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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - LISTOPAD 2016

Svoz odpadů listopad - prosinec 2016

Svoz 
komunálního 

odpadu

9. 11. 

23. 11.

do 17. listopadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.007. 12.

každý čtvrtek

21. 12.

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Fotografie na titulní straně: Pavel Kolman (sv.Martin), Zdeněk Polách (soubor HANÁ), Martina Žbánková (Bystřické banjo, jarmark)

4. 11.
Velká Bystřice

5. 11.
Velká Bystřice 

Velká Bystřice

6. 11.
Velká Bystřice

10. - 11. 11.
Velká Bystřice

11. 11.
Přáslavice
12. 11.
Velká Bystřice

Velký Újezd

13. - 20. 11.
Velká Bystřice

19. 11.
Doloplazy
Přáslavice
Tršice
Velký Týnec

• KONCERT JITKY ČECHOVÉ
(galeriezet - od 19.00)

• VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ
(hřbitov – 15.00)
• BYSTŘICKÉ BANJO
(Hotel Zámek - 15.30 - 24.00)

• SHROMÁŽDĚNÍ V HUSOVĚ SBORU
(Husův sbor - 15.30)

• PRODEJNÍ VÝSTAVKA ZO SPCCH 
(růžový domeček vedle IC- 8.00 - 17.00)
 
• DEN VETERÁNŮ

• SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE 
(náměstí a amfiteátr - 15.00 - 20.00)
• POSLEDNÍ LEČ

• VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ 
(orlovna - 15.00 - 18.00)

• COUNTRY BÁL
• 5. BĚH SV. KATEŘINY
• POHODOVÉ ODPOLEDNE
• KONCERT KAPELY READY KIRKEN 

21. 11.
Daskabát

24. 11.
Velká Bystřice

25. 11.
Tršice
Velký Újezd
26. 11.
Velká Bystřice

Bukovany
Daskabát
Doloplazy

27. 11.
Mrsklesy
29. 11.
Bystrovany
30. 11.
Velká Bystřice

• VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

• VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
(DPS sv. Anny - od 9.00)
• VÁNOČNÍ JARMARK
(přední budova ZŠ - 16.00 - 18.00)

• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU + JARMARK
• PŘEDNÁŠKA O HOROLEZECTVÍ A HIMALÁJÍCH

• SOUBOR HANÁ - 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
(Moravské divadlo Olomouc - od 18.00)
• VERNISÁŽ VÝSTAVY MICHALA MACKŮ 
(galeriezet - 17.00 - 19.00)
• DIVADLO KAPKY MEDU
(orlovna - 19.00 - 21.00) 
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ JARMARK
• VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

• VÁNOČNÍ DÍLNA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

• VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠKOLCE
(budova Zámecké školky a zahrada - od 15.30)

Provozní doba KIC a galeriezet
od 1. listopadu 2016

 Od 1. 12. Výstava fotografií řeky Bystřice v Zámeckém parku

1. 12.

sobota 24. a 31. 12. - zavřeno

Narození:
Adriana Endlicherová
Lukáš Pech
Kryštof Dočkal
Natalie Döring
Ondřej Velešík

Rozloučili jsme se:
Jiří Tauš

Společenská rubrika

2. 9. 2016
2. 9. 2016
2. 9. 2016

21. 9. 2016
22. 9. 2016

4. 10. 2016   58 let

Út – Pá: 8.30 – 17.00
So a Ne: 13.00 – 17.00
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ÚVODNÍK
Divadelní úspěch ve Vysokém

Protože začátky našich úvodníků obvykle patří 
novým nebo probíhajícím investicím v našem městě, 
s potěšením dnes pořadí otočím a začnu kulturou. 
Divadelní ochotníci z bystřické Osvětové besedy letos 
opět postoupili z regionální přehlídky takzvaného 
divadelního pohárku na přehlídku ve Vysokém 
nad Jizerou se svým nastudováním divadelní hry 
Detektor lži ruského dramatika Vasilije Sigareva. 
Detektor lži je další velmi úspěšnou černou komedií, 
které bystřickým ochotníkům vyhovují natolik, že 
jejich podání jim otevírá cestu i na věhlasný 
celorepublikový festival amatérského divadla 
s mezinárodní účastí Jiráskův Hronov, 
nejstarší divadelní přehlídku v Evropě 
a pravděpodobně i na světě. Souboru kolem režiséra 
Tomáše Hradila gratulujeme a těšíme se na další 
vavříny!

Bystřická házená má skvělý start v 1. lize

Úspěchy si v současnosti užíváme i na poli 
sportovním. Bystřičtí házenkáři se opět probojovali 
do druhé nejvyšší soutěže a v ní válí takovým způsobem, 
že lze začít pomalu uvažovat o účasti v nejvyšší 
soutěži - česko-slovenské interlize. Po šesti kolech 
pět vítězství a jedna porážka, postavení v čele tabulky, 
to je parádní začátek klubu, který se výrazně posunul 
i manažersky. Přejeme našim mužům, aby jim týmový 
duch vydržel, i když se nebude dařit tak fantasticky, 
jako nyní. A že se silnější fáze střídají se slabšími - je 
přirozeností jakékoliv lidské činnosti. Držíme palce!

Mrskleská křižovatka

Teď již k novým investicím: ani v letošním roce, 
resp. se začátkem nového programového období 
EU nezůstáváme pozadu a začínáme sklízet plody 
předchozí setby. Během léta jsme postupně dostali 
příjemné zprávy, že obdržíme dotaci na úpravy 
křižovatky ulic 8. května, Žižkova a Kollárova, 
spojenou s výstavbou nového bezpečného 
(nasvětleného) přechodu pro chodce. Práce byly 
v druhé polovině října zahájeny přeložkami 
inženýrských sítí. Následně bude upraven tvar dnešní 
široké křižovatky tak, aby vozidla najížděla kolmo 
k vozovce a zúžením byla nucena snížit rychlost. 
Tvar byl modelován na průjezd všech typů vozidel 
a plynulou jízdu při návrhové rychlosti 50 km/h.

Škola dostane teplejší kabát

Na konci léta pak přišlo avízo, že bychom měli

obdržet dotaci na zateplení vstupní budovy základní
školy. Je to akce, která přinese úspory obecnímu 
rozpočtu, protože prostorná budova šaten pro žáky 
druhé stupně s navazujícími chodbami dostane 
nejen izolaci vnějších zdí, ale také nová členitá okna 
a prosklené stěny. Předpokládáme, že akci zahájíme 
s novou stavební sezonou na jaře 2017.

Nový úsek cyklostezky

Velkou radost máme z čerstvé zprávy, že jsme 
získali podporu Státního fondu dopravní infrastruktury 
na výstavbu dalšího úseku páteřní cyklostezky, 
tedy úseku mezi železniční zastávkou a mostem 
na Bukovany (u Voglovy pily). Je to sice úsek nejkratší, 
ale nejsložitější. Respektive technicky náročný, 
protože musí překonat úzké místo mezi železniční 
tratí a řekou Bystřicí se značným výškovým rozdílem. 
V těchto místech bude nutné založit a vystavět opěrnou 
zeď, která podrží těleso cyklostezky a naváže na nový 
most přes Vrtůvku. Pokud všechno dopadne podle 
našich očekávání, mohli bychom stavět příští rok 
v létě.

Sv. Martin asi nepřijede na bílém koni, ale jistě 
přiveze spoustu dobrého jídla a vína, jako každý rok. 
Kdo se těší na vyhlášené svatomartinské rohlíčky 
od babiček z Domova pokojného stáří sv. Anny nebo 
husí a kachní speciality z Hotelu Zámek, restaurace 
Varna nebo od společnosti GTH na bystřickém náměstí 
či na výborné víno od paní Šubové, nebude zklamán. 
Všechny tyto tradiční komodity jsou i pro letošní 
rok „nakontraktovány“. Večer zpestří slavnost ohňů 
a krátká divadelní skeč, tak přioblečte teplé spodní 
prádlo a přijďte na krásný hodokvas.

Památka blízkých duší, které nás předešly. Než však 
propukne festival jídla a ohňů, ztišíme se při pietní 
osobní vzpomínce na naše blízké, kteří nás předešli 
z tohoto světa na věčný odpočinek. Vzpomínka, 
nemusí být nutně zahalena do smutku, ale naopak je 
dobrou příležitostí pro upevnění všeho krásného, co 
jsme spolu prožili. 

A v neposlední řadě je nadějí, že pozemský smutek je 
jen dočasný. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem 
při návštěvě hřbitova rozsvítit svíčku, pomodlit se 
za zemřelé a položit živé květiny, které symbolizují 
víru ve věčný život.

Na setkání u číše Svatomartinského vína se těší
Ivo Slavotínek
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Začátek měsíce října proběhl v duchu voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR. Výsledky 
voleb v našem městě si můžete prohlédnout v následujících tabulkách.

VOLBY 2016
Volby do zastupitelstev krajů 
konané dne 7.10. – 8.10.2016
Kraj: Olomoucký kraj 
Okres: Olomouc
Obec: Velká Bystřice

Volby do Senátu Parlamentu ČR 
konané dne 7.10. – 8.10.2016

Obvod: 61 – Olomouc
Obec: Velká Bystřice

Za krásnější Bystřici
Kde končí hranice představivosti a nápaditosti zlodějů? Tento příběh 

je smutným konstatováním zmíněného stavu.
Letos na jaře se paní Šestáková na své náklady rozhodla upravit zelený 
pás kolem silnice v ulici Loučná, kde s pomocí rodiny vykopala staré 
a přerostlé růžové keře, které zasahovaly až do silnice. Koupila 80 kusů 
sazenic thují a nekonečné množství mulčovací kůry. Pás kolem celé 
silnice společnými silami přetvořili, zbavili trávy, opatřili tkaninou proti 
prorůstání trávy, osázeli a zasypali mulčovací kůrou. Záslužná práce, 
skvělý výsledek, ale na jak dlouho?

Bohužel máme mezi sebou bezohledné nenechavce, pro které 
čerstvá výsadba byla snadnou kořistí. Radost vystřídalo zklamání 
a oprávněný vztek. A to nejen u rodiny paní Šestákové, ale i řady 
dalších občanů, kteří oceňovali výsledek její práce. Všichni víme, jak 
těžko získáváme občany pro údržbu veřejných prostranství v okolí jejich 
nemovitostí. A když už se odhodlaný dobrovolník najde, je trestuhodné 
jeho úsilí mařit, o finanční ztrátě nemluvě. 

V tomto případě si tedy víc než obvykle přejme, aby byl viník nalezen 
a potrestán.
                                                                                          Vedení města

Kandidátní listina

číslo

1

2

6

8

12

25

26

30

32

37

41

název

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

Občanská demokratická strana

Koalice Piráti a Změna

Českosl.strana socialistická

Česká str.sociálně demokrat.

NEZÁVISLÍ a MORAVANÉ

Koruna Česká (monarch.strana)

ANO 2011

TOP 09

Komunistická str.Čech a Moravy 

Národní demokracie 

Platné hlasy

celkem

0

71

37

0

93

6

7

206

29

66

1

v %

0,00

7,28

   3,79 

   0,00 

    9,54 

0,61

0,71

21,14

2,97

6,77

0,10

číslo

42

43

52

53

67

70

74

75

78

81

název

Starostové ProOlomoucký kraj 

Úsvit s Blokem proti islamiz. 

Svobodní a Soukromníci 

OBČ. PRO OLOMOUC.KRAJ-volba OK 

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 

Koalice pro Olomoucký kraj 

DSSS-Imigranty,islám nechceme! 

Koalice SPD a SPO 

SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 

celkem

45

7

8

10

5

0

335

2

46

0

v %

4,62

0,71

   0,82 

   1,02 

 0,51

0,00

34,39

0,20

4,72

0,00

Kandidátní listina

Okrsky

celkem zpr. v %
Voliči

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

2 2 100,00 2 579 1 006 39,01 1 005 974 96,92

Kandidát

číslo

1

2

*3

4

5

6

7

8

+9

příjmení, jméno, tituly

Andrš Pavel MUDr. 

Šimek Václav 

Kantor Lumír MUDr. Ph.D. 

Barteček Ivo prof. PhDr. CSc. 

Morávek Jaroslav 

Tesařík Martin Ing. 

Szukalská Zdenka Ing. 

Hrindová Eva Ing. 

Brázdil Milan MUDr. 

Volební
strana

Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Počty hlasů

KČ

       ND 

KDU-ČSL

SsČR

ODS

ČSSD

KSČM

APAČI 2017 

ANO 2011 

% hlasů

KČ

       ND 

KDU-ČSL

SsČR

ODS

ČSSD

KSČM

APAČI 2017 

ANO 2011 

KČ

   BEZPP 

BEZPP

BEZPP

BEZPP

ČSSD

BEZPP

BEZPP

ANO 2011 

1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo

19

8

267

38

66

170

56

18

265

X

X

336

X

X

X

X

X

221

2,09

0,88

29,43

4,18

7,27

18,74

6,17

1,98

29,21

X

X

60,32

X

X

X

X

X

39,67

959

Okrsky

celkem zpr. v %
Voliči

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

2 2 100,00 2 576 983 38,16 907 94,58

2 2 100,00 2 575 561 21,79 561 557 99,29

1. kolo

2. kolo

Platné hlasy
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KULTURA

Michal Macků se narodil 17. dubna 1963. 
S fotografií začal ve svých 15 letech. V roce 
1985 absolvoval Fakultu technologickou 
Polytechnického institutu v Brně 
a v roce 1989 dokončil Institut umělecké 
fotografie v Praze. Do roku 1991 pracoval 
ve výzkumném centru podniku Sigma 
Olomouc. Pak učil na Pedagogické fakultě UP 
v Olomouci. Od roku 1992 žije jako umělec na 
volné noze. 

V roce 1989 vytvořil svou vlastní fotografickou 
techniku, kterou pojmenoval geláže. Od roku 2005 
se jeho fotografické práce rozšířily o třetí rozměr 
výrobou skleněných fotografických objektů, 
kterým říká skleněné geláže. V tomto posledním 
pracovním období kombinuje všechny své 
předchozí technické a experimentální zkušenosti 
a snaží se najít nové způsoby umění fotografie. 

Michal Macků se velmi zajímá o studium 
filozofických a mystických tradic různých 
kultur. Absolvoval školu Transformativní 
astrologie v Praze. Velmi se zajímá 
o budhismus a aktivně praktikuje jógu. 

                 

Výstavu můžete zhlédnout do 25. ledna 2017.

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Michal Macků - Skleněné objekty
26. listopadu 2016 v 17.00 hod.

galeriezet Velká Bystřice

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

... kriminální román

Steve Robinson – Hluboký hrob
genealog Jefferson Tate při pátrání v minulosti nalézá věci, jejichž 
odhalení ho dostává do smrtelného nebezpečí  

... pro mládež 

Rowling, J.K. – Harry Potter a prokleté dítě
divadelní hra podle nového příběhu J. K. Rowlingové 

... společenský román

Liane Moriarty – Sedmilhářky
tři kamarádky, které k sobě nejsou úplně upřímné,  ony i malé lži 
můžou vyústit ve velkou tragédii  

Knihovna je otevřena:

      Po 08.00 - 10.00     Út-Čt 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45     Pá Zavřeno

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

knižní novinky

Knihovna v době vánočních svátků:
Poslední půjčování - čtvrtek 22.12.

Od 23. do 31. 12. - zavřeno
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Výstava v Zámeckém  parku                    
Rádi bychom Vás opět pozvali na výstavu fotografií řeky Bystřice, kterou bude možné zhlédnout po celý prosinec 
v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Velkoformátové fotografie budou rozmístěné po celé ploše parku, vstupné se neplatí 
a cílem výstavy je přitáhnout vaši pozornost k řece, která protéká naším městečkem a kterou každoročně v květnu čistíme.      
Rádi vystavíme i vaše fotografie. Jedinou podmínkou je jejich spojení s řekou Bystřicí.     
       
Své názory, nejen na výstavu, nám můžete napsat na náš  Facebookový profil (řeka Bystřice), kde najdete i další informace 
a mnoho fotografií.             

Ať se vám výstava líbí        
Za pořadatele Václav Břeha           vaclavbreha@seznam.cz

Foto: Martina Žbánková

Dne 25. října 2016 oslavil 
v neuvěřitelné kondici 

90. narozeniny 

pan JAN BUGNO
Bývalý ředitel základní školy, první 
polistopadový místostarosta, držitel 

Ceny města Velká Bystřice, aktivní člen
mnoha bystřických spolků, výtvarník 
divadelníků a zapálený sportovec.

Ještě jednou za město Velká Bystřice 
velká gratulace!!! A hlavně to zdraví!!!

Životní jubileum
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KINO
Velký Týnec – LISTOPAD 2016

                    4. 11. pátek         PÁSMO DĚTSKÝCH FILMŮ                         Produkce: Česko                     
10 :00 hod.         Promítání pro MŠ                                                Vstupné Kč 10,-  

                               

                    4. 11. pátek         KNIHA DŽUNGLÍ                                            Produkce: USA                  
18:00 hod.          Dobrodružné drama o malém chlapci, kterého   Vstupné Kč 50,-  

                    105 minut            v džungli vychovala vlčí smečka.                       Přístupný
             

                   
                    11. 11. pátek       TENKRÁT V RÁJI                                            Produkce: ČR, Slov.
                    19:30 hod.          Drama o osudové lásce a nezlomném přátelství  Vstupné Kč 50,-
                    99 minut             českých a německých horolezců, do kterých        Přístupný 
                                                zasáhla válečná doba.                
                                                 

                    18. 11. pátek       RODINKA BELIEROVÝCH                            Produkce: Francie                                                
19:30 hod.          Skvělá  francouzská komedie o dívce                  Vstupné Kč 50,-                                                            
105 minut            s velkým pěveckým talentem v rodině                 Přístupný  od 15 let
                            neslyšících rodičů.
     

                   
                    25. 11. pátek        NEŽ JSEM TĚ POZNALA                               Produkce: USA               

19:30 hod.           Romantické drama o velké lásce                         Vstupné Kč 50,-  
                    110 minut            a překážkách, které se zamilovaným staví           Přístupný od 12 let

                            do cesty.

                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – kalendář akcí
                    Prodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 

promítání filmu je pokladna otevřena.

Kruh přátel hudby Velká Bystřice uvádí

Jitka Čechová 
první dáma českého klavíru

Jitka Čechová se dnes beze všech pochyb řadí mezi naše 
nejvýznamnější pianisty. 

Každý její koncert, každá její nahrávka jsou událostí. 
V její hře se spojuje brilantní technika s přirozenou 
muzikalitou, posluchače strhuje svým temperamentem, 
emotivností, smyslem pro dramatičnost  a zvukovou 

barevností. 
Můžeme ji slyšet jako sólistku, ale neméně úspěšně působí i v oblasti 
komorní hudby, kde je jejím hlavním uměleckým partnerem její 

manžel, violoncellista Jan Páleníček.

Pátek 4. listopadu 19 hodin, galeriezet
vstupné 50 Kč, děti zdarma

DRAKIÁDA   22. 10. 2016

Foto na stránce: Martina Žbánková
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BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY   25. 9. 2016 Foto na stránce: Martina Žbánková
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

 
Zveme Vás na přední budovu naší 

školy na tradiční dětský jarmark 
s vánočními drobnostmi, 

do kavárničky na domácí dobroty, 
do tělocvičny na vánoční  

vystoupení žáků. 

VÁNOČNÍ 
KOLEDOVÁNÍ 
S JARMARKEM 

čtvrtek 24. listopadu 2016 
 od 16.00 do 18.00 hod. 

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE 
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 

VE VELKÉ BYSTŘICI

Vážení přátelé, sestry a bratři,

zanedlouho budeme navštěvovat místa posledního 
odpočinku našich zesnulých a ve dnech zasvěcených jejich 
památce vděčně vzpomínat na vše, čím se provždy zapsali 

do našich srdcí – na jejich lásku, 
práci a svědectví víry…

Dovolujeme si vás proto i letos pozvat do shromáždění, 
v němž vzpomeneme všech, jejichž popel je uložen 

v kolumbáriu Husova sboru.

Shromáždění se bude konat v Husově sboru 
v neděli 6. listopadu 2016 v 15.30 hod.

Na shledání se těší
Hana Šebíková

duchovní  

od 8.00 do 17.00 hod.

Děkujeme a těšíme se na vás a vaše rodiny...
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Orel Velká Bystřice

13. VÝSTAVA OBRAZŮ 
A FOTOGRAFIÍ

v orlovně ve Velké Bystřici 13. – 20. 11. 2016
Při vernisáži výstavy v neděli 13. 11. 2016 

v 16.00 hod.
vystoupí s krátkým koncertem dívčí soubor 

„TRAGEDIA FIS MOLL“.

Srdečně zveme!

Výstava bude ke zhlédnutí 
denně do neděle 20. 11. 2016

Po-Út-St-Pá-So: 15.00 – 18.00 hod. 
          Čt a Ne: 9.00 - 17.00 hod.

Benefiční výroba a prodej  adventních věnců

Již od roku 2011 se zapojujeme do výroby a prodeje adventních 
věnců. V letošním roce tomu bude také tak, sejdeme se již po 
šesté před první nedělí adventní, abychom přispěli společně 
na dobrou věc. V letošním roce bude výtěžek z prodeje použit 

přímo ve Velké Bystřici.  

Výroba věnců bude probíhat ve čtvrtek 24. 11. 2016 od 9.00 hod. 

Informace o výtěžku bude zveřejněna po ukončení akce.

Milí spoluobčané,darujte prosím chvojí z tújí, jedlí nebo 
borovic na výrobu adventních věnců pro DPS sv. Anny.

Chvojí přijímáme  do 22. listopadu.

Prodej svatomartinských rohlíčků

V loňském roce jsme poprvé uspořádali charitativní 
prodej svatomartinských rohlíčků, které napekli 

obyvatelé společně se zaměstnanci. 

Tato akce se setkala s dobrým ohlasem, proto vás
 

                

                                                             Kamila Šimková

  Předem děkujeme

PODĚKOVÁNÍ 
Všem, kteří do sv. Anny přinesli ořechy na pečení svatomartinských rohlíčků, moc děkujeme.

v DPS sv. Anny, kdo z vás se bude chtít připojit, bude vítán.
i v letošním roce velice rádi přivítáme 
u našeho stánku, kde budeme prodávat 
ořechové, makové a tvarohové rohlíčky.                
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MO ČRS informace
 Laskavě prosíme všechny členy o dodržování 

termínů při vracení  povolenek.
Pstruhové povolenky se budou vracet  

osobně do 15. prosince 2016 a mimopstruhové 
do 15. ledna 2017 v termínech: sobota 7. ledna 2017, 
neděle 8. ledna 2017, sobota 14. ledna 2017, neděle 
15. ledna 2017 od 9 -  11 hod. v restauraci na hřišti 
Na Letné ve Velké Bystřici. Sumáře za rok 2016 
musí být řádně vyplněny, pokud ne, budou se muset 
na místě opravit za účasti hospodáře místní organizace. 
Povolenky se budou nově centrálně sumarizovat 
na VÚS ČRS v Ostravě, takže je bezpodmínečně 
nutné vrácení povolenek do uvedených termínů! 
Vrácení povolenky po uvedených termínech bude 
považováno za neplnění členských povinností 
a nebude vydána povolenka na další rok 2017.

Prodej známek a povolenek bude probíhat 
od soboty 7. ledna 2017 každou sobotu od 9 - 11 hod. 
v restauraci Na hřišti Na Letné až do soboty 4. března 
2017.

Ing. Jan Slepica - předseda MO
mobil : 603 803 794

T.J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ ODDÍLY
Oddíl všestrannosti, cvičení pro děti 4-6 let, středa 17:00–18:15 hod. 

Děti se nenásilnou formou seznamují s různými druhy sportovních aktivit a pomocí nejrůznějších cvičebních pomůcek 
a nářadí, her, soutěží, písniček rozvíjí své pohybové dovednosti. Pro tuto věkovou kategorii je pro správný a zdravý rozvoj 

důležité právě všestranné zaměření hodin.
Cvičitelé: Lenka Soukeníková, tel: 739 028 262, mail: KostelnikovaL@seznam.cz, 
               Jaroslava Pechová, tel: 732 140 646, mail: jarka.tomkova@email.cz
Poplatek do konce roku 2016 činí 200 Kč za dítě.

Oddíl všestrannosti, cvičení pro děti 6-11 let, pondělí 17:00–18:30 hod. 
Cvičení je zaměřeno na pohybové aktivity, jako jsou základy gymnastiky a atletiky, míčové hry, soutěže, cvičení s využitím 

nářadí, a další. V současné době je trendem pohybové zatížení dítěte jednostranným tréninkem. Cvičení všestrannosti proto 
doporučujeme nesportujícím dětem i dětem, které se již sportu aktivně věnují. 

Cvičitelé: Veronika Jaklová, tel: 724 958 733, mail: jaklovav@seznam.cz, 
                Petra Mikulková, tel: 737 681 225, mail: mikulkova.p@centrum.cz
Poplatek do konce roku 2016 činí 200 Kč za dítě.

Oddíl všestrannosti, cvičení rodičů s dětmi (bude zahájeno opět od ledna 2017)
Oddíl sportovní gymnastiky, pátek 16:30–18:00 hod. 

Je zaměřený na nácvik gymnastických sestav na nářadí a koberci. Ke kýženým sestavám se dostáváme po malých 
krůčcích, složených z jednoduchých cviků. Děti tak poznávají své tělesné možnosti i limity. Pracují s rovnováhou, 

s odhadem, se svojí sílou, s orientací v různých pozicích a polohách. Učí se potřebné disciplíně a toleranci během cvičení. 
Cvičitelé: Milan Fait, tel: 777 561 896, mail: milan.fait12@gmail.com, 
                Hana Kloboučníková, tel: 603 572 636, mail: hanakl@centrum.cz
Poplatek do konce roku 2016 činí 200 Kč za dítě.

Oddíl geocachingu, úterý 16:30–18:00 hod. 
Je zaměřený na pobyt v přírodě, orientaci v terénu, práci s mapou, hledání kešek pomocí souřadnic a indicií. Super zábava 

a hodně pohybu v přírodě! 
Vedoucí: Miroslav Pech, tel: 776 232 678, mail: miroslav.pech@upol.cz
Poplatek do konce roku 2016 činí 200 Kč za dítě.

Pro školní rok 2016/2017 jsou připraveny pro děti tyto akce: nocování v sokolovně (listopad), předvánoční akademie (10.12.2016), 
dětský maškarní šibřinkový ples (18.2.2017), závody kol, odrážedel a koloběžek (20.5.2017). V září se děti můžou těšit na sokolský 

závod zdatnosti (23.9.2017).

Neváhejte nás kontaktovat a přijďte se podívat nezávazně do cvičení, rádi vás uvidíme! 
http://tjsokol.velkabystrice.cz/ facebook: T.J. Sokol Velká Bystřice

NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL 
         
T.J. Sokol Velká Bystřice otevírá nový 

ODDÍL ODBÍJENÉ 
 

Pro koho: pro všechny holky a kluky od 10 do 15 let 

Kdy: Každé úterý od 15:00 do 16:00 hod. v místní sokolovně. Začínáme 15.11.2016. 

Co nás čeká: Příprava na rekreační volejbal. Naučíme se základní prvky odbíjené. Herní pravidla volejbalu 
si vyzkoušíme nejprve při přehazované.  

Poplatek: Do konce roku 2016 bude poplatek za hodinu 40 Kč.  

 
 

Pro více informací kontaktujte prosím trenérky: 
 

Hana Dosoudilová, mobil: 603 108 888 
Jana Jaklová, mobil: 723 656 383 

 
 
 

NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL 
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Závody zdatnosti
V sobotu 1. 10. 2016 se konal každoroční Závod zdatnosti, 

který T. J. Sokol Velká Bystřice pořádá pro všechny děti, 
nejen pro členy sokola. 

Počasí nám přálo a tak přišlo 53 dětí. Organizátoři 
připravili pro děti zajímavý závod. Děti startovaly na hřišti 
na Letné a trasa směřovala přes les k přehradě a zpět na 
hřiště. Starší děti měly trasu delší. Děti na trasu vybíhaly 
ve dvojicích a zdolávaly spolu různá stanoviště jako např. 
plazení, házení míčkem na cíl, skládání obrázků. Letos 
poprvé se uskutečnila i střelba ze vzduchovky pro starší děti.

 
Všechny děti zvládly celý závod na jedničku a za to si 

odnesly zaslouženou odměnu ve formě drobných dárků 
i sladkostí.
                                                                                                                                            
                                                                       Zdena Krylová

Foto: Petra Mikulková a Milan Fait

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
Zahrádkářská organizace uspořádala ve dnech 24. až 

26. září Podzimní výstavu květin, ovoce a zeleniny. Výstava 
se vydařila, zúčastnilo se jí 207 návštěvníků a 210 žáků 
mateřské a základní školy.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám poskytli 
výstavní vzorky a také těm, kteří pomohli výstavu realizovat.

Předseda Josef Matonoha

Foto: Martina Žbánková



VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY  11 / 2016Strana 13

Poděkování
Rádi bychom poděkovali seniorům z Velké Bystřice 

za uspořádání krásného výletu, který se uskutečnil 27. 9. 
tohoto roku. Nejprve jsme se vydali do skláren v Karolínce, 
odtud jsme dále pokračovali do dřevěného městečka 
v Rožnově pod Radhoštěm Pustevny Radegast, odkud byl 
nádherný výhled na celé Beskydy. 

Po té jsme si společně dali skvělý oběd. Viděli jsme 
vyhořelý Libušín, který v této době již opravují a nakonec 
i chatu Maměnka od Dušana Jurkoviče. Navíc nám přálo 
krásné počasí.

                                                                 Senioři z Mrskles

SPORT
ÚSPĚŠNÝ START HÁZENKÁŘŮ

DO NOVÉ SEZÓNY

Start do prvoligové sezóny se týmu mužů SK Velká Bystřice zatím 
mimořádně daří. Po pěti odehraných kolech jsme na prvním místě 
tabulky s plným počtem bodů. 

Postupně jsme si dokázali poradit s béčkem Jičína, přetlačili Liberec, 
v derby jsme drtili Olomouc, následně vyhráli s přehledem i v Ostravě 
a naposledy ve šlágru proti silnému Chodovu dále natáhli naši vítěznou 
sérii. 

Do dalších zápasů jdeme s respektem, ale i vědomím síly týmu. Věříme, 
že budeme i nadále takto reprezentovat Velkou Bystřici. Mimo prvoligové 
boje jsme si užili i pohárový zápas proti přednímu extraligovému Frýdku 
Místku. Krásný zápas, kdy jsme byli o kousek lepší a snad zaslouženě 
vyhráli 31:29. 

Osmifinále poháru budeme hrát opět doma, předběžně na státní 
svátek 17. listopadu a přivítáme 
atraktivního soupeře, jeden 
z nejlepších týmů u nás Zubří. 

Vyřazení Frýdku Místku je 
historický úspěch SK Velká 
Bystřice, kdy poprvé náš tým 
takto uspěl v poháru. 

Mimo výkony týmu bych 
vyzvedl i podporu našich 
fanoušků a poděkoval za ni. 
Každý domácí zápas je plná hala 
a hodně bouřlivá atmosféra. 

                                                                                                                                                      
                                 Zbyněk Müller



REKLAMA
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NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL 
         T.J. Sokol Velká Bystřice otevírá nový 

ODDÍL ODBÍJENÉ 
 

Pro koho: pro všechny holky a kluky od 10 do 15 let 

Kdy: Každé úterý od 15:00 do 16:00 hod. v místní sokolovně. Začínáme 15.11.2016. 

Co nás čeká: Příprava na rekreační volejbal. Naučíme se základní prvky odbíjené. Herní pravidla volejbalu 
si vyzkoušíme nejprve při přehazované.  

Poplatek: Do konce roku 2016 bude poplatek za hodinu 40 Kč.  

 
 

Pro více informací kontaktujte prosím trenérky: 
 

Hana Dosoudilová, mobil: 603 108 888 
Jana Jaklová, mobil: 723 656 383 

 
 
 

NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL 

15. 11. 2016
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Přijmu zdravotní sestru nebo zubní instrumentářku 
do zubní ordinace ve Velkém Týnci. 
Nástup leden 2017, praxe výhodou. 

Kontakt: hana.zaoralova@gmail.com

Bystřické noviny č. 11/2016, vychází 31. 10. 2016. 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 Žbánková, Lenka Lakomá, Petr Nakládal. 

Náklad 360 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 11. 2016. 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.autovrakac.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

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

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz

Podmínky: 
- fotografie opatřete 
krátkými popiskami 
- z jedné akce zasílejte 
max. 5 snímků o vel.  
1 – 2 MB 
- fotografie neořezávejte 
ani graficky neupravujte 
- připojte své kontaktní 
údaje a odešlete  
na adresu: 
kic@muvb.cz 



15:00 Zámecké náměstí
  
 

Zahájení prodeje svatomartinských 
specialit a vín (cimbálovka, degustace) 

  Růžový domeček 

16:45 Nádvoří MZŠ 

Výstava podzimních prací dětí 
Masarykovy ZŠ  
 15:30   Zámecké náměstí

  
 

Komentovaná degustace  
              svatomartinských vín  

Ohnivé vystoupení Martina Ochmanna                                             
Pohádkový lampionový průvod 
s doprovodem ohňových žonglérů  
a sv. Martina na koni) 

  Příjezd sv. Martina a defilé      
pohádkového průvodu  
Svatomartinské představení 
Ohňová show  
 

17:30 Amfiteátr 

12. - 13. listopadu 2016  
Rezervace nutná na tel. 602 704 661 

Menu 200,-Kč  
Drůbeží polévka s nudlemi,  
kachní stehna 2 ks, zelí sladké i kyselé,  
knedlík houskový i bramborový. 

Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou,  
šlehačkou a čokoládou za 40,- Kč.  
Otevřeno od 12 hodin.  
Těšíme se na vaši návštěvu. 

12. listopadu 2016  
Rezervace na tel. 737 713 829  

Menu 168,-Kč 
Drůbeží vývar s domácími nudlemi, 

 ¼ pečené husy, moravské zelí,  
knedlík houskový i bramborový. 

Sladká tečka - banán v čokoládě  
se šlehačkou  

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Jorge Atisha (OpenWine) s chilskými víny   
Santa Ema Chardonnay Select Terroir 
Santa Ema Sauvignon Blanc Select Terroir 
Pueblo del Sol Tannat Roble       Svatomartinská a mladá vína 2016 
Santa Ema Merlot Reserve                     Svatováclavská vína, Maršovice 
Santa Ema Rosado Soul        Vinařství Ampelos, Znojmo  
Santa Ema Carmenere Select Terroir     Templářské sklepy Čejkovice 
Santa Ema Moscato Soul         Vinařství Marada, Mikulčice  
Santa Ema Sauvignon Gris Reserve         Vinařství Skalák, Kyjov  
Indio Pícaro Cabernet Sauvignon         Vinařství Mitoma, Vrbice 
Indio Pícaro Sauvignon Blanc        Vinařství Konečný, Čejkovice 
                                                Pátria Kobylí 
  

Svatomartinské rohlíčky (ořechové a makové) 
¼ pečené kachny, kysané zelí, bramborový knedlík 

Husí stehno, červené zelí, bramborový nebo houskový knedlík 

Svatomartinské rohlíčky (ořechové a makové) 
napečou pro vás obyvatelé DPS sv. Anny společně 
se zaměstnanci 


