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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA, VÁNOCE – SILVESTR 2022 / LEDEN 2023

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 31. 12.
Velká Bystřice 

21. 12.
Velká Bystřice

24. 12.
Velká Bystřice

25. 12.
Velká Bystřice

Přáslavice
26. 12.
Velká Bystřice

31. 12.
Velká Bystřice

Daskabát
Přáslavice
Velký Újezd

● MAREK BATORSKI: 
INTERPRETACE A KONTRASTY – VÝSTAVA OBRAZŮ
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)
● MOŘSKÉ ŽELVY – OPEN AIR VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
(Kapitulní park)

● ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
A POUŠTĚNÍ SKOŘÁPKOVÝCH LODIČEK 
(Zámecké náměstí 17:00 – 19:00)

● ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE KOSTELA
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 21:15 – 21:45)
● PŮLNOČNÍ MŠE 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele a Husův sbor 22:00 – 23:30)

● ŽIVÝ BETLÉM 
(před kostelem Stětí sv. Jana Křtitele, 17:00 – 18:00)
● ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

● ŠTĚPÁNSKÉ PLAVÁNÍ 
(přehrada, 13:00 – 14:00)
● ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
(KD Nadační, 18:00 – 21:00)

● VI. DIVADELNÍ SILVESTR 
(KD Nadační, 10:00 – 14:00)
● SILVESTROVSKÝ KONCERT 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 16:00 – 17:00)
● SILVESTROVSKÁ OSLAVA NA HŘIŠTI
● SILVESTR U RYBNÍČKA + OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI
● SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ U KAMENNÉ BOUDY NA BĚLÉ

UPOZORNĚNÍ

7. – 8. 1.
Velká Bystřice
Daskabát
7. 1.
Doloplazy
8. 1.
Přáslavice
14. – 15. 1.
Velká Bystřice
14. 1.
Přáslavice
Tršice
15. 1.
Mrsklesy
21. 1.
Velká Bystřice

Bukovany
Hlubočky
28. 1.
Velká Bystřice

Doloplazy
Přáslavice
Velký Újezd

● TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
● TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

● KOŠT SLIVOVICE

● TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA

● MEZINÁRODNÍ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V HÁZENÉ

● NOVOROČNÍ TURNAJ VE FLORBALU
● PLES SPOLKU CHOVATELŮ TRŠICE A SDH LIPŇANY

● DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NÁŠ OTEC JOSÉ

● ZIMNÍ TURNAJ V MINIHÁZENÉ 
(hala Na Letné, 9:30 – 14:40)
● MAŠKARNÍ PLES
● OBECNÍ PLES A PLES MIKROREGIONU BYSTŘIČKA

● VERNISÁŽ VÝSTAVY 
(galeriezet, 17:00 – 18:00)
● MEMORIÁL JAROSLAVA PAZDERY – TURNAJ MUŽŮ V HÁZENÉ
● PLES MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE
● HANÁCKÉ BÁL
● OBECNÍ PLES
● HASIČSKÝ PLES

dále v prosinci
Daskabát 
Velký Újezd

● VÝSTAVA BETLÉMŮ V KAPLIČCE
● VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU

Narození:
Filip Zedník, nar. 1. 10. 2022
Sofie Petrová, nar. 5. 11. 2022
Ema Dostálová, nar. 18. 11. 2022
Prokop Kolman, nar. 23. 11. 2022

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Bedřich Ochman, zem. 5. 11. 2022 ve věku 83 let
Antonie Hradilová, zem. 22. 11. 2022 ve věku 80 let
Marie Langerová, zem. 6. 12. 2022 ve věku 93 let

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

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

od 27. 12. 2022 do 1. 1. 2023 UZAVŘENY.

Firma ČEROZFRUCHT nabízí občanům 
Velké Bystřice  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).

Pokladna městského úřadu  
bude od 2. 1. do 5. 1. 2023 z technických důvodů 

uzavřena,děkujeme za pochopení.

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka 
bude v úterý 3. ledna 2023 z provozních důvodů

UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

Svoz komunálního odpadu je mimořádně 
posunut z 26. 12. na úterý 27. 12. 2022.

dále v lednu
Daskabát 
Hlubočky
Hlubočky
Přáslavice
Přáslavice
Přáslavice
Tršice

● DĚTSKÝ KARNEVAL
● DĚTSKÝ KARNEVAL ZŠ
● TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
● TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
● PLES SDHŠ
● SLIVKOŠT
● PLES SRPŠ



BYSTŘICKÉ NOVINY 12 / 2022 - 01 / 2023 Strana 3

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

o výsledcích voleb psal v minulém úvodníku Martin Seidler  
a po volbách jsem rozšířil řady vedení našeho města. A jak jsme 
se tam dostal? To musíme začít o čtyři roky zpět, kdy mě Ma-
rek Pazdera oslovil, jestli nechci „omladit“ kandidátku Sdružení  
za spokojený život. Já jsem souhlasil a v minulém volebním obdo-
bí jsem působil jako zastupitel města. Místostarostou jsem se stal 
proto, že mě práce v zastupitelstvu bavila a chtěl jsem ji posunout 
dále. Ale také jsem byl ochoten uspořádat zbytek svého volné-
ho času tak, abych měl prostor na práci pro město, což byl úkol 
nejtěžší. Moc jsem nevěděl, do čeho se pouštím a jako místosta-
rosta se mám hodně co učit. Nicméně už po několika týdnech 
práce si troufnu říci, že to bylo správné rozhodnutí. A nejen proto, 
že Marek, Martin i celý úřad pracují jako „dobře namazaný stroj“ 
a jejich přijetí bylo velmi příjemné. 

Pro ty, kteří mě neznají, dovolte abych se krátce představil. Jsem 
rodilý Bystřičák a moje rodina žije ve Velké Bystřici již několik sta-
letí. Vystudoval jsem stavební průmyslovku v Lipníku nad Beč-
vou, pak VŠB-TU Ostrava a profesně jsem geodet. Díky tomuto 
zaměření se v našem městě starám o majetkové záležitosti. Když 
mám volnou chvíli, věnuji se Skautům z Velké Bystřice a Hlubo-
ček, pobytu v přírodě a myslivosti.

Ale vraťme se zpátky k našemu městu. Ve středu 7. prosince jsme 
si všichni mohli prohlédnout rekonstruovanou přední budovu Zá-
kladní školy TGM. Tento projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci 
budovy, konkrétně rekonstrukci stropů, podlah, omítek, elektroin-
stalace, rekuperace, střechy a mnoha dalších součástí včetně vy-
bavení a dále byly dostavěny šatny a dvě nové učebny. Opravou 
přední budovy vzniklo krásné a moderní prostředí pro naše nej-
menší školáky. Jedna velká oprava je za námi, ale už plánujeme 
rekonstrukci střechy a elektrických rozvodů zadní budovy školy  
a také přístavbu mezi zadní budovou a novou budovou u Vrtůvky. 
Další z letošních investičních akcí města je oprava silnice a chod-
níků na ulici Týnecká. Oprava se chýlí ke konci a po novém roce 
bude pokračovat v ulici Loučná, kde nyní probíhá rekonstrukce 
přípojek inženýrských sítí.

Návštěvníci Kapitulního parku si jistě všimli, že v jeho zadní části 
již nestojí torzo památného topolu. V posledních měsících bylo 
pouhým okem zřetelné, že se kmen stále více naklání. Konzul-
tovali jsme stav topolu s odborníky z Agentury ochrany přírody 
a krajiny, kteří ihned po obhlídce vydali povolení k odstraně-
ní stromu. Firma, která zajišťovala kácení ani moc nekácela,  
po uvázání kmene a napnutí lan se kmen poroučel k zemi. Ko-
řeny a celá spodní část kmene byla značně prohnilá a kdykoli 
mohlo dojít k pádu stromu a ohrožení návštěvníků parku. Já si 
tento úctyhodný strom pamatuji ještě v plné síle, ale nic není věč-
né. Mohutnost o něco menších topolů můžeme stále obdivovat  
u pivovaru TVARG nebo nedaleko bystrovanského přejezdu.

Další novinkou je odstranění červených kontejnerů na nápojové 
kartony. Tento druh odpadu se nově dává do žlutých kontejnerů 
na plasty a separují se až na třídící lince svozové společnosti. 

Mikulášskou nadílku s rozsvěcováním vánočního stromečku  
a otevření kluziště již máme za sebou.  Dovolte mi, abych vás 
pozval také na nadcházející kulturní a společenské akce jako Zpí-
vání u vánočního stromu, Půlnoční mši svatou a Štěpánské kole-
dování. Pro příznivce otužování se bude konat tradiční Štěpánské 
plavání, pro milovníky divadla je připraven Divadelní silvestr a kdo 
má rád pohyb může navštívit bruslení pro veřejnost.

Každý rok si přejeme, aby byl nový rok o něco lepší, což 
při událostech posledních letech příliš nevychází. Jmé-
nem vedení města Vám přeji především pevné zdraví, 
méně shonu a spěchu. Vánoce prožijte podle svých 
představ a přání a doufejme, že ten příští rok už opravdu 
lepší bude.

Jiří Pospíšil, místostarosta  

Vlhčené odolné ubrousky, utěrky, vložky, tampony  
a další věci do WC nepatří! 

Přitom jde o odpad, který stále ve velkém množství končí 
na naší čistírně odpadních vod a k jejich zachycení nepo-
můžou ani česle a filtry. Pokud se dostanou do čistícího 
systému tak mohou způsobit poruchu či havárii čerpadel. 
Při větších deštích pak tento nezpracovatelný odpad pře-
teče a skončí v řece. Jako aktivní účastník čištění řeky 
Bystřice, které se koná každý rok v květnu mohu dosvěd-
čit, že je opravdu nechutné, kolik se ho tam nachází. 

Podstatné je uvědomit si, že tyto hygienické pomůcky by 
se po použití neměly splachovat do WC, ale dát do od-
padkových košů. Pomůžete tak chránit jak své domovní 
odpady před ucpáním, tak čistírnu odpadních vod ve Vel-
ké Bystřici a hlavně přírodu.

Prosba ke spoluobčanům

Martin Šípek 
člen zastupitelstva města Velká Bystřice
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Pojďme jednotlivé projekty trochu přiblížit. O co jde?
Přístavba školy je projekt, kterým jsme pověřili architekta Sbo-
rowitze. Jde o přístavbu, která propojí budovu měšťanky s budo-
vou na břehu Vrtůvky. Tam pan architekt navrhl krásný pavilon, 
který obě budovy vkusně propojí. Budeme čekat na vyhlášení 
nejbližší dotace.

Biotop je velké téma, které obyvatele městečka zajímá. Jak 
to vypadá s tímto projektem?
Aktuálně se projednává projektová dokumentace. Pokud budu 
velký optimista, v roce 2023 bychom mohli kopat a stavba  
se naplno rozjede v roce 2024. Nejšťastnější ale budu, když  
v roce 2023 získáme stavební povolení, protože projekt to  
úplně jednoduchý není. Voda by se totiž neměla čistit pomo-
cí kořenů rostlin, ale prostřednictvím dolomitského vápence.  
V České republice jsme první, kdo chce jít touto cestou. Bio-
bazén v takové velikosti není ani v Česku, dokonce ani v Ra-
kousku. 

Plánuje se i dostavba západního křídla zámku. Čeká se  
i tady na otevření vhodného dotačního programu? 
Máme projekt, který nabízí univerzální výstavní síň s krásným 
výhledem na zámeckou školku a do parku, rozšíření Hanác-
kého muzea a nové prostory pro knihovnu. Projekt je hotový  
a teď se pokusíme uspět v dotačním řízení. Nutno podotknout, 
že pokud by se to povedlo, všechny stavby v centru by byly 
kompletně opravené. 

Často skloňovaným slovem konce letošního roku a určitě  
i roku 2023 jsou energie. Jak je na tuto věc město připra-
veno?
Ceny elektřiny máme fixované do 31. 12. 2022, ale v rozpočtu 
příštího roku už počítáme s nárůstem cen elektrické energie.  
S cenou plynu jsme bojovali letos, protože na plyn jsme bohužel 
fixaci neměli. Samozřejmě přemýšlíme, kde uspořit jak na měs-
tě, tak na příspěvkových organizacích, sportovištích. Velkým 
tématem pro nás jsou fotovoltaické elektrárny. Chtěli bychom 
je umístit na 5 až 6 veřejných budovách. Určitě nás velmi zají-
má projekt komunitní energie, chtěli bychom využívat přebytky 
ve prospěch občanů města. Jsou to věci ale velmi náročné na 
logistiku a ani legislativa není v tuto chvíli na tak velký zájem 
připravená.

Vánoce jsou přede dveřmi. Co byste občanům popřál  
do roku 2023?
Popřál bych jim hodně štěstí, ale především zdraví! Také bych 
jim chtěl popřát, aby se jim v Bystřici dobře žilo a pokud se ještě 
vrátím k nedávným volbám, chtěl bych jim poděkovat za důvěru 
ve zvolené zastupitele. Hezké a klidné svátky! 

Marek Pazdera: 
Jsem na naše spoluobčany pyšný

Rok 2022 byl pro Velkou Bystřici plný předem daných úko-
lů i nečekaných výzev. Velká rekonstrukce základní školy 
nebo třeba pomoc válečným uprchlíkům. Ovšem ani nad-
cházející rok 2023 si malé cíle neklade. Víte například, že 
plánovaný biotop bude svou čistící technologií v České re-
publice zcela unikátní? Nejen o tom je rozhovor s Markem 
Pazderou, starostou Velké Bystřice. 

Jak se Velké Bystřici v roce 2022 vedlo?
Vždy je co zlepšovat, ale celkově vnímám rok 2022 po-
zitivně. Podařilo se nám dokončit rekonstrukci základní 
školy, což byl náš dlouhodobý úkol. Po všech peripeti-
ích, které při rekonstrukci nastaly, jsme stavbu úspěšně  
k 30. listopadu předali a od ledna by měla opět sloužit dě-
tem. To jsem považoval za největší úkol letošního roku.

Byla to i největší investiční akce letošního roku? 
Ano. Získali jsme dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a 
dotaci na energetické úspory z Operačního programu Ži-
votní prostředí. Akce přišla na 43,8 miliónů včetně DPH, 
z ministerstva místního rozvoje jsme dostali 20 miliónů  
a 3,9 miliónu z OPŽP. Jsem moc rád, že se nám to povedlo.

Rok 2020 a 2021 poznamenal Covid. Byl v tomto směru 
rok 2022 klidnější? 
V zimě ještě opatření byla, ples jsme nedělali, ale ma-
sopust už ano. Postupně se opět kulturní život probou-
zel. Znovu se ukázalo fantastické prostředí amfiteátru  
a všechny akce, které jsme dělali, se povedly. Ať už  
to byl například Hanácké Woodstock nebo Lidový rok. 
Nebylo poznat, že byla nějaká covidová pauza a za to 
jsem moc rád. V poslední době mě potěšila také reportáž  
o Velké Bystřici v Toulavé kameře České televize. Reakce 
lidí byla velmi pozitivní.  

Jenže na jaře pak přišla válka…
Ano. U nás začínaly jarní prázdniny, byl jsem právě  
v zahraničí a volal mi Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje, jestli jsme jako město schopni nějak 
pomoct. A upřímně - jsem pyšný na to, jak se Bystřice za-
chovala. V prvních dnech jsme ubytovali více než stovku 
válečných uprchlíků z Ukrajiny, poskytli jsme jim přístřeší 
hotelu Zámek. Později i bytový dům, ve kterém dodnes 
ukrajinští uprchlíci bydlí a musím říct, že se všichni perfekt-
ně začlenili. 

Uspořádali jste i sbírku. Jak dopadla?
Na to, že má naše město 3500 obyvatel, tak se vybralo 
skoro 300 000 korun. Když jsme vyhlásili materiální sbírku, 
lidé darovali tolik věcí, že po týdnu jsme museli jejich pří-
jem stopnout. To jsou věci, které vnímám velmi pozitivně a 
jsem na naše spoluobčany pyšný. Myslím si, že kdyby se 
kdokoliv do takové situace dostal, byl by velmi rád, kdyby i 
jemu taková pomoc přišla.

Co město čeká v příštím roce?
Máme rozdělaný projekt místních komunikací. Zásad-
ní je rekonstrukce silnice na Loučné. Kromě toho jsme  
v očekávání, jak nám dopadnou žádosti o dotace přede-
vším na přístavbu školy, stavbu biotopu a rozšíření západ-
ního křídla zámku. 

SVOZ ODPADŮ LEDEN 2023

Bio odpad
(úterý)

Separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

16. 1. 31. 1. 5. 1.
každé úterý 15:30 – 18:00

a každou sobotu 8:00 – 12:00
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Venkovní teploty příznivě přispěly k tomu, abychom 
mohli vytvořit kvalitní led v rekordním čase a spustit tak 
třetí prosincový den bruslení pro veřejnost.

Máme-li v bodech upozornit na několik důležitých infor-
mací, pak jsou to tyto:

►Vstup na kluziště vám bude umožněn pouze s plat-
nou vstupenkou. Vstupné bude prodáváno na jeden 
ucelený blok bruslení.
►Maximální kapacita kluziště je 50 lidí.
►Kluziště je určeno výhradně pro bruslení a lední ho-
kej. 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 dopro-
vodu dospělé bruslící 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 hokej-
kou během doby, kdy je kluziště otevřené pro ve-
řejné bruslení a bruslení pro nejmenší, vstupovat 
na led mimo dobu vyhrazenou pro bruslení, ale i další 
činnosti vymezené v provozním řádu kluziště.

Kluziště je z bezpečnostních důvodů monitorováno ka-
merovým systémem se záznamem.  Veřejnosti je rov-
něž k dispozici webová kamera, která slouží zejména  
k tomu, aby si každý mohl ověřit, zda je kluziště v pro-
vozu, případně zjistit jeho aktuální obsazenost.

Základní cena vstupného je stanovena na 80 korun pro 
osoby nad 15 let, děti zaplatí 40 korun. Vstupné vždy 
platí na jeden ucelený blok 60 až 90 minut, po jehož 
ukončení musí všichni kluziště opustit a následně bude 
probíhat úprava ledu.

Veřejnost si může celý areál pronajmout ve stanove-
ných hodinách, aktuální stav rezervací můžete sledo-
vat na webových stránkách města v sekci Kluziště.

V dopoledních hodinách si mohou areál pronajmout jak 
místní školy, tak školy z širokého okolí.

Připravena je i půjčovna bruslí, kde je v současné 
době k dispozici 35 párů bruslí všech velikostí. Půj-
čovna bruslí je v provozu pouze při bruslení veřejnosti. 

Občerstvení na Zámeckém náměstí v době provozu 
veřejného bruslení zajišťuje Hotel Zámek Velká Byst-
řice s.r.o. 

Sociální zařízení umístěné mezi náměstím a amfiteát-
rem je k dispozici.

Bystřické kluziště zahájilo třetí sezónu

(red)

Provozní doba bude průběžně upravovaná a je obecně stanovena 
od 9:00 hod. do 21:00 hod. Provoz bude omezen ve dnech 24., 25. 
a 31. 12. 2022, kdy bude ukončen již ve 14:30 hod. Obecně platí, že 
v dopoledních hodinách areál využívají školy, odpoledne veřejnost 
a večer je k dispozici pro placené pronájmy. Rozvrh hodin je zveřej-
něn na webových stránkách.

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. 

Více informací o kluzišti najdete na webu města Velká Bystřice. 
Dotazy Vám zodpoví rovněž správci kluziště, kteří budou po celou 
provozní dobu přítomni. 

Budeme vděčni i za případné náměty a připomínky, neboť víme, 
že vždy je co zlepšovat.

punčový stánek vedle kluziště

KULTURA

Pro naše občany je umožněn VSTUP ZDARMA  
na bystřické kluziště 24. prosince od 13:00 do 14:30 
hod., který tak můžete využít pro radost dětem. A když 
vám bude zima, můžete se občerstvit v punčovém do-
mečku hotelu Zámek stojícího hned vedle kluziště.
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 KINO
Velký Týnec –  LEDEN 2023

      

        6. 1. pátek         JÍZDA NA HRANĚ                                                            Produkce: Rakousko   
       18:00  hod.        Dramatický příběh ze sjezdového lyžování na                     Přístupný od 12 let      

.        109 minut          olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976.                   Vstupné Kč  50,- 
                                 

                                                 
       13.1. pátek        ŘEKA                                                                                    Produkce: Austrálie          
      18:00 hod.         Řeky jako úžasný sochař vytvarovaly Zemi do podoby          Přístupný     
      75 minut            jakou známe. Ohladily hory, vyhloubily údolí a vytvořily   Vstupné Kč 50,-                
                                 úrodné pláně, které pak ozdobily svými meandry.   

     20. 1. pátek          NEJVĚTŠÍ DAR                                                                 Produkce: Česko
      18:00 hod.           Pohádka  je doslova a do písmene boží.  Osudy                  Přístupný 
      93 minut              svérázných obyvatel malé valašské vísky se v ní  totiž        Vstupné Kč 50,-               
                                   protnou s prastarými slovanskými bohy. 
                                     

      27. 1.  pátek        VÁNOČNÍ PŘÍBĚH                                                           Produkce: Česko
      18:00 hod           Originální snímek plný nečekaných situací, emocí,             Přístupný         
      123 minut            dojemných chvil, ale i zábavy.                                      Vstupné Kč 50,-
                                                                                    

                       Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. 

ZÁJEMCI O VSTUPENKY Z VELKÉ BYSTŘICE  SE MOHOU PŘIHLÁSIT
DO PÁTKU 6. 1. 2023  NA E-MAIL: INFO@MASBYSTRICKA.CZ
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od 17 hod.

Pouštení lodicek
po mlýnském náhonu

ˇ ˇ

od 18 hod.

streda 21. prosinceˇ

Předprodej vstupenek a rezervace 
míst od 9. ledna 2023 v Kulturním  

a informačním centru Velká Bystřice, 
tel.: 734 236 502.

Město Velká Bystřice Vás zve

do Hotelu Zámek Velká Bystřice na

Městský 
ples

K tanci a poslechu Vám zahraje 
skupina Jamrs a cimbálová muzika.

V průběhu večera se můžete těšit na 
bohatý program zakončený tombolou.

Vstupné: 150,- Kč

28. ledna 2023 
od 20.00 hodin
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Knižní novinky na měsíc prosinec:

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

Nová provozní doba knihovny:
úterý 12:15 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 10:00 a 12:15 - 17:00 hod.

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE

Tacuja Endó  -Spy x Family
Každý máme svou skrytou stránku, kte-
rou nechceme ukázat ostatním. Ani přáte-
lům, ani milencům, ani rodině. Za úsměvy  
a přetvářkou skrýváme, co si myslíme  
a kým doopravdy jsme. Jen díky tomu na 
světě přetrvává křehký mír.Špion mnoha tvá-
ří Soumrak patří mezi špičku ve svém oboru. 
Za svou kariéru zažil mnoho nebezpečných 
misí, nyní před ním však stojí ta nejzákeř-
nější ze všech – musí se oženit a pořídit si 
dítě, aby zachránil svět! Aby pronikl na elitní

Kateřina Tučková – Bílá voda
Dlouho očekávaný přelomový román  
o ženách, víře a zlu.Takto poeticky se jmenu-
je pustá vesnice skrytá ve stínu pohraničních 
hor, kam kdysi přicházely zástupy poutníků 
vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny 
Marie. Právě sem o několik století pozdě-
ji přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu skryla 
před svou minulostí, která ji přivedla na po-
kraj sebevraždy. Namísto kláštera s počet-
nou řeholní komunitou tu však najde pouze 
několik řádových sester, vedených svéráznou 
řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody 

Michaela Klevisová – Dům na samotě
Výtvarnice Nela po rozchodu s přítelem zůstala 
sama ve starém mlýně, který původně s part-
nerem chtěli zrekonstruovat. V téže době bylo 
v nedalekém lese nalezeno tělo mladé dívky, 
ucházející se o práci v místních dostihových 
stájích. Při vyšetřování vyjde najevo, že oběť 
byla naposledy spatřena s bývalým Neliným 
přítelem. Dvě podobně provedené vraždy se 
nedávno staly v Praze, a tak není divu, že 
dosud poklidnou středočeskou vesnicí začne 
obcházet strach. Přesunul se sem z hlavního 
města sériový vrah? A kdo v noci chodí okolo 
mlýna, jako by tu něco hledal?

Robert Brynza – Kanibal z Nine Elms
Před patnácti lety byla Kate Marshallová 
vycházející hvězdou londýnské policie. 
Dokázala vyřešit sledovaný případ nebez-
pečného a krutého sériového vraha s při-
léhavou přezdívkou Kanibal z Nine Elms,  
i když přitom sama málem zemřela.
Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží 
se vést poklidný život, když se minulost 
začne vracet. E-mail s žádostí o pomoc 
ji vtáhne zase do právě probíhajícího vy-
šetřování vražd mladých dívek, nebez-
pečného případu, který před patnácti lety 
vyřešila.Vrah napodobitel chce dokončit 
započatou práci…

Adler Olsen – Chlorid Sodný
Carl Mørck se vrací s již devátým pří-
padem. 
Šéf oddělení vražd Marcus Jacobsen 
se setkává se svým nejlepším vy-
šetřovatelem Carlem nad případem, 
který na něj hluboce zapůsobil. Za-
městnancům oddělení Q začne růst 
pod rukama nepříjemná spleť přípa-
dů. Poté co se oddělení Q ponoří do 
vyšetřování úmrtí výrazných osob-
ností, která byla zatím považována  
za sebevraždy nebo neštěstí, odhalí 
v nich daleko horší vzorec jednání a 
vše nasvědčuje tomu, že zanedlouho

Kristýna Trpková - Vesnice
V polích nedaleko obce Lipová jsou objeveny 
lidské ostatky. S největší pravděpodobností 
patří jednomu z pohřešovaných dětí, které 
zde během uplynulých let beze stopy zmize-
ly. Nejenže vše nasvědčuje tomu, že chlapec 
byl dlouhé roky vězněn někde bez přístupu na 
denní světlo, dokonce se zdá, že se i navzdo-
ry rozsáhlému pátrání a nejrůznějším hypoté-
zám policistů vesnici nikdy neopustil. Krimi-
nální komisařka Laura Linhartová a její kolega 
Adam Beneš znovu otevírají dávno odložený 
případ a pouštějí se do dalšího napínavého 
vyšetřování. Je možné, že se pachatel ukrývá 
mezi zdejšími obyvateli?

o poslední zářijové noci roku 1950, kdy komunistický režim zo-
sobněný démonickým páterem Plojharem odvlekl v rámci Akce 
Ř všechny řádové sestry do sběrných klášterů. Mladičká Evarista 
tehdy dostala na výběr: vrátit se do civilního života, nebo s ostatní-
mi sdílet jejich příští osud.

Petra Štarková – Největší nemehlo pod slun-
cem
Bára nejezdí na kole, špatně kreslí, neumí pla-
vat ani lyžovat a každou chvíli zakopne. Křehké 
sklenice jsou u ní ve velkém nebezpečí: vět-
šinou je rozlije, dřív než s nimi dojde ke stolu. 
Bára má dyspraxii, a to znamená, že za svou 
nešikovnost nemůže. Všichni její kamarádi jez-
dí na kole nebo na skateboardu, zatímco ona

pořád jen na koloběžce. Vidí, že druzí kreslí nádherné obrázky, jen 
ten její vypadá i přes veškerou snahu pořád jako čmáranice. Co se 
stane, když se dívka najednou musí postarat o dědečka, chalupu, 
zahradu a všechno ostatní? Může to devítiletá holka, která se bojí, 
že všechno pokazí, přeci jen zvládnout?

akademii a dostal se ke svému cíli, musí si tento samotář najít 
manželku a dítě, s nimiž by vytvořil naprosto obyčejnou a nená-
padnou rodinu. Jenže co se stane, když se ze zdánlivě křehké 
ženy vyklube vražedkyně a z dcery telepatka? Dobrodružství ne-
tradiční rodinky začíná!

zemře další člověk. Aby zabránili kruté smrti, pustí se v obtížné 
době proticovidových opatření do boje o čas. Jenže mezitím se 
z Carlovy minulosti jako had, který konečně zavětřil svou kořist, 
vynoří docela jiný případ.

A tak se i Kate musí vrátit k vyšetřování, aby případ sériového 
vraha dokončila.



BYSTŘICKÉ NOVINY 12 / 2022 - 01 / 2023 Strana 9

TRÍKRÁLOVÁ 
KOLEDA 2023
Velká Bystřice 7. a 8. ledna

Marie Plesková 737 311 844

ˇ

Začněme rok 
dobrým skutkem...
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Milí fanoušci Hanáckyho Woodstocku! Podařilo se 
nám dát dohromady kompletní program Hanáckyho 
Woodstocku 2023. 

Můžete si zakoupit vstupenky v předprodeji třeba jako 
vánoční dárek . 

Předprodej probíhá v Kulturním a informačním centru 
Velká Bystřice a v IC Olomouc za cenu first time 350 
Kč do 31. 12. 2022.

TRAdiční
silvestrovský

koncert
T R A G E D I A  F I S  M O L L  ( U M Í M E  Z P Í V A T  I  V  D U R )

B E N E D I K T A  A  S Á R A  ( L I D O V Á  P Í S EŇ  A  C I M B Á L )

O N DŘE J  L ÍŇA  ( V Á N OČN Í  Z A S T A V E N Í )

 

3 1 .  P R O S I N C E  2 0 2 2  •  1 6 : 0 0

K O S T E L  S TĚT Í  S V .  J A N A  KŘT I T E L E

V E L K Á  B Y S TŘ I C E

ČA S ,  K D Y  S E  D U Š E  O T E V Í R Á  P O E Z I I  A  S R D C E  S E  P L N Í

R A D O S T Í  A  V DĚČN O S T Í

Hanácký mužský sbor Rovina ve spolupráci 
s Ministerstvem obrany České republiky uvádí 
koncert Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ

Jiří Slavík

Hudební cyklus 
vyprávějící příběh narození 

Ježíše Krista a lidových Vánoc

VUSONDRAS.CZ

středa 28. prosince 2022 
v 19 hodin 
bazilika Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku u Olomouce

Vstupné 250 Kč / 100 Kč

Předprodej na smsticket.cz

www.bit.ly/ondras-rovina

MINISTERSTVO OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY

za finanční podpory mediální partneři

W

O
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ŠKOLA

Masarykova základní škola ve Velké Bystřici prošla v letošním roce nároč-
nou rekonstrukcí. Nahlédnout do nově opravených prostor mohli všichni zá-
jemci v úterý 6. prosince. Tehdy se tam totiž konal Den otevřených dveří. 
„Školu jsme otevřeli odpoledne jen na několik hodin a zájem byl velký. Přišli 
se podívat rodiče s dětmi, i jejich prarodiče a bývalí žáci školy.  Ohlasy byly 
milé,“ řekla ředitelka školy Jana Raková. 

Připomněla, že obnovou prošla přední budova, do které se už během pro-
since s velkou radostí stěhovali, a nechyběly ani další provozní opravy, jako 
je například zateplování tělocvičny a přilehlého kabinetu. V lednu se tak 
škola vrátí do běžného režimu. 

Masarykova škola se po obnově otevřela 
veřejnosti. V roce 2023 bude slavit.

Ovšem nejen startem v opravených prostorách bude rok 2023 pro bystřickou 
základní školu výjimečný. Čeká ji totiž nejedno kulaté jubileum. „Budeme 
slavit 150. výročí založení školy, tedy postavení přední budovy, která se re-
konstruovala. Současně si připomene 90. výročí postavení zadní budovy,  
a letos je to přesně 40 let od postavení poslední nové budovy. V září bychom 
proto chtěli udělat velký den otevřených dveří, na který chceme pozvat širo-
kou veřejnost. V lednu se tak škola vrátí do běžného režimu.“ dodala Jana 
Raková.



Under the same blue sky – Projekt Erasmus+ 
KA229

Od září 2019 do srpna 2022 jsme uskutečnili projekt 
spolupráce šesti evropských škol. Našimi partnery 
byla Litva, Turecko, Portugalsko, Rumunsko a Řec-
ko. Společná práce se týkala vesmíru a astronomie. 
Zkoumali jsme, jak se astronomie promítá do dal-
ších oblastí jako literatura, technologie, architektu-
ra… Žáci se zdokonalili v angličtině, prezentování 
informací a spolupráci, navštívili Litvu, Řecko, Por-
tugalsko a Rumunsko, letos na jaře jsme velkou de-
legaci hostili u nás. 

Učme se od evropských partnerů – Projekt Eras-
mus+ KA1

V rámci Klíčové akce 1 jsme se zapojili do profesní-
ho rozvoje pedagogů. Ve spolupráci s partnerskou 
školou na okraji Istanbulu pracujeme na možnostech 
propojení výuky některých předmětů s angličtinou. 

Integrace žáků s odlišným mateřským jazykem – 
Projekt Erasmus+ KA1

V letošním školním roce začínáme realizovat projekt 
k efektivnímu začlenění cizinců do běžného chodu 
naší školy. Společně s partnerskou školou se učíme 
používat vhodné technologie a tvoříme materiály, 
které využíváme v hodinách. Protože se téma týká 
osvojování jazyka, lze tyto materiály využít v hodi-
nách angličtiny. 

Akreditace v projektech Erasmus+

V letošním roce jsme získali akreditaci v projektech 
Erasmus+, což nám umožní až do roku 2027 vyslat 
každý rok dvě malé skupiny žáků 8. a 9. tříd do dvou 
různých zahraničních škol na týdenní pobyt. Žáci 
budou sledovat výuku a společně pracovat na vy-
braných tématech. V rámci akreditace by také každý 
rok měli vycestovat do zahraničí nejméně 2 učitelé, 
sledovat výuku svého předmětu a navázat spoluprá-
ci s kolegy v zahraničí. 

Projekty Erasmus+ v naší škole

Mgr. Libuše Sandrová
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Masarykova základní škola ve Velké Bystřici uspořádala Halloween-
skou soutěž o NEJSTRRRAŠIDELNĚJŠÍ třídu. Soutěžilo se podle 
scénáře žákovské rady, v režii Terezy Šperkové a Anny Škurkové.

Pravidla byla předem dána. Žáci přišli do školy strrrašidelně oděni, 
přikrášleni, dozdobeni a naladěni. Výuku nikdo nezanedbal ani na 
chviličku. Místo žáků však do lavic zasedli vampýři, čarodějové, víly a 
další nadpřirozené bytosti. Každá třída si vymyslela svůj pravý hallo-
weenský název a třídní učitelé (také z říše duchů) vyfotili své strrra-
šidelné svěřence.

Fotografie byly po dobu jednoho týdne vystaveny na nástěnce žá-
kovské rady a proběhlo velké hlasování o nejstrrrašidelnější třídu  
s nejlepším názvem. Bylo z čeho vybírat. Soutěžili mezi sebou: Ukra-
dené duše, Démoni, Příšerky z béčka-hrůzostrašná smečka, Bloo-
dy, Classroom, Lebroňáci z Wishe, 2.AAAAAA, Jamalovci, Mramor  
na hrobě, Příšerky, Černí dědci a černé babky, Muži v černém, Babo-
meni, Scary class, Scary monkies, Taťkovi otroci a další strašidelné 
týmy.

A komu byste dali hlas Vy?

Halloween

Z říše duchů Vás zdraví strašidelníci Masarykovy ZŠ, 
žákovská rada a Eva Poděbradová

2.A

1.A
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Příšerky z 5.B

Halloween 6.C - Jamalovci

Funus 8.C Foto

Rada smrti - 7.B

černí dědci a černé babky - 4.b

8.B



Letošní podzim se předvedl v plné síle, listí na stro-
mech se lesklo ve všech barvách a ráno i večer nás 
překvapilo mlhavé počasí. Čas se změnil z letního 
na zimní a pro naši školku to byl impuls k oblíbené 
akci zvané Dýňování. Dopolední program ve škol-
ce děti tráví v hrůzostrašných maskách a povídají si  
o Dušičkách. Večer, když se školka uzavírá, slunce 
už je dávno za kopcem, se postupně každý den na 
zahradě scházeli rodiče s dětmi ze všech tříd a vy-
řezávali dýně. Každým rokem jsou tykve dokonalejší  
a propracovanější. Zdobí nám čarokrásně cestičky 
na zahradě. 

Děti byly letos statečné a skoro všechny se zúčast-
nily stezky odvahy, kde mohly potkat kostlivce, čaro-
dějnice, netopýry i pavouky. Kdo prolezl pavučinou  
a odpověděl na určené otázky, získal sladkou pa-
voučí odměnu. Nesměly chybět ani svítící náramky!  
A rodiče se zatím zabavili u ohně, kde dětem připra-
vili báječné pohoštění. Sušenky ve tvaru dýní, per-
níčky s podzimními motivy, krvavé prsty s mandlemi  
i netopýří listové šneky. Domů nás zahnala až zima  
a únava z příjemně stráveného večera.

Dýňování v Zámecké školce

Bc. Michaela Davidová
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Autor fotografií: Michaela Davidová  
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Adventní období, vánoční čas, těšení se na Ježíška. Ráno vstá-
váme do tmy, den je krátký a my odpočítáváme dny do Vánoc po-
mocí adventního kalendáře. Abychom se ještě více naladili, v Zá-
mecké školce se jako každý rok uskutečnila akce zvaná Vánoční 
jarmark. Lidé se tu sešli, aby nasáli vánoční atmosféru, potkali 
se se svými přáteli. Hned u brány je lákal voňavý punč, který si 
mohli vychutnat venku u ohně. K zakoupení viselo u brány jmelí, 
symbol Vánoc, který by měl být darovaný a zavěšený po celý rok 
na dveřích. V prostorách školky vyrostlo tržiště, plné barevných 
stánků se svícny, ozdobami, šperky, oblečením a dekoracemi. 
Nechyběla dětmi oblíbená tombola, malování na obličej, zdobení 
perníčků a chutný párek v rohlíku! Výbornou kávu si hosté vy-
chutnali v nádherně připravené klidné kavárně. A co by to bylo  
za Vánoce bez dobrých skutků? Každý je mohl naplnit charitativ-
ní koupí vánoční hvězdy pro dětské onkologické oddělení FN v 
Olomouci. Všem lidem přejeme krásné Vánoce a zdraví po celý 
rok!

Vánoční jarmark v MŠ

Michaela Davidová

Autor fotografií: Markéta Sedlářová
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Trochu jsme se báli a hodně těšili, když jsme v pondělí 
30. října nastupovali do autobusu a odjížděli až do pát-
ku mimo domov. Pro některé to byla zkouška odvahy,  
ve které obstáli, někteří neměli čas o tom přemýšlet, pro-
tože pořád bylo co dělat. Sluňákovští lektoři nás provázeli 
programem Zelený ostrov, zkusili jsme si vyrobit sopku, 
která tam kdysi vybuchla, pak jsme zjišťovali, co dokážou 
semínka, poznávali jsme rostliny, lovili vodní živočichy, 
hráli spoustu her. Pěší výlet nás zavedl na loveckou cha-
tu, opékali jsme buřty, vyráběli vlastní těsto a pekli z něho 
na ohni hady, plavili se v raftech na rybníku. Ulovit bob-
říka odvahy, vydat se potmě do veliké lodi, kterou střežili 
dva draci, to už chtělo překonat sám sebe. Prověřili jsme, 
jaké máme mezi sebou vztahy, možná i ponorka se občas 
objevila. Škola v přírodě, to je prostě výzva, a kdo ji zvlá-
dl, určitě na ni bude celý život rád vzpomínat.

Škola v přírodě 3. A, 3. B – Sluňákov

Hana Londová
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Dát použitým věcem druhou šanci, udělat si navzájem radost, strávit 
společně čas, navázat nové kontakty, to všechno jsme zažili v sobo-
tu 12. listopadu při už druhém SWAPu v sokolovně ve Velké Bystřici.
 
Co je to vlastně SWAP?
Je to anglické slovo používané pro vzájemnou výměnu věcí, ať už 
oblečení, nebo něčeho jiného. Cílem SWAPu je dát příležitost k dal-
šímu využití věcem, které už nepotřebujeme a někomu druhému 
naopak udělají radost. V našem případě to bylo oblečení pro děti  
i dospělé, kabelky, knížky, bižuterie a hračky. Vše v takovém stavu, 
ve kterém bychom je sami rádi dostali.
 
Vstupné na tuto akci bylo 100 korun za osobu a za tuto částku si 
mohli všichni odnést tolik věcí, kolik unesli. A že se to většině po-
vedlo! Protože hlavní organizátorky jsou cvičitelky v Sokole, celý 
výtěžek ze vstupného byl určen pro děti, které navštěvují cvičení  
v Sokole a děti se můžou těšit na odměny a balíčky, třeba na Miku-
láše. Podařilo se nám shromáždit celkem přes 7 tis. Kč, za což moc 
děkujeme!
 
Na SWAPu to žilo:
►sokolovnou voněla káva a domácí pečené dobroty a byla možnost 
si při nich popovídat v malé kavárně
► zažili jsme pána, který donesl čtyři pytle hraček, které vytřídil při 
úklidu pokojíčku svých dcer
► jedna paní donesla dva vozíčky knížek
► nastávající maminky si odnesly hezké oblečení a fusaky pro mi-
minka 
►dospělí a děti si obměnili šatník novou halenkou, svetrem, bun-
dou, tričkem nebo kalhoty
► děti si pohrály v připraveném hracím koutku a odnesly si hezkého 
plyšáčka  
a událo se toho mnoho dalšího
 
V rámci SWAPu jsme chtěli dát také prostor místním šikovným ma-
minkám, které rády tvoří. 
K zakoupení byly krásné softshelové kalhoty a rukavice na vaře-
ní od Petry Juřenové z Velké Bystřice, umíchat si svou vlastní vůni  
a přispět na hendikepovaného chlapečka Patrika bylo možné díky 
Petře Ochmannové z Mrskles. Další maminka z Velké Bystřice, Eva 
Jungová, nabízela výborné domácí marmelády a povidla. 
 
Moc děkujeme všem, kteří se SWAPu zúčastnili, ať už přinesli věci, 
nebo si nějaké odnesli. Věříme, že budou dělat radost. Věci, které 
na SWAPu zbyly, jsme odvezli do Charity do Olomouce, kde najdou 
také určitě své majitele. 
 
Velký díky také patří všem, kteří se na organizaci akce podíle-
li, všechno nachystali, pověsili a následně zase sbalili. Bez nich 
by celá akce neproběhla  tak hladce. Speciální poděkování patří 
Orlu Velká Bystřice, která nám ochotně zapůjčila stojany a věšáky  
na oblečení a paní Ivě Tajmrové z Velké Bystřice, která nám pomohla  
s chystáním, balením a zajistila svoz zbylých věcí do Charity. 
 
Podle kladných zpětných reakcí, které se k nám ať už přímo na mís-
tě nebo následně dostaly, usuzujeme, že akce měla úspěch a že má 
cenu SWAP opět zorganizovat. Takže už teď můžete shromažďovat 
věci na příští rok na některý jarní termín, o kterém vás budeme včas 
informovat.

Podzimní SWAP aneb Výměnný bazárek 

Za organizátory
Jarka Pechová a Eva Jungová
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Na půlnoční mši vás od 21:15 do 21:45 doprovodí
štědrovečení vytrubování z věže kostela

 ŘK FARNOST A OREL VELKÁ BYSTŘICE 

ZVE VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE NA  

ŽIVÝ BETLÉM 

25. PROSINCE 2022 v 17 hod.
před farním kostelem Stětí 

sv. Jana Křtitele
Narozený Ježíšek v prostých jesličkách, Maria, 

Josef, pastýři a zvířátka, vánoční koledy. 
Betlémský obraz ožívá u kostela

Pozvání náboženské obce Církve 
československé husitské ve Velké Bystřici

Sestry a bratři, prožijte s námi čas vánoční.

Srdečně vás zveme na společné prožití 
bohoslužeb v čase vánočním

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

slavnost světla za doprovodu houslí, 
kontrabasu a varhana poté společné 

zpívání koled s lesním rohem a varhanami

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

Přejeme vám, ať světlo a požehnáni 
vánoční noci prozáří váš život a zůstává s 

vámi po celý nový rok 2023.

Za náboženskou obec:
Hanka Šebíková, duchovní

Ladislav Voráč, předseda RS
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Příběh Ježíšova narození obyčejně odpočívá po většinu roku v knihov-
ničce. V prosinci ho vytáhneme, necháme na pár týdnů zazářit, načež ho 
krátce po Vánocích opět odložíme na jedenáct měsíců stranou. 

Tento úžasný příběh nám ovšem má co říct každý den našeho života. Je 
to poselství naděje, jež zvěstuje, že Bůh nikdy nezapomíná na své sliby  
a plní je v dokonale zvolený čas. Říká nám, že Bůh si vybírá obyčejné lidi, 
kteří ho milují, aby pro jeho království vykonali mimořádné věci. Nabádá 
nás, abychom věřili, že Bůh v nás dokáže způsobit zrození něčeho veli-
kého, ačkoli dobře víme, že sami bychom to nikdy nezvládli. Ujišťuje nás, 
že u Boha není nic nemožného. Připomíná nám, že nás Bůh tolik miloval, 
že poslal svého Syna, část sebe sama, aby s námi byl jako světlo v naší 
temnotě, jako naděje uprostřed naší beznaděje, aby nás přivedl na cestu, 
která je v souladu s jeho vůlí. Dovolím si tedy tvrdit, že je to příběh pří-
hodný pro všechna roční období. (Stormie Omartianová, Vánoční zázrak)

Bratři a sestry kéž nám Vánoční svátky připomínají, jak vzácný a krás-
ný je lidský život i přes všechny překážky, které aktuálně ovlivňují život.  
Křesťané věří, že se v Ježíši Kristu sám Bůh stal člověkem. O Vánocích 
nejsou nejdůležitější dárky, sníh či krásná světýlka na stromečku. Nejsou 
nejdůležitější nákupy, chutné jídlo a příjemná atmosféra. To všechno na-
stane samo, když si budeme přát alespoň trochu lidské lásky, bez které 
je náš svět smutný a prázdný. Přejme si především abychom zažili Boží 
dotyk a důvěru, že život i skrze naši slabou lidskou víru má světlo a bu-
doucnost. O Vánocích chtějme v sobě odhalit dobro, které do nás vložil 
Bůh při našem stvoření. K tomu nás volá Ježíšek, který je pro nás největ-
ším darem sám o sobě. 

Prosím přijměte pozvání na půlnoční mši svatou, která se uskuteční  
24. prosince ve 22 hodin v našem farním kostele. Jste také srdečně 
zvaní s dětmi na představení živého betléma v podání místních farníků  
25. prosince v 17 hodin u kostela. Všichni jste srdečně zváni. 

Bratři a sestry každému přeji krásné a pokojné prožití letošních vánoč-
ních svátků.

P říběh Ježíšova narození oprášený 
jen o Vánocích ?

Tomasz Žurek
farář Římskokatolické farnosti Velká Bystřice

Přeji nám všem v době vánoční hodně radosti  
i když si myslíme, že k ní není příliš důvodů, také 
humoru, protože je to koření života a konec kon-
ců i Pán Bůh má velký smysl pro humor, zdra-
vého ducha i tělo, toleranci a Boží přítomnost  
a požehnání ve všem,  co nás čeká v nastáva-
jícím roce 2023.

Vánoční přání

Hanka Šebíková
farářka CČSH

HASIČSKÉ OKÉNKO

Celkem ke 117 událostem vyjížděli v roce 2022 dobrovolní hasiči z Velké 
Bystřice. Podle Kamila Šperky, velitele JSDH Velká Bystřice, šlo o jeden  
z nejnáročnějších roků v historii jednotky. „Typickým příkladem je rychlo-
varná konvice, která nevypne topnou spirálu přesto, že by měla. Zdrojem 
požáru se velmi často stávají nabíječky všeho druhu, obzvláště pak nabí-
ječky různých hraček, speciálně těch neznačkových a „podezřele levných“, 
“popisuje Kamil Šperka a přidává, že bychom v době Vánoc rozhodně ne-
zapomněli zapomínat hlídat svíčky na adventních věncích a svíčky vůbec. 
„Kamarád po zapálení velké svíčky s avizovanou dobou hoření asi třicet 
hodin odešel z pokoje. Když se po pěti minutách vrátil, svíčka byla roz-
teklá po celém stole a na něm oheň. Pak už jde o vteřiny nebo jednotky 
minut, kdy už nelze vlastními silami dostat požár pod kontrolu. Hořící svíčky  
na vánoční stromek si dává jen dobrodruh. Pokud se vznítí vánoční stro-
mek, je to záležitost asi tří minut, než se požár rozšíří na celý pokoj,“ upo-
zorňuje. 

Dobrovolní hasiči: 
rok 2022 patřil k těm nejnáročnějším v historii

Velkobystřičtí hasiči asistovali také u několika 
lesních požárů, přičemž jejich původcem byl  
s největší pravděpodobností člověk, který od-
hodil nedopalek cigarety. „Není nic jednodušší-
ho než se důkladně přesvědčit o uhašení ne-
dopalku. Nicméně potřebu kouřit v lese raději 
rozvádět nebudu,“ zamýšlí se Kamil Šperka  
a přidává, že se jim nevyhnuly ani dopravní 
nehody. Nejčastější příčinou je používání te-
lefonů za volantem, nervozita, stres, ale taky 
bezohlednost, a to i vůči vozidlům IZS se za-
pnutým zvukovým a světelným výstražným za-
řízením. „To mě zaskočilo nejvíce. Pokud vidíte 
vozidlo hasičů, zdravotníků nebo policie, které 
potřebuje projet, popřemýšlejte, jak ideálně dát 
najevo řidiči tohoto vozu, jaké máte úmysly  
a jak mu chcete usnadnit průjezd nebo předje-
tí. Pro plynulost i bezpečí všech je to mnohem 
efektivnější, než když okamžitě zastavíte,“ radí 
velitel JSDH. 

Dům pokojného stáří sv. Anny 
Velká Bystřice

 přijme pracovnici / pracovníka 
na úklid 

jako brigádu na zástup a výpomoc v době 
čerpání  dovolených a nemocí.

Zájemci se mohou kontaktovat 
na telefonních číslech:

774 455 881
602 760 821 

nebo 
e-mail: lakomy@muvb.cz
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Současně upozorňuje na jeden smutný nárůst. „Jde o počet 
zásahů vyžadujících použití automatického defibrilátoru, tedy 
AED. Možná bych tady apeloval na všímavost nás všech.  
Ne každý, kdo se svíjí v křeči nebo leží na ulici, musí být pod 
vlivem alkoholu či drog. Může jít o epileptický či jiný záchvat, 
možná o mozkovou příhodu. V takových případech je prvotní 
pomoc to, že zavoláte na 112 a oznámíte operátorovi všechny 
okolnosti, které znáte. Nebojte se to udělat,“ zdůrazňuje Kamil 
Šperka.

Na závěr by ale chtěl poděkovat. „Za to, že věříte, že hasiči 
nejen z Velké Bystřice jsou tu proto, aby pomohli v jakékoliv 
situaci. Že má smysl dobrovolné hasiče podporovat a že nás 
uznáváte. Přeji všem do Nového roku 2023 hlavně spoustu 
zdraví. Na tom stojí celý náš život,“ říká a doplňuje. „Zkus-
me v lidech vzbuzovat spíše pozitivní nálady. Potkávejme se  
u společných akcí rodinných, kamarádských nebo pořáda-
ných místními spolky v amfiteátru, kulturním domě, v hotelu 
Zámek a veselme se, jak to jen půjde.  Buďme na sebe hod-
ní, buďme sami sebou, nerozčilujme se a užívejme si života  
v klidu, protože všichni víme, jak čas letí. Štěstí přát netřeba, 
protože štěstí jsme dostali do vínku tím, že jsme se narodili  
v České republice a můžeme žít v naší krásné Velké Bystřici,“ 
doplňuje Kamil Šperka.
 
Základní skladba událostí je podle statistik následující:
požár: 47 událostí
technická pomoc: 25 událostí
dopravní nehoda silniční: 23 událostí

Zbytek jsou úniky nebezpečných látek, ostatní pomoc atd.

foto: archiv JSDH Velká Bystřice
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FOTOSERIÁL
...SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI 12. listopadu, foto Petr Palarčík
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...SV. MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 5. prosince, foto Petr Palarčík
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SPORT

Od 17. do 20. listopadu měli návštěvníci finále mezinárodních seriálo-
vých parkurových závodů Global Champions Prague playoffs možnost 
zhlédnout kromě nejlepších světových  jezdců a jejich koní, také děti  
a poníky z Velké Bystřice.

Děvčátka měla možnost se ukázat v rámci doprovodného programu. S po-
těšením jsme přijali pozvání, aby prezentovala a předvedla ukázku divácky 
velmi oblíbené disciplíny překážkového dostihu shetlandských poníků. Tyto 
dostihy jsou atraktivním zpestřením většiny dostihových dnů na našich zá-
vodištích. Z naší stáje jelo na exhibici pět poníků. Jejich tři jezdkyně byly  
z Velké Bystřice: Danuška Semerádová, Eliška Pajerová, Luci Chmelarová  
a dvě přespolní: Andrejka Petříková a Natálka Mezsarosová.

Ve stejném složení běhaly dostihy celou sezónu, dalo by se tedy očekávat, že 
koně i děti měli natrénováno, ale nebylo tomu tak. Dostih v hale měli absolvo-
vat jak poníci, tak i děti poprvé a s blížícím se závěrem sezóny se na něj všich-
ni poctivě připravovali. Součástí této přípravy bylo také dojíždění na trénink  
do jezdecké haly, aby si děti i poníci zvykli na uzavřený prostor.

Do Prahy jsme vyrazili den předem, protože tréninky před samotnou soutěží 
byly přísně rozepsány tak, aby si všichni soutěžící mohli vyzkoušet nové pro-
středí. Atmosféra byla nepopsatelná. Při prvním tréninku v samotné O2 aréně 
a zkoušce naostro i s kamerami a moderátorem, se Danušce vedraly slzičky 
štěstí do očí. Napětí a nervozita se před první show zvyšovala také proto, že 
hluk ve vyprodané aréně se nedá srovnat s hlukem z tribuny na dostihových 
závodištích. Největším postrachem pro nás byli diváci. Báli jsme se jejich prv-
ního potlesku a doufali jsme, že to poníky moc nevyleká. Zároveň jsme měli 
zdravé sebevědomí, protože jsme byli spokojeni s výsledky tréninků doma. 

S těmito pocity jsme vstoupili do kotle vyprodané O2 arény. Byl to neuvěřitel-
ný zážitek. Diváci buráceli a obrovským potleskem byly děti odměněny již při 
vstupu do arény. Poníkům to vůbec nevadilo, takže jsme si všichni oddechli.

Samotný dostih pod záštitou Shetland pony race team CZ zvládli naši svěřenci 
bravurně. Vše bylo tak, jak jsme si všichni přáli a všichni projeli v pořádku cí-
lem. Byli jsme nadšení a pyšní na naše děti i poníky. Největší odměnou nám, 
maminkám, pak byly rozzářené tvářičky našich šťastných holčiček. Právem 
si užívaly zasloužený a nekončící potlesk diváků.  Druhý den byl podobný, 
jen pořadí koní v cíli si prohodili. A slzičky štěstí v očích měla tentokrát Luci. 
Radost všech dětí opět nebrala konce, byly celebritami dne. Byli jsme rádi, že 
všechno zvládli, protože poslední den byli poníci už unavení. Museli se poprat 
kromě dlouhého cestování, také třeba s vytápěnými stájemi, prostředím pro 
ně nejméně vhodným, na které nejsou zvyklí.

Celá tato akce byla spojená s krásnými zážitky, které v nás rezonovaly ještě 
několik týdnů a na to budeme všichni rádi a dlouho vzpomínat.

Velké poděkování od nás všech patří hlavně obětavé Vendule Hořínkové, tre-
nérce a majitelce Stáje UNICORN z.s., trenérce Ing. Evě Petříkové (ta kromě 
našich poníků trénovala i třetího koně na Velké pardubické) a v neposlední 
řadě také organizátorce celé akce paní Renatě Markové ze Shetland pony 
race team CZ. 

Pro zajímavost bych ještě ráda uvedla, že ve Velké Británii mají dostihy shet-
landských poníků dlouholetou tradici a jsou velmi oblíbené. Byly vždy pod 
záštitou jejího veličenstva královny Alžběty II., která svůj tým celoročně pod-
porovala.

Už se těšíme na další akci v Brně, kde se uskuteční veletrh Animal tech.  
V dubnu tam budeme opět reprezentovat shetlandské poníky a naše město.

Velký adrenalin v malém balení aneb poníci 
z Velké Bystřice v O2 aréně

Ludmila Chmelar

O2 Eliska Gioia

Luci O2

O2 Danuska Lily
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Tradiční předvánoční akademií ožila v 10. prosince odpo-
ledne bystřická sokolovna. Poslední ročníky překazila epi-
demie, ale tento rok už akci nic nebránilo. Sokolovna byla 
slavnostně vyzdobená, bylo připraveno domácí cukroví  
i chlebíčky.

Na začátek akademie nám zatančily děti z tanečního krouž-
ku Petry Pěnkavové a moc jim to šlo! Následovalo vystoupe-
ní předškolních dětí na hudbu s velkými balony a barevnými 
PET lahvemi a nejvíc byla oblíbená opičí dráha, u které by 
vydržely děti určitě ještě do teď.

Ani starší školní děti z pondělního cvičení se nenechaly 
zahanbit. Předvedly atletickou abecedu, cvičení na koberci  
a švédské bedně a další sportovní aktivity, které ve cviče-
ních dělávají.

K závěru jsme si všichni zazpívali koledy a tím přilákali Mi-
kuláše se svou družinou. Za básničky, písničky nebo dřepy 
dostaly děti sladký balíček. Sobotní odpoledne jsme si my, 
cvičitelé a organizátoři užili a věříme, že i všichni, kteří přišli, 
strávili hezký čas a vánočně se naladili.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na některé  
z našich dalších sokolských akcí.

Předvánoční akademie 
T. J. Sokol Velká Bystřice

Za organizátory
Jarka Pechová, cvičitelka a jednatelka 

T.J. Sokol Velká Bystřice
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DALŠÍ
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Pokyny pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light  
pro nízkopříjmové domácnosti na území MAS Bystřička 

Oprávnění žadatelé: 

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu (na jehož úpravy 
je dotace požadována), ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň: 

− žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu 
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,  

nebo 
− žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na 

bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu). 
 

Podporovaná opatření a maximální výše dotace: 

Opatření Měrná jednotka Dotace 
(v Kč) 

Zateplení fasády Běžný metr     6 000 
Zateplení střechy Kompletní opatření 120 000  
Zateplení stropu pod půdou Kompletní opatření   50 000 
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem Kompletní opatření   60 000 
Výměna oken 1 ks výplně   12 000 
Výměna vchodových dveří 1 ks dveří   18 000 

 

Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč. Celková výše 
podpory na jednu žádost je omezena na max. 100 %, tedy není vyžadována spoluúčast. Výše podpory 
se stanoví jako součet podpor na vybraná opatření. 

Proplacení dotace: 

− zpětně u žádostí podaných po realizaci opatření (zateplení/výměny); 
− předem u žádostí podaných před dokončením realizace opatření (zateplení/výměny). 

Žádosti bude možné podávat od 9. ledna 2023 prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP přes 
elektronickou identitu žadatele, tedy nic se nedokládá fyzicky papírově. 

Přílohy k žádosti jsou: 

− fotodokumentace stavu před realizací 
− doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu žadatele = vlastníka RD 
− potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení 
− posudek navrhovaných opatření vzhledem k podmínkám výzvy (schválí MAS) 

Kontaktní osoby: 

Petra Janišová -  e-mail: janisova@masbystricka.cz  

Ing. Pavla Dzieržavová - e-mail: info@masbystricka.cz 

Telefon: 734 763 526 

Osobní schůzka je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. 

 
  www.masbystricka.cz 

Pomoc pro seniory a domácnosti  
s nižšími příjmy 

• Uniká vám teplo netěsnícími okny či 
nezateplenými částmi domu?  
 
• Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze?  

 
Pomůžeme vám! 

 

Ve spolupráci s MAS Bystřička můžete získat až 150 000,- Kč na rychlé zateplení 
vašeho rodinného domu. 

 
 

Peníze dostanete PŘEDEM – teplo a energii šetříte TRVALE. 

Žádosti bude možné podávat od 9. ledna 2023. 

 
Kam se obrátit?  

 
Petra Janišová - e-mail: janisova@masbystricka.cz 

Ing. Pavla Dzieržavová - e-mail: info@masbystricka.cz 
Telefon: 734 763 526 

 
Osobní schůzka je prosím možná pouze po předchozí telefonické dohodě. 
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HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU
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Nabídnout peníze 
dopředu

Zlepšit životní 
prostředí




