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Vážení spoluobčané,

v pondělí 10. listopadu 2014 se usku-
tečnilo v nově zrekonstruovaných pro-
storách divadelního sálu bystřického 
zámku ustavující zasedání zastupitel-
stva města, zvoleného v říjnových 
komunálních volbách. Na tomto slav-
nostním ustavujícím zasedání bylo 
tradičně tajnou volbou zvoleno nové 
vedení městečka na příští 4 roky. I když 
nedá se říct, že by vedení bylo nové, 
protože rada města zůstala v úplně 
stejném složení jako v předešlém voleb-
ním období, jen s novým mandátem. 
Vzhledem k výsledku voleb se domní-
vám, že tento mandát je poměrně silný, 
ale co považuji za nejdůležitější, je to, 
že budeme schopni kontinuálně pokra-
čovat na již rozpracovaných projektech, 
kterých není na třítisícové městečko 
zrovna málo. 

Jako dozvuky komunálních voleb 
jsme obdrželi ještě několik článků nebo 
vyjádření od různých autorů s žádostí 
o jejich zveřejnění ve Velkobystřických 
novinách. Ale protože jsme nechtěli 
rozpoutat žádnou vášnivou debatu, kdy 
jednomu zveřejníme, druhému ne nebo 
kdy jeden přispěvatel bude reagovat na 
druhého a komunální volby budeme 
řešit ještě na jaře 2015, rozhodli jsme 
žádný článek, který bude hodnotit nebo 
se vyjadřovat ke komunálním volbám 
ve Velké Bystřici 2014, neuveřejnit. 
Všem přispěvatelům jsme se důvody 
nezveřejnění pokusili vysvětlit, tak 
věřím, že je pochopili. V pondělí 1. 12. 
2014 se uskuteční zasedání zastupitel-
stva města Velká Bystřice, kde mohou 
občané své případné postoje prezento-
vat. Zmiňuji se zde o tomto záměru, 
protože nechceme působit jako cenzoři. 
Současně také připomínám, že ani před 
komunálními volbami jsme žádné stra-
ně neumožnili ve VB novinách prezen-
tovat svoje názory, kromě tabulky kan-
didátů a stručné pozvánky na volební 

mítinky. Chtěli bychom navázat na 
vždy dobré a kolegiální vztahy, které 
jsme mezi zastupiteli (i přes různost 
názorů) vždy měli. Věřím, že se nám to 
povede a zastupitelstvo města bude 
v letech 2014 – 2018 výborně a kolegi-
álně spolupracovat. 

S končícím podzimem ještě finišuje-
me s celou řadou akcí. V rámci akce 
Centrem Velké Bystřice čistou nohou, 
II. etapa ještě dochází k předláždění 
žulových vjezdů. Jinak byla akce úspěš-
ně dokončena. Ve Velké Bystřici přiby-
lo více než tři kilometry zrekonstruova-
ných chodníků a cest. Dokončuje se 
také oprava opěrné zdi s novým 
zábradlím a veřejným osvětlením 
podél Vrtůvky. Zábradlí je již skoro 
dokončeno, ještě v posledních listopa-
dových dnech dojde k dokončení rekon-
strukce veřejného osvětlení. Na této 
investiční akci bylo město Velká 
Bystřice pouze drobným spoluinvesto-
rem, vše probíhalo pod taktovkou Sprá-
vy silnic Olomouckého kraje. Naplno 
běží také další drobnější akce (rekon-
strukce chodníku podél Vrtůvky 
kolem školní haly, oprava fasády a 
odvlhčení radnice). Určitě nejvíce 
sledovanou akcí je Přístavba dvou oddě-
lení MŠ Zámecká. Také zde běží práce 
plným proudem, a pokud vše proběhne, 
jak má, tedy pokud bude přístavba do 
Vánoc pravomocně zkolaudovaná, 
bude od 1. února 2015 nová přístavba 
připravena na nové školáčky. 

Blížící se konec roku je pro nás také 
obdobím bilancování roku 2014 a pře-
devším přípravy rozpočtu města na 
rok 2015. Od roku 2013 vešlo v plat-
nost nové rozpočtové určení daní 
(RUD), které obcím přineslo nárůst 
daňových příjmů. V našem případě se 
jednalo o částku cca 8 mil. ročně. Tyto 
finanční prostředky jsme věnovali 
výhradně do investic a myslím, že je to 
u nás ve Velké Bystřici vidět. Na další 
období máme u několika žádostí příslib 
poskytnutí dotace (rekonstrukce KD 
Nadační, cyklostezka Konírna, Čistá 

noha - III. etapa, sběrný dvůr), některé 
akce považujeme za důležité dokončit 
a realizovat, i když u nich dotační 
tituly nejsou vyhlášeny (dokončení 
rekonstrukce MŠ Zámecká, rekonstruk-
ce vytápění přední budovy ZŠ, další 
chodníky a místní komunikace), u ně-
kterých budeme čekat, zda je hlavní 
investoři budou realizovat (kruhová kři-
žovatka u Makra - investor Olomoucký 
kraj). 

Když jsme provedli orientační součet 
finančních prostředků, které budeme 
potřebovat jen na naši případnou spolu-
účast na dofinancování těchto akcí, 
vyšla nám suma značně převyšující 20 
mil. Kč. Tato částka není během jedno-
ho roku v rozpočtových možnostech 
města a my nyní budeme rozhodovat, 
zda si vezmeme na profinancování 
dotačních akcí investiční úvěr nebo zda 
některé akce neodložíme na rok 2016, 
případně o dalších možnostech. Jak to 
dopadne, budete moci posoudit sami 
22. prosince 2014, kdy by mělo zastupi-
telstvo města schvalovat rozpočet města 
na rok 2015.

Závěr úvodníku bych chtěl věnovat 
chvále pořadatelů letošních Svato-
martinských slavností. Když Martin 
Seidler přišel před pěti lety s nápadem 
uspořádat Svatomartinské slavnosti, 
nikdo z nás netušil, jak nádherná akce 
se z toho stane. Hlavně bych chtěl oce-
nit to, že akce pro stovky lidí (a snad 
i tisíce, protože tak plný amfiteátr už 
jsem dlouho neviděl), která by měla 
kdekoli jinde i statisícový rozpočet, nás 
nestála ani 20 tis. Kč. A byla to práce 
pár dobrovolníků (nebudu je jmenovat, 
ale všichni zaslouží ohromnou pochva-
lu!) a školy (krásná výstava + úžasný 
lampionový průvod). Prostě, když se 
mě jeden známý při závěrečném 
ohňostroji pořád dokola nevěřícně ptal: 
"Jak vy to v té Bystřici děláte?", tak 
jsem se dmul pýchou!
Krásný a klidný advent!

Marek Pazdera

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

KULTURA

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   
POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!

  3. 12.
Velká Bystřice - Vánoční jarmark v MŠ

  4. 12.
Libavá - Rozsvícení vánočního stromu

  5. 12. 
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš 

- Rozsvícení vánočního stromu
Libavá - Mikulášská nadílka
Svésedlice - Mikulášská nadílka 

  6. 12.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií řeky 

Bystřice
Daskabát - Rozsvěcení vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš 

  7. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK)
Přáslavice - Mikulášská besídka

  8. 12.
Tršice - Mikulášská nadílka

12. 12.
Velká Bystřice - Obchůzka Lucek
Tršice - Rozsvícení vánočního stromečku
12.-13. 12.

Přáslavice - Vánoční výstava
13. 12.

Bystrovany - Posezení s písničkou
14. 12.

Hlubočky - Vánoční koncert
16. 12.

Velká Bystřice - Adventní koncert ZUŠ
17. 12.

Doloplazy - Vánoční setkání sokolů
18. 12. 

Přáslavice - Vánoční setkání u stromečku
21. 12.

Velká Bystřice - Zpívání u stromečku
- Pouštění lodiček

24. 12.
Velká Bystřice - Štědrovečerní troubení z věže kostela

- Půlnoční mše
25. 12.

Velká Bystřice - Živý betlém
26. 12.

Velká Bystřice - Štěpánské koledování
27. 12. 

Mrsklesy - Předsilvestrovská zábava se Siriusem
31. 12.

Velká Bystřice - Vánoční koncert (ŘK) 
- Divadelní silvestr

Přáslavice - Silvestr ve Vrtově + ohňostroj na hřišti

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – listopad 2014
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Městský informační servis

Informace 

o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice 

Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny
Velká Bystřice

Doba konání: 1.12.2014 od 18:00 hod. 

Širokou veřejnost zve 

Ing. Marek PAZDERA 
starosta města 

Informace 

o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice 

Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny 
Velká Bystřice

Doba konání: 22.12.2014 od 18:00 hod. 

Program: Rozpočet města na rok 2015
Poplatky na rok 2015

Širokou veřejnost zve 

Ing. Marek PAZDERA 
starosta města 

Svoz odpadů prosinec 2014, leden 2015

Svoz komunálního Svoz bio Sběrné místo
odpadu odpadu Kapitulní ulice

3. 12. 2014 6. 12. 2014

11. 12. 2014

17. 12. 2014

31. 12. 2014

14. 1. 2015 8. 1. 2015 10. 1. 2015

28. 1. 2015

Otevřený úřad v době vánočních svátků:
22. 12. 2014 7.00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod. 

23. 12. 2014 zavřeno zavřeno 

29. 12. 2014 7:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod. 

30. 12. 2014 7:00 - 12:00 hod. zavřeno 

31.12. 2014 zavřeno zavřeno 

2. 1. 2015 zavřeno zavřeno 

5. 1. 2015 7:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

V naléhavých případech volejte tel. č. 723 116 706

Otevírací doba KIC
22. 12. ZAVŘENO

23. 12. 8:30 - 12:00

24. 12. ZAVŘENO

25. 12. ZAVŘENO 

26. 12. ZAVŘENO

27. 12. 13:00 - 17:00

28. 12. 13:00 - 17:00

29. 12. ZAVŘENO

30. 12. 8:30 - 12:00

31. 12. ZAVŘENO

1. 1. ZAVŘENO

2. 1. ZAVŘENO

3. 1. 13:00 - 17:00

4. 1. 13:00 - 17:00

5. 1. ZAVŘENO

Narození:Narození:
Adéla Danyi 19. 10. 2014
Rozálie Potoczká 30. 10. 2014

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Antonín Hradil 29. 10. 2014 85 let 
Ludmila Švarcová   2. 11. 2014 74 let
Bohumil Hřivna 17. 11. 2014 77 let

V
V
V

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem zaměstnancům Domu pokojného stáří 

sv. Anny ve Velké Bystřici za vzornou dvouletou péči 
o mého manžela Antonína Hradila.

Jana Hradilová

Občané Velké Bystřice, berte na vědomí,
že prodej jediného tradičního punče

bude zahájen 

13. prosince od 16.00 u pošty.

Jste diabetik, celiak nebo 
kojíte? Chybí Vám finance?

Často se lidé domnívají, že existuje 
nějaký příspěvek na dietu. To je 
omyl! Pokud ale máte zvýšené vý-
daje z důvodu, že máte od lékaře přede-
psanou dietní stravu, zvyšuje se Vám 
částka živobytí. Tato částka živobytí je 
rozhodná pro výpočet dávky pomoci 
v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí 
a doplatek na bydlení. Pokud máte 
nízké příjmy, můžete si na Úřadu práce 
o tyto dávky požádat. 
O jaké diety se jedná a o jakou výši se 
částka živobytí navyšuje? 

Nízkobílkovinná dieta o 1.380 Kč, dieta 
při dialýzeo 1.000 Kč, dieta nízkocho-
lesterolová při hypercholesterolomii 
nebo hyperlipoproteinemii o 1.050 Kč, 
diabetická dieta o 1.130 Kč, dieta při 
onemocnění fenylketonurií o 2.220 Kč, 
dieta při onemocnění celiakií o 2.800 
Kč, dieta při osteoporóze, pokud celotě-
lová kostní densita poklesla o více než 
o 25 % o 1.090 Kč, dieta při laktózové 
intoleranci o 1.070 Kč, dieta v těhoten-
ství a při kojení do 1 roku věku dítěte 
o 1.100 Kč.

Kdy má člověk nárok na příspěvek 
na živobytí?
Obecně nárok vznikne, pokud posuzo-
vané příjmy žadatele a společně posu-
zovaných osob nedosahují částky živo-
bytí. Částka živobytí se přitom odvíjí od 
částek existenčního a životního minima 
a je stanovena pro každou osobu indivi-
duálně. 
Kde si mohu požádat o příspěvek na 
živobytí?
Žádost se podává úřadu práce podle 
místa trvalého bydliště. V žádosti o při-

 

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

KULTURA

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   
POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!

  3. 12.
Velká Bystřice - Vánoční jarmark v MŠ

  4. 12.
Libavá - Rozsvícení vánočního stromu

  5. 12. 
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš 

- Rozsvícení vánočního stromu
Libavá - Mikulášská nadílka
Svésedlice - Mikulášská nadílka 

  6. 12.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií řeky 

Bystřice
Daskabát - Rozsvěcení vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš 

  7. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK)
Přáslavice - Mikulášská besídka

  8. 12.
Tršice - Mikulášská nadílka

12. 12.
Velká Bystřice - Obchůzka Lucek
Tršice - Rozsvícení vánočního stromečku
12.-13. 12.

Přáslavice - Vánoční výstava
13. 12.

Bystrovany - Posezení s písničkou
14. 12.

Hlubočky - Vánoční koncert
16. 12.

Velká Bystřice - Adventní koncert ZUŠ
17. 12.

Doloplazy - Vánoční setkání sokolů
18. 12. 

Přáslavice - Vánoční setkání u stromečku
21. 12.

Velká Bystřice - Zpívání u stromečku
- Pouštění lodiček

24. 12.
Velká Bystřice - Štědrovečerní troubení z věže kostela

- Půlnoční mše
25. 12.

Velká Bystřice - Živý betlém
26. 12.

Velká Bystřice - Štěpánské koledování
27. 12. 

Mrsklesy - Předsilvestrovská zábava se Siriusem
31. 12.

Velká Bystřice - Vánoční koncert (ŘK) 
- Divadelní silvestr

Přáslavice - Silvestr ve Vrtově + ohňostroj na hřišti

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – listopad 2014
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znání příspěvku na živobytí vepíšete do 
políčka s názvem "Dieta" slovo "Ano". 
Následně obdržíte tiskopis "Potvrzení 
o nutnosti dietního stravování", ten si 
musíte nechat potvrdit od svého odbor-
ného lékaře.
Tiskopis "Potvrzení o nutnosti dietní-
ho stravování" mi může potvrdit 
obvodní lékař?
Ne vždy. Ve vyhlášce č. 389/2011 Sb., 
o provedení některých ustanovení záko-
na o pomoci v hmotné nouzi je jasně 
stanoveno, který lékař může danou 

dietu potvrdit. Např. dietu v těhotenství 
může potvrdit jen gynekolog, dietu při 
kojení do 1 roku věku dítěte jeho regis-
trující praktický lékař apod.
Co v případě, kdy máte dvě diety? 
Pokud musíte dodržovat dvě diety, bere 
Úřad práce ČR v potaz tu, která je 
finančně nejnáročnější, a o tuto částku 
pak žadateli navýší příspěvek na živo-
bytí.

Pokud se potřebujete na něco bližší-
ho zeptat, obraťte se od pondělí do 
pátku na:

DLUHOVOU PORADNU CHARITY 
OLOMOUC, Wurmova 5, 779 00 
Olomouc 
Email: skp@olomouc.charita.cz, 
Web: www.olomouc.charita.cz, 
Tel.: 585 203 102 
Adéla Adámková, koordinátorka: 
739 249 223, Eva Koblihová, sociální 
pracovnice: 736 764 804
Služby jsou zdarma! Můžete zaslat 
SMS s prosbou o zavolání a my Vám 
zavoláme zpět.

Zpracovala: Eva Koblihová

   prodejem vánočních ozdob, dárků, drobností 
   a dekorací

   adventními věnci a vazbami na vánoční stůl

   charitativním prodejem vánoční hvězdy
   pro dětské onkologické oddělení
   FN v Olomouci

   výborným občerstvením pro malé i velké 

   voňavým vánočním pitím pro dospělé i děti
   (proto nejezděte autem)

   zastavením u vánočního ohně v zahradě MŠ 
   možná i závěrečným vypuštěním
   vánočních lampiónů (dle počasí)

Vánoční atmosféru se pokusíme vnést:Vánoční atmosféru se pokusíme vnést:

opět vás zveme na vánoční jarmark do  školky, který proběhne

ve středu 3. prosince 2014

od 15 hodin v celé budově Zámecké školky a její přilehlé zahradě 

Děkujeme a těšíme na vás a vaše rodiny...Děkujeme a těšíme na vás a vaše rodiny...

Vánoční jarmark Vánoční jarmark 

ve školceve školce

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – prosinec 2014
  3. 12.

Velká Bystřice - Vánoční jarmark v MŠ

  4. 12.
Libavá - Rozsvícení vánočního stromu

  5. 12. 
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš 

- Rozsvícení vánočního stromu
Libavá - Mikulášská nadílka
Svésedlice - Mikulášská nadílka 

  6. 12.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií 

řeky Bystřice
Daskabát - Rozsvěcení vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš 

  7. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK)
Přáslavice - Mikulášská besídka

  8. 12.
Tršice - Mikulášská nadílka

12. 12.
Velká Bystřice - Obchůzka Lucek
Tršice - Rozsvícení vánočního 

stromečku

12.-13. 12.
Přáslavice - Vánoční výstava

13. 12.
Bystrovany - Posezení s písničkou

14. 12.
Hlubočky - Vánoční koncert

16. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert ZUŠ

17. 12.
Doloplazy - Vánoční setkání sokolů

18. 12. 
Přáslavice - Vánoční setkání u stromečku

21. 12.
Velká Bystřice - Zpívání u stromečku

- Pouštění lodiček

24. 12.
Velká Bystřice - Štědrovečerní troubení z věže 

kostela
- Půlnoční mše

25. 12.
Velká Bystřice - Živý betlém

26. 12.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování

27. 12. 
Mrsklesy - Předsilvestrovská zábava se Siriusem

31. 12.
Velká Bystřice - Vánoční koncert (ŘK) 

- Divadelní silvestr
Přáslavice - Silvestr ve Vrtově + ohňostroj na hřišti
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

KULTURA

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   
POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!

  3. 12.
Velká Bystřice - Vánoční jarmark v MŠ

  4. 12.
Libavá - Rozsvícení vánočního stromu

  5. 12. 
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš 

- Rozsvícení vánočního stromu
Libavá - Mikulášská nadílka
Svésedlice - Mikulášská nadílka 

  6. 12.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií řeky 

Bystřice
Daskabát - Rozsvěcení vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš 

  7. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK)
Přáslavice - Mikulášská besídka

  8. 12.
Tršice - Mikulášská nadílka

12. 12.
Velká Bystřice - Obchůzka Lucek
Tršice - Rozsvícení vánočního stromečku
12.-13. 12.

Přáslavice - Vánoční výstava
13. 12.

Bystrovany - Posezení s písničkou
14. 12.

Hlubočky - Vánoční koncert
16. 12.

Velká Bystřice - Adventní koncert ZUŠ
17. 12.

Doloplazy - Vánoční setkání sokolů
18. 12. 

Přáslavice - Vánoční setkání u stromečku
21. 12.

Velká Bystřice - Zpívání u stromečku
- Pouštění lodiček

24. 12.
Velká Bystřice - Štědrovečerní troubení z věže kostela

- Půlnoční mše
25. 12.

Velká Bystřice - Živý betlém
26. 12.

Velká Bystřice - Štěpánské koledování
27. 12. 

Mrsklesy - Předsilvestrovská zábava se Siriusem
31. 12.

Velká Bystřice - Vánoční koncert (ŘK) 
- Divadelní silvestr

Přáslavice - Silvestr ve Vrtově + ohňostroj na hřišti
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Vernisáž výstavy
fotografií řeky Bystřice

     
Vážení občané Velké Bystřice, 

rád bych Vás i letos pozval na již tradiční výstavu, která se 
bude konat v Cukrárně Galerie. Jako každý rok Vám něko-
lik z nás nabídne svoje pohledy na řeku a její okolí. Naše 
pozvání platí nejen na plánovanou sobotní vernisáž, ale 
v hezkém prostředí cukrárny můžete fotografie zhlédnout až 
do vánoc.

Zahájení a koncert proběhne tedy 6. 12. v 17.00 hodin 
v Cukrárně Galerie. Můžete se těšit na vystoupení olo-
moucké skupiny Hope Astronaut a malé pohoštění. 
Vstupné je letos dobrovolné. Jako překvapení letos zkusíme 
výstavu nově rozšířit i do několika bystřických restaurací 
a také do parku. S fotografiemi se můžete tedy potkat 
i v restauraci Mlýn, restauraci Varna nebo v restauraci Na 
hřišti a snad se nám povede i jejich umístění pod širé nebe 
kolem amfiteátru.

Věřím, že opět přijdou všichni ti, kteří se účastní čištění 
řeky, a stejně tak si přeji, ať fotky a skvělá hudba přilákají 
kohokoliv dalšího z Velké Bystřice i jejího okolí.

Závěrem bych rád poděkoval všem na Městském úřadě, 
kteří nám s výstavou pomáhají a majitelce cukrárny paní 
Tereze Součkové.   

Nám všem bych potom jen připomenul, že tato akce, 
stejně jako vlastně všechno, co se ve Velké Bystřici děje, je 
závislé na Vaší účasti a podpoře.   

Těšíme se na Vás.
Za pořadatele, Václav Břeha 

Najdete nás na facebooku: 
Řeka Bystřice  -  www.facebook.com/reka.bystrice/
Kapela Hope Astronaut - bandzone.cz/hopeastronaut

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

KULTURA

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   
POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!

  3. 12.
Velká Bystřice - Vánoční jarmark v MŠ

  4. 12.
Libavá - Rozsvícení vánočního stromu

  5. 12. 
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš 

- Rozsvícení vánočního stromu
Libavá - Mikulášská nadílka
Svésedlice - Mikulášská nadílka 
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Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií řeky 

Bystřice
Daskabát - Rozsvěcení vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš 

  7. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK)
Přáslavice - Mikulášská besídka

  8. 12.
Tršice - Mikulášská nadílka

12. 12.
Velká Bystřice - Obchůzka Lucek
Tršice - Rozsvícení vánočního stromečku
12.-13. 12.

Přáslavice - Vánoční výstava
13. 12.

Bystrovany - Posezení s písničkou
14. 12.

Hlubočky - Vánoční koncert
16. 12.

Velká Bystřice - Adventní koncert ZUŠ
17. 12.

Doloplazy - Vánoční setkání sokolů
18. 12. 

Přáslavice - Vánoční setkání u stromečku
21. 12.

Velká Bystřice - Zpívání u stromečku
- Pouštění lodiček

24. 12.
Velká Bystřice - Štědrovečerní troubení z věže kostela

- Půlnoční mše
25. 12.

Velká Bystřice - Živý betlém
26. 12.

Velká Bystřice - Štěpánské koledování
27. 12. 

Mrsklesy - Předsilvestrovská zábava se Siriusem
31. 12.

Velká Bystřice - Vánoční koncert (ŘK) 
- Divadelní silvestr

Přáslavice - Silvestr ve Vrtově + ohňostroj na hřišti
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Obchůzka Lucek
Svatá Lucie noci upije, ale dne 

nepřidá… V pátek 12. prosince bíle 
zahalené postavy Lucek se zamouče-
nými obličeji přijdou strčit svůj 
dlouhý nos do vaší kuchyně, aby se 
přesvědčily, jestli už hospodyňky 
mají před Vánoci uklizeno. Lucky 
půjdou ulicemi Bří Mikolášků, Na 
Letné, Loučná, U Pekárny, 8. května 
a svou obchůzku zakončí rejem na 
Zámeckém náměstí.

ZUŠ Žerotín Olomouc, pobočka 
Velká Bystřice, Vás srdečně zve na

16. prosince 2014
v 17.00 hod., galeriezet,

Zámecké náměstí, Velká Bystřice

Lenky Černínové, Evy Bínové, 
Zuzany Antlové, Zuzany Pouchlé, 
Jany Vaculíkové, Petera Remeníka 
a Pavla Balcaříka.

Srdečně zvou
Učitelé a žáci ZUŠ Velká Bystřice

Adventní koncert

Účinkovat budou 
žáci ze tříd všech vyučujících:

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
24. 12. 2014 ve 22 hodin, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Zazní krásné vánoční zpěvy P. Josefa Olejníka, 
jehož výročí jsme si celý rok připomínali.

Po létech nám svou skromností a čistou radostí 
opět připomenou atmosféru Vánoc z časů, kdy byl 
život sice těžší, ale prostší a svým způsobem bez-
starostnější. Atmosféru Vánoc, kdy jsme se na ně 
ještě upřímně těšili, protože stejně nebylo za co 
utrácet, kdy naše domácnosti nebyly zavaleny zby-
tečnostmi a tak i úklid byl snadnější, kdy nebylo 
kam jít, a tak jsme si o svátcích opravdu odpočinuli, 
kdy k pohoštění přátel stačilo napečené cukroví…

Odložme zase jednou všechny své starosti a dovol-
me Pánu, aby z nás sejmul všechno, co nás tíží 
a pojďme se radovat z narození malého Ježíška.

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

KULTURA

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   
POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!

  3. 12.
Velká Bystřice - Vánoční jarmark v MŠ

  4. 12.
Libavá - Rozsvícení vánočního stromu

  5. 12. 
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš 

- Rozsvícení vánočního stromu
Libavá - Mikulášská nadílka
Svésedlice - Mikulášská nadílka 
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Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií řeky 

Bystřice
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Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš 

  7. 12.
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Přáslavice - Mikulášská besídka
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Tršice - Mikulášská nadílka

12. 12.
Velká Bystřice - Obchůzka Lucek
Tršice - Rozsvícení vánočního stromečku
12.-13. 12.

Přáslavice - Vánoční výstava
13. 12.

Bystrovany - Posezení s písničkou
14. 12.

Hlubočky - Vánoční koncert
16. 12.

Velká Bystřice - Adventní koncert ZUŠ
17. 12.

Doloplazy - Vánoční setkání sokolů
18. 12. 

Přáslavice - Vánoční setkání u stromečku
21. 12.

Velká Bystřice - Zpívání u stromečku
- Pouštění lodiček

24. 12.
Velká Bystřice - Štědrovečerní troubení z věže kostela

- Půlnoční mše
25. 12.

Velká Bystřice - Živý betlém
26. 12.

Velká Bystřice - Štěpánské koledování
27. 12. 

Mrsklesy - Předsilvestrovská zábava se Siriusem
31. 12.

Velká Bystřice - Vánoční koncert (ŘK) 
- Divadelní silvestr

Přáslavice - Silvestr ve Vrtově + ohňostroj na hřišti
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ŠTĚPÁNSKÉ
KOLEDOVÁNÍ

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

se starým rokem

V rámci cyklu „Hanácký rok v Bystřici“ 
pátek 26. prosince 2014 v 18 hodin

sál KD Nadační

Vstupné dobrovolné

* Čekanka * Krušpánek * Muzika Krušpánek * 
* Kanafaska * Mladá Haná * Záhorská muzika *
* cimbálová muzika Pomlka ZUŠ Iši Krejčího * 

* cimbálová muzika Záletníci *

ŠTĚPÁNSKÉ
KOLEDOVÁNÍ

Římskokatolická farnost Velká 
Bystřice a spolek FOLKLORUM 

srdečně zvou na

VÁNOČNÍ
KONCERT

na svátek sv. Silvestra 
31. 12. 2014 v 16 hodin

kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bystřici

Hanácký 
mužský sbor
ROVINA

Cimbálová 
muzika

STRUNKY

Zazní lidové vánoční písně, koledy a sborové 
zpěvy, pastorely a skladby starých autorů

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz
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  6. 12.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií řeky 

Bystřice
Daskabát - Rozsvěcení vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš 
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12.-13. 12.

Přáslavice - Vánoční výstava
13. 12.

Bystrovany - Posezení s písničkou
14. 12.

Hlubočky - Vánoční koncert
16. 12.

Velká Bystřice - Adventní koncert ZUŠ
17. 12.

Doloplazy - Vánoční setkání sokolů
18. 12. 

Přáslavice - Vánoční setkání u stromečku
21. 12.

Velká Bystřice - Zpívání u stromečku
- Pouštění lodiček
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Velká Bystřice - Štěpánské koledování
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- Divadelní silvestr
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Jejich potomci dnes žijí nejen v Přáslavicích, ale i ve Velké 
Bystřici, Mariánském Údolí, Daskabátě, Velkém Újezdu, 
Lipníku, Tršicích, Olomouci, Brně, ve Zlíně, v Praze i dalších 
lokalitách mimo území naší republiky včetně britského ostro-
va Jersey.

8. listopadu se tak ze všech stran na bystřický zámek sjelo 
54 příbuzných, aby se nejen setkali, ale probrali vše nové, co 
se od posledního srazu událo a umožnili tak další zápis do 
obsáhlé rodové kroniky. Ta vypovídá mimo jiné o tom, že 
v našem rodokmenu je v třinácti generacích přesně zachyce-
no 120 nositelů rodového jména v přímé rodové linii. Pečlivě 
vedená "Listina účasti" svědčí o tom, že našich srazů se 
zúčastnilo v součtu téměř tři stovky blízkých příbuzných.

Rod Košů sněmoval 
na bystřickém zámku

Již po osmé v posledním třicetiletí se sjeli potomci a pří-
buzní Košova rodu na své pravidelné rodové setkání. A toto 
se konalo již po šesté na bystřickém zámku, jehož renovova-
né reprezentační prostory jsou k tomuto aktu důstojným pro-
středím.

Historie rodu a jeho rodokmen sahá až do dob Rudolfa II. 
Habsburského a nejstarší v matrikách dohledané narození 
nositele rodového jména je rok 1596. V této době předkové 
rodu žili na Litovelsku, v sedmnáctém století se přesunuli do 
okolí Nákla a o sto let později se usídlili trvale v Přáslavicích. 

Sv. Martin – ohlédnutí

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz
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šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… milostný román
Scott Spencer – Nekonečná láska 

příběh mladého Davida a jeho stravující vášně k Jade, 
který byl letos podruhé zfilmován

… pro děti
Jo Nesbo – Doktor Proktor a prdicí prášek

Líza a Bulík prožívají ztřeštěná dobrodružství s podi-
vínským vynálezcem doktorem Proktorem

…kriminální román
Chris Tvedt – Prach jsi a v prach se obrátíš

komisař Matre pátrá po vrahovi mladých prostitutek
a prověřuje možnou souvislost se smrtí starého muže 
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Tématické hasičské 
cvičení „Hoří škola“

V úterý 11. 11. 2014 proběhlo v přední 
budově základní školy prověřovací 
cvičení hasičského záchranného sboru 
z Olomouce, Velké Bystřice a Hlubo-
ček. Tématem byla hořící budova školy. 
Cvičení bylo úspěšné a pomohlo prově-
řit připravenost hasičů, stejně jako 
připravenost pracovníků školy na mimo-
řádnou událost. 

Cvičení bylo opravdu reálné. Z 2. patra 
budovy se valil kouř, ředitel musel 
vyhlásit evakuaci a hlásit požár na tís-
ňovou linku 150. Jako při reálném zása-
hu se pak informace šířily dál k hasičům 
ve Velké Bystřici a k profesionálům v 
Olomouci. V krátké době byly hasičské 
vozy před školou a hasiči začali připra-
vovat likvidaci „požáru“. Aby cvičení 
bylo dramatičtější, při evakuaci se paní 
učitelky nedopočítaly správného počtu 
žáků, proto hasiči museli ztracené děti 

najít a vyprostit z budovy. Pevně věří-
me, že nic podobného nebudeme muset 
zažívat reálně.
Všechny strany si zaslouží pochvalu. 
Hasiči byli připravení a zaměstnanci 
školy také nechybovali. Ohlášení požá-
ru, evakuace budovy, disciplinovanost 
nejmladších žáků, počítání žáků a sou-
činnost s hasiči – vše proběhlo na jed-
ničku. Proto také žáci 1., 2. a 3. třídy 
hasičům pořádně zatleskali.

Ing. Jaroslav Mihal

Nová lípa u pomníku 
T. G. Masaryka

Na pomník T. G. Masaryka a jeho 
okolí na nádvoří základní školy jsme 
hrdí. Je to krásné místo tvořené sochou 
a zahradní úpravou křovin a stromů. 
Bohužel dominantní strom strojící prá-
vě za sochou vážně onemocněl a stal se 
nebezpečným. Proto muselo dojít k jeho 
pokácení. Naštěstí náhrada na sebe 
nenechala dlouho čekat. Vedení školy 
a vedení města vybralo krásnou lípu, 
která zkrášlí prostor za pomníkem. Se 
sázením vzrostlého stromu musel pomá-
hat také jeřáb, ale nakonec se vše poda-
řilo a věříme, že lípa bude prospívat. Už 
teď se těšíme, až se na jaře zazelená 
srdčitými listy a lipový květ provoní 
celé nádvoří.

Ing. Jaroslav Mihal

ŠKOLNÍ OKÉNKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

Krtek a orel
V listopadu jsme se ptali na knihu 

Odpovídalo 28 dětí a z 18 správných odpovědí 
byla vylosovna Anna Jedenástníkováá

Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

5. 12. pátek VÁNOČNÍ PÁSMO II. Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

5. 12. pátek ZEJTRA NAPOŘÁD Produkce: ČR
19:30 hod. Romantická komedie o nás všech. Vstupné Kč 50,-
98 minut O našich snech, o změnách v životě, Přístupný od 12 let

které chceme udělat, ale často se jich bojíme.

12. 12. pátek DÍRA U HANUŠOVIC Produkce: ČR
19:30 hod. Příběh z malého města na úpatí Vstupné Kč 50,- 
102 minut Jeseníků. V hl. roli T. Vilhelmová, Přístupný od 15 let

I. Trojan, L. Krobotová.

19. 12. pátek MAGICKÉ STŘÍBRO Produkce: Norsko
18:00 hod. Modří skřítci se probudili. Malé údolí, Vstupné Kč 50,-
84 minut kde žijí je třeba zachránit. 

Rodinný. Český dabing. Přístupný od 12 let

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.

Kuličkiáda
Velký Týnec - PROSINEC

Poslední půjčování v roce 2014: pondělí  22. 12.

23. 12. – 31. 12. - zavřeno

Jménem všech zúčastněných děkujeme řediteli Hotelu 
Zámek panu M. Slavíkovi a celému hotelovému personálu za 
vytvoření ideálních podmínek pro naše rokování, včetně 
zajištění videoprojekce sestřihu záznamu ze všech našich 
předchozích srazů. Byl to velice příjemně strávený den a my 
se rádi do tohoto doslova rodinného prostředí po třech letech 
opět vrátíme.

Jaroslav Koš
kronikář a vicestařešina rodu Košova

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

KULTURA

FEŠÁCI 
s hostující Michaelou TUČNOU 

v sobotu 8. listopadu 2014   
POPRVÉ na Banju ve Velké Bystřici!

  3. 12.
Velká Bystřice - Vánoční jarmark v MŠ

  4. 12.
Libavá - Rozsvícení vánočního stromu

  5. 12. 
Velká Bystřice - Sv. Mikuláš 

- Rozsvícení vánočního stromu
Libavá - Mikulášská nadílka
Svésedlice - Mikulášská nadílka 

  6. 12.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy fotografií řeky 

Bystřice
Daskabát - Rozsvěcení vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš 

  7. 12.
Velká Bystřice - Adventní koncert (ŘK)
Přáslavice - Mikulášská besídka

  8. 12.
Tršice - Mikulášská nadílka

12. 12.
Velká Bystřice - Obchůzka Lucek
Tršice - Rozsvícení vánočního stromečku
12.-13. 12.

Přáslavice - Vánoční výstava
13. 12.

Bystrovany - Posezení s písničkou
14. 12.

Hlubočky - Vánoční koncert
16. 12.

Velká Bystřice - Adventní koncert ZUŠ
17. 12.

Doloplazy - Vánoční setkání sokolů
18. 12. 

Přáslavice - Vánoční setkání u stromečku
21. 12.

Velká Bystřice - Zpívání u stromečku
- Pouštění lodiček

24. 12.
Velká Bystřice - Štědrovečerní troubení z věže kostela

- Půlnoční mše
25. 12.

Velká Bystřice - Živý betlém
26. 12.

Velká Bystřice - Štěpánské koledování
27. 12. 

Mrsklesy - Předsilvestrovská zábava se Siriusem
31. 12.

Velká Bystřice - Vánoční koncert (ŘK) 
- Divadelní silvestr

Přáslavice - Silvestr ve Vrtově + ohňostroj na hřišti

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – listopad 2014
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Pečení perníčků 
pro dobrou věc

Obyvatelé DPS sv. Anny napekli přes 200 perníčků 
Společnosti pro ranou péči, která pořádá 5. 12. 2014 již 
druhý ročník Mikulášské sbírky na podporu rodin s dětmi 
s postižením. 

Při pečení nám pomohli i studenti církevního gymnázia 
Německého řádu v Olomouci.

Kamila Šimková

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.
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Ekologická likvidace vozidel, šrotování 
autovraků, vystavení dokladu o likvidaci 

vozidla, odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -

- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Žoch Jiří - AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz
Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou, tel. 606 724 755, e-mail: zochjiri@seznam.cz

REKLAMA

FARNOST A OREL 

VELKÁ BYSTŘICE

ZVE VŠECHNY LIDI 

DOBRÉ VŮLE

NA 

ŽIVÝ BETLÉM

PŘED FARNÍM KOSTELEM 

VE VELKÉ BYSTŘICI

25. PROSINCE 2014

V 17 HOD.
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