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KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2021 / LEDEN 2022
Upozorňujeme na možné rušení akcí a programové změny v souvislosti s aktuální epidemickou situací.

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 31. 12.
Velká Bystřice 

22. 12.
Velká Bystřice

24. 12.
Velká Bystřice

26. 12.
Velká Bystřice

31. 12.
Přáslavice

● KATEŘINA ADAMOVÁ: ČERT A KÁČA, VÝSTAVA OBRAZŮ
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)
● VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
(Kapitulní park, vstup bez omezení)

● ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
(Zámecké náměstí, 16:00 – 17:00)
● POUŠTĚNÍ SKOŘÁPKOVÝCH LODIČEK 
(Zámecké náměstí, 17:00 – 18:00)
 
● ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ 
(ŘK kostel, 21:15 – 21:45)
● PŮLNOČNÍ MŠE 
(ŘK kostel a Husův sbor, 22:00 – 23:30)

● ŠTĚPÁNSKÉ PLAVÁNÍ 
(přehrada, 13:00 – 14:00)

● SILVESTR U RYBNÍČKA + OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI

2. – 31. 1.
Velká Bystřice

3. 1.
Přáslavice
8. – 9. 1.
Velká Bystřice
9. 1.
Velká Bystřice

Přáslavice
15. – 16. 1.
Velká Bystřice

29. 1.
Velká Bystřice

29. 1.
Přáslavice

● KATEŘINA ADAMOVÁ: 
ČERT A KÁČA, VÝSTAVA OBRAZŮ
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)

● NOVOROČNÍ TURNAJ VE FLORBALE

● TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA (obchůzka městem)

● TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
(ŘK kostel, 18:00 – 19:00)
● TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA

● MEZINÁRODNÍ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V HÁZENÉ 
(Hala Na Letné)

● BARBORA DOHNALOVÁ: 
ZA ZRCADLEM – VERNISÁŽ VÝSTAVY 
(galeriezet, 17:00 – 18:00)

● OBECNÍ PLES

UPOZORNĚNÍ

Městský úřad Velká Bystřice, galeriezet, 
Kulturní a informační centrum budou 

od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 UZAVŘENY.

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka bude 
uzavřena od 21. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Odpadové centrum bude uzavřeno 
v sobotu 25. prosince 2021.

Firma ČEROZFRUCHT nabízí občanům 
Velké Bystřice ve čtvrtek 23. prosince 

v době od 10 do 15 hod. 
možnost nákupu ovoce a zeleniny 

za zvýhodněné ceny 
ve svém velkoobchodě ve Velké Bystřici 

(u Makra)

ČEROZFRUCHT

SVOZ ODPADŮ LEDEN 2022
Bio odpad

(úterý)
Separovaný 

odpad 
(čtvrtek)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

3. 1.
24. 1.

25. 1. 6. 1.

Změny v jízdních řádech od 12. 12. 2021
V tomto čísle Bystřických novin naleznete jako obvykle výtah z jízd-
ního řádu. Vzhledem k tomu, že změn je oproti předchozímu roku jen 
minimálně, uvádíme zde pro informaci jejich shrnutí

autobusy: 
Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky 
spoj 41: odjezd ze zastávky Olomouc, hl. n. o 1 min. dříve (15:29) 
Olomouc – Velký Újezd – Potštát 
spoj 333: odjezd ze zastávky Olomouc, aut. n. o 2 min. později (20:07)

vlaky z Olomouce: 
spoj 3131: odjezd ze stanice Olomouc, hl. n. o 2 min. později (3:50) 
spoj 3133: odjezd ze stanice Olomouc, hl. n. o 1 min. dříve (5:05) 
spoj 3555: odjezd z V.B. a V.B. zast. o 1 min. dříve (14:47 resp. 14:49)

vlaky do Olomouce: 
spoj 3530: odjezd z V.B. zast. a V.B. o 1 min. dříve (4:38 resp. 4:40) 
spoj 3532: odjezd z V.B. zast. a V.B. o 1 min. dříve (5:10 resp. 5:15) 
spoj 3556: odjezd z V.B. zast. o 1 min. dříve (7:21) 
spoj 3564: odjezd z V.B. zast. o 2 min. dříve (19:00)
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ÚVODNÍK
Vánoce už opravdu potřebujeme!

Přesně tímto titulkem jsem začínal svůj vánoční, tradič-
ně trochu nadbystřický☺úvodník před devíti lety, tedy  
v čase vrcholící hysterie kolem data 21. 12. 2012, termí-
nu domnělého konce světa.

Stejný titulek jsem volil i před šesti lety, v čase největ-
šího migračního proudu do Evropy, nikoliv nepodob-
ného onomu pověstnému stěhování národů. A myslím, 
že výmluvnost si zachoval i v dnešní situaci: po téměř 
dvou letech zápasu s neviditelným, mikrobiologickým 
nepřítelem nemůžeme přehlédnout jakési společenské 
vyhoření a křeč, dlouhodobou únavu fyzickou a přede-
vším duševní.

Vedle objektivního ohrožení, které svírá celý svět, čelí-
me i chaosu často obtížně pochopitelných hygienických 
a režimových opatření – nemá smysl je znovu rozebírat. 
Nezbývá než věřit, že třeba konečně přijde na řadu zdra-
vý selský rozum a naše společnost se začne adaptovat  
na život s Covidem nebo chcete-li vedle Covidu. Je zřej-
mé, že nás bude provázet dál a že míra jeho devastace 
našeho předcovidového životního stylu je přímo závislá 
na naší ochotě dál přes všechny mrzutosti dodržovat tri-
viální opatření, která nám ale současně neberou svobodu 
rozhodovat o svém těle – ochrana úst, neshromažďování 
se v čase růstu nákazy, desinfekce. Pokud v rámci vlast-
ní svobodné volby navíc přijmeme nabídku zmírnit rizi-
ko průběhu případné nemoci očkováním, pak s největší 
pravděpodobností výrazně zvýšíme šanci nemocných  
s jinými diagnózami, aby včas dostali svoji léčbu.

Protože co by nás opravdu mělo trápit, je zanedbaná léč-
ba všech ostatních neduhů, kterým se vyčerpaní zdra-
votníci nemohou věnovat. A v neposlední řadě také pro-
hlubující se necovidové, nezdravotní důsledky covidu 
– především ekonomická nestabilita, přesněji drahota, 
která mnoha lidem přináší existenční potíže.

Proto, pokud máme tu možnost a můžeme se rozdělit, 
zkusme nejen o letošních Vánocích pamatovat na ty 
lidi kolem nás, na něž inflace a energetická krize do-
padá prakticky likvidačně. Víc, než kdykoliv předtím 
v těchto dnech pomáhají například potravinové banky, 
jejichž klienty už dávno nejsou jen lidé bez domova, 
ale v poslední době mnoho osaměle žijících seniorů, 
rodičů – samoživitelů a obecně lidí s nízkými příjmy. 
Možností pomoci se kolem nás nabízí nepřeberné množ-
ství. Ale abychom někomu mohli pomoci, musíme se  
o tíživé situaci dozvědět. A mnoho lidí se nedokáže 
ozvat. Nejčastěji pomoc zajistí rodina, nejbližší příbuz-
ní. Je to přirozené a ideální. Ale nežijeme v ideálním 
světě, a tak prosím, pokud se o nouzi a problémech na-
šich spoluobčanů dozvíte, řekněte to někomu z bystřické 
samosprávy nebo rovnou naší terénní sociální pracovni-
ci paní Janě Chudíkové, která pomůže s řešením v oblas-
ti státní sociální podpory a hmotné nouze. Ivo Slavotínek

Energetické poradenství při řešení nového dodavatele energií  
za únosnou cenu nabízí například Krajský úřad Olomouckého 
kraje na lince 602 802 442 nebo 725 816 254, případně na mailu 
energolinka@olkraj.cz .

A v neposlední řadě: pokud stávající potíže předcházelo předlu-
žení a dopad případných exekucí, právě v těchto dnech se nabízí 
mimořádná pomoc dlužníkům, jaká tu ještě nikdy nebyla – tzv. 
Milostivé léto. Tedy možnost alespoň dluhy vůči veřejnopráv-
ním institucím (obce, státní instituce) splatit bez brutálních úroků 
a příslušenství. Skvělá zpráva je, že množství věřitelů, kteří se 
postupně k Milostivému létu přidávají a umožňují oddlužení za 
symbolický poplatek, postupně roste. A především pak roste šan-
ce, že extrémně krátká lhůta na možnost oddlužení v rámci Mi-
lostivého léta (zatím jen do 28. 1. 2022!) snad bude prodloužena.

Přes všechny chmury nám advent a blížící se Vánoce nabízejí in-
spiraci: zklidnit se, popadnout dech, nabrat čerstvé duševní síly, 
a především zažít zase radost!

Využijme proto každou příležitost, jak přijít na jiné myšlen-
ky, jak se potěšit vším tím, co k Vánocům patří. Dělejme sobě  
i lidem kolem nás malé radosti. Pokud to bude jen trochu mož-
né a nebudou tomu bránit zdravotní trable, tedy když se pravi-
delně ubezpečíme třeba jen levným antigenním testem o své 
bezinfekčnosti – navštěvujme osamělé blízké lidi kolem nás.  
A koneckonců i senioři se za poslední dva roky naučili používat 
mnohé videokonferenční platformy jako WhatsApp, Viber nebo 
Messenger, které lze užívat bez drahých datových tarifů, jen přes 
WiFi připojení. Jistě dokážeme vyptat telefonní číslo na někoho 
osamělého nejen v naší obecní komunitě a zavolat mu. Spolužák, 
kamarád z vojny nebo sportovního oddílu, bývalý kolega. Možná 
to pro něj bude letos ten nejkrásnější dárek!

ZPour felicitér

Závěrem mi dovolte jménem vedení naše-
ho města a všech pracovníků městského 

úřadu popřát nám všem,
 aby hvězda betlémská prozářila naše dny 

příštího roku skutečnou radostí! 
Přejme si pevné zdraví i lidské vztahy, 

protože s nimi překonáme nejednu 
nesnáz. Ať ty krásné sametové melodie, 
které se na Štědrý večer snesou z věže 

našeho kostela, doznívají v duši celý rok!
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Narození:
Daniel Koš, nar. 30. 9. 2021
Stella Nekudová, nar. 1. 10. 2021
Daniel Zapletal, nar. 18. 10. 2021
Thea Novotná, nar. 8. 11. 2021

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Petr Možíš, zem. 30. 10. 2021 ve věku 49 let
Jiřina Chocholová, zem. 3. 11. 2021 ve věku 78 let
František Heinz, zem. 5. 11. 2021 ve věku 86 let
Miroslav Nehněvajsa, zem. 7. 11. 2021 ve věku 74 let
Anna Koutná, zem. 9. 11. 2021ve věku 90 let
Libuše Večeřová, zem. 11. 11. 2021 ve věku 74 let
Ladislav Smékal, zem. 22. 11. 2021 ve věku 86 let
Vlasta Králíková, zem. 26. 11. 2021 ve věku 82 let 
Anna Loutocká, zem. 29. 11. 2021 ve věku 83 let
Miloslav Němec, zem. 4. 12. 2021 ve věku74 let
Františka Friedelová, zem. 11. 12. 2021 ve věku 74 let

Vánoční strom patří historicky k největším, 
při převozu ohýbal i dopravní značky

Skupinky tříkrálových koledníků projdou opět 
i Velkou Bystřicí. 

Otevřete jim svoje dveře a svá srdce.

Do řad koledníků rádi přivítáme i nové posily. 
Pokud chcete pomoci, hlaste se u koordinátorky,

 paní Marie Pleskové, tel. č. 737 311 844.

Velká Bystřice – Hned několika nej se může pyšnit letošní vá-
noční strom ve Velké Bystřici. Adventní čas obyvatelům i ná-
vštěvníkům zpříjemňuje vzrostlý jehličnan, který byl do centra 
města dopraven z asi tři sta metrů vzdálené zahrady bytového 
domu Metropolitní kapituly.

„Myslím, že je to úplně největší vánoční strom, který jsme za-
tím měli. Určitě je nejvyšší a nejmohutnější. Ovšem právě pro-
to byla přeprava i tou nejnáročnější,“ popsal starosta Velké 
Bystřice Marek Pazdera. „Měli jsme asi sto třiceti tunový jeřáb  
a při vyjíždění z uličky U Pekárny se nám podařilo ohnout dvě 
dopravní značky. Byla to práce na půl dne. A když jsme jej zdobi-
li,zjistili jsme, že je tak velký, že nám chybí i vánoční ozdoby. Ale 
myslím, že se nakonec všechno povedlo,“ pousmál se starosta.

Najít správně rostlý, hezký vánoční strom je však čím dál tím těž-
ší. I proto se chce radnice obrátit na širokou veřejnost o pomoc. 
„Posledních několik let se dostáváme do složité situace, kdy hez-
ké stromy jednoduše nejsou. Proto bychom chtěli občany vyzvat, 
aby nám v příštích letech s hledáním vánočního stromu pomohli 
a dávali nám tipy,“ apeloval Marek Pazdera. Doplnil, že město 
současně zvažuje i variantu pořídit mobilní vánoční strom. „Jeh-
ličnan bychom zasadili do obřího květináče, umístili jej v parku  
a na vánoční svátky bychom jej převezli na náměstí. I to je jed-
na z možných variant,“ doplnil starosta. Vánoční strom bude 
Zámecké náměstí ve Velké Bystřici zdobit do Hromnic, tedy  
do začátku února.

(red)
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Barbora je malířkou a ilustrátorkou, která také užívá pseu-
donymu Barbara von Grim. Je absolventkou magisterského 
studia v malířském ateliéru profesora Michaela Rittsteina na 
Akademii výtvarných umění v Praze. V posledních letech se 
zabývá především technikou akrylové malby na plátně, často 
v kombinaci s olejomalbou. Užívá především menších a střed-
ních formátů. Mimo malbu tvoří také perokresby a ilustrace, 
jež doplňují několik knižních publikací.

Tématem, který ji nejvíce zajímá je především malba interié-
rů, monumentálních knihoven, ale také lesa, přírody a nebe. 
Fascinuje ji dopad slunečního svitu do pokoje a hru stínů  
a ostrých světel, které tam způsobuje. Snaží se tyto jevy svě-
tel a stínů vypozorovat a zaznamenat je ve své malbě. Téma 
se postupem času mění a vyvíjí, od téměř realistických kniho-
ven se dostává ven do krajiny, kde zasazuje situace a před-
měty které tam zcela nepatří a tvoří zajímavý bod na obraze. 
Snaží se vystihnout atmosféru klidu, nostalgie i jakési tiché 
osamělosti, melancholie, která provází její tvorbu již od studií 
na Akademii výtvarných umění v Praze. Jinak se malba dá na-
zvat též „snová“, často vychází z podvědomí a téma se vyvíjí 
až postupem přidávání vrstev na obraze. Některé prvky práce 
jsou srovnatelné s hnutím surrealismu.

Na obrazech většinou nevyobrazuje lidské postavy, avšak do-
tek lidské přítomnosti lze vycítit ze samotné architektury, či 
nábytku, oblečení a jiných předmětů vytvořených rukou člově-
ka. Barbořina malba je úzce spojena také s literaturou. Nálada 
a prostředí často souvisí s knihami, které zrovna čte. Jedná 
se hlavně o inspiraci Stephenem Kingem, Agathou Christie, J. 
K. Rowling, či H. P. Lovecraftem, tedy autory pracující s čistou 
fantasií, mystikou a atmosférou plnou tajemna.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 29. ledna od 17 hod. 
Výstava potrvá do 24. 3. 2022.

Barbora Dohnalová: 
Za zrcadlem

KULTURA
Velká Bystřice

Valerie Perrin: Vyměnit vodu květinám
Poutavý příběh silné ženy, která přes všechny rány 
osudu tvrdošíjně věří ve štěstí.
Violette Dušičková je správkyní hřbitova v malém 
burgundském městečku. Nezvyklé povolání pro ženu. 
Návštěvníci hřbitova i místní obyvatelé se přicházejí 
ohřát do jejího služebního domku, kde se smích a slzy 
mísí s kávou i kapkou něčeho ostřejšího. Její život 
plyne v pravidelném rytmu každodenních důvěrných 
zpovědí a smutných i úsměvných vzpomínek, s nimiž se 
jí návštěvníci svěřují. Každý z nich vypráví jiný příběh, 
všichni někoho ztratili a doufají, že třeba ještě není všem 
dnům konec, že někoho potkají nebo najdou něco, co 
jim vrátí na tvář úsměv. Violette všechny vyslechne, ale 
svůj příběh nosí ukrytý hluboko v sobě, stejně jako rudé 
šaty, které skrývá pod černým pláštěm. Jednoho dne se 
ale všechno změní, protože jeden muž a jedna žena se 
rozhodnou odpočívat spolu navěky na jejím hřbitově. 
Odhalí se tak pouta spojující živé a mrtvé a zdánlivě 
temná zákoutí duše se rozjasní. 

Robert Brynza: Ne tak úplně soukromé e-maily Coco 
Pinchardové
Jaké to je, když po čtyřicítce začínáte úplně znovu? Je to 
prdel… Coco Pinchardová byla až do vánočních svátků 
šťastná manželka a matka dospělého syna, která si 
splnila svůj největší sen – vyšla jí první kniha.U vánočního 
stromečku se měla sejít celá velká šťastná rodina  
a Cocose těšila, jaké skvělé věci jí další rok přinese.  
A pak to šlo všechno do háje.Namísto vysněného šperku 
dostala Coco od manžela iPhone a za pár dnů je právě 
telefon skoro to jediné, co jí ze starého života zbylo.  
Z něj teď píše svým přátelům e-maily o tom, co se 
všechno v jejím „novém“ životě děje. A o tom, jaké to je, 
když si musíte život poskládat úplně jinak. Ještě že zbyl 
Coco nadhled a smysl pro humor... 

Hakan Nesser: Řeznice z Malé Barmy 
Inspektor Barbarotti je vzhledem ke své rodinné situaci 
pověřen, aby se podíval na starý nevyřešený případ, 
který leží v policejním archivu v Kymlinge. Jenže pokud 
nemá na kusy rozsekanou oběť vraždy z roku 1989 
na svědomí Ellen Bjarneboová, která byla za tento čin 
odsouzena a odpykala si jedenáct let ve vězení, tak kdo 
tedy? Inspektor Barbarotti je nucen vydat se na cestu 
Švédskem, která ho od statku poblíž Kymlinge, kterému 
se říká Malá Barma, zavede až k odlehlému penzionu  
v horách. 

Nora Roberts: Úkryt 

Knižní novinky:

Telefon: 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz
www.knihovna.velkabystrice.cz

Caitlyn, dítě holywoodských 
hvězd, se stane obětí únosu, 
ale jako zázrakem se jí poda-
ří uniknout. Vyděšenou a zra-
něnou ji objeví na svém ranči 
Dillon, který ji opět spojí s rodi-
nou. Návrat domů ovšem zna-
mená velmi znepokojivé zjiště-
ní a temné následky na sebe 
nenechají dlouho čekat. Další 
zajímavá kniha skvělé autorky 
bestsellerů Nory Robertsové 
vás vtáhne do děje. 
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„Přála bych nám, abychom si zachovali 
lidskost,“ říká farářka Hana Šebíková

Velká Bystřice – Jak prožila letošní rok Hana Šebíková, 
farářka Církve československé husitské? Je podle ní 
covidová pandemie impulzem pro modernizaci církve  
a jak se jí líbí ve Velké Bystřici? O tom všem mluví v ná-
sledujícím rozhovoru. „Letošní rok nebyl snadný. Čás-
tečně jsem fungovala on-line a na telefonu, ale když 
bylo potřeba pomáhala jsem i s nákupy nebo úklidem. 
Jsem praktický člověk. Duchovno je důležité, ale máme 
ho stále s sebou, není zavřené v kostele. Ježíš také 
nezůstal na kříži, je pořád s námi. Takže to beru podle 
toho, co ode mě lidé potřebují,“ říká Hana Šebíková.

Je možné, že situace okolo covidové pandemie 
bude impulzem pro modernizaci církve?
Myslím, že asi ano. Všechno zlé je pro něco dobré. 
Jsem optimista a věřím, že se věci mohou pohnout. 
Jak a kdy, to ale přesně nevím. Nicméně některé věci 
zůstanou určitě stejné. Třeba osobní kontakt, který je 
nesmírně důležitý. Zpověď po telefonu lze, ale není to 
ono. Obecně si myslím, že my faráři budeme muset 
vyjít z kostelů ven, za lidmi. Ale jak to bude vypadat,  
to v tuto chvíli ještě nevím. Možná nám přijde nějaká 
odpověď. Co se pro mě během covidové doby změnilo, 
bylo to, že jsem častěji chodila k umírajícím, k dospě-
lým i dětem. Oslovovali mě i nevěřící, chtěli mít u sebe 
někoho, kdo byl pro ně v tu chvíli důležitý. Když bude-
me lidem blízko, je to přesně to, co Ježíš chtěl. Chodil 
mezi lidi, kteří to potřebovali a nerozlišoval mezi nimi.

 Foto a text: Petra Pášová

Jste původem z Přerova, jak se Vám ve Velké Bys-
třici líbí?
Byla jsem ještě studentkou v Praze, když se v Bystřici 
uvolnilo místo a já dostala nabídku působit tady. Složila 
jsem předčasně zkoušky, byla na pohovoru, a tak jsem 
se dostala Velké Bystřice. Psal se rok 1997, zrovna byly 
záplavy. Když nad tím přemýšlím, cítím se už být víc 
doma tady než v Přerově. Je mi v Bystřici dobře.

Jak prožíváte adventní čas?
Advent vnímám, jako očekávání a příchod. Když někoho očekává-
me, tak k tomu patří i to, že musíme připravit sebe, ale i vnější pro-
středí. Lidé blázní s úklidem a nákupy, ale já to beru tak, že to jsou 
Vánoce boží, a ne Vánoce zboží.

Pečete?
Vždycky jsem pekla hodně, ale nakonec jsme si s dcerami řekly, 
že budeme péct jen to, co máme nejraději. Takže je to vždy okolo 
šesti druhů: perníčky, suchárky, koňakové špičky, pařížské rohlíčky 
a slané sýrové pečivo. A tak jsme spokojené.

Jsme na konci roku 2021, rok 2022 je za dveřmi. Co byste lidem 
popřála?
Samozřejmě zdraví. Napadá mě jedna modlitba: Ať změním, co 
změnit můžeme, ať přijmeme, co změnit nemůžeme a ať jedno  
od druhého rozeznáme. Bude strašně důležité hledat jiné cesty než 
ty doposud známé a tradiční. A také bych nám přála, ať si zachová-
me lidskost, to je strašně důležité.

neděle 9. ledna 2022 v 18:00
kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Velká Bystřice

Žesťové kvarteto  
pod vedením Radima Černína

Hanácký mužský sbor 
Rovina 

www.RovinaOlomouc.cz

Hanácký mužský sbor Rovina pořádá  
za podpory Olomouckého kraje a města Velká Bystřice

Tříkrálová koleda 
hudební dozvuky Vánoc
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Na fotografii: farářka Hana Šebíková
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VARHANY V BYSTŘICKÉ OBŘADNÍ SÍNI UTICHLY

V neděli 14. listopadu odešel do hudebního nebe pedagog, varhaník, 
hudební skladatel a sbormistr pan Jiří Réda.

holické školy si pod jeho vedením záhy získal dobré jméno u hudební ve-
řejnosti. Spolupracoval i se sbory SVK Příkazy, Cantika Litovel, Nešvera 
Olomouc, PSSU Zábřeh, Cantus Morkovice aj. Z dvouletého sbormistrov-
ského kurzu v Ostravě si přinesl četná přátelství nejen se sbormistry škol-
ních sborů, ale i s významnými osobnostmi naší hudby – Petrem Ebenem, 
Antonínem Tučapským, Jaromírem Mátlem aj.

Lze říct, že hudbě věnoval všechen volný čas. Upravoval lidové písně,  
z nichž mnohé byly publikovány v ostravských a olomouckých kulturních 
sbornících. Značná část skladeb je věnována rodné Hané. Většinu kom-
pozic recenzuje doc. PhDr. Zdeněk Fridrich, díky jemuž se dostal ke kon-
certování na festivalu „Podvečery u varhan“ u Panny Marie Sněžné. Úzce 
spolupracoval též s prof. Antonínem Schindlerem (1925-2010), zaklada-
telem a prezidentem Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc. Pro 
jeho muzikantskou činnost byl velmi významný rok 1984, kdy na varhany 
doprovázel národního umělce Eduarda Hakena a smíšený sbor Dvořák. 
Kromě koncertní hry na varhany, spolupracoval s olomouckým krematori-
em, kde doprovázel smuteční obřady a každoročně dramaturgicky i inter-
pretačně připravoval koncerty v rámci tryzny za zemřelé.

Do Velké Bystřice Jiří Réda přišel, jako i další osobnosti, díky Heleně 
Lisické, aby aranžoval muziku pro soubor Haná. Byla mu ale nabídnuta 
i spolupráce při svatebních obřadech, při nichž se do té doby hrála jen 
reprodukovaná hudba a Réda se do ní pustil s velkou ochotou a zápalem. 
Během krátké doby zapojil další bystřické hudebníky – zejména houslis-
tu Karla Hewanického a též zpěváky souboru Haná. Na třicet let se pak 
stal vůdčí uměleckou osobností skupiny, která dotvářela nejen svatební 
obřady, ale i další slavnostní příležitosti jako vítání občánků, koncerty pro 
jubilanty, předávání Cen města Velká Bystřice apod. I díky jemu se věhlas 
Bystřice, jako svatebního místa, rozšířil daleko za hranicemi matričního 
obvodu.

O obrovskou radost se mu za svého starostování postaral ing. Čest-
mír Hradil, který se zasadil o zakoupení digitálního nástroje Vis-
count do zámecké obřadní síně. Jiří varhany miloval a byl dokona-
lým znalcem opusů tohoto královského nástroje doslova po celé 
Moravě. Neváhal za jejich poznáním a vyzkoušením absolvovat  
i dlouhé cesty a výstupy po strmých schodech na kůry stovek kostelů. 
Vždy ho bolelo, že bohužel velmi často nacházel nástroje v žalostném 
technickém stavu nebo i zcela zničené. Radoval se naopak doslova  
z každé opravené píšťaly, klávesy či měchu...

Všem obyvatelům našeho městečka bychom chtěli ještě připomenout, 
že se dvěma jeho díly, byť rozsahem malými, se mohou setkávat pra-
videlně: Jedenkrát ročně při tónech znělky festivalu Lidový rok, ale ze-
jména několikrát do týdne před hlášením místního rozhlasu. Znělka patří 

k oficiálním symbolům města a pan Jiří Réda se 
její kompozicí natrvalo zapsal do kulturních dějin 
Velké Bystřice.

V roce 2010 mu bylo diagnostikováno onkologic-
ké onemocnění, a ačkoliv nutná těžká operace 
byla úspěšná, se zdravotním problémy se potý-
kal až do konce života. Ten mu bohužel přivo-
dilo současné pandemické onemocnění Covid, 
jemuž podlehl v neděli 14. listopadu.

Známí a přátelé potvrdí, že přidat za jméno Jiří 
Réda slova filantrop a entuziasta je na místě!  
I když v životě mimo uznání zažil i řadu zklamání 
a nedocenění, hudba a přátelé mu zůstali vším. 
Hudbo ty lásko má, měl jsem tě tolik rád… Ne-
přestaň nikdy hrát, i když budu navždy spát.

S využitím podkladů Hany Ševčíkové připravili 
Broňa Millá a Petr Nakládal

Ježíšek má novou poštu. 
Najdete ji v centru Bystřice

Ježíškova pošta je novinkou, kterou můžete 
najít pod letošním vánočním stromem ve Vel-
ké Bystřici. Jejím autorem je sochař a řezbář 
Václav Lemon. Socha anděla je vysoká asi 
metr a půl, drží poštovní schránku pro Ježíška, 
kam děti mohou vhazovat svá přání. Navíc je 
opatřena i zámkem, aby ji bylo možné otevřít  
a dopisy odeslat Ježíškovi. Vkládat je do 
schránky lze až do 23. prosince, anděl pak 
bude zpříjemňovat vánoční čas na Zámeckém 
náměstí ještě do konce roku. 

(red)

))

"Jiří Réda u svého milovaného 
nástroje v bystřické obřadní síni"

Narodil se 4. 7. 1941 v Olomouci, kde 
prožil i své dětství a maturoval na tehdej-
ší Fučíkově pedagogické škole. Vyučoval 
v Bruntálu, Krnově, Medlově u Uničova, 
nejdéle pak na základní škole v Olomou-
ci-Holici. Vzdělání si doplnil dálkovým 
studiem na katedře hudební výchovy PdF 
UP, kde na něj působily výrazné hudeb-
ní osobnosti. Soukromě studoval hru na 
klavír a kompozici u prof. Cyrila Černého, 
výuku hry na varhany absolvoval v LŠU 
Žerotín.

V mimoškolním čase se věnoval sbor-
mistrovské činnosti. Dětský pěvecký sbor



Jaký bude rok 2022 ve Velké Bystřici?
 Ve znamení investic a víry v lepší časy 

Velká Bystřice – Jaký byl rok 2021, co se povedlo,  
co se chystá na příští rok a jak moc poznamenala ži-
vot ve městě covidová pandemie? „Na začátku letoš-
ního roku společenský život prakticky utichnul, na jaře  
a v létě se něco uskutečnilo, ale teď na podzim jsme 
opět museli zvolnit. Jsme samozřejmě maximálně 
zodpovědní, přesto jsme se snažili některé akce uspo-
řádat, je to ale velmi těžké. Jsem optimista a věřím, 
že bude líp,“ říká v rozhovoru starosta Velké Bystřice 
Marek Pazdera.

Jaké akce jste museli kvůli covidové situaci zrušit?
Nejvýznamněji byl poznamenán Lidový rok. Ten se ko-
nal jen jako jednodenní, dětské soubory, které nemoh-
ly během roku nacvičovat, nebyly připraveny, a tak ne-
přijely. Neuskutečnila se slavnost kroje, masopust, ale 
ani sportovní akce, různé turnaje. Nedohrála se soutěž 
ve fotbale nebo házené, což jsou naše nejvýznamnější 
sporty. Musím říct, že to bylo smutné.

Rozhovor vzniká v polovině prosince, kdy už ob-
vykle bývá jasné, jak bude společenská sezóna 
vypadat. Plesy, masopust, ... Uskuteční se něco?
Myslím, že to je velká neznámá. Jsme obec společen-
ská, spolková a kulturní a je strašně smutné sledovat, 
kolik akcí se ruší a odkládá. Jako město jsme byli roz-
hodnuti ples uspořádat, ale v této situaci to nejde. Pro-
zatím ho odkládáme a uvidíme, jestli to půjde později, 
v únoru, březnu. Proto jsem rád, že jsme na náměstí 
vybudovali kluziště, kde mají lidé možnost se potkat. 
Masopust se letos nekonal, věřím, že v příštím roce jej 
jako venkovní akci uskutečníme.

Pomineme-li koronavirus, jak letošní rok ve Velké 
Bystřici vypadal?
Neměli jsme žádnou velkou investici a hodně práce 
jsme věnovali přípravě akcí budoucích. Pokud pominu 
okolnosti, byl to klidný rok.
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v září mohli žáci nastoupit do nové školy. Jde o akci za 37 milionů 
korun včetně DPH. Město získalo dvacetimilionovou dotaci z Minis-
terstva pro místní rozvoj a čtyřmilionovou dotaci z Ministerstva život-
ního prostředí, protože ve dvou budovách děláme ve třídách ještě 
rekuperaci.

Velkou akcí, na kterou jsme získali dotaci z evropské unie a kterou 
dokončíme někdy začátkem příštího roku, je oprava budovy se so-
ciálním bydlením. Domy byly ve špatném stavu, proto se zbouraly 
a místo nich se postavil jeden dům, který je větší, modernější s pěti 
byty.

Jaké další investiční akce vás čekají?
Čeká nás zateplení dvou bytových domů na ulici Svésedlická, kde 
budeme měnit okna a balkony a zateplovat fasádu. Jde o poměrně 
velkou akci za zhruba osm milionů korun. Pak máme podané žádosti 
na opravy tří místních komunikací. Ulice Loučná, kde bychom chtěli 
udělat nové parkovací zálivy a nový asfaltový povrch. Dál je to ulice 
Týnecká a ulice Na Letné za německými domky. Pokud se nám po-
daří získat dotaci, tak bychom chtěli udělat v příštím roce všechny  
tři komunikace najednou. Pokud dotaci nezískáme, budeme se  
v radě a na zastupitelstvu domlouvat, kterou z ulic uděláme prioritně. 

Dlouho se v Bystřici mluví o kvalitě ovzduší, která zvláště v zim-
ním období není moc dobrá. Jak to vypadá se stanicí na její 
měření?
Podařilo se nám získat dotaci, takže v příštím roce pořídíme mo-
bilní stanici na měření ovzduší a budou osazeny i dvě velkoplošné 
obrazovky, na kterých občané budou moci sledovat aktuální kvalitu 
ovzduší ve Velké Bystřici. V následujících letech 2023 - 25 bude sta-
nice zapůjčena obcím v rámci Olomouckého kraje a v roce 2026 se 
k nám pak opět vrátí. Ovzduší ve Velké Bystřici, zvláště v zimním ob-
dobí, není příliš dobré, lidé jsou schopní topit čímkoli, proto považuji 
za velmi prospěšné, že jeho stav budeme moci sledovat celoročně.

Jsou nějaké akce, které ještě nedostaly zelenou, ale usilovně se 
na nich pracuje?
Ano, je to projekt revitalizace západního křídla zámku a rozšíření 
galerie. Je nachystaný včetně stavebního povolení a měl by uzavřít 
obnovu zámeckého areálu. Ovšem se zastupiteli jsme dohodli, že se 
uskuteční jen v případě, že získáme dotaci. Další akcí, kterou jsme 
slibovali, je obnova hřbitova. Tento také již dlouho připravený projekt 
je velmi náročný ohledně ošetření zeleně. Už jednou jsme výběrové 
řízení na rekonstrukci hřbitova vyhlašovali, ale bohužel jsme nedo-
stali žádnou nabídku.

Jak to vypadá s projektem biotopu?
Tady jsme se posunuli. Dnes už říkáme biobazén, protože jsme se 
rozhodli pro aplikaci rakouské technologie spočívající v čištění vody 
dolomitickým vápencem. Hlubočky, Mrsklesy a Velká Bystřice zalo-
žili sdružení Biotop Burk, kam každá obec letos vložila dva miliony 
korun a stejnou částku vloží i v roce 2022. Jde o peníze na výkupy 
pozemků, zajištění projektové dokumentace a na případné zahájení 
stavebních prací. Je objednána a podepsána smlouva na projek-
tovou dokumentaci a náš cíl pro rok 2022 je získat stavební povo-
lení. Pokud vše půjde optimálně, na podzim by se mohlo kopnout  
do země. Ovšem koupání není v nadcházejícím roce ještě reálné.

Doba není snadná v mnoha ohledech, očekáváte v příštím roce 
nějaké zásadnější problémy?
Ostražití jsme u rekonstrukce školy. Jde o budovu z 19. století  
a ze zkušeností víme, že o překvapení nemusí být nouze. Ale co je 
pro nás opravdu velká neznámá a velký strašák, to jsou ceny ener-
gií. Například elektrickou energii jsme měli zafixovanou do konce 
roku 2022, ale pro školu a zámek, který jde teď částečně provozně 
za námi, je zdražení asi čtyři sta padesát procent. Pro podnikatele,
který platil za energie dvě stě tisíc ročně a teď za ně bude platit

Na jaké investice se tedy připravujete?
V roce 2022 pro nás bude největší akcí rekonstruk-
ce přední budovy základní školy. Na konci září jsme 
projekt zahájili a hotovo by mělo být tak, aby příští rok

Na fotografii: starosta Velké Bystřice Marek Pazdera
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milion, je to likvidace. Co se týká plynu, je zde situace zcela stej-
ná. Měli jsme dlouhodobou smlouvu končící k 31. 12. 2021, která 
měla cenu pět set třicet korun za megawatthodinu, a teď se ba-
víme o ceně dva a půl tisíce za megawatthodinu. Z toho máme 
opravdu těžkou hlavu. Domlouváme se, že smlouvy s dodava-
teli energií podepíšeme tak, že budou kopírovat cenu na burze,  
a budeme věřit, že se v průběhu příštího roku změní, a pak je 
teprve zafixujeme. Ale je to všechno jen dohad, vůbec nevíme, 
jak to dopadne.

Jsme na konci roku, co byste občanům popřál do roku 2022?
Určitě zdraví, to je to zásadní! Ale také štěstí a spokojenost. Kro-
mě toho doufám, že se vrátíme ke společenskému a spolkovému 
životu, na který jsme byli zvyklí. Přál bych si, ať se můžeme opět 
radostně potkávat.

Petra Pášová

Radana a Jan 
 Dungelovi    

Fotografie a kresby 
z Jižní Ameriky 
prosinec 2020

Výstava v Kapitulním parku

Radana  a Jan již třicet let doku-
mentují mizející přírodu v tropech 
Jižní Ameriky. Jsou autory řady knih 
a filmových dokumentů v produkci 
České televize a slovenského doku-
mentaristy P. Barabáše. Radana 
pracuje v Zoo Brno, kde má na sta-
rosti zahraniční spolupráci, Jan je 
vystudovaným biologem a malířem 
na volné noze. 
Více na: 
www.radanadungelova.com
www.jandungel.com

ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYTŘICE
Prosíme, nezapomeňte se zúčast-
nit naší akce, která probíhá vždy 
v polovině května!

Řeka Bystřice

Dvanáct velkoformátových fotografií ozdobilo galerii pod širým 
nebem v bystřickém parku. Snímky už tradičně nabízí práci auto-
rů, kteří se věnují focení přírody v tropických částech zeměkoule. 
Letošní výstava nabízí fotografie a kresby Radany a Jana Dun-
gelových.

Už třicet let dokumentují mizející přírodu v tropech Jižní Ameriky. 
Jsou autory řady knih a filmových dokumentů v produkci České

Výstava fotografií v Kapitulním parku 
ve Velké Bystřici

Za pořadatele Václav Břeha

2021

Na Štěpána do vody. Ledové vody! 
Velká Bystřice – Přemýšlíte kam jít na Štěpána? Co 
se třeba vydat na přehradu a podpořit bystřické otu-
žilce? Sejdou se tam na druhý svátek vánoční, tedy  
26. prosince ve 13 hodin. Letos už jde o šestnáctý roč-
ník Štěpánského plavání. „Když jsme začínali, chodili 
jsme dva, loni nás už ale bylo třináct,“ sdělil za pořada-
tele Jiří Čepelák. Zúčastni se podle něj mohou všichni,  
a to třeba i ti, kteří chtějí v ledové vodě namočit jen kousí-
ček palce. „Vítáni jsou všichni. Bude nachystané drobné 
občerstvení, čaj na zahřátí. Účastníci nakonec dostanou  
i čokoládovou medaili,“ doplnil Jiří Čepelák.

(red)

televize a slovenského dokumentaristy Pavola Bara-
báše. Radana pracuje v ZOO Brno, kde má na starosti 
zahraniční spolupráci, Jan je vystudovaným biologem  
a malířem na volné noze. Vstupné se neplatí a přijít mů-
žete kterýkoliv den až do Vánoc.

Zpívání u vánočního stromu 
v 16 hod.

Pouštění lodiček po mlýnském náhonu 
v 17 hod.

středa 22. prosince 2021
Zámecké náměstí, Velká Bystřice

Zpívání vánočních písní a koled u ohnivé vatry
Zpívat budou MS Band a MS Chór    

Vyrobte lodičku se svíčkou z přírodních 
materiálů hořící alespoň 5 min.

Lodičky vypusťte po vodě, zmizí vám na 4 min.  
v tunelu a pak budou 20 min. proplouvat  

Zámeckým parkem

1
2
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Jak na dobré cukroví? 
Základem je nešetřit na surovinách!

Velká Bystřice – V kuchyni Elefterie Schrottové z Velké Bystři-
ce to vanilkou a skořicí voní už od Mikuláše. Tehdy totiž začíná 
péct vánoční cukroví, každoročně chystá na třicet druhů slad-
kých dobrot.

Do svátečního sladkého pečení se Lefta Schrottová pustila před 
lety, se založením vlastní rodiny. Recepty sbírala od zkušeněj-
ších kolegyň v zaměstnání. „U nás doma se pekly nejjednodušší 
věci, jako jsou rohlíčky přes strojek, pracny, žádné recepty jsem 
od maminky nepodědila. Rodiče totiž pocházeli z Řecka, a tak 
se u nás dělala baklava a na Nový rok se pekl slaný koláč, do 
kterého se dávala mince. Traduje se, že kdo ji najde bude mít 
štěstí,“ popsala. Postupně nashromáždila desítky receptů, na-
konec ale peče jen ty, které se v rodině a mezi přáteli nejvíce 
osvědčily. „V počítači mám tabulku s recepty, je jich asi na tři 
stránky. Jsou to ale jen suroviny a gramáže, postup za ta léta 
znám nazpaměť,“ prozradila a upozornila i na to, že základem 
úspěšného pečení, je nešetřit na dobrých surovinách.

Linecké cukroví je nejoblíbenější 

Každoročně připravuje patnáct základních těst. Následné slepo-
vání a zdobení si pak různě vymýšlí. A jak sama říká, to jí i nejvíc 
baví. „Ve výsledku mám v krabici asi třicet druhů. Když udělám 
linecké těsto, je z něj klasické linecké cukroví, potom měsíčky 
s citronovou polevou, ale i kolečka pod vosí úlky, používám ho 
i pod kokosky,“ vysvětluje. Ostatně linecké cukroví mizí z talíř-
ků nejrychleji. „Pečení cukroví je na Vánoce téměř rituál, peču 
mnoho druhů. Vzhledem k tomu, že žiji sama to není pro vlastní 
spotřebu, ale pro blízkou i vzdálenější rodinu. K přání krásných 
svátků ho dostane i mnoho přátel a kamarádů. Mimo sladkého 
mlsání peču i slané sýrové tyčinky. Ty se možná budou hodit 
na oslavu konce roku a Silvestra. Pokud budou mít čtenářky, 
případně i čtenáři chuť a náladu, přikládám dva hodně oblíbené 
recepty,“ dodala Lefta Schrottová.

Petra Pášová

Sýrové tyčinky
Těsto na sýrové tyčinky se skládá ze 3 surovin ve stejném po-
měru. Základní rozpis je na 1 máslo.

Suroviny:
Hladká mouka  250 g
Strouhaný sýr  250 g
Máslo – tuk  250 g
Z uvedených surovin zpracujeme těsto, podle potřeby přidáme

mouku, aby se těsto nelepilo. Záleží na tučnosti sýra – 
nejvhodnější je s obsahem 30%  tuku. Takto připravené 
těsto necháme odpočinout do druhého dne.
Zpracování:
Těsto vyválíme na výšku cca 3 - 4 mm,  nakrájíme ty-
činky, potřeme rozšlehaným vajíčkem, posypeme solí  
a kmínem. Takto připravené tyčinky přeneseme na plech.
Pečení:
Pečeme při teplotě 160 – 165 stupňů asi 20 minut. Po 
15 minutách zkontrolovat, záleží na výšce těsta a troubě.

Kombinované cukroví – měsíčky s citronovou pole-
vou
Toto cukroví se připravuje ze 2 těst.
Těsto I. - linecké

Suroviny:
Hladká mouka  380 g
Cukr moučka  130 g
Máslo   250 g
Žloutky                                  3 ks
Zpracování:
Z uvedených surovin zpracujeme těsto, podle potřeby 
přidáme mouku, aby se těsto nelepilo. Takto připravené 
těsto necháme odpočinout do druhého dne. Těsto vyvá-
líme na výšku cca 3 - 4 mm , vypichujeme vybrané tvary  
a upečeme. Po upečení a vychladnutí si připravíme

Těsto II.  – nepečené

Suroviny:
Cukr moučka  500 g
Máslo     60 g
Ořechy mleté    60 g
Kakao     40 g
Rum   podle potřeby
Zpracování:
Z uvedených surovin zpracujeme těsto, rum přidáváme 
po menším množství postupně. Zpracované těsto musí 
být tužší, aby se dalo vyválet. Podsypáváme cukrem  
a vyvalujeme přes potravinářskou folii nebo mikroten. Vy-
pichujeme stejné tvary jako máme linecké na výšku cca 
3 mm.Toto těsto postačí na cca 100 kousků cukroví, je 
možné připravit i menší množství.
Dokončení:
Linecké s nepečenou částí slepíme rybízovou marme-
ládou, poléváme citronovou polevou a můžeme ozdobit 
čokoládovým sypáním.

sýrové
 tyčinky

měsíčky 
s citronovou polevou
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Na zahradě Zámecké školky 
bylo strachokrásně

Stejně jako každý začátek listopadu, tak i letos se po se-
tmění na zahradě mateřské školky rozsvítily vyřezávané 
dýně. Na děti čekala stezka odvahy se svítícím duchem, 
osvětleným kostlivcem a čarodějnicí se smíchem a blikají-
címa očima. Většina dětí ji statečně prošla s kamarádem, 
ti odvážnější ji překonali sami. Na konci stezky je za svou

Bc. Michaela Davidová
Foto: Markéta Sedlářová

Druháci si ve Sluňákově 
prohlédli netopýra zblízka

Do Sluňákova, centra ekologických aktivit města Olomouce  
v Horce nad Moravou vyrazil ve středu 3. listopadu autobus  
s 2. A a 2. B. Děti z 2. A si užily program Vypečená houska,  
ve kterém se seznámily s celým procesem od obilného zrníčka, 
přes jeho mlácení, mletí, výrobu těsta až k vlastnoručně upe-
čené pletýnce.

Ve 2. B byl název programu Seznamte se s netopýrem a ne-
bylo to jen povídání o životě tohoto tvorečka, ale přítomný byl 
opravdový živý netopýr, kterého si děti mohly prohlédnout úpl-
ně zblízka. Oba programy se nám moc líbily a už se těšíme, až 
za rok pojedeme do Sluňákova na školu v přírodě.

 Hana Londová

ŠKOLA

nebojácnost čekalo milé překvapení v podobě svítícího 
náramku a sladké odměny gumového pavouka. 

Atmosféra na zahradě byla strachokrásná. Děti běhaly  
po tmě s rozsvícenými lucerničkami a čelovkami, svítící 
dýně se na nás tajemně usmívaly. Nechybělo opékání 
buřtů, teplý čaj a další dobroty. Na závěr strašidelného ve-
čera jsme se zahřáli společným povídáním u ohně.
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Sedmáci zažili halloweenské odpoledne 

Dobrovolné odpolední setkání žáků 7. A se uskutečnilo  
2. listopadu. V rámci výuky anglického jazyka si zvoli-
li téma Halloween. Všichni společně vydlabali a vyřezali 
strašidelné dýně, poslechli si tematické písničky a zahráli 
hry. Připravili si také menší občerstvení a na závěr na žáky 
čekala i menší tombola s překvapením pro všechny účast-
níky. Doufáme, že to situace dovolí a opět se takto znovu 
sejdeme i před Vánocemi. 

Pavla Nováková

Na branném závodě děti cvičily, 
ale hledala se i města

Dva týdny se chystali žáci 5. B na branný závod. Zúčastnily se 
ho tří až dvou členné týmy, čekala je tři stanoviště a 700 me-
trů dlouhý okruh rychlou chůzí. Děti měly poznat tři stromy, tři 
rostliny, tři zvířata a hádanky. Na slepé mapě České republiky 
měli za úkol najít pohoří, řeku, kraj, město, odhadnout vzdále-
nost a vyřešit matematický příklad. V tělocvičné části pak mu-
seli zvládnout „angličáky“ na čas. Přidali se dokonce i náhodně 
příchozí sedmáci, kteří získali samostatnou kategorii. Počasí  
i nálada stála za to, nakonec děti dostaly za odměnu diplomy 
a sladkosti.

Umístění týmů:

1. Windows cz 
– Štěpán Vojtek, Matěj Vaněk, Petr Soukeník – čas: 19:20

2. Redbull walking 
– Matěj Andres, Dominik Dzieržava, Vít Petráš 20:45

3. Tři myšky 
– Anička Juřicová, Eliška Chudíková, Elen Hojgrová 24:59

4. Simpsonovi 
– Tomáš Vojtko, Jakub Skopal 25:45

5. Kečup + Hořčice 
– Kristýna Šálková, Anna Lolková 29:35

6. Animáci 
– Kristýna Kalová, Patrick Turay 29:50

7. Fortnite Kidi 
– Pavel Slepica, Adam Hron 37:24

Ivo Šenk
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Mikuláš kontroloval kdo zlobil, 
čerti rozdávali brambory

Tradiční mikulášská nadílka nejmenším školáčkům v re-
žii našich deváťáků se bohužel letos nemohla uskutečnit. 
Ale i tak se v pátek dopoledne Mikuláš se svou družinou 
objevil u stromečku na náměstí. Přišel zkontrolovat, kdo  
z prvňáků a druháků byl po celý rok hodný a kdo zlobil.  
Do pytle nakonec nešel nikdo, i když nějaké brambory čer-
ti rozdali. Sladkou nadílku si ale nakonec zasloužili všich-
ni. Teď jen vydržet být hodní celý rok, aby to příště zase 
dobře dopadlo … .

Jaromíra Pazderová

 Rolničky cinkaly mateřinkou

Je už předvánoční tradicí, že v naší školce očekáváme Mikuláše se svou druži-
nou. Ani letos nepřišel sám, na pomoc si vzal tři krásné andílky a tři skotačivé čer-
ty. Chodbami školky zněly řetězy a cinkaly rolničky. Mikuláš se v každé třídě po-
malu usadil a anděl po pravé ruce četl z knihy hříchy dětí. Nezapomínejme však  
na pochvaly! Všechny děti statečně zazpívaly koledu nebo s chvějícím se hlasem odre-
citovaly básničky. Světe, div se, žádné dítě si čerti neodnesli do pekla. A že měly některé 
na mále. Za svou odvahu a sliby o nápravě si děti domů odnesly balíček s dobrotami. Tak 
zase za rok. Díky, Mikuláši.

Bc. Michaela Davidová
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SPORT

Už podruhé mohou obyvatelé i návštěvníci Velké Bystřice využívat 
na Zámeckém náměstí veřejné kluziště. Letošní bruslení odstar-
tovalo v neděli 5. prosince. Stejně jako loni je však i letos nutné 
dodržovat vládní nařízení a hygienická pravidla. Samotný provoz 
kluziště je upraven provozním řádem, rozvrhem bruslení a cení-
kem. Tyto dokumenty již jsou zveřejněny na webových stránkách 
města pod samostatným odkazem Kluziště.

To nejdůležitější v bodech:

- Vstup na kluziště vám bude umožněn pouze s platnou vstupen-
kou, děti do 6 let v doprovodu dospělé bruslící osoby mají vstup 
zdarma. (viz. ceník) Vstupné bude prodáváno na jeden ucelený 
blok bruslení. 

- Maximální kapacita kluziště je 50 lidí. 

- Kluziště je určeno výhradně pro bruslení a lední hokej. Hokej 
však nesmí probíhat v době, kdy je kluziště otevřeno pro veřejné 
bruslení. Kluziště není určeno pro tréninky nebo zápasy v hokeji  
v rámci registrované soutěže. 

- Děti do 6 let smí na led vstupovat pouze v doprovodu dospělé 
dohlížející osoby a s ochranou hlavy, kterou by měla být vhodná 
helma – akceptujeme např. i cyklistické.

- Na kluziště je zakázáno např. vstupovat na led bez bruslí a bez 
rukavic, vstupovat na led s hokejkou během doby, kdy je kluziště 
otevřené pro veřejné bruslení a bruslení pro nejmenší, vstupovat 
na led mimo dobu vyhrazenou pro bruslení, ale i další činnosti vy-
mezené v provozním řádu kluziště. 

Kluziště je z bezpečnostních důvodů monitorováno kamerovým 
systémem se záznamem. Veřejnosti je rovněž k dispozici webová 
kamera, která slouží zejména k tomu, aby si každý mohl ověřit, 
zda je kluziště v provozu, případně zjistit jeho aktuální obsazenost.

Základní cena vstupného je stanovena na 50 korun pro osoby 
nad 15 let, děti zaplatí 30 korun, děti do 6 let mají vstup zdar-
ma v doprovodu dospělé platící osoby. Vstupné vždy platí na je-
den ucelený blok 60 až 90 minut, po jehož ukončení musí všichni 
kluziště opustit a následně bude probíhat úprava ledu. Pokladna 
pro vstupenky na kluziště a půjčovna bruslí je v přízemí Kulturního 
a informačního centra. Pokladna pro bruslení veřejnosti se otevírá 
30 min. před zahájením prvního bloku. Platby jsou možné pouze  
v hotovosti, děkujeme za pochopení.

Veřejnost si může celý areál pronajmout ve stanovených hodinách, 
aktuální stav rezervací můžete sledovat na webových stránkách 
města v sekci Kluziště. V dopoledních hodinách si mohou areál 
pronajmout jak místní školy, tak školy z širokého okolí. Připravena 
bude i půjčovna bruslí, kde je v současné době k dispozici  
35 párů bruslí všech velikostí.

Občerstvení na Zámeckém náměstí v době provozu veřejného 
bruslení bude zajišťovat Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. Sociální 
zařízení umístěné mezi náměstím a amfiteátrem bude k dispozici. 

Provozní doba bude průběžně upravovaná a je obecně stanovena 
od 9.00 do 21.00 hod. Provoz bude omezen ve dnech 24., 25.  
a 31. 12., kdy bude ukončen již ve 14.30. Rozvrh hodin bude 
zveřejněn na webových stránkách.

Bystřické kluziště v další sezóně

(red)

LADERMON TRAIL: 
Běžecké legendy ochutnaly terén v Radíkově

Více informací o kluzišti najdete na webu města Vel-
ká Bystřice. Dotazy vám zodpoví také správci ledové 
plochy, kteří budou po celou provozní dobu přítomni. 
Budeme vděčni i za případné náměty a připomínky. 
Užijte si bruslení!

Boží, nádherný, fantastický, úžasný, perfektní...! Tato 
slova zněla v sobotu 30. října v Radíkově nedaleko 
Olomouce, kde se v nádherných kulisách podzimní 
krajiny na úpatí Nízkého Jeseníku konal 2. ročník zá-
vodu s názvem Ladermon Trail. Velký zájem tak tro-
chu překvapil i organizátory a kapacita závodu byla 
naplněna týden před startem.

Členové početného Ladermon Teamu celý rok s peč-
livostí promýšleli trasu a vyšperkovali ji tím nejlepším, 
co místní krajina nabízí. A aby dostáli názvu závodu, 
prioritou byly cestičky, pěšinky, kamenité a kořenité 
pasáže, dlouhé seběhy i prudká stoupání. Výsledkem 
byl jeden velký třiceti kilometrový okruh s nejvyšším 
vrcholem v okolí horou Jedová. Poloviční neméně ná-
ročná trasa s převýšením necelých 500 m pak využila 
spíše první části třicítky.
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Co ale všechny příjemně překvapilo, byla účast několika bě-
žeckých legend: jako je ultramaratonec a pátý na Spartathlonu 
Dan Orálek, mnohonásobná mistryně republiky na dráze a sil-
nici Petra Kamínková, vícenásobný vítěz Beskydské sedmič-
ky Stanislav Najvert, nebo mistr ČR a dvojnásobný účastník 
XTERRA triatlonu na Havaji a závodů série Ironman Martin 
Kňáva! A komu něco říká jméno Miroslav Osladil, ten ví, že 
tento veterán má na kontě 188 dokončených maratonů! Ano,  
i tento muž startoval na Ladermon Trailu.

Úderem desáté hodiny byl odstartován závod obou tras  
a všech kategorií od radíkovského rekreačního areálu Chaty 
pod Věží, který těsně sousedí s historicky cennou stavbou For-
tem Radíkov z r. 1870, který chránil Olomouc. Ten závodníci 
oběhli zhruba kilometrovým okruhem, aby se pak po několika 
hodinách běhu při návratu těsně před cílem proběhli jeho ta-
jemnými útrobami. Všichni se tedy vydali vstříc kopcům a zá-
ludnostem krajiny, kde podle legendy v období Marie Terezie, 
kdy byla Olomouc obléhána pruskými vojsky, žil a skrýval se 
zálesák, muž oblečený v kůži "Ledermann".

Badwather Ultramarathon, Spartathlon a teď Ladermon 
Trail

Tempo, které běžci po prvním kilometru nasadili, bylo tak 
zběsilé, že to vypadalo, jako by se měla běžet jen desítka.  
Na to mnozí tvrdě doplatili, a chyběli jim síly při nekonečném 
táhlém stoupání na horu Jedovou (633 m.n.m.), kde byly vy-
psány prémie 1000 Kč pro nejrychlejší ženu a muže. Celkové 
převýšení na trati totiž činilo taky rovných 1000 m. Jako prv-
ní tam po hodině a půl dorazil Petr Hének (Klimatex Running 
Team) a po další půlhodině pak Kristýna Otevřelová z Čeladné 
(Columbia Montrail).

Loňský vítěz Vít Otevřel sice letos do Radíkova taky dorazil, 
ale jako vzorný táta se ujal hlídání svých dětí a závodní aktivi-
tu přenechal své ženě. Petr Hének (cílový čas 2:17:51 h.) po 
startu vystřelil v ostrém tempu s borci běžícími trasu 15 km. 
„Nohy neprotestovaly a pěkně se točily. Užíval jsem si další 
nálož trailového běhání," řekl po závodě. Vedení nakonec uhájil 
i po dlouhém seběhu do Vésky a nedal šanci dotahujícímu se 
Davidovi Kalábovi (AC Track&Field Brno), který na něho v cíli 
ztratil téměř pět minut (2:22:25 h.).

Třetí místo bylo samozřejmou povinností pro Dana Orálka (AC 
Moravská Slavia Brno, 2:25:06 h.). „Byl jsem si trochu nejistý 
kvůli špatnému kolenu, ale nakonec to dopadlo dobře. Začátek 
byl pro mě velmi rychlý a v podstatě jsem dlouho neměl pře-
hled, jak na tom jsem. Jen jsem reagoval na běžce kolem mě. 
Postupně jsem je předbíhal a nejdéle jsem bojoval s Ondrou 
Horákem, kdy jsme se několikrát vystřídali a definitivně jsem 
se před něj dostal až na druhé občerstvovačce,“ prozradila  
v cíli žijící běžecká legenda z Brna. Jeho celoživotní běžeckou 
odolnost dokládají takové výkony, jako třeba 10. místo na Bad-
wather Ultramarathonu v Údolí smrti.

Mezi ženami byl vývoj závodu podobně napínavý a rozdíly  
v cíli minimální. Vítězka Kristýna Otevřelová (2:48:37 h.) vsa-
dila na vyrovnané tempo s využitím své houževnatosti, silové-
ho běžeckého stylu a zkušeností z horských závodů. „Byla to 
moje druhá závodní třicítka během dvou týdnů, takže ke konci 
už byla trochu krize. Ale běžela jsem si jen to svoje. Cítím se  
tu jako doma! Všem děkuji za fandění a za krásný závod s per-
fektní organizací,“ dodala po vítězném protnutí cílové pásky 
Kristýna, která držela po celou dobu vedoucí pozici před dotí-
rající Ivanou Zbořilovou (BK SAK Karviná, 2:51:32 h.). Zhruba 
čtyři minuty za ní pak dorazila do cíle jako třetí Lenka Kohnová 

(Salming Running Team, 2:55:52 h.).

Pořádající Ladermon Team měl v závodě logicky spíš sym-
bolické zastoupení. Nejlépe a to na 16. místě doběhl Ra-
dek Leszczynski (2:51:01 h.). „Po borelióze, antibiotikách  
a měsíční pauze to bylo trápení s vypětím všech sil,“ dodal. 
A jako 13. žena doběhla v čase 3:37:06 h. Jitka Benešová.

Mezi ženami byl vývoj závodu podobně napínavý a rozdí-
ly v cíli minimální. Vítězka Kristýna Otevřelová (2:48:37 h.) 
vsadila na vyrovnané tempo s využitím své houževnatosti, 
silového běžeckého stylu a zkušeností z horských závodů. 
„Byla to moje druhá závodní třicítka během dvou týdnů, 
takže ke konci už byla trochu krize. Ale běžela jsem si jen 
to svoje. Cítím se tu jako doma! Všem děkuji za fandění  
a za krásný závod s perfektní organizací,“ dodala po vítěz-
ném protnutí cílové pásky Kristýna, která držela po celou 
dobu vedoucí pozici před dotírající Ivanou Zbořilovou (BK 
SAK Karviná, 2:51:32 h.). Zhruba čtyři minuty za ní pak do-
razila do cíle jako třetí Lenka Kohnová (Salming Running 
Team, 2:55:52 h.).

Pořádající Ladermon Team měl v závodě logicky spíš sym-
bolické zastoupení. Nejlépe a to na 16. místě doběhl Ra-
dek Leszczynski (2:51:01 h.). „Po borelióze, antibiotikách  
a měsíční pauze to bylo trápení s vypětím všech sil,“ dodal. 
A jako 13. žena doběhla v čase 3:37:06 h. Jitka Benešová.

Příště ultra a pak už Mistrovství republiky

A jaké dojmy měl po závodě jeho ředitel a šéf pořádajícího 
týmu Karel Šiška? „Dokázali jsme si, že jsme schopni nejen 
naplánovat zajímavé trasy, ale také zvládnout všechny or-
ganizační záležitosti okolo závodu. Jeden člověk na to ne-
stačí, ale v týmu se to dá. Pro příští rok zvažujeme zařazení 
i ultramaratonské distance okolo 60 Km,“ uvedl. To nakonec 
potvrdil i Daniel Orálek, který by neváhal, a v roce 2023 by 
pomohl zajistit pořádání MČR v ultratrailu.

Radek Leszczynski, herec a sportovec

Foto: Karel Šiška
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Vánoce jsou časem radosti a dobrých skutků. 
Obyvatelům Domu sv. Anny, pomáhá společ-
nost Hypermarket Globus. Prostřednictvím 
svých zákazníků jim plní přání už od roku 
2018. Letos se se k nim připojila také společ-
nost SKANSKA a.s. a MAKRO. Moc děkujeme 
a přejeme všem klidné a spokojené svátky vá-
noční.

Strom splněných přání v DPS  
sv. Anny Velká Bystřice

Náboženská obec Církve československé husitské ve Velké Bystřici

Sestry a bratři, prožijte s námi čas vánoční.

Srdečně vás zveme na společné prožití 
bohoslužeb v čase vánočním

pátek 24. 12. ve 22:00 hod.
půlnoční bohoslužba 

 slavnost světla za doporovodu houslí, kontrabasu a varhan 
a poté společné zpívání koled s lesním rohem a varhanami

neděle 26. 12. v 9:00 hod.
bohoslužba na sv. Štěpána

Všichni jste srdečně zváni!

Přejeme vám, ať světlo a požehnání vánoční noci prozáří váš život 
a zůstává s vámi po celý nový rok 2022.

Za náboženskou obec : 
Hanka Šebíková, duchovní

Ladislav Voráč, předseda RS

DALŠÍ

Intervenční centrum Olomouc se spolu se startupovou plat-
formou Nenech to být zapojilo do projektu pro pomoc obětem 
domácího násilí Nenech se. Základem je myšlenka, že kaž-
dá oběť domácího násilí by měla být vyslyšena.

Na webové adrese Nenech.se najdou osoby ohrožené do-
mácím násilím i svědci takového jednání instrukce a užitečné 
informace, na koho se v případě domácího násilí obrátit. Apli-
kace počítá s tím, že domácí násilí má mnoho podob a nabízí 
informace pro ty, kdo žijí v partnerském vztahu, pro seniory, 
kteří žijí s násilníkem, nebo pro děti, kteří se doma potýkají 
s násilím. Nejdůležitější součástí aplikace je formulář, kterým 
se zájemce může anonymně propojit s příslušným intervenč-
ním centrem. Díky unikátnímu kódu, který obdrží, pak může 
chatovat s pracovníky intervenčního centra a říct si bezpečně 
o pomoc.

Domácí násilí má mnoho podob 
Nenech se!

„Během prvního půlroku fungování platformy se ukázalo, že 
občané Olomouckého kraje tuto možnost anonymního vyžá-
dání pomoci využívají. Očekáváme, že zájem bude i nadále 
pokračovat a jsme na to připraveni,“ uvedla Petra Klemento-
vá, vedoucí Intervenčního centra Olomouc. „Naše intervenč-
ní centrum může obětem domácího násilí nabídnout pomoc 
sociální pracovnice, právníka nebo psychologa. V případě 
ohrožení života a zdraví osobám ohroženým pomáháme 
sestavit bezpečnostní plán. Chceme, aby sestavením indi-
viduálního bezpečnostního plánu získala osoba ohrožená 
domácím násilím větší jistotu a naději v možnosti úniku z ne-
bezpečí,“ doplnila Petra Klementová a připomněla, že služba 
je pro ně bezplatná a je možnost zůstat v anonymitě.

Mgr. et Mgr. MartIna Nováková

Osoby ohrožené domácím násilím a jejich blízcí mohou ano-
nymně vyhledat pomoc přes aplikaci Nenech.se nebo se 
přímo obrátit na Intervenční centrum Olomouc telefonicky 
na čísle 774 406 453 nebo e-mailu intervencnicentrum@
ssp-ol.cz. Intervenční centrum sídlí v budově Střediska so-
ciální prevence Olomouc, příspěvkové organizace na adrese 
Na Vozovce 26, Olomouc.

Návštěvní hodiny v době vánoc 2021

Pátek 24. 12. 
9:00 - 11:30 hod.

13:30 - 16:30 hod.

Sobota 25. 12. 
9:00 - 11:30 hod.

13:30 - 16:30 hod.

Neděle 26. 12. 
9:00 - 11:30 hod.

13:30 - 16:30 hod.

Úterý 28. 12. 
9:00 - 11:30 hod.

13:30 - 16:30 hod.

Čtvrtek 30. 12. 
9:00 - 11:30 hod.

13:30 - 16:30 hod.

Neděle 2. 1. 
9:00 - 11:30 hod.

13:30 - 16:30 hod.

(red)

Strom splněných přání v Hypermarketu Globus Olomouc
Foto: archiv DPS
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REKLAMA
Nabídka práce – zapichování chmele

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost

brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu.

Základní informace

• jedná se o zapichování drátků k rostlinám chmele

• v měsících březen a duben dle vzrůstu chmelových rostlin

• práci je možné vykonávat i po běžné pracovní době a o víkendech

• se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

Zájemci se mohou přihlásit

• od 1. února do 1. března 2022

• ideálně přes webové stránky firmy Agrospol

(www.agrospolvb.cz/brigady/zapichovani)

• v ostatních případech na telefonním čísle

+420 734 264 447 (7:00–17:00)

Odměna

• navýšena na 2,20 Kč za jednu rostlinu

• výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je

v rozmezí 448 až 664 kusů (986,– Kč až 1461,– Kč za řádek)

• této odměny lze dosáhnout pouze při splnění podmínek uvedených

ve smlouvě a v návodu na zapichování drátků

Více informací na www.agrospolvb.cz.

Nabídka práce – navádění chmele
AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost

brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu.

Základní informace

• jedná se o navádění chmele a následující dvě opravy navinutí

• v měsících duben a květen dle vzrůstu chmelových rostlin

• práci je nutné zahájit nejpozději do 2 dnů od oznámení, ale je možné

ji vykonávat po pracovní době, popř. o víkendech

• se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

Zájemci se mohou přihlásit

• od 1. února do 1. března 2022

• ideálně přes webové stránky firmy Agrospol

(www.agrospolvb.cz/brigady/navadeni)

• v ostatních případech na telefonním čísle

+420 734 264 447 (7:00–17:00)

Odměna

• navýšena na 6,60 Kč za jednu rostlinu

• výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je

v rozmezí 448 až 664 kusů (2957,– Kč až 4382,– Kč za řádek)

• této odměny lze dosáhnout pouze při splnění podmínek uvedených

ve smlouvě a v návodu na navinování chmele

Více informací na www.agrospolvb.cz.

Házená Velká Bystřice hledá správce. Vhodné pro aktivní důchodce nebo studenty. 
Práce převážně v odpoledních a večerních hodinách + víkendy dle potřeby. 
Náplň práce: Zajištění provozu v hale, ubytovně a činnosti spojené s házenkářskými aktivitami. 
Pro bližší informace volejte p. Vodička 730 190 235, p. Jašek 606 644 704.
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

Kollárova 735, Velká Bystřice
www.preeta.cz

 Petra Faitová
tel.: 724 710 040

Kosmetika - jóga - stylové poradenství

Tyto služby najdete v nově opravených prostorách budovy tiskárny
Kollárova 735, Velká Bystřice
( směr na Mariánské Údolí )

Mapová data ©2021 20 m 

Kollárova 735

Trasa Uložit V okolí Odeslat do
vašeho

telefonu

Sdílet

Fotky

Kollárova 735, 783 53 Velká Bystřice

J92G+P3 Velká Bystřice

Kollárova 735

Víc než deset let zkušeností s péčí o vás...

Kollárova 735, Velká Bystřice
www.preeta.cz

 Petra Faitová
tel.: 724 710 040

Preeta studio
Petra Faitová
724 710 040
www.preeta.cz

 Dům pokojného stáří sv. Anny přijme zdravotní sestru do hlavního pracovního poměru možno i na zkrácený pracovní úvazek
Požadujeme: vzdělání – všeobecná zdravotní sestra / dobrý zdravotní stav / trestní bezúhonnost

Nabízíme: mzdové ohodnocení dle platných platových tabulek /  příspěvek z FKSP / příspěvek na stravu / dovolená 5 týdnů
Nástup možný ihned. Zájemci se mohou blíže informovat na: DPS sv. Anny, Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice. 

Tel. číslo 585 154 487 nebo 774 455 881, svanna@muvb.cz
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vašeho

telefonu

Sdílet

Fotky

Kollárova 735, 783 53 Velká Bystřice

J92G+P3 Velká Bystřice

Kollárova 735

Víc než deset let zkušeností s péčí o vás...

Kollárova 735, Velká Bystřice
www.preeta.cz

 Petra Faitová
tel.: 724 710 040

Preeta studio
Petra Faitová
724 710 040
www.preeta.cz
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KOVOŠROT    VELKÁ	BYSTŘICE
Výkup	železa,	mědi,	mosazi,	hliníku,	kabelů	s izolací	(až	
35	Kč/kg)	a		ostatního	kovového	odpadu	.	Odběr	bílého	

a	drobného	elektra																																													
Stálý		výkup		autobaterií			

		Peníze		posílány	na	účet	nebo	poštovní	poukázkou	na	
adresu	v den	výkupu

ul.	ČSA	556,	100m	od	kruhového	objezdu	vedle	dřevo	prodeje		
v plechové	hale	
									

Út	‐		Pá:		9.00	– 16.00							So:		9.00	– 12.00																					

Tel.:					723 105 222																							www.kovovb.cz
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Bystřické noviny č. 12/2021+01/2022, vychází 22. 12. 2021. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 
00299651. Tel.: 585 351 371, e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Skálová, 

Petr Nakládal, Bc. Petra Pášová. Náklad 1 500 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 20. 1. 2022. Evidenční číslo MK ČR E 12520. 
Tisk: Bystřická tiskárna. Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům.

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

přijme zdravotní sestru do hlavního pracovního 
poměru možno i na zkrácený pracovní úvazek

Požadujeme:
vzdělání – všeobecná zdravotní sestra

 /dobrý zdravotní stav / trestní bezúhonnost
Nabízíme:

mzdové ohodnocení dle platných platových tabulek 
 příspěvek z FKSP / příspěvek na stravu 

 dovolená 5 týdnů

Nástup možný ihned. 
Zájemci se mohou blíže informovat na: 

DPS sv. Anny, Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice. 
Tel. číslo 585 154 487 nebo 774 455 881, 

svanna@muvb.cz

Házená Velká Bystřice hledá správce. 
Vhodné pro aktivní důchodce nebo studenty. 

Práce převážně v odpoledních a večerních hodinách 
+ víkendy dle potřeby. 

Náplň práce: Zajištění provozu v hale, ubytovně 
a činnosti spojené s házenkářskými aktivitami. 

Pro bližší informace volejte p. Vodička 730 190 235, 
p. Jašek 606 644 704.




