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Připravované změny 
v mateřských školách

Diskutovaným tématem těchto dnů 
je v našem městě přístavba a stěhování 
mateřských škol. Pro lepší orientaci 
v tomto tématu si krátce připomeňme, 
co rozhodnutí o změnách v mateřských 
školách předcházelo. Dlouhodobě se 
v Bystřici potýkáme se špatným tech-
nickým stavem obou budov MŠ. 
Prakticky každý rok dostáváme nálezy 
kontrol z hygieny se zjištěnými vadami 
a návrhy na opatření. V budovách se již 
realizovala řada opatření proti vlhkosti 
a stavební úpravy, které alespoň částeč-
ně kompenzovaly nevhodné dispoziční 
řešení. S prosbami pedagogů našich 
školiček o stavebně technické zásahy 
jsme se setkávali prakticky po celá 
poslední dvě volební období.    
Významným spouštěčem dnešních 
změn pak byl výsledek zápisu do mateř-
ských škol v roce 2013, kdy jsme nebyli 
schopni umístit 22 dětí. A v letošním 
roce bude ten počet podobný.
Mluvíme o dětech převážně bystřických 
rodičů, kteří tak musí své děti vozit do 
školek vzdálených ne 1,5 kilometru, ale 
i 10 či 15 kilometrů denně. Proto jsme 
před rokem dali veřejný příslib, že 
uděláme do podzimu 2014 všechno pro 
to, abychom chybějící kapacitu dobu-
dovali a přitom zásadně vyřešili inves-
tiční deficit mateřských škol a to ne- 
jenom sérií částečných záplat. 
Nejprve jsme připravovali půdní ve-
stavbu 2 menších oddělení v MŠ na 
Zámeckém náměstí, ale po změně 
legislativy na úseku požární ochrany se 
tato varianta stala prakticky nerealizo-
vatelnou. Pak už nezbývalo než vydat 
se cestou přístavby nového pavilonu 
k této MŠ, jejíž okolí to umožňuje. 
Protože nám chyběla a podle demogra-
fických prognóz  minimálně několik let 
bude chybět kapacita jednoho oddělení, 
plánovali jsme nejprve přistavět při MŠ 
Zámecké náměstí jedno chybějící oddě-
lení. Ale vzhledem k již zmiňovanému 
technickému stavu obou budov, resp. 
nutnosti v takovémto případě kromě 
přístavby rekonstruovat i obě školky, 
navrhla předsedkyně finančního výbo-

ru, abychom za nižších nákladů na 
kubík obestavěného prostoru přistavěli 
k zámecké školce rovnou 2 nová oddě-
lení, soustředili tak mateřské školství 
v jednom objektu, horní školku odpro-
dali a výtěžek použili na dofinancování 
výstavby. Propočítaný nákladový rozdíl 
obou variant je cca 2,5 mil. Kč. Když 
vezmeme v potaz, že při nižších nákla-
dech získáme technicky, hygienicky, 
architektonicky i pedagogicky vhodněj-
ší zázemí pro naše nejmenší, rozhodli 
jsme se ve vedení města zvolit tuto dru-
hou variantu. Hovoří pro ni i srovnání 
provozních nákladů na jednoho žáka 
v obou stávajících školkách: jak je patr-
né z přiložené tabulky, v MŠ Na Svobo-
dě hradí město o 50% vyšší náklady na 
1 žáka než v MŠ Zámecké náměstí.
Z architektonického a urbanistického 
hlediska nabízí lokalita zámecké školky 
úplně jiné možnosti než ta horní: objekt 
je situován prakticky v centru městečka, 
nachází se v klidové zóně Zámeckého 
parku a především díky dostatečné 
rezervní ploše umožňuje realizaci za-
mýšlené přístavby. Autorem návrhu 
přístavby nového přízemního pavilonu 
je ateliér pana architekta Michala 
Sborwitze - tedy autora současné podo-
by Zámeckého náměstí, Zámeckého 
parku, západního křídla zámku a také 
právě probíhající rekonstrukce zámku 
jako takového. Vizualizace návrhu je ke 
zhlédnutí na obrazovce vedle vstupu do 
radnice a v tištěné podobě v obou škol-
kách i v přízemí radnice.   
Chápeme některé osobní (citová vazba 
k dlouholetému místu poskytování 
předškolní výchovy) i věcné (docház-
ková vzdálenost zámecké školky od 
horní) důvody občanů horního konce 
Bystřice, které je vedou ke snaze o za-
chování horní školky. I nám ve vedení 
města je líto měnit zavedený pořádek. 
Ale ekonomické skutečnosti, které celý 
projekt zkapacitnění mateřského škol-
ství provází, nelze přehlédnout. Jako 
zvolení zastupitelé jsme slibovali pečo-
vat o hmotné zdroje města s péčí dobré-
ho hospodáře a ekonomický rozbor ve 
vazbě na kvalitu vybudovaných kapacit 
hovoří pro soustředění mateřského 
školství do areálu u zámku. Protože do 
nového objektu u zámku přejde celé 
„horní oddělení“, tedy děti i jejich paní 

učitelky, bude zachována kontinuita 
i původní kvalita pedagogické práce 
tandemu paní učitelek Dany Balonové a 
Jany Budínové.
A protože se současně vyrojily spekula-
ce související s prodejem objektu horní 
školky, resp. případných zájemcích 
o tuto nemovitost, musíme důrazně 
odmítnout, že by již město s někým 
jednalo, resp. že by vůbec existoval 
nějaký konkrétní zájemce. Případný 
odprodej této nemovitosti bude realizo-
vat až nové zastupitelstvo po komunál-
ních volbách a nepochybně bude volit 
tu nejtransparentnější formu prodeje- 
tedy podání nabídkových cen přímo na 
veřejném jednání zastupitelstva. Sou-
časně, aby město zabránilo jakýmkoliv 
obskurním nebo nežádoucím formám 
provozování této nemovitosti po jejím 
případném odprodeji, zcela jistě si sjed-
ná předkupní právo vázané na plnění či 
neplnění tzv. rozvazovacích podmínek. 
Vážení spoluobčané, jsme si vědomi 
nepopulárnosti tohoto rozhodnutí, ale 
současně jsme přesvědčení o jeho věcné 
správnosti. Věříme, že nové kvality, 
které v rozšířené MŠ Zámecké nám. 
získají pro své děti všichni bystřičtí 
rodiče, kteří potřebují své dítě umístit v 
mateřské škole, převáží nad do jisté 
míry pochopitelnou osobní, citovou 
vazbou, resp. vykompenzují snížené 
pohodlí původně krátké docházkové 
vzdálenosti do horní školky. 
V případě, že budete mít jakékoliv 
dotazy či nejasnosti, prosíme vás, abys-
te se zastavili na radnici a my vám rádi 
poskytneme veškeré dostupné informa-
ce. 
Děkujeme za pochopení a korektní 
přístup.

Marek Pazdera, Ivo Slavotínek

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

Město Velká Bystřice i předchozí 
vydavatel kulturní středisko vždy dbaly
na to, aby VB noviny neotiskovaly 
debatní nebo diskuzní příspěvky. 
Naším záměrem je vydávat zpravodaj. 
Zde činíme výjimku, neboť se jedná 
o citlivé téma předškolního vzdělávání, 
a otiskujeme doslovně “petici” ve
znění, jak nám byla doručena dva dny 
po uzávěrce tohoto vydání VB novin.

M. Pazdera
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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

Městský informační servis
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Termín úhrady poplatků je do 31. 3. 2014
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
16. 12. 2013 schválilo poplatky na rok 2014: 

3Stočné 19,10,- Kč/m  bez DPH 770,- Kč/osobu/rok
3směrné číslo 35 m /osobu/rok

Odpad 400,- Kč/osobu/rok

Poplatek 

Nárok na osvobození dle 
OZV č. 2/2013 nutno 

 doložit do 31.01.2014.

150,- Kč za jednoho psa/rok 100,- Kč
 za psa - poplatník důchodce/rok

220,- Kč další pes/rok 150,- Kč další pes
- poplatník důchodce/rok 

Nárok na osvobození dle 
OZV č. 02/2011 nutno 
doložit do 31.01.2014.

Pronájem
hrobového Pronájem na 5 let dle smlouvy
místa 

Poplatky lze uhradit v hotovosti v pokladně Městského úřadu 
nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 
V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pravidla: 
Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými sym-
boly:

Stočné – VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1340xxxyy, 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).

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu 
pouze v případě, že se jedná o platby předem na celý rok. 
Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO 
banky č.ú. 2000 195 062 / 2010, kde variabilní symbol = 
číslo smlouvy. 

Zrušení a následný prodej MŠ Na Svobodě.
Rodičům a občanům města Velké Bystřice bylo na schůzce  dne 12.2.2014 oznámeno našim Panem starostou, místostarostou 
a ředitelem školy, že školka Na Svobodě bude zrušena a prodána. Schůzku, kterou naplánovali pro rodiče měla být jen 
informativní, ohledně zápisu do MŠ, jejího provozu a její rekonstrukce.
O jejich plánech nikdo roky nevěděl a proto nás postavily před hotovou věc.
Jejich záměr se nás velice dotknul, jelikož nám oznámili, že školku ruší a prodávají, a od 1. září se děti přestěhují do 
Zámecké školky.
Jelikož tato školka potřebuje drobné opravy, na které město nechtělo požádat o dotaci, ale určitě by nestála tolik, než postavit 
nový pavilon na Zámecké školce.
Je krásné že, město chce vybudovat další kapacitní místa pro děti, ale uvědomte si jak je naše Velká Bystřice velká? Proč 
nezachovat krásnou rodinnou vilku Na Svobodě?, že by ji někdo chtěl?
Dítě, které má tři roky ujde pěšky trasu z horního konce do Zámecké školky? Každý nemá možnost dopravit dítě osobním 
vozem,  tím pádem musí rodič pěšky urazit tuto vzdálenost čtyřikrát.
Jsme přeci město a proč nemýt dvě školičky, když se město stále rozrůstá. Z výše uvedených důvodů se obyvatelé našeho 
města rozhodli sepsat petici a předat Obecnímu Úřadu. V této petici, kterou k dnešnímu dni podepsalo více jak dvě stě obča-
nů a další stále přibývají.
Proto žádáme, aby město od zrušení MŠ Na Svobodě upustilo.

Rozezlení rodiče a občané

Zápis do školky...
Je po zápisu a letošní počty už jsou 

jasné. Ve středu 19. února se přišlo 
během odpoledne zapsat 52 dětí. 
Aktuální volná kapacita po odchodu 
předškoláků do prvních tříd je 32 míst. 
Také letos tedy nejsme prozatím schop-
ni umístit dvacítku dětí, které budou 
muset trpělivě počkat na dostavbu 

nového oddělení mateřské školy na 
Zámeckém náměstí. V okamžiku kola-
udace nového pavilonu a navýšení 
počtu v rejstříku školských zařízení, 
budeme rodiče nepřijatých dětí nepro-
dleně kontaktovat a jejich momentální 
rozhodnutí o nepřijetí bude změněno. 
K takovému přijetí už není nutný další 
zápis. 

Co ale nutné je, je zamyslet se nad 
kampaní, kterou s peticí v rukou šíří 
občané horního konce. Za všechny 
rodiče nepřijatých dětí doufám, že tito 
lidé vědí, co vlastně podepisují a že 
mají veškeré informace nutné k tak 
zavazujícímu podpisu.

Lucie Pazderová
vedoucí učitelka MŠ

I N F O R M A C E 
o konání zastupitelstva města Velká Bystřice 

Městský úřad Velká Bystřice v souladu s ustanovením 
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání 
zastupitelstva města Velká Bystřice.

Místo konání: přízemí mateřské školy 
Zámecké náměstí 83, 
Velká Bystřice 

Doba konání: 10. března 2014 v 18:00hod.
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. Informace o investičních akcích města 
9. Rozpočtové opatření 

10. Majetkové záležitosti 
11. Různé 

Ve Velké Bystřici dne 21.2.2014
Ing. Marek PAZDERA

Vážení spoluobčané,
před krátkým časem jsme nacházeli ve svých schránkách 
oznámení, které je psáno jménem VŠECH rodičů.
Předpokládám, že autor tohoto letáku jistě neznal názor 
VŠECH velkobystřických rodičů. Stejnou mystifikací mo-
hou být sesbírány i hlasy na petičním listu...

Petra Faitová

Městský informační servis
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Svoz odpadů únor – březen 2014
Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Sběrné místo Kapitulní ul. 

12.3.2014 20.3.2014 1.3.2014

26.3.2014

3.4.2014 5.4.2014

9.4.2014 17.4.2014

24.4.2014 čtvrtek 

12.4.2014
    velkoobjemový u zámeckých sklepů

Psal se rok 1934, který byl pro člena 
sboru dobrovolných hasičů ve Velké 
Bystřici slavnostním. Velitelem sboru 
byl jmenován Antonín Nakládal, oblí-
bený, odborník na požární techniku. 
Pan Nakládal byl dlouholetým okres-
ním velitelem a předsedou místní jed-
noty hasičů. Byl držitelem mnoha čest-
ných uznání a vyznamenání. Pan 
Nakládal Antonín byl nejvýraznější 
osobností požární ochrany v obci. Pro 
požární ochranu pracoval celých 34 let. 
Nedožil se však jedné z nejvýznamněj-
ších akcí pro sbor, otevření nové hasič-
ské zbrojnice v roce 1971. Na jeho 
památku místní hasiči umístili pamětní 
desku s portrétem Antonína Nakládala  
na průčelí nové hasičské zbrojnice - 
zasloužilému členu požární ochrany. 
Pamětní deska byla slavnostně odhale-
na při otevření nové hasičské zbrojnice. 

Od jejího otevření do současnosti 
uběhlo dlouhých 42 roků, měnili se 
velitelé, členové dobrovolných hasičů, 
měnila a modernizovala se technika. 
Bylo zapotřebí opravit již nevyhovující 
budovu pro požární techniku i byty 
hasičů. Oprava započala v roce 2008 
a konečná úprava včetně zateplení byla 
ukončena koncem roku 2013. Na opra-
vě se v rámci možností podíleli všichni, 
kteří chtěli zázemí hasičů vylepšit. 

Současně se slavilo 125. výročí zalo-
žení sboru a byl dán důvod na předání 
vyznamenání, čestného uznání zaslou-
žilým hasičům.

Při příležitosti 125. výročí založení 
SDH Velká Bystřice byli vyznamenáni:
Za zásluhy: Jaroslav Bečák, Evžen 
Surma, Věra Hejlová, Martin Mádr

Čestné uznání - KSH: Jaroslav Michna, 
Petr Rajhel
Medaile sv. Floriána: Vladimír Mádr
Věrnostní stužka - 20 let: 
Jaroslav Bečák 
Věrnostní stužka - 30 let: 
Bohumil Hřivna 
Věrnostní stužka - 40 let: 
Jaroslav Michna 
Čestné uznání - OSH: Jiří Čepelák 
ml., Jiří Čepelák st., Michal Čepelák, 
Milan Dragůň, Klára Dragúňová, 
Michal Dubský, Hana Dvořáková, Petr 
Harazin, Renata Mádrová, Petr Škoda, 
Pavel Škoda, Ing. Marek Pazdera, Ing. 
Kamil Šperka, Radek Řezníček, Marie 
Řezníčková, Tomáš Zbraněk, Hana 
Katingerová, Jiří Vykopal
Čestné uznání SDH: Denisa Dvořá-
ková, Jana Marešová, Jaromír Mareš, 
Petr Bocan, Jakub Spáčil, Jaroslav 
Machala, Jan Klos, Vladimír Běhal, 
Pavel Jankuj, Aleš Konečný, Jana Čepe-
láková. 

Všem, kteří dobrovolně hlídají majet-
ky nás všech, patří velké poděkování. 

Titul "ZASLOUŽILÝ HASIČ" 
– nejvyšší vyznamenání sboru dobro-
volných hasičů Čech, Moravy a Slezska 
převzal z rukou starosty sdružení ČMS 
Ing. Karla Richtera p. Jaroslav HEJL. 
Slavností předání se konalo 7. 11. 2013 
v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. 
Tímto titulem získal nejvyšší ocenění 
a hodnost ve sboru. 

Kdo je Jaroslav HEJL. Do sboru 
dobrovolných hasičů nastoupil v roce 
1965. Po vojenské službě se vrátil opět 
k práci hasiče a aktivně se podílel na 

dostavbě hasičské zbrojnice. V roce 
1970 byl přijat za řadového člena 
a následně do zásahové jednotky. 
V roce 1983 převzal funkci velitele 
sboru dobrovolných hasičů. V roce 
1984 absolvoval školení v Ústřední 
škole hasičů v Bílých Poličanech. 

Velitelem sboru dobrovolných hasi-
čů byl v rozmezí 1984-1995, následně 
se stal starostou SDH, kdy tuto funkci 
vykonával od r. 1996-2003. Vedl hasič-
skou mládež a v současnosti se věnuje 
požárnímu sportu a vykonává pomoc-
ného rozhodčího v okrsku. Za jeho 
záslužnou práci mu patří velký dík.

Sbor dobrovolných hasičů V. Bystřice 
starosta Jiří Čepelák

Něco z historie a současnosti sboru dobrovolných hasičů Velká Bystřice

Medailonek 
k šedesátinám

Nestává se často, že je v našich novi-
nách připomenuto jubileum narození. 
Činím tak dnes úmyslně, abych zmínil 
člověka, který své mládí prožil mezi 
námi, ale s nabytím životní kariéry nám 
téměř zmizel z očí. Tím jubilantem je 
vážený pan prof. RNDr. dr hab. Jan 
Andres, DSc., kterému blízcí přátelé a 
známí mohli letos v lednu, při jubilan-
tově plné svěžesti poblahopřát k jeho 

šedesátinám.
Jan se narodil do rodiny pekařského 

mistra Jana Andrese a jeho ženy Jiřiny, 
jimž byl od školních let velkou radostí 
a nadějí. Bystřickou základní školu pro-
cházel se samými jedničkami a vyzna-
menání měl i po celou dobu studia na 
Slovanském gymnáziu. Po maturitě se 
stal posluchačem přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Palackého (PřF UP). 
Praxi započal ve výpočetních středis-
cích v Olomouci jako programátor-
analytik. Následovala rigorózní zkouš-
ka pro nabytí titulu RNDr. a po tříleté 

aspirantuře na katedře matematiky FE 
VUT v Brně a úspěšné obhajobě diser-
tace na Masarykově Univerzitě získání 
titulu CSc. V r. 1986 byl na základě 
konkursu přijat na místo odborného 
asistenta na katedře matematické analý-
zy PřF UP, kde působí dodnes. Po habi-
litaci byl v roce 1993 tamtéž ustanoven 
docentem. V r. 1998 byl na Karlově 
Univerzitě jmenován prezidentem 
V. Havlem univerzitním profesorem. 
V r. 2011 získal v Akademii věd ČR 
nejvyšší vědeckou hodnost DSc. 
Polskou nejvyšší hodnost dr hab. (ekvi-
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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
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valent DrSc.) získal již v r. 2005 na 
Univerzitě Marie Curie Sklodowské 
v Lublinu.

Výčet jeho minulých i současných 

vědeckých a akademických funkcí by 
byl dlouhý. V letech 1994-2003 zastá-
val po tři období funkci proděkana PřF 
UP. Od r. 2003 je vedoucím katedry 
matematické analýzy a aplikací mate-
matiky PřF UP. Řadu let byl hostujícím 
profesorem na dvou amerických 
a více jak dvaceti evropských univerzi-
tách. Posledních 5 roků působí jako 
hostující profesor na pařížské Sor-
bonně. Všude tam se rovněž podílí na 
výchově doktorandů. Pravidelně bývá 
zván k přednáškám na mezinárodních 
konferencích a sympóziích, kde předná-
ší o svých vědeckých výsledcích. Od r. 
1994 je členem vědecké rady Uni-
verzity Palackého. Jan Andres je auto-
rem nebo spoluautorem téměř dvou set 
vědeckých prací a rozsáhlé monografie, 
publikované v Bostonu a Londýně. 
Prestižní 2. vydání vyšlo v r. 2012 
v Pekingu. Je též členem redakčních rad 
mnoha vědeckých časopisů po celém 
světě. Pro odborníky uvedu, že hlavní 
oblastí jeho zájmu jsou kvalitativní 
teorie nelineárních diferenciálních 
rovnic a inkluzí, mnohoznačné dyna-
mické systémy, fraktály a hyperfraktály. 

Poslední dobou se rovněž zabývá netra-
dičními aplikacemi v oblasti kvantita-
tivní lingvistiky.

S jeho vědeckou praxí se snoubí 
i zájem o umění. Vzpomínám, že již při 
studiích rád vypomohl našemu ochot-
nickému souboru svou kytarovou hrou 
při inscenaci oblíbené hudební komedie 
Lišák Pedro. Dnes píše též filosofické 
eseje a texty o výtvarném umění. Rádi 
ho vítáme na výstavách v naší 
galeriizet, kam to z rodinného bydliště 
na Sv. Kopečku nemá daleko. Právě při 
jedné z vernisáží jsem ho jako dlouho-
letého přítele požádal o souhlas se 
zveřejněním alespoň této zkratky o jeho 
poctivě a pilně získaných odborných 
znalostech a jejich praktickém využití 
a předávání studentům. Skromně se 
domnívám, že k seznamu vynikajících 
osobností spojených s Velkou Bystřicí 
lze jméno prof. Jana Andrese směle 
připojit.

S přáním tomuto milému, skromné-
mu učenci, aby jeho laskavé srdce mělo 
vždy na rozdávání poznaného mladým 
následovníkům.

Antonín Nakládal

Narození:Narození:
Eliška Navrátilová 14. 12. 2013
Linda Maderová 19. 12. 2013
David Šmotek 20. 12. 2013
Šimon Grunt 30. 12. 2013
Eduard Pališek 16. 1. 2014
Kevin Milan Chmelar 24. 1. 2014

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Božena Zagalaková 28. 1. 2014
Miroslav Klučka 29. 1. 2014
Vlasta Pazderová 2. 2. 2014 
Zdeňka Gajdošová 11. 2. 2014

V
V
V
V

K cestování bude od dubna stačit 
jediná jízdenka

Občané cestující po železnici v úseku Hrubá Voda – 
Olomouc budou moci využít jednu jízdenku nejen k cestě 
vlakem, ale i následnému využití městské hromadné dopravy. 
Předpokládá to zapojení tohoto úseku trati 310 do 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. 

Jediný doklad bude k využití více druhů dopravy stačit od 
1. dubna letošního roku. „Komfort cestujících je důležitou 
podmínkou úspěšnosti našeho integrovaného systému a kon-
kurenceschopnosti individuální dopravě,“ uvedl 1. náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák, který zodpovídá 
za oblast dopravy. Olomoucký kraj před integrací provedl 
přepravní průzkum s cílem zjistit chování cestujících a jejich 
využívání více druhů dopravy. 

Nové opatření znamená, že tramvaje a autobusy městské 
hromadné dopravy v Olomouci bude možné využívat i na 
jízdenky vydávané Českými drahami pro příslušný úsek 
železnice. Totéž bude samozřejmě platit i pro jízdu vlakem na 
doklad zakoupený u Dopravního podniku města Olomouce.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje při příležitosti integrace části trati 310 
připravil kapesní informační materiál. Podrobnosti budou 
rovněž zveřejněny formou letáku umístěného přímo ve vozi-
dlech jednotlivých dopravců. Případné další údaje je rovněž 
možné nalézt na webu www.kidsok.cz.

Železniční trať 310 má v úseku Olomouc – Hrubá Voda cel-
kem 19,4 kilometru. V olomoucké dopravní zóně 71 má dvě 
zastávky a to přímo v krajském městě a v Bystrovanech. 
V pracovních dnech jí projede 41 osobních vlaků, v sobotu 27
a v neděli 28. Doba jízdy činí 30 minut.

Koordinátor Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje

Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici zasloužili. 
Poslední dík patří paní Janě Záchové za čas, který 

mamince věnovala, za obyčejné lidské splknutí, které tak 
všichni potřebujeme. Hodiny strávené na sluníčku ve spo-
lečnosti paní Machalové, Krejčiříkové a dalších byly 
příjemným zpestřením poklidného plynutí času. 

PaedDR. Irena Richterová

Dne 28. 1. 2014 nás ve věku dvaadevadesáti let opustila 
moje maminka, paní Božena Zagalaková. Posledních nece-
lých šest let prožila v Domě pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici. A já chci poděkovat všem zaměstnancům za 
vysoce erudovanou a přitom hluboce lidskou péči, kterou jí 
v tomto období poskytovali. Pomohli mi tak zajistit jí 
v posledních letech života důstojnost, klid a spokojenost.

Určitě je na místě poděkovat také těm, kteří se o vznik 

Poděkování
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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
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Kultura

  1. 3.
Velká Bystřice – Masopust se zabijačkou
Bukovany – Vodění medvěda
Doloplazy – Hasičský ples
Přáslavice – Masopust
Tršice – Vodění medvěda, pochovávání 

basy
  6. 3. 

Tršice – Beseda s důchodci
Mrsklesy – Šibřinky se skupinou YANTAR
Tršice – Odpolední setkání – TJ Tršice

  9. 3.
Velká Bystřice – Derniéra výstavy (Mike Esson: 

Autumn Temper)
Mrsklesy – Dětský karneval

14. 3. 
Velká Bystřice – Koncert (Duo Čepických)

15. 3.
Velká Bystřice – Divadelní premiéra (Miláček 

Fando a Lis)
Hlubočky – Turnaj – stolní tenis
Svésedlice – Slivkošt
Tršice – Ples SDH Tršice

16. 3.
Doloplazy – Dětský karneval
21.-22. 3.

Přáslavice – Jarní výstava
22. 3. 

Velká Bystřice – Šibřinky
– Vernisáž výstavy 

(Zdeněk Šplíchal: Komunikace 
v reálném čase)

28. 3.
Daskabát – Setkání seniorů

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – březen 2014

Bystřický masopust 2014 – 1. března 10.00
Ukázka zabijačky * prodej teplých i studených zabijačkových dobrot od řeznického mistra Miroslava Kasala * čerstvé 
masopustní koblihy a další pochutiny * punč, svařák, čaj * cukrová vata, oříšky, medovina * tradiční masopustní bonbónová 
tombola * předání práva * vystoupení bystřických folklorních souborů * pouliční cirkus * obchůzka maškar s voděním 
medvěda po trase Zámecké náměstí – 8. května – Jana Pospíšila – Na Svobodě – Kollárova – Příční – Ohrada

Těšíme se na Vás
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Mrsklesy - Silvestrovská oslava
Přáslavice - Ohňostroj

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

Městský informační servis

SPORT

Zájmové spolky a organizace

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice

uvádí

Fernando ARRABAL:

Miláček Fando a Lis

Sál KD Velká Bystřice 15. 3. 2014 v 19,00 hodin, vstupné 80 Kč, důchodci 40 Kč

V překladu Evy HÄRINGOVÉ
PREMIÉRA

a režii Tomáše HR!DIL!

Nevhodné pro děti do 15-ti let

Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice 
uvádějí koncert

pátek 14. března 2014 v 17.00 h.
„galeriezet“, Zámecké nám., V. B.

Program:

Leclair – Sonáta pro dvoje housle, Bach – 
Dvojhlasé invence, Sonáty a partity pro sólo-
vé housle, Honneger – Sonatina pro dvoje 
housle, Martinů – Etudy pro dvoje housle, 
Mozart – Duo G dur pro housle a violu, 
Bartok – 44. duet pro dvoje housle, 
Halvorsen – Passacaglia pro housle a violu.

Leoš Čepický

Leoš Čepický absolvoval konzervatoř v Pardubicích roku 
1985 u prof. I. Štrause. Wihanovo kvarteto, jehož primari-
em je Leoš Čepický dosud, vzniklo v r. 1985 na AMU. Na 
soutěži Pražského jara v roce 1988 získalo 1. cenu. Wiha-
novo kvarteto se rozjelo do celého světa od USA až po 
Nový Zéland. Od roku 2007 vyučuje hru na housle na 
AMU v Praze. Od r. 2010 vede katedru strunných nástrojů.

Jakub Čepický

Začal hrát na housle v šesti letech a v současné době je 
studentem 4. ročníku pražské HAMU. Od roku 2007 hraje 
také na violu. Byl např. koncertním mistrem studentského 
komorního orchestru Coménius, mj.i při orchestrálním 
zájezdu do Dubaje. V současné době působí jako stálý 
člen známého komorního orchestru Barocco sempre gio-
vane.

Leoše  a  Jakuba

Č E P I C K Ý CH
(houslové duo)

Vstupné 50,- Kč, děti zdarma.

7. 3. pátek KRTEK A HODINY Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

7. 3. pátek DOBRODRUŽSTVÍ HUCKA FINNA Produkce: Německo
18:00 hod. Nové zpracování příběhu Hucka Finna a Vstupné Kč 50,-
99 minut jeho nejlepšího kamaráda Toma Sawyera. Přístupný 

14. 3. pátek HOŘÍCÍ KEŘ Produkce: ČR, 
19:30 hod. Drama o činu Jana Palacha, osudech Polsko
206 minut jeho blízkých a počátcích normalizace Vstupné Kč 50,-

v ČSSR. Přístupný

21. 3.  pátek LÍBÁNKY Produkce: ČR, Slov.
19:30 hod. Drama odehrávající se během dvou Vstupné Kč 50,-
98 minut svatebních dnů. Přístupný 

Nový snímek J. Hřebejka.

28. 3. pátek KANDIDÁT Produkce: ČR, Slov.
19:30 hod. Film ukazuje velkou moc médií, Vstupné Kč 50,-
106 minut která manipulováním s událostmi Přístupný od 12 let 

mohou ovlivnit celý svět. Příběh 
sleduje zákulisí politické kampaně 
kandidáta na prezidenta.

Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – odkaz  
KULTURA A SPORT

Prodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového 
představení. Po celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

V dubnu uvidíte: 
DIANA, PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?, KAMEŇÁK 4, ZMIZENÍ

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

 

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 

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

Městský informační servis

SPORT

Zájmové spolky a organizace

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro nejmenší
Zdeněk Svěrák – Radovanovy radovánky 

veselé příhody zahradnického kluka Radovana a jeho 
kamarádky Kateřinky 

z české literatury
Ilona Ondráčková – Hrad vzpomínek

pětačtyřicetiletá Leona rekapituluje svůj dosavadní
život, všechno, před čím doposud utíkala

cestopis 
Monika a Jirka Vackovi – Madagaskar náš osudový

cesty manželů Vackových se spoustou fotografií 

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00

12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Út-Čt 12.15 - 16.45

Dětský 
karneval
ohlédnutí

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

Staré řecké báje a pověsti

Bohumil Možíš

V únoru jsme se ptali na knihu 

Odpovídalo 29 dětí a z 10 správných odpovědí 
byl vylosovn á

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.
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V sobotu 1. února 2014 proběhl v hale Na Letné již XIII. 
ročník turnaje v házené mužů pod názvem NUTREND CUP 
2014, jehož hlavním sponzorem je tradičně olomoucká firma 
NUTREND D.S., a.s. 

Turnaj byl zajímavou konfrontací moravské druholigové 
mužské házené a měl velmi slušnou sportovní úroveň. Pro 
všechna zúčastněná družstva byl solidní přípravou na jarní 

část sezóny ročníku 2013/2014, která již byla zahájena v mě-
síci únoru 2014.
Konečné pořadí v turnaji: 
1. SK Velká Bystřice, 8 bodů, 2. Sokol II. Prostějov, 4 body, 
3. Lesana Zubří, 4 body, 4. HC Maloměřice, 4 body, 5. Sokol 
Kostelec na Hané, 0 bodů. 
Zpestřením turnaje byla i ochutnávka nápojů a dalších 

NUTREND CUP 2014 – turnaj v házené mužů

HÁZENÁ BŘEZEN 2014
Mistrovské zápasy - jaro 2014 (hala Na Letné)

         Den Hodina Kategorie Soupeři

So 8. 3. 2014 15.30 ml.dorost SK Velká Bystřice –  Sokol Juliánov

17.30 muži A SK Velká Bystřice Vsetín

9. 3. 2014 16.00 ženy SK Velká Bystřice Velké Meziříčí

23. 3. 2014 16.00 ženy SK Velká Bystřice HK Hodonín

29. 3. 2014 12.45 ml.žačky SK Velká Bystřice Holečkova Olomouc

14.00 st.žačky SK Velká Bystřice Zora Olomouc

15.30 ml.dorost SK Velká Bystřice DTJ Polanka

17.30 muži A SK Velká Bystřice DTJ Polanka

Začátky utkání mohou být upřesněny formou plakátů nebo hlášení MěR.

–  

  –  

  –  

  –  

  –  

  –  

  –  

SPORT

Termální lázně v Laa an der Thaya a Retz
Srdečně Vás zveme k návštěvě v termálních lázních v Laa an der Thaya. V průběhu čtyřhodinové dopolední návštěvy 
navštívíte areál s třemi vyhřívanými bazény s různými vodními elementy, 90 metrů dlouhým tobogánem, saunovým svě-
tem (za příplatek) nebo Laaskou džungli se solnou, bylinkovou a stromovou saunou. Pobyt v lázních slouží především 
relaxaci a odpočinku (předpokládaná cena za osobu za čtyřhodinový vstup ve skupině16 EUR). Přidejte se k nám!!!
V odpoledních hodinách proběhne návštěva vinařského města Retz. Při první návštěvě Vás jistě ohromí náměstí s impo-
zantními budovami z různých období. Největší zajímavost v Retzu však naleznete pod zemí – labyrint vinných sklepů 
starý přibližně 500 let je největší ve střední Evropě. Pro zájemce bude zorganizována prohlídka s česky mluvícím průvod-
cem (předpokládaná cena za vstup 9 EUR).
                Termín: 12. dubna 2014 (sobota) Cena: 17 EUR (480 Kč)
Cena zahrnuje: doprava busem – Velká Bystřice (odj. 6.20 hod), Doloplazy (odj. 6.35 hod), Olomouc (odj. 7.00 hod), 
pojištění léčebných výloh v zahraničí, průvodcovské služby v češtině, povinné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupné do termálních lázní a vstup do vinného sklepa v Retzu.
Zájezd pořádá: Cestovní kancelář AG Z-Travel, Hlavná 3, 927 01 Šaľa, Slovensko (www.agz-travel.sk)
Další informace podá p. Hroščaník Tomáš (tel. 604 863 279, tel. zam. 972 733 644)

Zájmové spolky a organizace
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Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.
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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
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PRODÁM JEHŇATA

Kontakt: 602 729 381

 
masných plemen ovcí.

Odběr duben, květen.

V případě zájmu o hnůj odběr po domluvě.

REKLAMA
lProdám letní pneu 4x BARUM Brillantis 2 (165/70 R13 79T) obuté na originál plechových pěkných stříbrných discích 

4x 100. Najeto jen cca 1000 km. Prodej jen komplet. Cena 3200,- Kč. Tel: 724 937 652
lNákup do tašky z pekařství Hirsch. Dle Vaší objednávky Vám nachystáme nákup čerstvého chleba a pečiva přímo do 

tašky. Nákup lze vyzvednout v pekárně od 6 – 19 hodin, prodej probíhá od pondělí do soboty. Po domluvě také možný 
závoz přímo do domu. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 585 352 121.

lProdám nové pánské kolo dle přiloženého obrázku, Zn. Zdravotní důvody. Bližší informace na tel.: 739013175 nebo 
605256639. Cena dohodou.

Fantastického úspěchu dosáhli mladí házenkáři Velké 
Bystřice na špičkově obsazeném turnaji, který se konal ve 
dnech 25.–26. 1. 2014 ve sportovním areálu SK Velká By-
střice. V obrovské konkurenci osmi převážně nejlepších 
týmů svých krajů z Čech a Slovenska dokázali vybojovat 
1. místo! 

Naši hráči tak dokázali navázat na úspěch na mezinárod-
ním turnaji SARIUS CUP v Prešově, kde rovněž zvítězili a 
jsou velkým příslibem velkobystřické házené!

Konečné pořadí:
1. SK Velká Bystřice
2. HK A.S.A Lovosice
3. TATRAN Prešov
4. Liberec Handball

Hráči (branky): Tomáš Dittrich (br), Jan Šudřich (br), Jakub 
Preč (br), Martin Grygar (br), Štěpán Souček (28), Bohumil 
Možíš (24), Antonín Vodička (20), Filip Buršík (14), Jiří 
Jagelka (8), David Schaffner (5), Jan Vysloužil (3).

5. DUKLA Praha 6
6. ŠKP Bratislava
7. HC SPORTA Hlohovec
8. DUKLA Praha 4

MEZINÁRODNÍ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V HÁZENÉ - OLMA CUP 2014

výrobků firmy NUTREND D.S., a.s., která je  významným 
evropským výrobcem doplňků výživy pro sport a aktivní 
životní styl.
   Výbor oddílu házené SK Velká Bystřice by chtěl závěrem 
poděkovat zejména sponzorovi turnaje firmě NUTREND 

D.S., a.s. (reprezentované na turnaji členem představenstva 
akciové společnosti panem Pavlem Zedníkem), dále všem 
pořadatelům, rozhodčím, fanouškům a hráčům všech zúčast-
něných družstev za předvedené sportovní výkony.

SK Velká Bystřice, Výbor oddílu házené
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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

Městský informační servis

SPORT

Zájmové spolky a organizace

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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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

Velkobystřické noviny vydává Město Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 00299651. 1x měsíčně. 3. číslo vychází 28. 2. 2014. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

 

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 

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
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