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Narodí se Kristus Pán!

Rok s rokem se sešel a my stojíme 
opět na prahu nejkrásnějších svátků 
v roce. Přestože závěr roku je tradičně 
pracovně nejhektičtější období, věřím, 
že i letos najdeme dost příležitostí, jak 
prožít sváteční chvíle se svými blízký-
mi i v sobě samých. Hned po Mikuláši 
jsme měli příležitost ochutnat opravdo-
vý vánoční koncentrát v podobě krás-
ného adventního koncertu sboru 
Rovina a jeho přátel. K symbolům 
bystřických vánoc už neodmyslitelně 
patří tradice Zpívání u vánočního stro-
mu. Přispěním všech zúčastněných 
jsme dostali pod kůži „dávku vánoční-
ho kouzla“ a díky nové aparatuře jsme 
letos program i velmi pěkně slyšeli. 
Všemi zúčastněnými myslím nejen 
účinkující - sametové skladby naší 
Bystřičanky, pásmo malých Hanáků a 
šikovné hochy z Technických služeb - 
ale především osobní účast ke dvěma 
stovkám spoluobčanů, kteří přišli chvíli 
pobýt, povykládat, ohřát se k vatře, 
zaprskat prskavky, užít si ohňostroj. 
Být spolu.

Jen co ve středu 24.12. večer okusí-
me jeho opravdovou štědrost, nabízí se 
nám další, výsostně slavnostní okamži-
ky - od 22.oo hod. bude v římskokato-
lickém kostele Stětí svatého Jana 
Křtitele sloužena tradiční půlnoční mše. 
Jen co dozní oslava narození Krista, 
bude k potěšení se pohledem i tradiční 
Betlém, jesličky. Náboženská obec 
Církve československé husitské zve 
k účasti na půlnoční bohoslužby rovněž 
ve 22.oo hod. do místního sboru, kde 
zazní vánoční zpěvy kostelního sboru.  

Chtělo by se pokračovat: „a až 
půjdeme po půlnoční domů na vánoč-
ku, bude nám křupat čerstvý sníh pod 
nohama…“, ale jak to tak vypadá, tuto 
dekoraci si budeme muset i letos opět 
jen představovat. A tak mi dovolte 
připojit se k vánoční gratulaci doživot-
ního zlatého slavíka a i přes nezimní 
předpovědi počasí popřát vám „vánoce, 
jaké z dětství znám“. 

Tříkrálová sbírka
Vánoce symbolicky uzavře příchod 

Tří králů - tak jako každý rok, i letos 
proběhne celostátní charitativní Tří-
králová sbírka, kterou organizuje 
Charita. Její výtěžek, který ve Velké 
Bystřici činil v loňském roce cca 
29.000,-Kč, se rozděluje mezi humani-
tární akce v zahraničí, v České republi-
ce a v místě, kde se peníze vybraly. Tak 
až u vás koledníci ve dnech 9.-10. ledna 
2009 zazvoní vězte, že účel použití 
případného daru je pro skutečného, 
konkrétního člověka - část peněz bude 
určena na dofinancování připravované-
ho střediska pečovatelské služby ve 
Velké Bystřici.

Rekonstrukce DPS sv. Anny a ul. 
Hliník – investiční výstavba pokročila

V rohu Zámeckého náměstí se nám 
zaskvěla pěkná nová fasáda na rekon-
struované budově DPS sv. Anny a to je 
také předzvěst dokončení této půl roku 
probíhající investiční akce. Budova 
získala nové 2.patro, ve kterém jsme 
vybudovali 6 zbrusu nových bytů. 
Bezbariérový přístup je zajištěn výta-
hem, který byl dokončen již v závěru 
minulého roku 2007. Noví obyvatelé by 
se do těchto bytů měli nastěhovat v prů-
běhu měsíce ledna. Investice byla 
provedena nákladem cca 6 mil. Kč, 
z čehož 75% činí státní dotace Mini-
sterstva práce a sociálních věcí.

Další důležitou investicí je rekon-
strukce místní komunikace v ul. Hliník. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám 
jsme se rozhodli tuto investici přerušit a 
dokončit na jaře 2009, protože jsme 
nechtěli udělat stejnou chybu jako 
Ředitelství silnic a dálnic, které vloni 
v prosinci asfaltovalo v mrazu a sněhu 
kilometry silnic 1.třídy. Nás v Hliníku 
nic netlačí a protože dodavatel stavbu 
dobře zabezpečil zasypáním obrub a 
výkopků štěrkodrtí, bude dílo po skon-
čení zimy dokončeno vytěžením staré-
ho kufru vozovky, položením nových 
konstrukčních vrstev a asfaltu. V sou-
časném zakonzervovaném stavu je 
ulice pro pozorného, obezřetného 
návštěvníka bezpečná. Nicméně část 
díla – bezbariérový chodník od českého 

kostela ke hřbitovu - již byla stavebně 
dokončena a předána. Věříme, že v této 
části městečka přinese novou kvalitu 
bezpečného pěšího pohybu, zvláště ke 
hřbitovu. 

Rozpočet města na rok 2009
K závěru každého roku neodmysli-

telně patří nejen vánoční svátky, ale 
také příprava nového rozpočtu města, 
který bude schválen 22. prosince. 
Nebudu ho detailně analyzovat, protože 
to je parketa paní předsedkyně Finan-
čního výboru Ing. Elefterie Schrottové. 
Zmíním snad jen 2 jeho zásadní charak-
teristiky: vychází ze střízlivého propoč-
tu, odhadu daňových příjmů, které 
zohledňují očekávaný ekonomický 
útlum světové a potažmo i naší ekono-
miky a především pak zabezpečuje 
spolufinancování našich podílů na 
velkých investičních akcích v centru 
města - náměstí, park, amfiteátr a 
západní křídlo zámku. Kdyby to však 
bylo nutné, je město připraveno zafi-
nancovat tato díla z nějakého přiměře-
ného úvěru, protože se jedná o strate-
gické investice nejen pro nás současní-
ky, ale i pro příští generace.

Ivo Slavotínek

Debe muhlo ščesti kvist jak kviti polni

tož ať ho máte toli,

co všecke lóke Hané!

A debe belo možny radosti na hromado svizt

tož ať jich máte kopec vrchovaté!

(Hanácké vinšování - Vítězslav Hartmann)
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Informace z bystřické radnice

MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA 

MĚSTSKÝ PLES 
v sobotu 17. ledna 2009 ve 20:00 hod. v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

K tanci a poslechu hraje SWINGOVÁ KAPELA SWING BAND KLASIK 
a diskotéková kapela ve vinárně Hotelu Zámek. 

Předprodej vstupenek bude na Městském úřadě Velká Bystřice tel. 585 351 370

Stejně jako v loňském roce lze uhradit poplatky buď v hoto-
vosti v pokladně Městského úřadu nebo na bankovní účet 
Města – č.ú. 19-1800230319/0800. V případě platby na 
účet, prosím, dodržujte tato pravidla:
Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 
symboly:
Stočné – VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1337xxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxyy, KS 0308
kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popisné a 
poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte. 
(př. platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 osoby)

3Stočné 13,-- Kč/m tj. 533,00 Kč/osobu

Odpad 350,00 Kč/osobu

Poplatek za psa

Hrobové místo 50,00 Kč jednoduchý hrob 100,00 Kč dvojhrob

150,00 Kč za jednoho 100,00 Kč
 - poplatník důchodce

220,00 Kč další pes 150,00 Kč další pes
- poplatník důchodce 

Informace o poplatcích v roce 2009:

Zaměstnanci Městského úřadu Velká Bystřice 

děkují občanům za jejich přízeň 

a důvěru projevenou v roce 2008 

a současně posílají Vánoční 

a novoroční pozdrav 

s přáním všeho nejlepšího všem lidem dobré vůle.

Popl. za hřbitov – VS 3632xxyyzz, KS 0308
Kde dvojčíslí „xx“ značí čtvrt, dvojčíslí „yy“ řadu a dvoj-
číslí „zz“ pořadí hrobu v řadě. 
(př. platba pod VS 3632020307 = popl.za hrob v II.čtvrti, 
v 3. řadě, hrob č. 7). V případě, že číslo hrobu neznáte, 
informujte se na matrice městského úřadu  u p. Millé (tel: 
585 154 156)
Současně město Velká Bystřice upozorňuje, že prvních 100 

občanů, kteří uhradí poplatky pro rok 2009, budou 
odměněni nástěnným kalendářem Mikroregionu Bystřička. 

Narození:Narození:

Prokop Tomek * 13.11.2008
Štěpán Doubrava * 26.10.2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Vážení přátelé,
v říjnových Velkobystřických novinách 
jste byli informováni o projektu „Střediska 
pečovatelské služby na venkově“, díky 
kterému chce Charita Olomouc vytvořit 
zázemí pro poskytování pečovatelské 
služby mj. i na faře římskokatolické far-
nosti ve Velké Bystřici. Koordinátorka 
služby a jednotlivé pečovatelky budou 
z tohoto místa zajišťovat službu nejen 
v domácnostech zájemců ze samotného 
města, ale i okolních obcí.
Projekt realizujeme zejména díky finanční 
podpoře EU, kterou jsme získali prostřed-
nictvím Regionálního operačního progra-

Kulturní středisko Velká Bystřice
děkuje svým sponzorům a přátelům kultury 

za finanční či materiální pomoc v roce 2008,
přeje pěkné prožití vánočních svátků

a nový rok plný štěstí, zdraví a pohody.

mu (ROP), ale část prostředků musíme 
zajistit i z jiných zdrojů. Z tohoto důvodu 
bychom Vás chtěli poprosit o vlídné přijetí 
koledníků Tříkrálové sbírky 2009, kteří 
v sobotu 10. a neděli 11. 1. 2009 zazvoní i 
u vašich dveří. Část z výtěžku, který se 
v rámci této sbírky vybere ve vašem městě, 
by Charita Olomouc ráda využila právě 
k zafinancování podílu, který musíme pro 
projekt jako realizátoři ještě získat.
V roce 2008 koledníci ve Velké Bystřici 
vybrali 28 988,00 Kč. Děkujeme a věříme, 
že i letos prostřednictvím sbírky štědře 
podpoříte projekty, díky nimž Charita 
může efektivně pomáhat tam, kde je to 
potřeba. 
Více informací o Tříkrálové sbírce získáte 
od koledníků nebo např. na internetových 
stránkách Arcidiecézní charity Olomouc 
(www.acho.caritas.cz) a Charity Olomouc 
(www.olomouc.charita.cz). 

František Jemelka, projektový manažer 
ROP, asistent PR Charity Olomouc

Tříkrálová sbírka 2009
Tříkrálové posezení 
Závěr vánoční doby oslavíme „Tří-
královým posezením“ v orlovně v neděli 
11.1.2009 v 16.00 hod. , které proběhne 
v závěru dvoudenní Tříkrálové sbírky. 
Vystoupí chrámový sbor V.Bystřice, skupi-
na Maky-taky, Mužský lidový sbor Rovina 
a další a my všichni si zazpíváme několik 
koled, než dorazí všichni koledující 
„králové (a královny!)“. Srdečně zvou 
pořadatelé – jednota Orla Velká Bystřice!
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wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
wObčan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Ceny včetně DPH.
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,
případně přímo na Kulturním středisku: tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Pozvánka do Klubu seniorů 
ve Velké Bystřici

Možná mnohý z Vás ještě neví, že ve Velké Bystřici pracuje 
už 7 let jako nezisková organizace města Klub seniorů. Měli 
bychom zájem o další členy. Do Klubu seniorů se může 
přihlásit každý, kdo dovršil 55 let. Pro mladší seniory pořá-
dáme pěší túry i výlety na kolech. Těm, kteří nemohou 
dobře chodit, můžeme nabídnout například různé akce 
s promítáním diapozitivů nebo posezení s opékáním vuřtů, 
kde nám pro dobrou náladu hrají naši senioři na kytaru a 
harmoniku. Do našeho klubu Vás zve

Výbor Klubu seniorů 

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o vánocích,

ale i po celý rok  2009 přeje
Klub seniorů

 

*DĚTSKÝ KARNEVAL*
sobota 24. ledna 2009 od 14.30 hodin

Veselým maškarním rejem Vás provede cvičený 

taneční osel Matěj a Méďa Béďa se svojí družkou
Tanec, hry, písničky, soutěže o ceny

Každá maska bude odměněna

* TOMBOLA*

Připraveno občerstvení formou domácího bufetu

Vstupné:   dospělí 40,- Kč       děti bez masky 20,- Kč       masky zdarma 

 

Sedmé velkobystřické

REGI BANJO
Kulturní dům

Sobota 28. února 2009 17.00 hodin

Soutěžní přehlídka trampské, 
country, bluegrassové a folkové 

muziky regionálních skupin

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice zve na 
KONCERT

pátek 9. ledna 2009 v 17.00 hodin salonek hotelu Zámek V. Bystřice
na klavír hraje Lukáš Klánský

Program:

J. S. Bach: Preludium a fuga C dur, WTK I. Preludium a fuga c moll, WTK II.
B. Smetana: Tři poetické polky
F. Chopin: Balada As dur, Barcarolla Fis dur, Etuda c moll, 

op 10, č. 12  „Revoluční“ 

Vstupné 40,- Kč, Srdečně zvou pořadatelé

VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 1/2009

Knihovna – půjčovní doba
vánoční svátky 2008 

Pondělí 22.12. 8-10 12.15-16.45

Pondělí 29.12. 8-10 12.15-16.45

Úterý 30.12. zavřeno
Čtvrtek  1. 1. svátek

Úterý 23.12. zavřeno Středa 24.12. svátek
Čtvrtek 25.12. svátek Pátek 26.12 svátek

Středa 31. 12. zavřeno
Pátek 2. 1. zavřeno

Přeji Všem krásné svátky.
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POZVÁNKA  NA  PLES  SRPŠ
Vážení přátelé, jménem SRPŠ a MZŠ ve Velké 

Bystřici Vás chci srdečně pozvat na 
tradiční ples SRPŠ

Proč pozvánka již nyní a prostřednictvím našich 
novin? Náš ples se tradičně konal několik let na sále 
firmy Ravela, jelikož nám kapacitně vyhovoval. Bohužel 
při letošním jednání s dalším novým vedením této firmy 
vyšlo najevo, že nějaký vesnický bál není pro tuto firmu 
prioritou, a proto nám dali takové podmínky, že jsme 
museli od smlouvy ustoupit a pro ples najít prostory 
nové. Mimochodem – špinavé záclony a závěsy, zima, 
nezájem personálu – podle mého svědčí o „obchodním“ 
duchu této firmy.

Tímto Vás chci srdečně pozvat na náš ples, 
který se bude konat

v sobotu 31. ledna 2009 od 20.00 hodin
na sále kulturního domu ve Velké Bystřici.

K tanci i poslechu bude hrát kapela Jantar, připravuje-
me pro Vás, kromě tradiční tomboly, i bohaté občerstve-
ní a diskotéku, která bude probíhat v restauraci Nadační 
u Nováků.

Veškeré prostory budou otevřeny pouze pro naše 
hosty a místa k sezení budou z důvodů nižší kapacity 
označena místenkou. Podrobnější informace Vám podají 
paní učitelky na lednových třídních schůzkách, kde si 
můžete také koupit lístky.
Věřím, že tato změna neovlivní Váš zájem a budete se 
dobře bavit.

Marcela Goldscheidová, předseda výboru SRPŠ

Ve čtvrtek 27. listopadu 2008, 
před první adventní nedělí, se u nás 
ve škole jako každoročně rozezněly 
koledy, rozvoněl punč, chodby a 
třídy přední budovy se zaplnily 
krámky s všemožným vánočním 
tovarem a děti v rolích prodavačů 
začaly příchozím nabízet vše, co 
dlouho předtím připravovaly a vyrá-
běly. A kupujících byla i letos plná 
škola. 

Pro ty, co už měli prázdnou peně-
ženku nebo si chtěli užít i jiných 
radostí, hrály a tančily ve školní 
tělocvičně děti z Krušpánku a Čeka-
nek, z místní pobočky ZUŠ a ze 
školních kroužků. A pro obzvlášť 
unavené byla opět za velké pomoci 
maminek a babiček našich dětí při-

pravena tradiční vánoční kavárna 
s obrovským výběrem domácího 
cukroví a s výborným punčem.
Rádi bychom proto poděkovali 
všem, kteří přišli, a zvláště pak 
všem, kteří se svou pomocí zapojili 
do příprav letošního koledování. 
Zejména všem pekařům a pekařkám 
vánočního cukroví, panu Skopa-
líkovi za dodávku výtečných čajů a 
dalších přísad do punče, maminkám 
za zboží a výrobky do krámků, ale i 
paním učitelkám a panu učiteli, kteří 
s dětmi dlouho dopředu nacvičovali 
a vyráběli. Ještě jednou děkujeme, 
do nového roku přejeme všechno 
nejlepší a těšíme se na další spolu-
práci. 

J. Pazderová

 Poděkování za pomoc při přípravě
Vánočního koledování ve škole

Členové souborů Čekanka, Krušpánek, Kanafaska, 
Mladá Haná a Haná si Vás dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ,
které se bude konat v pátek dne 26. prosince 2008 

od 17 hodin na sále Nadační ve Velké Bystřici.
Přejeme všem svým přátelům a příznivcům šťastný a úspěšný 

Nový rok 2009.

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2008

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2009
se těšíme na další spolupráci.

Spokojené prožití 
vánočních svátků 

a hodně zdraví a úspěchů 
v novém roce 2009

přeje všem svým členům, 
příznivcům, sponzorům 

a spolupracovníkům
Výbor Svazu postižených 
civilizačními chorobami, 

ZO Velká Bystřice

 

VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 1/2009
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PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMIE
V SOKOLOVNĚ

   Tato akce, která se konala v sobotu 6. 12. 2008, je už 
tradiční - konala se již po páté.

A stejně jako v předcházejících ročnících tu především 
vystupovaly oddíly pracující s dětmi a ukazovaly divákům, 
co vše se během cvičebního roku naučily. Ať už se jednalo o 
pódiové skladby, sletové skladby, ukázky cvičebních hodin, 
písničky aj., to vše bylo předvedeno s maximálním nasaze-
ním a s radostí z pohybu. Ovšem jeviště nepatřilo jenom 
dětem.

Velmi důstojným zahájením akademie bylo vystoupení 
Věrné gardy se sletovou skladbou Ta naše písnička česká, 
která svým nesmrtelným songem Karla Hašlera jakoby byla 
přímo předurčena pro oslavy 90. výročí založení Českoslo-
venské republiky, které proběhly v letošním roce a naše 
akademie se tímto k tomuto pro Sokol významnému jubileu 
ještě trochu vrátila.

Našimi milými hosty byli senioři z Domova důchodců v 
Olomouci - Chválkovicích, kteří ve dvou pohybových 
skladbách předvedli, že podzim života nemusí znamenat 
konec radosti z cvičení.

S gymnastkami z T. J. Sokol Olomouc-Bělidla nás váže 
již několikaleté přátelství a také proto rády přijaly naše 
pozvání. Představily nám pódiovou skladbu a také gym-
nastickou rozcvičku se vším všudy, co k ní patří.

Celou akci výtečně moderovala cvičitelka Lenka 
Otáhalová, jež seznámila přítomné s akcemi naší jednoty v 
uplynulém roce. Plány do budoucna zase nastínil ve svém 
projevu starosta T. J. Sokol Velká Bystřice Tomáš 
Hroščaník. Mezi diváky jsme měli tu čest přivítat i čelní 
představitele z župy Olomoucké - Smrčkovy.

Ke sváteční náladě jistě přispěla i vánoční výzdoba sálu 
a prodej domácího cukroví i jiného občerstvení.

Na závěr se sluší poděkovat všem těm, kteří se jakýmko-
liv způsobem podíleli na hladkém průběhu akce, ať už se 

jednalo o pečení cukroví, nanošení židlí a stolů do sálu 
(moc děkujeme jednotě Orel za zapůjčení!) cvičitelům za 
nácvik vystoupení, Městskému úřadu za půjčení nástěnek a 
všem ostatním za jakoukoliv pomoc.

Hana Navrátilová, 
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

V letošním roce dostala Kanafaska 
pozvání na Mezinárodní festival v ra-
kouském městě Pöls. Na festival také 
přijely soubory z Maďarska, Sloven-
ska, Polska, Holandska, Slovinska a 
samozřejmě několik souborů z Ra-
kouska. Z pozvaných chyběl pouze 
soubor z Gruzie, který nedostal víza. 
Za těch několik společných dnů jsme 
se seznámili se všemi soubory. 
Například Holanďané měli věkový 
průměr asi 70 let, ale byli stále neú-
navní a čilí. Když po programu (vyčer-
pávajícím a několikahodinovém) 
zazněla nabídka, že kdo chce, tak ještě 
může zatancovat – Holanďané mohli a 
chtěli vždycky. Poláci zase uměli 

vytvořit báječnou náladu při společ-
ném večeru. Pro nás bylo zábavné 
s nimi tancovat a hlavně zpívat písnič-
ky, které jsme znali my i oni a každý je 
zpíval ve svém jazyce. A přidávali se 
k nám i Slováci, kteří tomu rozuměli 
dobře a navíc byli věkově nejbližší 
k našim děckám a padli si, jak se říká, 
do oka. A k tomu hrála skvělá maďar-
ská kapela. Snažili jsme se nepropást 
žádné vystoupení Maďarů, protože 
byli naprosto úžasní. Ale skvělé byly 
všechny soubory. Vystoupení se kona-
la buď ve velikých sálech nebo 
v obrovském stanu, ale také venku na 
volném prostranství. Ani bez nepří-
jemných zážitků se však festival neo-

bešel. Třeba časté velmi dlouhé a únav-
né čekání. Například podle programu 
jsme měli po zahajovacím proslovu 
tancovat jako první. Muzika se připra-
vila na pódium, tanečníci stáli nachys-
taní za pódiem. Nastoupil moderátor a 
začal zvát na jeviště vzácné hosty, 
zasloužilé členy spolku atd. a zahajo-
vání trvalo, bez jakéhokoliv upozorně-
ní, jeden a půl hodiny. Tanečníci si 
postupně posedali, muzika „nenápad-
ně“ odešla. Naopak k nezapomenutel-
ným a velmi příjemným zážitkům 
patřilo koupání v přírodním jezeře, 
kde kolem celého břehu byl pás roz-
kvetlých leknínů různých barev. 
Ubytovaní jsme byli ve školních tří-
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Redakce 

Velkobystřických novin

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE

přeje všem svým členům, příznivcům 

a čtenářům VBN

VESELÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2009

Kanafaska Velká Bystřice v Rakousku
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ZIMNÍ TURNAJE V HÁZENÉ,
HRANÉ VE ŠKOLNÍ HALE 

MZŠ v I/IV 2009

18.1.2009 
NEDĚLE : TURNAJ V MINIHÁZENÉ

24.1.2009 
SOBOTA: LO HANÁ - CUP (turnaj mladšího dorostu)

7.2.2009
SOBOTA: NUTREND - CUP (turnaj mužů)

8.2.2009
NEDĚLE: TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ

7.3.2009
SOBOTA: TURNAJ STARŠÍCH  ŽÁKŮ 

21.3.2009
SOBOTA: TURNAJ V MINIHÁZENÉ

22.3.2009
NEDĚLE: TURNAJ V MINIHÁZENÉ

Bližší informace k jednotlivým turnajům budou podá-
ny formou plakátů, popř. relace v městském rozhlase.

SK Velká Bystřice
oddíl házené 

Příjemné vánoce 
a šťastný nový rok
                           2 0 0 9

Výbor oddílu házené SK Velká Bystřice přeje 
svým příznivcům, sponzorům a všem občanům 
města Velká Bystřice příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho osobních a pracovních úspěchů 
v nadcházejícím roce 2009.

Při této příležitosti děkujeme všem za 
projevenou přízeň v roce 2008.

Zároveň se těšíme na brzké shledání s Vámi 
v jarní části soutěžního ročníku 2008 – 2009, 
který v mužské a dorostenecké kategorii započne 
již v závěru měsíce února 2009.

Výbor oddílu házené
SK Velká Bystřice

Přehled bohoslužeb 
o vánočních svátcích

Římskokatolický kostel Stětí sv. Jana Křitele
24.12. Štědrý den 7.oo - roráty

22.oo - půlnoční mše
25.12. Boží hod vánoční 8.oo - mše sv.
26.12. Sv. Štěpán 8.oo - mše sv.
28.12. 8.oo - mše sv.
31.12. Silvestr 17.oo - mše sv. s žehnáním vína

18.oo - 23.oo - tichá adorace 
23.oo - sv. požehnání

1.1. Nový rok 8.oo - mše sv.

Kostel Husova sboru:
24.12. Štědrý den. 22.oo - půlnoční mše
25.12. Boží hod vánoční 9.oo - bohoslužby
28.12. 9.oo - bohoslužby

4.1. 9.oo - bohoslužby

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 

partnerům za spolupráci v uplynulém roce 

a do nového roku všem přejeme mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

dách a měli jsme tu výhodu, že právě 
hned vedle naší školy stál stan, ve 
kterém se odehrávala část festivalu. 
Když jsme měli velkou časovou meze-

ru mezi vystoupeními, tak se jen povo-
lily šňůrky na krojích, stáhly boty a 
všichni se mohli natáhnout na postele 
a odpočinout si. 

Je to super prožít si na vlastní kůži 
takový krásný festival a jsem moc 
ráda, že se to Kanafasce podařilo.

Lenka Langerová

VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 1/2009
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ZEDNICTVÍ     -      IVO  PAVLITA  

PROVÁDÍME:
·  zednické a obkladačské práce 
·  výstavba rodinných domů na 

klíč 
·  přestavby bytových jader 
·  rekonstrukce rodinných 

domů 
·  zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
·  pokládka plovoucích podlah 

·  malířské a natěračské práce 
·  vodo, topo, plyn a elektro 

kontakt: 607 545 575 
e-mail:  pavlitova.k@seznam.cz www.pavlitaa.estranky.cz

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 1. číslo vychází 19.12.2008. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

HAJNÝ

EKO DOMOV
                žaluzie * rolety * sítě
            OKNA * DVEŘE * VRATA

 ….. a vše co k nim patří ……

mobil : 602 708 360 , 737 183 344
       e-mail : zaluziehajny@seznam.cz

           Kollárova 213,Velká Bystřice
(křižovatka Mrsklesy-Hlubočky)

              www.zaluziehajny.cz

zaměříme - vyrobíme - dodáme - vyměníme

PF 2009

HOTEL ZÁMEK
VELKÁ BYSTŘICE

Příjemné prožití vánočních 

svátků přeje kolektiv 

RESTAURACE NADAČNÍ
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