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Vážení spoluobčané,

na začátku tohoto roku jsme začali 
pracovat na novém územním plánu 
(ÚP). Dovolím si jen stručně připome-
nout, co je to vlastně ten územní plán. Je 
to závazný dokument, který určuje 
urbanistickou koncepci využití ploch 
a jejich uspořádání, vymezuje zastavi-
telné území, určuje zásady uspořádání 
dopravního, technického a občanského 
vybavení, určuje limity využití území, 
a to vše ve vztahu k trvale udržitelnému 
rozvoji území. Prostě je to strategický 
dokument, obsahující závazná pravidla, 
která omezují, vylučují, popřípadě 
podmiňují umisťování staveb, využití 
území a stanovující zásady pro jejich 
uspořádání a ochranu území. V loňském 
prosincovém úvodníku jsem vyzval 
občany Velké Bystřice, podnikatele 
a právnické osoby k předkládání svých 
případných zásadních rozvojových 
záměrů, které by mohly mít vliv na 
využití území z hlediska územního 
plánování (zábory nových ploch, pří-
padně nároky na technickou a dopravní 
infrastrukturu apod.). Všechny tyto 
rozvojové záměry, připomínky a pod-
něty jsme zařadili do návrhu „Zadání 
územního plánu“. Ne všechny se 
ovšem objeví v konečné podobě nového 
ÚP. Návrh jsme totiž projednali se 
všemi dotčenými orgány státní správy a 
ty předložili různé podmínky (záplavo-
vé území, ochrana zemědělské půdy, 
různá ochranná pásma, koridory apod.), 
na základě kterých bude nový ÚP při-
pravován. Nyní bude návrh upravený o 
připomínky a požadavky z projednává-
ní zadání předložen zastupitelstvu 
města Velká Bystřice ke schválení. Po 
schválení v zastupitelstvu začne zpraco-
vatel ÚP firma ALFAPROJEKT 
Olomouc a.s. pracovat na samotném 
návrhu ÚP, který bude minimálně 
jednou předložen k veřejnému projed-
nání a následnému procesu schvalování 
městským zastupitelstvem. Současně 
bychom chtěli využít právě vyhlášenou 

výzvu v rámci Integrovaného operační-
ho programu (IOP) Evropské unie 
a požádat o dotaci na pořízení návrhové 
části nového územního plánu. Pořízení 
nového ÚP není vůbec levná záležitost 
a získání až 90% dotace by nám velmi 
pomohlo. To, zda získáme dotaci, 
ovšem neovlivní další postup prací na 
novém ÚP. Pořád platí, že pokud půjde 
vše bez problémů a komplikací, očeká-
váme definitivní schválení nového 
územního plánu někdy v druhé polovi-
ně roku 2013.

S končícím podzimem finišujeme 
s výsadbou v tzv. kapitulním parku. 
V rámci akce „Regenerace veřejné 
zeleně města Velká Bystřice, I. etapa“ 
zde probíhají poslední dokončovací 
práce. Vím, že hlavně v době kácení 
vyvolala tato akce mnoho negativních 
reakcí. Myslím si ovšem, že po prove-
dení nových výsadeb, po ošetření stáva-
jících stromů a provedení jejich bezpeč-
nostních ořezů je park mnohem pře-
hlednější a prospěla mu i stavební 
rekonstrukce spojovacích cestiček. 
Ještě do konce roku bychom chtěli 
v parku vybudovat naučnou stezku 
s velkou informační tabulí a s malými 
tabulkami, které budou umístěny přímo 
na jednotlivých významných stromech 
v parku. Na těchto tabulkách bude uve-

den název stromu, jeho stáří a země 
původu. Jen doufám, že se tyto tabule 
nestanou terčem útoků vandalů a že 
budou dlouhou dobu sloužit široké 
veřejnosti nebo také naší škole.

Blížící se konec roku je pro nás také 
obdobím bilancování roku 2012 a pře-
devším přípravy rozpočtu města na 
rok 2013. V letošním roce jsme, kromě 
již zmíněné regenerace veřejné zeleně, 
realizovali především několik menších 
akcí (např. rekonstrukce chodníku 
u vlakové zastávky, u pohostinství 
Kovárna, oprava místní komunikace 
v ulici Kapitulní, nový chodník od 
bistra Mlýn k vlakové zastávce, cca 
4 km optických kabelů apod.). Před 
začínající zimou chceme ještě opravit 
havarijní stav místní komunikace na 
Kopaninách a komunikace u hřbitova. 
Také jsme se letos ve větší míře věnova-
li přípravě nových žádostí o dotace 
a novým projektovým záměrům.

Nyní jsme ovšem v očekávání, co 
nám přinese nové rozpočtové určení 
daní (RUD), které obcím slibuje 
významný nárůst daňových příjmů. 
Chtěli bychom tyto finanční prostředky 
věnovat především do investic. Máme u 
několika žádostí příslib poskytnutí 
dotace (rekonstrukce Zámku, zateplení 
a změna vytápění hasičské zbrojnice, 
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz
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bezdrátový rozhlas, úprava a údržba 
zeleně na hřbitově, retenční úprava v ul. 
Hliník, cyklostezka "za konírnou", 
rozšíření sociálního zařízení a audiovi-
zuální technika v amfiteátru a jiné drob-
nější projekty). Když jsme provedli 
součet finančních prostředků, které 
budeme potřebovat jen na naši případ-
nou spoluúčast na dofinancování těchto 
akcí, vyšla nám suma značně převyšují-
cí 20 mil. Kč. Tato částka není během 
jednoho roku v rozpočtových možnos-
tech města a my nyní budeme rozhodo-
vat, zda si vezmeme na profinancování 
dotačních akcí investiční úvěr nebo zda 
některé akce neodložíme na rok 2014, 
případně o dalších možnostech. Jak to 
dopadne, budete moci posoudit sami 
12. prosince 2012, kdy by mělo zastupi-
telstvo města schvalovat rozpočet města 
na rok 2013.

Závěr úvodníku bych chtěl věnovat 
pochvale pořadatelům letošních Svato-
martinských slavností. Vyčerpávající 
hodnocení, včetně poděkování všem 
pořadatelům, pomocníkům a účinkují-
cím, připravil do tohoto vydání Bystřic-
kých novin Martin Seidler. Já bych 
chtěl ocenit hlavně to, že akce pro stov-

ky lidí (a snad i tisíce, protože tak plný 
amfiteátr už jsem dlouho neviděl), která 
by měla kdekoli jinde statisícový rozpo-
čet, nás nestála ani 20 tis. Kč. A práci 
našich spolků a dobrovolníků ocenil 

i teď už "jen" senátor Martin Tesařík, 
když se mě při závěrečném ohňostroji 
pořád dokola nevěřícně ptal: "Jak vy to 
v té Bystřici děláte?".

Marek Pazdera

Svozový kalendář na veškerý odpad 2012

Tko Bio ODPAD Sběrné místo Nebezpečný 

Prosinec   4.12.2012 1.12.2012

18.12.2012 20.12.2012

Kapitulní ul. a velkoobjemový

P o z v á n í 
 na 15. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice 

Místo konání:společenská místnost Domova pokojného stáří sv. Anny,
Týnecká 10, Velká Bystřice  

Doba konání: středa 12.12.  2012 v 18.00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele
3. Volba pracovního představenstva 
4. Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání 
5. Volba návrhové komise 
6. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města
7. Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
8. Schválení rozpočtu města na rok 2013, rozpočtového výhledu 
9. Schválení obecně závazných vyhlášek – odpad na rok 2013

10. Schválení výše úhrad stočného na rok 2013 
11. Schválení rozpočtových opatření 
12. Majetkové záležitosti 
13. Různé 

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města 

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

29. 12.
Mrsklesy - Zábava s Elixírem

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, prosinec 2012
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www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz
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Mini – Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 1Mb – 100,- Kč/měsíc
Občan – Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 12 Mb – 300,- Kč/měsíc
Optika-16 – 

Ceny včetně DPH. 

Připojení domácnosti k optické síti linkou až 16 Mb – 300,- Kč/měsíc
Optika-32 – Připojení domácnosti k optické síti linkou až 32 Mb – 450,- Kč/měsíc

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,
případně přímo na městě Velká Bystřice: mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaných městem Velká Bystřice:

Mikulášská
nadílka
Sv. Mikuláš 

Rozsvícení 
vánočního stromu
středa 5. prosince 2012 

od 17.00 hodin, 
náměstí ve Velké Bystřici 

u vánočního stromu

T
taženém koňmi nadělit 
všem dětem 

TJežíškova pošta
v IC otevřena 
do 20. prosince

TSoutěž o nejkrásnější
Mikulášský kostým

TPro zahřátí punč a horký 
čaj pro děti

Mikuláš přijede v kočáře 

POZVÁNÍ K VÁNOČNÍMU  STROMU
ve čtvrtek 20. prosince v 17.00 hodin na Zámeckém náměstí 
Letos je opět připraveno setkání rodičů, dětí a občanů u vánočního 
stromu. Všem zahraje ve vánočním tónu MS Band a soubory Haná, 
Krušpánek a Kanafaska.

Sladká odměna je připravena pro děti, které zazpívají koledy nebo 
nějaké písničky. 

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2013 poblahopřejí všem 
našim občanům představitelé města.

Přijďte se všichni podívat i se svými ratolestmi.

PLESOVÁ SEZÓNA 2013
12. 1. Rockový bál Hanáckého Woodstocku 

– Ravela, 18.00

19. 1. Ples města Velká Bystřice – Hotel 
Zámek, 20.00

9. 2. Školní ples SRPŠ – KD Nadační, 20.00

23. 2. Ples Spolku dobrovolných hasičů 
– KD Nadační, 20.00

16.3. Šibřinky – KD Nadační, 20.00
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz
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Po zhruba třiceti letech se kolektiv 
folklorního souboru Mladá Haná 
z Velké Bystřice rozhodl obnovit již 
téměř zapomenutou lidovou tradici 
obcházení Lucek.

Lidovou tradici se rozhodla se sou-
borem Haná v r. 1984 obnovit jeho 
tehdejší vedoucí, spisovatelka a etno-
grafka Helena Lisická. Průvod Lucek 
byl po tři roky zpestřením předvánoč-
ních akcí a s ohledem na tehdejší spole-
čenskou situaci zanikl. Nadšení členové 
folklorního souboru Mladá Haná se 
proto rozhodli tuto lidovou tradici po 
téměř 30 letech obnovit a Lucky budou 
v letošním roce obcházet stavení a na-
hlížet do světnic. Velkobystřický prů-
vod začne ve čtvrtek 13. prosince za 
setmění, tj. v 18.00 hod. v ul. Nad 
Skálou a bude směřovat po ul. Kříž-
kovského a 8. května na Zámecké 
náměstí.
Na akci jste srdečně zváni!

Z historie:
„Svatá Lucie, noci upije, ale dne nepři-

dá...“ Podle juliánského kalendáře se 
slavil zimní slunovrat 11. prosince 
a den na to, v předvečer svátku svaté 
Lucie, obcházely stavení osoby zahale-
né do bílých šatů, kterým se říkalo 
Lucky – měly dlouhé zobáky a obličeje 
bílé od mouky, za pasem nosily perout-
ky nebo nůžky. V době od slunovratu do 
konce vánoc se nesmělo drát ani příst a 
světnice musely být uklizeny. Lucky 
řádně kontrolovaly, zda je na chalupě 
uklizeno, napředeno a nadráno. Kde 
našly neuklizenou světnici, udělaly ještě 
větší nepořádek. S Luckami chodil také 
Šperechta, jehož úkolem bylo strašení 
dětí, aby se postily a nezlobily. Šperech-
ta bylo strašidlo, které vypadalo jako 
krabice, celé bylo zamotané v koudeli, 
často oblečené v mužské košili a ženské 
sukni. Chodilo po klekání a ohlašovalo 
se bušením na dveře. Šperechtou se 
strašily děti, aby nesnědly všechny 
sladkosti od svatého Mikuláše. Jinak že 
jim rozpáře bříška nebozezem nebo 
dřevěným nožem a vycpe je hrachovi-
nou nebo koudelí.

Helena Lisická – spisovatelka a et-
nografka, zakladatelka mezinárodního 
folklorního festivalu „Lidový rok“. Je 
autorkou více než dvou desítek kniž-
ních titulů, kromě pohádek, pověstí či 
národopisných prací psala i divadelní 
hry pro děti, reportáže, fejetony, rozhla-
sové a televizní pořady i scénáře lout-
kových her. 

Přitahovaly ji zejména folklorní 
tradice a činnost národopisných soubo-
rů, kolem nichž bylo možno objevovat 
ještě stále živou a pamětníky připomí-
nanou "lidovou kulturu Hané".

 -mzb-

Lidový průvod „Lucky“ - obnovení folklorní tradice

FARNOST A OREL VELKÁ BYSTŘICE
ZVE VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE

NA 

PŘED FARNÍM KOSTELEM 
VE VELKÉ BYSTŘICI

25. PROSINCE 2012
V 17 HOD. 

ŽIVÝ BETLÉM

Občanské sdružení Folklorní soubor HANÁ 
srdečně zve všechny příznivce k oslavě vánočních svátků i 

rozloučení se starým rokem při tradičním

Štěpánském koledování
aneb

Kol Vánoc pohádek nikdy moc

na 2. svátek vánoční, 
ve středu 26. prosince 2012
 18 hodin – sál KD Nadační.

Letos Vás svými pohádkovými vystoupeními chtějí potěšit 
bystřické soubory od nejmenších dětí z Čekanky 
a Krušpánku přes ty větší z Kanafasky až po dospělé taneční-
ky a zpěváky Hané a Mladé Hané. K tomu zahrají muziky 
Kamilky, Kanafaska a Záletníci.
Jako host večera vystoupí cimbálová muzika Stanislava 
Gabriela z Babic.
Pro Vaši ještě lepší pohodu bude i letos k dispozici malý 
bufet a kdo bude chtít, může s námi po skončení programu 
posedět, zazpívat… 
To vše za dobrovolné vstupné.
Na Vaši milou a hojnou návštěvu se již teď těší všichni účin-
kující.

Cimbálová muzika Stanislava Gabriela z Babic na 
Uherskohradišťsku vznikla v roce 1992 a od té doby prošla 
dlouhým muzikantským i lidským vývojem. 
Původně hudecká kapela hrající příležitostně ve vinných 
sklepech se postupně rozrostla do dnešní podoby a stala se 
jednou z nejznámějších moravských cimbálovek. Podobně 
jako Hradišťan překonávají i Gabrielovci tradičnější pojetí 
lidové muziky. Snaží se vyjádřit vlastní myšlenky, „vyhrát“ 
se z pocitů a nacházejí odvahu vyvázat se z melodických a 
textových modelů typických pro lidové písničky.

Muzika reprezentuje region nejen na domácích scénách, ale 
i v zahraničí, kde moravská lidová hudba nachází a oslovuje 

nové posluchače. V roce 2006 získala titul „Laureát 
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice“ a v dubnu 
2007 prestižní ocenění „FOSKAR 2006“. Natočila 3 vlastní 
CD a na několika dalších se podílela – např. spolupráce na 
CD známé písničkářky Radůzy. 
Gabrielovci jsou známí i divákům České televize – hráli 
například v Dobrém ránu a předloni v jednom z večerních 
silvestrovských pořadů na ČT1.

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz



Strana  5VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 12/2012

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele a město Velká 
Bystřice

si vás dovolují pozvat na již tradiční

SILVESTROVSKÝ 
KONCERT

pondělí 31.12.2012 v 16.30 hodin

Jaroslav KOCUREK - trubka
vokální soubor MISTY

a hosté

UPOZORNĚNÍ
V době vánočních svátků od 27. do 31. prosince 2012 

bude knihovna zavřená.

Krásné svátky všem!

Divadelní soubor 
Osvětové besedy Velká Bystřice

 si vás dovoluje pozvat 

 

na

 

 
který se uskuteční v

 

divadelním sále 

 

KD Velká Bystřice tradičně 31.12.2012

 

netradičně 

v poledne !!! 
Program: 

10:00 – 12:00 divadelní představení

„Mátový nebo citrón“

12:00 silvestrovský polední přípitek

12:10 – 14:00 bohatý silvestrovský raut

Vstupenky v hodnotě 150,-Kč (50,- Kč za divadlo, 100;- Kč 
za pohoštění) budou pouze v předprodeji od 1.11.2012 do 
20.12.2012 v Kulturním a informačním centru, Zámecké náměstí 
775, Velká Bystřice, ve dnech út - pá: 8:30 - 17:00 hod., so-ne: 
13:00 - 17:00 hod. Rezervace je možná na tel; č; 724 236 506 nebo 
na e-mailové adrese: kic@muvb.cz.
Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 
do 20.12.2012.

SILVESTR 2012 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V listopadu jsme se ptali na knihu 
Princezna na hrášku a další pohádky 
Odpovídalo 48 dětí a ze 35 správných odpovědí 

jsme vylosovali Adélu Hhnelovou
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

ü

Zdolali jsme 
divadelní Matterhorn

Matterhorn (4478m) je hora na 
hranici mezi Švýcarskem a Itálií, nad 
švýcarským Zermatem a italským 
městem Breuil-Cervinia. Horolezci se 
tuto horu snažili dobýt až do roku 1865 
neúspěšně. Tuto poslední nezdolanou 
alpskou čtyřtisícovku pokořilo 14. 
července 1865 sedm horolezců. Při 
zpáteční cestě se však čtyři z nich 
zřítili a zahynuli.

My jsme se svůj divadelní Matter-
horn pokusili zdolat 17. října 2012 ve 
Vysokém nad Jizerou, na národní pře-
hlídce amatérských divadelních soubo-
rů. Tato přehlídka má název „Krakono-
šův divadelní podzim“. Pochopitelně 

jsme se však nechtěli ani zřítit, ani 
zahynout.

Připravili jsme si hru „Mátový nebo 
citron“ autorů Patricka Haudecoeur 
a Daniele Navarro-Haudecoeur. Nej-
dříve jsme však museli absolvovat 
několik etap, které představují zdolá-
vání vysoké hory. Absolvovali jsme 
premiéru a diváci byli nadšeni. Poté 
jsme se zúčastnili přehlídky v Něm-
čicích nad Hanou a postoupili do 
Vysokého nad Jizerou. Ani zde jsme 
ostudu neudělali.

Podle zákulisních drbů a zpráv 
našich známých divadelníků jsme byli 
druzí až třetí nejúspěšnější soubor 
(oficiální pořadí se neurčuje). Velkou 
vzpruhou nám byla též návštěva před-
stavitelů města – starosty Ing. Marka 

Pazdery, místostarosty Mgr. Ivo Slavo-
tínka a za kulturu Petra Nakládala. 
I těm se naše představení líbilo. Po 
představení nám všem poděkovali 
a my na oplátku děkujeme jim za jejich 
zájem. 

Jen pro vaši informaci – soutěžních 

7.12. pátek LYŠAJŮV SEN Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

7.12. pátek MÉĎA Produkce: USA
19:30 hod. Plyšový medvěd může být skvělý Vstupné Kč 50,-
106 minut společník, když je vám pětatřicet, Přístupný od 15 let

je to spíš diagnóza. Titulky.

14.12. pátek BOURNEŮV ODKAZ Produkce: USA
18:00 hod. Nikdy nebyl jen jeden. Pokračování Vstupné Kč 50,- 
126 minut jedné z nejúspěšnějších akčních sérií Přístupný od 15 let

současnosti. Titulky.

21.12. pátek 96 HODIN: ODPLATA Produkce: Francie
18:00 hod. Liam Neeson se vrací jako bývalý agent Vstupné Kč 50,-
98 minut CIA a musí ochránit svou rodinu. Přístupný od 12 let

Akční thriller. Titulky.

28.12. pátek TWILIGHT SÁGA – Rozbřesk 2 část. Produkce: USA
18:00 hod. Závěrečná část známé upírské ságy nás Vstupné Kč 50,-
115 minut naposledy zavede do světa, kde upíři Přístupný od 12 let

a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, 
ale i o vlastní životy. Titulky.

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení 
vždy jeden týden dopředu! Prodej je 45 minut před začátkem 
filmového představení. Po celou dobu promítání filmu je pokladna 
otevřena.

Kuličkiáda

Velký Týnec - PROSINEC
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Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz
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přehlídek se v republice konalo 10, ta 
v Němčicích nad Hanou měla 9 soutě-
žících souborů. Neznám celkový počet 
všech souborů, ale je zřejmé, že se nám 
naše dílo povedlo. Při závěrečném 
vyhodnocení jsme i u odborné poroty 
dopadli dobře, i když „není na světě 
ten, který se zalíbí lidem všem“. 
Důležité je to, že sál bouřil smíchem, 
až některým lidem tekly slzy. Pak již 

přišla závěrečná společenská událost 
přehlídky – Sejkorák. Jméno dostala 
podle podávané pochoutky – brambo-
rových placek, kterým se zde říká 
sejkory. Zde byly slavnostně vyhlášeny 
ceny a ocenění jednotlivých účinkují-
cích, scénáristů a režisérů. My může-
me být velice spokojeni, protože mezi 
oceněnými byli i členové našeho sou-
boru:  

Čestné uznání Jitka Smutná
František Jakub Denk

Cena za 
herecký výkon Roman Tegel
Cena za režii Tomáš Hradil

Takže…
Zdolali jsme divadelní Matterhorn !

Za divadelní soubor OSVB 
Jarda Magdon

Čestné uznání 

Letošní 11. listopad, svátek Martina, připadl na neděli. 
Naskytla se tak příležitost využít volného dne a oslavit ho jak 
se patří. Aktivity se rozeběhly už dopoledne s přípravou na 
ustavení nového českého rekordu v největším počtu Martinů 
a Martin, kteří si najednou připijí. Zájem účastníků rekordu 
byl nakonec podle našeho očekávání a u kašny si nás přiťuk-
lo 53. Co nás mile překvapilo a trochu zaskočilo, byl zájem 
příchozích o zakoupení svatomartinské skleničky. Rozhodli 
jsme se narychlo využít našich pojistných zásob a prodávat 
skleničky i s deckou Svatomartinského vína. V době ustavení 
rekordu tak mohli naše speciální skleničky pozvednout nejen 
registrovaní rekordmani, ale i další dvě stovky příchozích, 
kteří si stihli skleničky do té doby pořídit. Díky tomuto 
zájmu, který pokračoval i v podvečer, jsme tak skleniček 
prodali více než tři stovky. Čistý výtěžek 2 530 Kč tak putuje 
do dětského domova v Plumlově pro Martina Suchého, který 
byl jedním z účastníků rekordu. Po celou dobu předpolední-
ho programu dotvářela příjemnou atmosféru na náměstí 
cimbálová muzika Záletníci.

Další letošní novinkou bylo obědové Svatomartinské 
menu servírované v pěti velkobystřických restauracích. 
Zájem o tuto akci překonal všechna očekávání. V pondělí mi 
telefonicky spílala jedna dáma z Olomouce, že se do žádné 
restaurace už nedostala, a proč jsme předem neřekli, že je 
potřeba rezervace. Příští rok se ukáže, do jaké míry tato nová 
tradice zakotví v našem gastronomickém kalendáři.

Se soumrakem se u školy začal formovat strašidelný lam-
pionový průvod a čekání na příjezd Martina na bílém koni 
a jeho doprovod zpestřil svým ohňovým představením 
Bystřičák Martin Ochmann, který se tomuto koníčku začal 
úspěšně věnovat. Průvod pořádala jako tradičně Masarykova 
základní škola, stejně tak jako výstavu skřítků Podzimníčků, 
která okouzlila většinu návštěvníků v informačním centru 
v západním křídle zámku. Více než 70 dětí a jejich rodičů 
popustilo uzdu své kreativity a výsledek byl opravdu obdivu-
hodný.

Od 15.00 se na náměstí rozběhl prodej Svatomartinských 
specialit, stejně jako loni pod taktovkou naší školní jídelny. 
Veškeré dobroty, které byly připraveny, zmizely v žaludcích 
početných spokojených návštěvníků stejně jako desítky litrů 
svařeného vína a punče.

Svatomartinské odpoledne pak vyvrcholilo večerním 
programem v amfiteátru, který započal příchodem průvodu 
v čele s Martinem na koni a přehlídkou masek. Poté vedení 
města odměnilo tři „zasloužilé čeledíny“, kteří letos po 
letech odcházejí ze svých postů a kteří pro Velkou Bystřici 
vykonali mnoho dobrého. Na podiu si tak od senátorů pře-
vzali své výslužky paní Jarmila Možíšová, dlouholetá ředi-
telka kulturního střediska, Martin Tesařík – hejtman 
Olomouckého kraje a taktéž jeho náměstek Pavel Horák. 
Následovala dvě představení, za nimiž na základě našeho 
zadání scénáristicky i režijně stál již tradičně Tomáš Hradil – 
šéf velkobystřických ochotníků. V prvním výstupu se tak 
mohli diváci dovědět několik faktů z života svatého Martina 
a taky zjistit, jak scénárista vysvětluje důvod, proč tehdy 
husy v chlívku prozradily Martinovu přítomnost. V druhém 

výstupu pak místní „senátoři“, tentokrát posíleni i skutečným 
českým senátorem Martinem Tesaříkem, opět při věštění 
budoucnosti satiricky glosovali dění ve městě a nejen v něm. 
Hejtman Martin Tesařík vyděsil desítky svých příznivců 
zcela holou hlavou a rozvířil tak sérii spekulací o probíhající 
chemoterapeutické léčbě rakovinového onemocnění. Mohu 
vás uklidnit, šlo jen o hodně dobře technicky provedený 
žertík, kterým chtěl Martin Tesařík ocenit svůj vztah k Velké 
Bystřici a jejímu ne zcela vlasatému starostovi. Program pak 
vyvrcholil ohňovým představením skupiny Prométheus 
z Vyškova. Ta u nás vystupovala již loni a letos ukázala, jaký 
pokrok v kvalitě svého představení za uplynulý rok zazna-
menala. Věřím, že nebudete proti, pokud je příští rok pozve-
me do třetice. Celý program sledovala v amfiteátru zřejmě 
historicky největší návštěva. Počet přihlížejících jsme odha-
dovali na více než 1100 lidí, což náš amfiteátr skutečně 
dosud nezažil.

Z početných velmi pozitivních reakcí můžeme odvozovat, 
že se návštěvníkům letošní svatomartinské odpoledne líbilo. 
Rád bych tímto poděkoval vedení města v čele s panem 
starostou a místostarostou, technickým službám města 
a pracovníkům odboru kultury a informací, MZŠ v čele 
s paní učitelkou Pazderovou, školní jídelně pod vedením 
paní Scheuchové, členům souboru Kanafaska, kteří se posta-

Svatomartinské odpoledne 2012
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
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V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz
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rali o první „husí“ představení a členům souboru Haná, vel-
kobystřickým ochotníkům a kolegům ze skupiny MS Band, 
kteří si rozdělili množství hereckých a technických rolí. 
Málem bych zapomněl na Pavlu Dragúňovou, která se posta-
rala o zřízení drůbeží ohrádky na náměstí.

Příští rok jsou Svatomartinské slavnosti v plánu v sobotu 

9. 11. a já jen doufám, že tři roky trvající dohoda svatého 
Martina se svatým Petrem o zabezpečení našich slavností 
přijatelným počasím bude pokračovat a opět se jim podaří 
poslat podzimní deště a větry někam, kde to nebude vadit.

Za spokojené organizátory
Martin Seidler

Ohlédnutí za 9. výstavou 
obrazů a fotografií

Ano, již devětkrát jsme v orlovně slavili listopadový státní 
svátek výstavou amatérských malířů a fotografů. V letošním 
roce jsme již vypustili z názvu slovo „amatérských“. Ne 
proto, že bychom  k účasti vyzvali i akademické malíře, ale 
proto, že vystavovaná díla jsou téměř na profesionální úrov-
ni. Orlovna tedy od 11. do 18. listopadu nabídla všem, kdož 
se rádi na chvilku zastaví a potěší pěkným obrázkem, díla 18 
umělců, převážně bystřických nebo z nejbližšího okolí.  
Stálicemi výstav se stali pan Petr Juráň a Ladislav Žaloudek, 
ale i další jména se stala tradicí – Pavel Langer, Dagmar 
Elsnerová, Eva Horáková, Ivana Foretová (všichni z Velké 
Bystřice), bratři Miloš a Pavel Vojáčkovi (Doloplazy, 
Olomouc), Jiří Kroupa (Bystrovany), Marek Coufal (Lošov) 
a host z Uničova – Jan Balcárek.  Již podruhé jsme obdivo-
vali šikovné ruce pana Josefa Baránka (Velká Bystřice), 
Petry Polcrové (Doloplazy), dřevořezbu Martina Gallase 
(Přerov) a fotografie Jiřího Malasky z Bohuňovic. 
Překvapením letošního ročníku byli Michal Lakomý (foto-
grafie - Velká Bystřice), Jaroslav Dvořáček (obrazy – 
V. Týnec) a Jiří Petřík (dřevořezba – Velká Bystřice).

Výstava nemá dané téma, proto se stává „ pestrou mozai-
kou různých stylů“, jak se vyjádřila jedna návštěvnice v 
pamětní knize a každý si najde to své „pohlazení na duši“ 
(jiná návštěvnice). Najdeme tu portréty, zátiší, krajinu, zápa-
dy slunce, moře, „náš kostelíček“ i slavnost kroje…, fotogra-
fie „ze života“,  z přírody,jezdeckého prostředí či reportáže z 
cest a další. Celkový ohlas výstavy byl velmi dobrý, což 

potvrzuje i návštěvnost – výstavu zhlédlo asi 350 lidí. 
Přejeme tedy všem umělcům pevnou ruku a nekončící inspi-
raci pro radost nás všech (opět vyjádření  návštěvníků 
v knize)! Nelze opomenout i silný zážitek ze zahájení výsta-
vy  - koncertem  Chrámového sboru V. Bystřice se sólisty, 
žesťovým kvintetem a cembalem, při kterém v bystřické 
premiéře zazněla Loutna česká od Adama Michny z 
Otradovic. Poté vystoupil dětský orchestr „Bystrovanský 
šraml“ pod vedením Radima Černína, opět s velkým úspě-
chem. Velmi zvláštním  způsobem se tedy setkává  výtvarné 
umění s hudebním a vytváří příjemnou a radostnou atmosfé-
ru. Již dnes se těšíme na příští ročník!

Marie Plesková

Co mohou vyprávět mé oči
Jen co jsme se ráno 31. října probudili, těšili jsme se na 

poznávací cestu do Prahy. Dojeli jsme na hlavní nádraží 
v Olomouci, kde jsme uviděli ostatní a hned jsme se rozzáři-
li, protože jsme věděli, že tenhle den bude zase jednou na 
zážitky nezapomenutelný. Cestou vlakem jsme sledovali 
z okna, jak se vše kolem nás míhá, popásli jsme se na nád-
herně podzimně vybarvené přírodě a dlouhá cesta vlakem 
pěkně ubíhala. 

A konečně tu byla stověžatá Praha. Došli jsme přes 
Václavské a Staroměstské až na Mariánské náměstí, kde se 
nacházela Galerie hlavního města Prahy. Tam na nás čekala 
výstava o street artu a grafitti „Městem posedlí“. Co bylo 
k vidění na stěnách už v první místnosti, se nedá popsat 
jedním slovem! Bylo to prostě úžasné. V životě už jsme toho 
spatřili hodně, ale tohle bylo nezapomenutelné. S úžasem 
jsme sledovali tvorbu nejznámějších streetartistů a grafiťáků 

Poděkování kolektivu MŠ    Rádi bychom poděkovali a vyjádřili uznání kolektivu učitelek obou mateřských 
školek ve Velké Bystřici pod vedením paní Lucie Pazderové, které pro naše malé „caparty" vytvářely po celý rok 2012 
zahradní slavnosti a jiné kulturní akce. Někteří z nás jsme do těchto školek vodívali své děti již před pár lety a o takovýchto 
akcích se nám mohlo jen zdát. I poslední venkovní akce spojená s prvním vánočním jarmarkem opět ukázala, že 
snaha, nápady a obětavá píle kolektivu je správná cesta k důvěře mezi UČITELI - DĚTMI - RODIČI. Jak již 
napsal (v jiném čísle velkobystřických novin) pan ředitel MZŠ a MŠ Velká Bystřice ing. Jaroslav Mihal, 
„důležitým krokem ke kvalitě je propojení s rodinami" a to se tu daří!

Přejeme všem, kdo našim dětem po celý rok připravovali nevšední zážitky a milá setkání, pohodové 
vánoční svátky, odpočinek, spoustu příjemných chvil v rodinném kruhu, hodně zdraví i štěstí a těšíme se na 
další společná setkání v roce 2013… vděční rodiče
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz
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Dopřejte Vaší partnerce po vánočním shonu 

prožitek z relaxace a odpočinku v našem INstudiu, 

darujte pod stromeček dárkový poukaz na kadeřnické, 

kosmetické, pedikérské či masérské služby dle Vašeho výběru. 

INstudio, Na Letné 679, Velká Bystřice 
www.instudio-vb.cz 

V neděli 11.11.2012 v 11:11 hod. začala celá Bystřice 
slavit svátek svatého Martina. Vyčerpávající reportáž 
z průběhu celého dne Svatomartinských slavností najdete 
v článku jednoho z hlavních organizátorů, Martina Seidlera. 
Naše škola se na slavnostech podílela spoluorganizací lampi-
ónového průvodu a přípravou výstavy skřítků Podzimníčků.

Už po čtvrté hodině se na školním nádvoří začali objevo-
vat první účastníci lampiónového průvodu buď ve strašidel-
ných kostýmech, nebo jen tak v civilu. Pro všechny malé i 
velké, co čekali na odchod průvodu, připravily paní učitelky 
kouzelné lektvary na posilněnou. Čas do úplného setmění 
nám pomohl vyplnit i bystřický "ohnivý muž" Martin 
Ochman, který svá krásná světelná kouzla s ohněm předváděl 
publiku přímo před sochou TGM. Opravdu dlouhý strašidel-
ný lampiónový průchod vycházel po setmění ze školního 
nádvoří za doprovodu ohňožonglérů a samotného svatého 
Martina a jeho družiny na koních nejprve směrem na 
Mariánské Údolí a potom zpět až na Zámecké náměstí. 
V amfiteátru pak na odvážné děti v kostýmech, které se nebá-
ly předvést na pódiu, čekaly čarodějnice se sladkou odměnou.

Od dopoledne byla otevřena v přízemí Galeriezet výstava 
skřítků Podzimníčků, které doma vyrobily děti za vydatné 
pomoci rodičů či prarodičů. 

Na výstavě se sešlo celkem 74 skřítků vyrobených z vše-
možných přírodních materiálů, které podzim nabízí. 
Obdivuhodné nápady, jaké využili při výrobě jejich tvůrci 
a práci, kterou si s vytvářením dali, bylo možné v galerii 
obdivovat ještě až do středy 21.11. Všem autorům skřítků a 
těm, co nám s celou akcí pomáhali, moc děkujeme!!!
                                                                            J. Pazderová

Svatomartinské slavnosti a Masarykova ZŠ

Ve dnech 17. - 18. 11. jsme pořádali 
náročný turnaj, kterého se zúčastnilo 
deset družstev z České republiky 
a Slovenska. Hrálo se systémem každý 
s každým 2 x 10 minut a zejména sobot-
ní program byl pro všechny hráče velmi 
náročný. 

Na všechny týmy čekalo nejméně 
šest zápasů ve dvou halách a nikomu 
nezbývalo mnoho času na regeneraci 
a odpočinek. Ale všichni náročnou 
zátěž zvládli a k vidění byla spousta 
nádherných, bojovných a vyrovnaných 
utkání. V neděli se dohrávalo v hale Na 
Letné v areálu SK Velká Bystřice.
Sobota: SK V. Bystřice - Sokol 
Kostelec na Hané 7 : 9, ŠKP Bratislava 
8 : 3, DUKLA Praha "B" 16 : 8, 
DUKLA Praha "A" 8 : 9, DTJ Polanka 
14 : 5, HBC Strakonice 15 : 8.
Neděle: STOJÁR Malacky 8 : 7, KH 
Kopřivnice 14 : 9, HC Zubří 8 : 9.

Turnaj se mimořádně vydařil, zúčast-
něná družstva byla velmi kvalitní a ode 
všech jsme slyšeli jen samá pozitiva. 
Velmi nás těší, že většina týmů projevi-
la zájem o účast i v příštím ročníku. 

Naši kluci měli na kontě šest vítěz-
ství a tři porážky a konečné 5. místo je 
na takto silně obsazeném turnaji více 
než dobré. Mrzet nás může jen prohra 
s Kostelcem, naopak porážky od Dukly 
a Zubří o jediný gól lze považovat za 
úspěch. Jirka Routner byl v anketě 

trenérů vyhlášen nejlepším brankařem 
turnaje.

Velkou Bystřici reprezentovali tito 
dravci: Jirka Routner (br), Jan Šudřich 
(br), Štěpán Souček (28), Filip Buršík 
(17), Antonín Vodička (14), Tomáš 
Maceášik (11), Josef Jedenástík (10), 
Bohuslav Možíš (7), Jan Vysloužil (6), 
Daniel Sova (2), Jan Hartl (2), Tomáš 
Foukal (1), Martin Grygar. 

Velké poděkování patří společnosti 
OLMA a.s. Olomouc za finanční a ma-
teriální podporu, MZŠ za poskytnutí 
ubytování, Lendymu Janíkovi za dopra-
vu družstev Dukly, školní jídelně za 
výbornou kuchyň, Jardovi Lounovi za 
krásné poháry pro vítěze a především 
všem, kdo nám pomáhali s organizací 
turnaje a zasloužili se o jeho hladký 
průběh.  

Pavel Vodička

MEZINÁRODNÍ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
OLMA CUP 2012 – VELKÁ BYSTŘICE

z mnoha zemí. Z České republiky jich bylo asi pět. Mezi 
všemi těmi malíři byla jen jedna žena, kterou velmi obdivu-
jeme za to, že se dala na tak celkem nebezpečnou zábavu 
a práci. Díla byla psaná a kreslená různými barvami, znaky, 
styly a způsoby. Všechny páry očí nevěřícně zíraly na zdi 

místností pomalovaných od stropů až po podlahy. Po dvou 
hodinách jsme zakončili prohlídku výstavy tím, že všichni 
žáci něco napsali nebo nakreslili na zeď a na papírový kobe-
rec a zkusili si zase něco nového.

Lenka Kořínková, žákyně 8.A
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Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- 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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- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy
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knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 
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Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb
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12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
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Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2012

1. 12.
Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

1.-2.12.
Bystrovany - Vánoční inspirace – prodejní výstava

2. 12.
Bystrovany - Rozsvěcování vánočního stromu 

a Vánoční jarmark ZŠ
Hlubočky - Koncert v kostele (1. neděle adventní)

  5. 12.
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního 

stromu
Svésedlice - Mikulášská nadílka

  8. 12.
Velká Bystřice - Sokolská předvánoční akademie

  9. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK, sbor Rovina)
Přáslavice - Mikulášská besídka

10. 12.
Bystrovany - Vánoční posezení se seniory

13. 12.
Velká Bystřice - Obcházení Lucek

14. 12.
Tršice - Rozsvícení vánočního stromu

14.-15.12.
Přáslavice - Vánoční výstava

15. 12. 
Přáslavice - Lampionový průvod sv. Lucie

15.-16. 12.
Tršice - Vánoční výstava v muzeu

18. 12.
Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku

20. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

24. 12.
Velká Bystřice - Půlnoční mše svatá

- Štědrovečerní troubení z věže kostela

25. 12.
Přáslavice - Štěpánská zábava

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování
Hlubočky - Koncert v kostele (Svátek sv. Štěpána)

31. 12.
Velká Bystřice - Koncert v kostele (ŘK kostel)
Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Robin Kaye – Dobré ráno, lásko

Rebeka a Rich dojdou od počáteční nenávisti
přes nucenou spolupráci až k vzájemné lásce… 

… špionážní
Geoffrey Archer – Ohnivý jestřáb

agent Sam Pacner odhaluje úzké spojení mezi
nejvyššími iráckými kruhy a ukrajinskou mafií 

…z české literatury 
Zdeněk Svěrák – Nové povídky

sbírka povídek vzniklých na základě svěřených zážitků 
nebo třeba jen zaslechnutých vět…

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz


