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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - LISTOPAD 2019
1. 11.
Velká Bystřice 

Svésedlice
4. 11.
Velká Bystřice 

9. 11.
Velká Bystřice

10. 11.
Velká Bystřice

11. 11.
Přáslavice
14. - 15.11.    
Velká Bystřice

15. 11.
Svésedlice
16. 11.    
Velká Bystřice

Hlubočky
Velký Újezd
17. 11.    
Velká Bystřice

● MŠE A SVĚTELNÝ PRŮVOD 
(kostel Stětí sv. J. Křtitele, hřbitov 18:30) 
● LAMPIONOVÝ PRŮVOD

● EKUMENICKÉ VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
(DPS sv. Anny 15:00) 

● BYSTŘICKÉ BANJO 
(KD Nadační 15.15 – 22.00) 

● OVOCNÉ STROMY PRO VB 
(u Pumptracku 9.00 – 12.00) 

● DEN VETERÁNŮ 

● PRODEJNÍ VÝSTAVKA SPCCH 
(spolková místnost KD Nadační 8.00 – 17.00) 

● SLIVKOŠT 

● SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI  
(Zámecké náměstí, amfiteátr 15.00 – 21.00) 
● MUZIKA PRO NEZAUJATÉ UŠI 
● POSLEDNÍ LEČ 

● SAMETOVÝ CYKLOKROS  
(okruh VB 9.00 – 15.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

17.  - 24. 11.    
Velká Bystřice 

22. 11.
Velký Újezd 
23. 11.
Přáslavice
Velká Bystřice

25. 11.
Daskabát
27. 11.
Tršice
28. 11.
Velká Bystřice

29. 11.
Velká Bystřice

Velký Újezd
30. 11.
Bukovany
Bystrovany
Svésedlice

Daskabát

● VÝSTAVA REGIONÁLNÍCH TVŮRCŮ 
(orlovna 16.00) 

● PŘEDNÁŠKA O VIETNAMU 

● 8. BĚH SV. KATEŘINY 
● VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ŠTREIT & ŠIBÍK 
(galeriezet 17.00 – 19.00) 

● VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA 

● ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU  

● VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ S JARMARKEM  
(ZŠ, přední budova 16.00 – 18.00) 

● VÁNOČNÍ JARMARK 
(Zámecká školka 15.30 – 17.00) 
● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
● ZASTAVENÍ U PUNČE, ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 
● ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA HŘIŠTI 

Foto na titulní straně: Zdeněk Bereza

ZMĚNA otevírací doby KIC a galeriezet:
Sezóna: 1. 5. - 30. 9.
Út - Pá 9:30 - 18:00 hod.
So - Ne 11:00 - 19:00 hod.

Mimo sezónu: 1. 10. - 30. 4.
Po - Pá: 8:30 – 17:00 hod.

ZMĚNA otevírací doby Veřejné knihovny Jaromíra Balcárka:
Po  8:00 - 10:00 hod.   12:15 - 17:00 
St        --                       12:15 - 17:00 
Út, Čt, Pá zavřeno  

Narození:
Jonáš Güntner 
Šimon Lakomý
Maxmilián Stibor 
Matěj Steiger 
 

5. 9. 2019
17. 9. 2019
22. 9. 2019
3. 10. 2019

Společenská rubrika

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

Zemřelí
Mojmír Lehar 
Dobroslava Provazníková
Marie Šudřichová
 

 16. 9. 2019 ve věku 82 let
24. 9. 2019 ve věku 86 let

11. 10. 2019 ve věku 62 let

Poděkování hasičům
V neděli 6. října 2019 v ranních hodinách vypukl 
požár na našem hospodářství ve Velkém Týnci.

Díky rychlému a naprosto profesionálnímu zá-
sahu Sboru dobrovolných hasičů Velká Bystři-
ce se předešlo obrovským materiálním škodám  
a ztrátám na zvířatech. Naše poděkování a obdiv  
patří všem členům tohoto sboru profesionálů. 

Můžete být právem pyšní na svůj tým. 

Ing. Pavel Stonawský 
VEPASPOL OLOMOUC, a.s.

Náš velký dík patří i panu 
Jiřímu Čepelákovi, kte-
rý nám pomáhal hned po 
uhašení se zabezpeče-
ním provozu. 
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, 

vzhledem k dynamickým proměnám tváře našeho městečka 
v posledních letech téměř vždy podáváme na těchto místech 
informace především o investičních projektech, které 
obnovují naše městečko. Dnes mi však dovolte začít v trochu 
pietnějším tónu, protože za několik dní budeme prožívat 
kulaté výročí začátku naší cesty za svobodou. 

V polovině listopadu to bude již neuvěřitelných 30 let, co jsme 
vykročili k demokracii, ale také větší odpovědnosti. Jsou to léta 
nadějí a šancí, příležitostí ke splnění osobních cílů i životních 
snů, ale také těžkých chvil, zklamání a deziluzí. Stejně jako 
všechny velké věci ani naše společenská proměna se nerodí 
snadno. Ale věřím, že stejně jako Izraelitům vracejícím se  
z Egypta, kteří vyměnili plné mísy, ale otroctví, za pot, pláč, 
krev a dřinu, ale potom svobodný život ve vlastní zemi, tedy 
věřím, že i my můžeme říci: mělo to smysl, je dobře, že jsme 
se vydali na cestu za svobodou

Z vyprávění přímých účastníků vím, že ve Velké Bystřici 
byli nositeli sametových změn především pánové 
Čestmír Hradil, Václav Juráň, Jan Bugno a Jaroslav 
Koš a několik dalších mladších aktivistů. Oni formovali 
první veřejná shromáždění, samotné Občanské fórum  
a přenášeli informace o společenských změnách z Prahy 
a Olomouce do Bystřice. Logickým pokračováním 
pak bylo jejich společné působení na bystřické radnici. 
Nezbývá než vyjádřit jim dík a uznání za práci nejen  
v časech revolučních, ale i v následujících prvních létech 
opětovného, řečeno s Ferdinandem Peroutkou, „pravého 
budování státu“. 

A právě tyto události, především v kontextu dění ve Velké 
Bystřici, si budeme moci připomenout výstavou ve foyeru 
Kulturního domu Nadační, jejíž vernisáž se uskuteční  

Druhým významným počinem k připomínce událostí 
konce roku 1989 bude společná výstava dvou špičkových 
českých fotografů prof. Mgr. Jindřicha Štreita a Jana 
Šibíka, jejichž objektivy zachytily revoluční události 
každý z trochu jiného úhlu pohledu. Z jakého? To 
nebudu vyzrazovat a raději doporučím osobní účast  
na vernisáži této výstavy, která se uskuteční v sobotu  
23. listopadu od 17 hod. v bystřické galeriizet a po které 
bude následovat beseda obou tvůrců. Jejich kolegium rozšíří  
prof. PhDr. Josef Jařab,CSc., emeritní a první porevoluční 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Výjimečné  
obsazení podtrhne hudební doprovod kytaristy Josefa Ilti, 
který bude interpretovat písně Karla Kryla.

Osobní videopozvánky obou umělců si můžete prohlédnout 
na odkazech na facebookovém profilu Kurátor Galerie 
Zet. Pro zajímavost: fotografie Jana Šibíka nyní tvoří 
velmi úspěšnou a mediálně prezentovanou výstavu  
na pražské Staroměstské radnici a odtud zamíří rovnou 
 k nám do Bystřice. 

V době, kdy čtete tyto řádky, již asi většina z nás míří  
na místa posledního odpočinku našich drahých zesnulých.  
O „dušičkách“, jak se tato tradice lidově nazývá, budeme 
mít opět možnost navštívit vzpomínkovou slavnost, kterou 
v pondělí 4. listopadu od 15 hod. v Domě pokojného 
stáří sv. Anny uspořádají římskokatolická farnost, 

vážení milovníci umění, galeriezet vás srdečně zve na zahájení 
výstavy fotografií k uctění 30. výročí sametové revoluce

v sobotu 23. 11. 2019 v 17.00 hodin 
zámecké nám. 775, velká bystřice

vernisáž výstavy bude doprovázená debatou mezi  
prof. jindřichem štreitem, janem šibíkem a prof. josefem jařabem  
a taktéž písněmi karla kryla v provedení josefa ilťi 

výstava potrvá do 16.1. 2019  
galeriezet je otevřená od ponděli do pátku 8.30 – 17.00 hodin

 jindřich štreit – jan šibík 
30 let svobody?

v sobotu 16. listopadu od 16 hod. Její realizace se po velmi 
zdařilé loňské výstavě ke 100. výročí vzniku Československa 
opět ujal grafik Mgr. Zdeněk Polách. Přestože její koncepce 
má již zřetelné kontury, stále platí, že budeme velmi rádi  
za jakékoliv rekvizity a dobové dokumenty, které svědčí 
o oněch euforických dnech především ve Velké Bystřici  
a Olomouci. 
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KULTURA

   16. VÝSTAVA 
 

       OBRAZŮ  a  FOTOGRAFIÍ 
        v orlovně ve Velké Bystřici 
 
       17. - 24.11.2019 
 

 
        VYSTAVUJÍ : P.Juráň, I.Foretová, M.Vojáček, P.Vojáček, A.Vojáček, Z.Kubáč,                                
                               P.Dragounová, D.Elsnerová, L.Peřinová, J.Baránek, T.Vážan, 
                               M.Chudobová, M.Coufal, J.Laštůvka, J.Juráň, J.Ullmann 
 

     Zahájení výstavy 17.11.2019 v 16.00 hod.  
     krátkým koncertem Chrámového sboru Velká Bystřice 
     se vzpomínkou na P.J.Olejníka – řídí I.Juráňová 
 
     Otevřeno: po-pá 15.00 – 18.00 hod., so 23.11. a ne 24.11. od 9.00 do 17.00 

   16. VÝSTAVA 
 

       OBRAZŮ  a  FOTOGRAFIÍ 
        v orlovně ve Velké Bystřici 
 
       17. - 24.11.2019 
 

 
        VYSTAVUJÍ : P.Juráň, I.Foretová, M.Vojáček, P.Vojáček, A.Vojáček, Z.Kubáč,                                
                               P.Dragounová, D.Elsnerová, L.Peřinová, J.Baránek, T.Vážan, 
                               M.Chudobová, M.Coufal, J.Laštůvka, J.Juráň, J.Ullmann 
 

     Zahájení výstavy 17.11.2019 v 16.00 hod.  
     krátkým koncertem Chrámového sboru Velká Bystřice 
     se vzpomínkou na P.J.Olejníka – řídí I.Juráňová 
 
     Otevřeno: po-pá 15.00 – 18.00 hod., so 23.11. a ne 24.11. od 9.00 do 17.00 

Ivo Slavotínek

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, jak se tento svátek jmenuje oficiálně, 
se slaví od 10. století a v zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během 
tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob, rozsvítit na něm 
svíčku, pomodlit se za zemřelé a položit živé květiny, což symbolizuje víru 
ve věčný život. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 p.K. opat 
Odilo ve francouzském benediktinském klášteře, který se takto snažil čelit 
přetrvávajícím pohanským obřadům.

Na mnohá podzimní setkání, třeba u číše Svatomartinského vína, se těší 

náboženská obec církve čs. husitské  
a dům pokojného stáří. Pod vedením pana 
faráře Bohumíra Vitáska a paní farářky 
Hany Šebíkové vzpomeneme na drahé 
zemřelé, kteří nás opustili v uplynulém roce. 
Dušičky jako takové jsou pak především 
dobrou příležitostí k uvědomění, že  
v  myšlenkách a vzpomínkách s námi naši 
blízcí zůstávají, se vším dobrým a krásným, 
co jsme společně prožili.

výstava trvá do 21. 11. 2019 

ilona chválová
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伀瘀漀挀渀 猀琀爀漀洀礀
瀀爀漀

嘀攀氀欀漀甀 䈀礀猀琀夁椀挀椀

Základní organizace Svazu postižených civilizačnímu chorobami  
vás zve ve dnech  
 

PRODEJNÍ VÝSTAVKU DOMÁCÍHO 
CUKROVÍ, PERNÍČKŮ  
                 A RUKODĚLNÝCH PRACÍ 
v prostorách KD Nadační, vstup od radnice 

Srdečně zve výbor ZO SCPCH 
Prodejní exponáty přijímáme ve středu 13. listopadu  
od 10 – 14 hod. na místě výstavy 

2019 

14. – 15. listopadu 2019 od 8 do 17 hodin 
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 KINO 
Velký Týnec – LISTOPAD 2019 

                                       
                  1. 11. pátek       POHÁDKA PRO MŠ                                             Produkce: USA 
                  9:30 hod.                                                                                            Přístupný  
                                                                                                                              Vstupné Kč 20,- 
                                    
                 1. 11. pátek        HODINÁŘŮV UČEŇ                                             Produkce: ČR 
                 18:00 hod.         Nová česká filmová pohádka.                                   Přístupný  
                 102 minut                                                                                             Vstupné Kč 50,- 
                                    
                                                                                                   
                8. 11. pátek        ROCKETMAN                                                        Produkce: VB, USA 
                19:30 hod.         Životopisné, hudební drama o E. Johnovi.                Přístupný  od 12 let 
                121 minut                                                                                              Vstupné Kč 50,- 
 
 
               15. 11.pátek         TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ  2                            Produkce: USA 
                18:00 hod.          Animovaná, rodinná komedie.                                  Přístupný   
                86 minut                                                                                                 Vstupné Kč 50, - 
                     
  
                22. 11. pátek      TRHLINA                                                                Produkce: Slovensko 
                18:00 hod.          Mysteriózní thriller.                                                  Přístupný od 12 let  
                111 minut                                                                                              Vstupné Kč 50,- 
           
                29. 11.pátek      NA STŘEŠE                                                              Produkce: ČR 
                18:00 hod.        Příběh o setkání s někým, koho považujeme za          Přístupný od 12 let  
                97 minut           cizince, ale může být součástí, kterou postrádáme.    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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ee 

KD Nadační, Velká Bystřice 

So  16. 11. 2019  19.30 
cca 30 minut po skončení Svatomartinských slavností 

Letos uplynulo 10 let od prvního veřejného vystoupení MSB 
Zveme vás na neformální poslechově taneční večer  

s řadou hostů, kteří nás během těch deseti let provázeli. 
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. 

www.msband.cz 

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

Telefon: 734 236 502
 e-mail: knihovna@muvb.cz

www.knihovna.velkabystrice.cz

Michaela Klevisová – Sněžný měsíc
kriminalista Josef Bergman pátrá v Beskydech po vrahovi 
realitní makléřky

Elizabeth Blackwell – Dívky, které slyšely plakat moře
tři ženy, které přežily potopení Titaniku, se znovu setkávají po 
dvaceti letech  

Mark Edwards – Šťastní a mrtví
vrah zabíjí své oběti ve chvíli, kdy jsou šťastné,  nic lepšího si 
přece nemohou přát

knižní novinky

Knihovna je otevřena:
Po  8:00 - 10:00 hod.   12:15 - 17:00 
St        --                       12:15 - 17:00 
Út, Čt, Pá zavřeno  
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vánoční
program

v tělocvičně 

tradiční
dětský

 jarmark  

kavárna
s domácími 
dobrotami 

ČTVRTEK
28. LISTOPADU 2019

 od 16.00 do 18.00 hod.
přední budova školy

tvořivé
dílničky 
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Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) 
vyhlásila čtvrtek 24. října 2019 poprvé v historii činnosti 
turistických informačních center (TIC) za Den turistických 
informačních center ČR. Stalo se tak v rámci Světového dne 
pro rozvoj informací a v souvislosti s 25 lety činnosti a existence 
A.T.I.C. ČR (založené v r. 1994). Cílem akce bylo blíže seznámit 
veřejnost s činností infocenter v České republice.

Oslavili jste s námi Den Z celé ČR a všech cca 350 infocenter projevilo zájem o zapojení 
se do akce cca 180 infocenter a naše íčko bylo jedním z nich! 

Do našeho íčka se zavítalo 87 návštěvníků, podívali se na naši 
činnost, mohli navázat bližší vztahy a případně si i popovídat. 
Od 13 hod. studenti FTK UP Olomouc Věra Pavelková a Vojtěch 
Matuš (obor rekreologie), připravili pro návštěvníky pátrací hru  
s mapou po Velké Bystřici, která zaznamenala ohromný  
pozitivní ohlas. Za správné odpovědi v této soutěži byly 
připraveny pro všechny slevové poukazy do lanového centra 
PROUD v Olomouci na Lazcích. Malou odměnu v podobě 
klíčenky a zelený balonek s íčkem obdržely všechny soutěžící 
děti.

Děkujeme vám, že jste tento den oslavili s námi!

TIC

Martina Žbánková

Fotky z průběhu pátrací hry 24.10.2019 - autor Tereza Maňasová
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SPORT

Bystřický házenkářský svátek
Ve 3. kole Českého poháru se utkali naši muži s extraligovým 
týmem HBC Karviná. Zápas našeho prvoligového družstva 
mužů s lídrem extraligové tabulky STRABAG Rail byl spojen 
s oficiálním slavnostním křtem nově zrekonstruované 
házenkářské haly. 

Plně vyprodaná "bystřická aréna", skvělá atmosféra, bojovná nálada 
našich borců, to vše potvrdilo, že bystřická házená i nadále patří 
mezi "top" sporty našeho města. Konečný výsledek utkání 18:32  
ve prospěch hostů z Karviné, je od nás palcem nahoru borcům Extraligy.

Sláva vítězům čest poraženým!
Kamila Petrová

 

 
 

U příležitosti jubilejního 
30. VÝROČÍ „SAMETOVÉ REVOLUCE“ 

Vás zveme 17.11.2019 do Velké Bystřice 

na závody v CYKLOKROSu: 
 

 
 
Orientační časový harmonogram* jednotlivých závodů (a startovné): 
 

od 9:00h – prezentace a končí vždy 1h před startem v kanceláři závodu (objekt Kynologického klubu) 
11:00h start Hobby 11-14 let, nejdříve kluci, 30 sec po nich holky, 2 okruhy (100,-) 
11:20h start Hobby 15-17 let, nejdříve kluci, 30 sec po nich holky, 3 okruhy (100,-) 
 

vyhlášení vítězů Hobby do 17 let 
 

12:00h start Hobby 18-29 let, 40 min (200,-) 
12:00h start Hobby 30-39 let, 40min (200,-) 
12:00h start Hobby 40 a více let, 40 min (200,-) 
 

vyhlášení vítězů Hobby 18+ 
 

13:00h start Kolo rok výroby 1989 a starší, 1 okruh (89,-) => ceny pro vítěze od města Velká Bystřice 
13:30h start Hlavní závod Elite 17-29 let, 45min (250,-) 
13:30h start Hlavní závod Elite 30-39 let, 45min (250,-) 
13:30h start Hlavní závod Elite 40 let a starší, 45min (250,-) 
 

vyhlášení vítězů Elite a Kol89 
 

*Harmonogram a jednotlivé závodní kategorie budeme upřesňovat dle aktuálního počtu přihlášených 
(startovné převodem na účet nebo platba na místě, ale pouze bezhotovostně a s +50,- příplatkem) 
 

Nová trasa jednoho okruhu měří necelý 1,5 km (90% travnatý povrch, 5% zpevněná hlína, 5% uježděná úvozová cesta). 
Bude obsahovat různé úseky – start a nájezd do okruhu, technický průjezd mezi vodními plochami, obrátka kolem 
kamenného kříže, divácky atraktivní „mlýn“ s přeskakovanými překážkami, strmý výjezd/výběh, technická pasáž sjezd-
výjezd-sjezd, cíl okruhu. Na většině okruhu bude trasa vymezená po obou stranách páskou. 
 

Start/cíl na příjezdové cestě k chatě kynologického klubu. Čipy nám to změří. Výsledné pořadí určuje počet ukončených 
okruhů v co nejkratším čase. Na stupně vítězů pozveme 3., 2. a 1. ženu a muže v každém výše uvedeném závodě. 
 

Doporučujeme kola cyklokrosová, gravel bike, MTB, trekingová, ...prostě do terénu. 
 

Espresso bude! Chlebík s pomazánkou taky, vč. pitného režimu i toalet. 
Parkování na příjezdu cca 100m od zázemí závodu, další prostor parkování u zámku (cca 400m). 
 

REGISTRACE online: https://czechsporttiming.cz -> Závody/výsledky -> Sametový CYKLOKROS 
nebo na níže uvedený kontakt. Registrace končí 13.11.2019 ve 23:59:59h. 
 

kontakt: 
Czech Sport Timing 
info@czechsporttiming.cz 
+420 777 561 896 

REGISTRACE online: https://czechsporttiming.cz/ → Závody/výsledky → Sametový CYKLOKROS
nebo na níže uvedený kontakt. Registrakce končí 13. 11. 2019 ve 23:59:59 h.

kontakt:
Czech Sport Timing
info@czechsporttiming.cz
+420 777 561 896



foto na stránce: Martina Žbánková
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Fotoseriál [1] - [2] Sami proti všem - z vernisáže výstavy 24. 9. 2019
[3] - [4] Z koncertu MS Bandu na náměstí u příležitosti oslav Dne české státnosti 28. 9. 2019 

[5] - [9] Z oslavy Dne TIC 24. 10. 2019

3

1

4
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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

T.H.S. 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 15.15  

vstupné 250 Kč /na místě

200 Kč /v předprodeji

s místenkou
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foto: [5] - [9] Martina Žbánková , [1] - [4] Jiří Kroupa

2 3

3 4

19 9

[1] - [4] Z Myslivecké slavnosti na faře 20. 10. 2019 
[5] - [9] Drakiáda 26. 10. 2019

1 2
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
Erasmus + Young Entrepreneurs in Action – 

meeting v Portugalsku

Mgr. Jitka Minářová

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.

Termín: 23.9.2018 – 29.9.2018

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.

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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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.

Páťáci navštívili SZŠ

(Julinka Šmejkalová, Dorka Šmalcová)

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.

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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Každoročně začátkem listopadu navštěvujeme místa 
posledního odpočinku našich zesnulých a ve dnech 
zasvěcených jejich památce vděčně vzpomínáme na vše, čím 
se provždy zapsali do našich srdcí – na jejich lásku, práci, 
svědectví víry...

 
 

 
Jediné, co bude důležité, až odejdeme, 
budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. 
 
Dušičkové vzpomínky 
 
Každoročně začátkem listopadu navštěvujeme místa posledního odpočinku našich zesnulých 
a ve dnech zasvěcených jejich památce vděčně vzpomínáme na vše, čím se provždy zapsali do 
našich srdcí – na jejich lásku, práci, svědectví víry... 
 
Vzpomenout a připojit svoji modlitbu můžete společně s námi 
- pátek 1. listopadu v 18:30, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
mše svatá ze Slavnosti Všech svatých a světelný průvod na hřbitov 
- pondělí 4. listopadu v 15 hodin, Dům pokojného stáří sv. Anny 
Ekumenické vzpomínkové shromáždění 
 
Srdečně zvou 
Hana Šebíková za Náboženskou obec Církve Československé husitské Velká Bystřice 
P. Bohumír Vitásek a P. Josef Opluštil za Římskokatolickou farnost Velká Bystřice 
Kamila Šišková za DPS sv. Anny Velká Bystřice 

Dušičkové vzpomínky
ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Věnujte seniorům z domovů 
pár vlastnoručně vyrobených 
ponožek!
Zapojte se do našeho nového projektu Ponožky, které rozdávají 
radost a uháčkujte nebo upleťte pro babičky a dědečky z domovů 
pro seniory pár hřejivých ponožek.
Vaše výtvory předáme společně s dárky z již tradičního Stromu přání lidem 
žijícím v Domě seniorů František v Náměšti na Hané a v Domě pokojného 
stáří sv. Anny ve Velké Bystřici.
Ponožky můžete odevzdávat v našem informačním centru do 11. 12. 2019.

Děkujeme, že se s námi podílíte na ruční poctivé výrobě.

Inz_Globus_ponozky_190x110.indd   1 18.10.19   12:33

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 deváté 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 čtvrtek 28. 11. od 9:00 hod  
v DPS sv. Anny, kdo z vás se bude chtít připojit bude vítán.

Kamila Šišková
Kamila Šišková

Prodej svatomartinských rohlíčků
V loňském roce jsme již po třetí 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.

DĚKUJEME všem dárcům, kteří nám donesli ořechy!!

Milí spoluobčané,

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

Předem děkujeme

Vzpomenout a připojit svoji modlitbu můžete společně s námi

- pátek 1. listopadu v 18:30, kostel Stětí sv. Jana Křtitele
mše svatá ze Slavnosti Všech svatých a světelný průvod 
na hřbitov

- pondělí 4. listopadu v 15 hod.,  Dům pokojného stáří  
sv. Anny
Ekumenické vzpomínkové shromáždění

Srdečně zvou
Hana Šebíková za Náboženskou obec Církve 
Československé husitské Velká Bystřice 
P. Bohumír Vitásek a P. Josef Opluštil za Římskokatolickou 
farnost Velká Bystřice 
Kamila Šišková za DPS sv. Anny Velká Bystřice

 
Jediné, co bude důležité, až odejdeme, 
budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. 
 
Dušičkové vzpomínky 
 
Každoročně začátkem listopadu navštěvujeme místa posledního odpočinku našich zesnulých 
a ve dnech zasvěcených jejich památce vděčně vzpomínáme na vše, čím se provždy zapsali do 
našich srdcí – na jejich lásku, práci, svědectví víry... 
 
Vzpomenout a připojit svoji modlitbu můžete společně s námi 
- pátek 1. listopadu v 18:30, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
mše svatá ze Slavnosti Všech svatých a světelný průvod na hřbitov 
- pondělí 4. listopadu v 15 hodin, Dům pokojného stáří sv. Anny 
Ekumenické vzpomínkové shromáždění 
 
Srdečně zvou 
Hana Šebíková za Náboženskou obec Církve Československé husitské Velká Bystřice 
P. Bohumír Vitásek a P. Josef Opluštil za Římskokatolickou farnost Velká Bystřice 
Kamila Šišková za DPS sv. Anny Velká Bystřice 
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Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice hledá nové členy 
do zásahové jednotky a sportovního družstva 

 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů potřebují.  
 
Co můžeme nabídnout:       Na co se můžeme těšit v roce 2020 – nová CAS. 
- zajímavé a účelné využití volného času  
- práci s moderní technikou a prostředky požární ochrany  
- vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami  
- absolvování odborných kurzů, po déletrvající praxi možnost 
příspěvku na řidičský průkaz skupiny C 
 
Co požadujeme: 
- věk min. 17 let, zodpovědnost, dobrý zdravotní stav  
- trestní bezúhonnost, fyzickou a psychickou zdatnost 
- možnost výkonu služby nejen v pracovní dny, ale také o 
víkendech nebo dnech volna  
- bydliště ve Velké Bystřici nebo místo výkonu zaměstnání ve 
Velké Bystřici 
 
Něco o nás:  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie JPO II/1. Ročně zasahujeme cca u 90 událostí akutního i 
neakutního charakteru. Jsme předurčenou jednotkou pro dopravní nehody a velké požáry. Disponujeme moderní technikou a 
technickými prostředky.  
 
 
Sportovní družstvo 
Členem se může stát každý bez rozdílu pohlaví, koho baví 
sportovat a soutěžit v disciplínách požárního sportu. 
 
Co můžeme nabídnout:  
- poznání požárního sportu a vše kolem něj 
- příjemný kolektiv 
- využití volného času  
- zážitky ze soutěží a akcí, radost z vítězství 
- zlepšení fyzické kondice  
- moderní výkonnou techniku 
 
Co požadujeme:  
- věk min. 16 let, chuť závodit v požárním sportu 
- volnější víkendy (závody květen – září) 
- možnost trénovat v týdnu cca od 17h (květen – září)  
- členství v SDH Velká Bystřice 
- pomoc při kulturních a sportovních akcích pořádaných našim 
SDH 
 
 
Něco o nás:  
Jsme sportovní družstvo sboru dobrovolných hasičů, které soutěží v  požárním sportu nejen v našem okrese. Jezdíme na 
pohárové a netradiční soutěže, Olomouckou noční ligu, Hanáckou extraligu a mnoho dalších. Máme renovovanou požární 
stříkačku, která nám pomáhá k nejlepším výsledkům. Jsme super parta, která se skládá jak z  mužů tak i žen. Nechceme jen tak 
sedět doma – chceme se hýbat a bavit se! 
 

Máš chuť a zájem, tak nás neváhej kontaktovat: Ing. Kamil Šperka, tel: 604 180 602, info@sdhvelkabystrice.cz nebo 
přijď do hasičské zbrojnice ve Velké Bystřice 7.11.2019 v 18:30. Těšíme se na tebe! 
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NABÍZÍ PRÁCI MUŽŮM A ŽENÁM V PRODUKTIVNÍM VĚKU, 
POSKYTUJE NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 75 000 KČ, 6 TÝDNŮ DOVOLENÉ, ŠIROKÉ MOŽNOSTI 

KARIÉRNÍHO RŮSTU A SPOUSTU DALŠÍCH BENEFITŮ.

NABÍZÍME DLOUHODOBOU JISTOTU MÍSTA A JISTOTU PLATU U STÁTNÍHO ZAMĚSTNAVATELE. NEMŮŽE SE 
VÁM STÁT, ŽE NEDOSTANETE VÝPLATU NEBO ŽE PŘIJDETE O MÍSTO, PROTOŽE ZAMĚSTNAVATEL ZAČNE 

PROPOUŠTĚT, KDYŽ NEDOSTANE ZAKÁZKU. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY BYLA, JE A BUDE JEDEN  
Z NEJVĚTŠÍCH A NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ V REPUBLICE.

Věrnost u Policie České republiky se opravdu vyplácí. Po 15 letech služby získáváte navíc k 6 týdnům dovolené ještě každo-
ročně nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů, který můžete podle své volby strávit regenerací s procedurami v lázních nebo 
sportovními aktivitami v místě bydliště, pokud nechcete odjíždět od rodiny. Po 6 letech získáváte nárok na jednorázový finanční 
příspěvek, tzv. odchodné, které vám bude vyplaceno v případě, že se rozhodnete od policie odejít. Díky němu budete finančně 
zabezpečeni i po přechodné období, kdy si budete hledat novou práci. Výše odchodného v závislosti na počtu odsloužených let 
může být až 6 násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního příjmu. Po odsloužení 15 let získáváte v případě odchodu také 
doživotní výsluhový příspěvek, který podle počtu odsloužených let může činit měsíčně až 50% vašeho průměrného hrubého 
měsíčního příjmu.

Služba u Policie České republiky se řídí zákonem o služebním poměru, podle kterého máte nárok na spoustu jistot a výhod. 
Například plat v plné výši po dobu nemoci, pokud vaše pracovní neschopnost nepřesáhne 30 kalendářních dnů (na rozdíl  
od těch, kteří pracují podle zákoníku práce a po dobu nemoci pobírají pouze 60 % základu svého příjmu). Stejně tak se vám 
příjem nekrátí ani po dobu 9 dnů, když potřebujete doma ošetřovat své nemocné dítě mladší 10 let. Váš fond pracovní doby bude 
jen 37,5 hodiny týdně, na rozdíl od ostatních, kteří mají 40hodinovou pracovní dobu týdně.

Už během prvního roku, kdy se budete učit vše, co je potřeba znát a umět pro výkon služby, budete pobírat plat ve výši 24 220 
Kč měsíčně a jako bonus dostanete náborový příspěvek ve výši 75 000 Kč. Po roce nastoupíte do terénu a váš plat se ihned 
zvedá o cca 5 000 Kč na 29 440 Kč měsíčně. Toto je základ platu, ke kterému můžete mít další příplatky, za práci ve svátek,  
za přesčasy a osobní příplatek. U toho, kdo je iniciativní a rychle se zapracuje, může být nárůst platu značný, např. po 2 letech až 
na 32 000 Kč a po 3 letech až na 34 000 Kč. Zároveň všichni policisté a policistky mají automaticky ze zákona nárok na pravidelné 
navyšování platu každé 3 roky. Pro zajímavost průměrný služební příjem policistů a policistek v roce 2018 v Olomouckém 
kraji byl 41 433 Kč hrubého.

Až získáte zkušenosti z terénu, můžete využít možnosti kariérního růstu, tzn. na základě své žádosti nebo přes výběrové řízení 
máte možnost přejít na vyšší pozici na stejném útvaru, kde zrovna sloužíte nebo na jiný útvar podle svého zájmu. U Policie České 
republiky máte k dispozici opravdu široké možnosti uplatnění. Můžete si najít to své, kde se budete cítit spokojeni anebo kde 
navíc ještě zúročíte i své předchozí pracovní zkušenosti případně i studiem nabyté vědomosti. Např. na službě kriminální policie 
jako kriminalista nebo kriminalistický technik, na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, na oddělení služební kynologie jako 
psovod, na integrovaném operačním středisku jako operační důstojník, na oddělení informačních a komunikačních technologií 
jako „ajťák“, na oddělení tisku a prevence jako tiskový mluvčí. Nebo máte rádi adrenalin? Tak to se rozhodně můžete uplatnit na 
oddělení hlídkové služby a jezdit všude tam, kde je potřeba rychle a rázně zasáhnout. A toto jsou jen příklady, oborů policejních 
činností je ještě mnohem více.

Nebaví vás už stávající práce a hledáte 
nové smysluplné uplatnění nebo stabilní jis-
toty pro sebe a svoji rodinu? Staňte se poli-
cistou nebo policistkou v Olomouckém kraji.  
V okrese Olomouc můžete nastoupit na Ob-
vodní oddělení v Olomouci, Šternberku,  
Uničově, Velké Bystřici, na Dopravní inspektorát  
v Olomouci, na Dálniční oddělení v Kocourov-
ci nebo na Pohotovostní a eskortní oddělení  
v Olomouci.
 
V případě zájmu pište na email nabor.olomouc@
pcr.cz s uvedením vašeho telefonního čísla  
a adresy. Další podrobné informace máte k dispo-
zici na webu nabor.policie.cz.

Pokud máte maturitu, splňujete potřebné 
vzdělání pro nástup k Policii České republiky. 
Maturitu můžete mít ze střední školy nebo i ze 
středního odborného učiliště s maturitou. A vůbec 
není důležitý obor, který jste vystudovali. Jestli  
k nám nastupujete s vysokoškolským vzděláním, 
můžete mít rychlejší kariérní postup.
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EKOSERIÁL

Rok rychle utekl a zanedlouho nás čekají nejkrásnější svátky  
v roce, Vánoce. Už od září můžeme vidět reklamy v televizi, 
co všechno můžeme včas, a navíc „výhodně“ nakoupit pro své 
nejbližší. Obchody se budou postupně ještě více než v jiných 
dnech plnit velkým množstvím zboží a taképotravin, protože 
hodně lidí má Vánoce spojené s dobrým jídlem.

Vánoce jsou poslední roky spojeny s konzumním životem, 
protože žijeme v blahobytu a můžeme si dovolit skoro všechno. 
Před Vánoci praskají obchody ve švech, lidmi i zbožím a po 
Vánocích často vídáváme popelnice přetékající odpadem. A to 
ani většinu z nás nenapadne, co všechno stojí za výrobou zboží, 
za jeho dopravou apod.

Často si v této době vzpomenu na skromné vánoční svátky 
našich předků, kdy dárky byly skromné, zato darované s láskou 
a obdarovaní si jich vážili. Právě skromnost a pokora jsou 
dvě hlavní vlastnosti, které mi připadají, že se poslední dobou 
mezi lidmi hodně vytrácejí. Přála bych si, abychom se snažili 
být i o Vánocích být co nejvíce skromní a pokorní, stejně jako 
během roku a dávali přednost jiným hodnotám než jen těm před 
materiálním.

Vánoční čas bez nákupního šílenství
Jak si užít předvánoční čas a vyhnout se nákupnímu šílenství 
dárků, potravin, přehnanému uklízení a užít si tento čas tak, 
jak si většina lidí přeje, v klidu, míru a pohodě, a navíc ještě  
s ohledem na životní prostředí?

Já jsem si letos řekla, že si napíšu seznam maličkostí, které bych 
chtěla s rodinou stihnout a budu se snažit většinu, nebo aspoň 
něco z něho, splnit.

Na prvním místě je to bezpochyby čas strávený se svými 
nejbližšími. To je to nejdůležitější, nejhezčí a na co bychom 
speciálně ve vánočním čase neměli zapomínat.

Na dalších místech může být například: • výroba adventního 
věnce∙•jedlé dárky • tvoření s dětmi na vánoční jarmark • dívání 
se na pohádky a vánoční filmy • zapálení prskavky • pečení 
cukroví s dětmi • zdobení stromečku • návštěva vánočního trhu • 
domácí punč/svařák • zdobení perníčků s dětmi • pečení vánočky 
• minimalistické balení dárků

Každý může mít trošku jiný seznam, ale smyslem tohoto 
seznamu je uvědomění, že Vánoce opravdu nejsou o konzumu 
a o drahých dárcích.

Méně je někdy více, 
nejen o Vánocích

https://www.zamalem.cz/2017/12/minimalisticke-vanoce-bez-stresu.html
Foto: pixabay 

Jarka Pechová

Dárky pro dospělé
V případě dospělých záleží na domluvě, jestli si dárky vůbec dávat  
a jestli ano, tak jaké, aby obdarovaný měl z dárku radost a neležel mu 
nevyužitý ve skříni. Koupit dárek v přeplněných třpytivých obchodech 
není nic těžkého. Ale vyrobit jej, krásně nazdobit, věnovat mu čas  
a péči, to je to, co se dnes cení. Zvlášť sladké jedlé dárky jsou hodně 
oblíbené. A navíc i praktické. Nechejte se inspirovat, není to žádná 
dřina a výsledkem ohromíte (i sebe).
• Marmelády, džemy, chutney
• Pečený čaj
• Sušenky ve sklenici
• Domácí granola
• Domácí müsli tyčinky

Další možnosti dárků
Nemusíme trvat jen na sladkých dárcích Stejně dobré můžou být třeba 
vlastnoručně vyrobené slané krekry, tyčinky, upečený chleba, fotokniha, 
rodokmen, ušitý polštář, upletená čepice, ale i třeba například tuhá 
mýdla, tuhé šampony, které jsou šetrné k životnímu prostředí. 

Dalším vhodným dárkem může být také např. nějaký zážitek, či kurz,  
a cokoli, co potěší, pobaví, poučí nebo třeba zrelaxuje, nebo vlastní čas 
či schopnosti – můžete s něčím vlastníma rukama pomoct? Pohlídat 
děti/psa? Něco opravit? Namasírovat bolavá záda? Proč si tolik lidí 
myslí, že to není dostatečný dárek?

Zkusme se zastavit a popřemýšlet, co by naše blízké potěšilo.  
I vlastnoručně vyrobené dárky potěší, a navíc můžeme mít dobrý pocit 
z toho, že jsme nezatížili přehnaně životní prostředí velkým množství 
obalů, dopravou přes půlku světa nebo nákladnou a znečišťující 
výrobou.

Přeji Vám krásný předvánoční a vánoční čas strávený s rodinou tak, 
jak si ho představujete a třeba i s některým z uvedených dárků.

Dárky pro děti
Vánoce jsou svátky, na které se těší především děti. Ani ty 
nemusejí dostávat velké množství dárků, protože pak ani neví, 
co všechno dostaly a s kterým dárkem si hrát dřív a začnou být 
mrzuté. Dobré je se domluvit předem s rodinou na pravidlech, 
kolik a jaké dárky dítěti dát. Vyplatí se dát přednost kvalitním 
dárkům, které něco vydrží, dají se případně opravit a dítě si s nimi 
vyhraje delší dobu. Pro větší děti to můžou být i dárky ve formě 
vstupenek do divadla, do kina, předplatného časopisu, výletu  
do zoo nebo nějaký další zážitek, který dítě ocení.



 

 
 

 
SVATOMARTINSKÉ HUSÍ MENU 

 
 
PŘEDKRM  HUSÍ JÁTRA NA GRILU, SLANINOVÝ CHIPS S GRILOVANÝM 

JABLKEM A POVIDLY, BRIOŠKA 
 

POLÉVKA  HUSÍ KALDOUN S HRUBÝMI NUDLEMI A KOŘENOVOU ZELENI-

NOU, SE ZAUZENÝM KACHNÍM PRSEM 
 

HLAVNÍ 

CHOD 
 

 KONFITOVANÉ HUSÍ STEHNO S BÍLÝM ZELÍM A PYRÉ 

Z ČERVENÉHO ZELÍ S KARDAMOMEM, BRAMBOROVÝMI A 

HOUSKOVÝMI KNEDLÍKY 

DEZERT 
 

 
 

SVATOMARTINSKÉ KOLÁČKY 

 
 
 

 

Restaurace Mlýn
Svatomartinské menu 
ve dnech 9. - 10. 11. 2019

Rezervace nutná na tel. 
732 602 208

Otevřeno bude již od 12:00

Předkrm: 
Kachní paštika s brusinkami

Polévka: 
Kachní vývar s masem a nudlemi

Hlavní chod: 
Pečené kachní stehno/kachní prsa, variace 
červeného a bílého zelí,knedlík houskový  

i bramborový

Dezert: 
Jablečný závin se šlehačkou
cena celého menu 320,- Kč
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Svatomartinské husí 
a kachní hody

v restauraci U ZEDNÍKŮ
9. a 16. listopadu 2019

Těšíme se na vaši návštěvuw
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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. 11/2019, vychází 31. 10. 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, Petr Nakládal. 

Náklad 300 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 11. 11. 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

REKLAMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 




