlaných běžců. Čtyřicet 
z nich úspěšně pokořilo hlavní jedenáctikilometrovou trasu  
a dalších sedmnáct doběhlo do cíle po zdolání šestikilometrové 
tzv. kondiční trati. Sportovní duch tedy vyhrál nad nepřízní počasí 
a navzdory obavám organizátorů byla účast poměrně hojná.

Odměnou za vydanou energii byl nejen dobrý pocit ze zdravého 
pohybu na čerstvém vzduchu, ale i chutné občerstvení, které  
 

Viktorie Koksová

SPORT
Terénní Vrtovská Jedenáctka

 5. ročník 

(autor fotek Josef Jedenástík)

v kiosku pro běžce se zjevnou dávkou kuchařského 
umění připravil pan Marek Gasidlo.

Letos poprvé byly k zachycení časů použity čipy, což vedlo  
k rychlejšímu zpracování výsledků.

Marii Delingerové a Ondřeji Horákovi, kteří se s časy  
49:36 a 40:24 stali absolutními vítězi hlavního závodu, 
předala diplomy a ceny Pavlína Jedenástíková, která 
je hlavní pořadatelkou TV11. S organizací však, jak 
Pavlína nikdy neopomene zmínit, pomáhá mnoho 
dalších nadšenců (přátelé, příbuzenstvo, časoměřiči). 
Poděkování patří také obci Mrsklesy, městu Velká  
Bystřice a Olomouckému kraji za finanční podporu akce.  
K partnerům závodu se již tradičně řadí firmy M tenis 
servis, Fitness Hlubočky, Gradiko a Pharma Future.

Výsledky a fotodokumentaci 5. ročníku Terénní Vr-
tovské Jedenáctky naleznete na webových stránkách  
www.tv11.cz.

Za pořadatele
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Mezinárodní den seniorů

Každoročně si 1. října připomínáme mezinárodní 
den seniorů a nejinak je tomu v letošním roce. 
Tento svátek - Mezinárodní den seniorů - vyhlásila 
OSN v roce 1998. Zastavme se na chvilku  
a vzpomeňme si na všechny svoje blízké, rodiče, 
babičky, dědečky a udělejme si hezký den, třeba  
i u nás při společném posezení 1. října od 14 hodin 
ve společenské místnosti se skupinou Magnet.

POZVÁNKA na 11. ročník týdne sociálních služeb

V letošním roce se Dům pokojného stáří sv. Anny 
již po jedenácté 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 8. 10. 2019
10.00 - společná ukázková hodina cvičení pro 
seniorskou veřejnost a obyvatele DPS, malé 
občerstvení

Čtvrtek 10. 10. 2019
10.00 – 16.00 - „Den otevřených dveří“ DPS sv. 
Anny

Kamila Šišková

Říjen v DPS sv. Anny

Husův sbor ve Velké Bystřici opět pořádá humanitární sbírku 
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela, a to 

ve čtvrtek 10. října 2019 od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.

Věci, které vybíráme:

  

Vše (kromě domácích spotřebičů) v igelitových pytlích. 

● Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení
●  Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky
● Vlnu na pletení, bavlnky na vyšívání
● Kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)
●  Záclony, závěsy, deky, peřiny, polštáře
● Hračky, spací pytle, knihy
● Školní a sportovní potřeby
●  Boty 
● Dioptrické brýle
● Nádobí – talíře, hrníčky, nože, příbory
● Funkční malé domácí spotřebiče
  

S pozdravem Hana Šebíková / tel: 605 970 982
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Krušpánek v roce 2019
Lidovým rokem pro nás skončil další folklorní školní rok, který se nám moc povedl 
a znamenal pro nás velký úspěch. Každé dva roky probíhají v celé České republice 
soutěže dětských folklorních souborů. Jsou to okresní postupové přehlídky  
a na ně navazující přehlídky regionální. Z každého regionu postupuje jeden 
vítězný soubor do Celostátní přehlídky v Jihlavě. Účast na přehlídce v Jihlavě 
je velkým oceněním pro zúčastněné soubory a také závazkem. Každý, kdo to 
někdy zkusil, tak ví, že připravit, nacvičit a potom předvést na jevišti vystoupení 
není vůbec jednoduché. A navíc je do toho zapojena spousta dalších lidí, jako 
třeba muzikanti nebo rodiče, bez jejichž pomoci s dovozem „přespolních“ dětí 
na zkoušky anebo s nekonečným žehlením krojů by to nešlo. Ale všechna ta 
práce určitě stojí za to, když se povede. Doufám, že si děti z Krušpánku odnáší 
do života cenné zkušenosti a nádherné zážitky, vzpomínky a pochopení, že 
přátelství a soudržnost jsou moc důležité.

A jak to vidí děti? Zde je pár jejich odpovědí:

1. Co pro tebe znamenala účast na Celostátní přehlídce v Jihlavě?
- Bylo to úplně neuvěřitelné, protože to bylo celostátní finále, kam se dostalo jen 
  16 souborů.
- Příležitost, zážitek.
- Obrovská čest, ale i vedro a námaha (a sranda).
- Hrdost, že jsme postoupili tak daleko.

2. Co tě nejvíc baví v Krušpánku?
- Tanec, lidi, atmosféra, hry, zábava. Vedoucí souboru Lenka Langerová a Pavla Belay

Pozvání

Skončil folklorní školní rok a končí i některé děti, 
které „odrostly“ Krušpánku. Proto bychom rádi doplnili 
Krušpánek o nové děti ve věku 8 – 13 let. Zkoušky 
jsou každý čtvrtek v tělocvičně školy ve Velké Bystřici 
od 16:00 do 17:30. Naučíte se krásné písničky, tance, 
poznáte nové kamarádky a kamarády, zahrajete si 
spoustu her a určitě prožijete mezi Krušpánky mnoho 
krásného. Další informace naleznete na stránkách 
souboru Haná Velká Bystřice. Tešíme se, přijďte mezi 
nás

- Nejlepší je soustředění, kde tancujeme, ale taky hra
  jeme hry a večer je diskotéka.
- Všechno.
- Zmrzlina na každé akci.

3. Napiš cokoliv za sebe o Krušpánku:
- Tento rok již odcházím, ale odtud si odnesu hrozně 
  moc hezkých vzpomínek  (hlavně na kamarádky) 
   a za to jsem moc vděčná.
-  Máme tady super partu, nikdy se nenudíme, vždycky 
   si všechno užijeme a je tu spousta srandy. Např. jak  
   jsme šli v hadu přes park ve Strážnici nebo klouzání  
   po ledu z kopce na soustředění.
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KOVOŠROT    VELKÁ 
BYSTŘICE 

Nově výkup starých nefunkčních mobilů   
 

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

 Výkup  autobaterií  od 14 Kč/kg 
 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

 ul. ČSA 556, 100 m 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 
 
 
                
 
 

Bystřické noviny č. 10/2019, vychází 27. 9. 2019. 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 Žbánková, 

Lenka Lakomá, Petr Nakládal. Náklad 300 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 10. 2019. 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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                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 
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REKLAMA 
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Vystoupí skupiny
Předkapela – MS Band /Velká Bystřice

Domino /Olomouc

Jazz za Bukem /Lazníky

Madalen /Zábřeh

Poutníci /Brno

Stráníci /Český Jiřetín

The Addams sisters /Moravičany

THS Brzdaři /Olomouc

vstupenky s místenkou v předprodeji od 24. 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
tradiční společné závěrečné zpívání

Město Velká Bystřice a MS Band 

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

9/11/2019

v 16 hodin

předkoncert v 15.30  

vstupné 250 Kč /na místě

200 Kč /v předprodeji

s místenkou


