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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - PROSINEC 2016
1. 12.
Velká Bystřice

2. 12.
Velká Bystřice 

Velký Újezd
3. 12.
Bystrovany
Mrsklesy
Tršice
3. -  4. 12.
Tršice
4. 12.
Velká Bystřice

5. 12.
Velká Bystřice

9. - 10. 12.
Přáslavice
10. 12.
Velká Bystřice

Bystrovany
Tršice
11. 12.
Velká Bystřice

12. 12.
Velká Bystřice

• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŘEKY BYSTŘICE 
(Zámecký park – celý prosinec)

• BESÍDKA ZUŠ 
(galeriezet – 16.30 – 18.30)
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

• ZÁJEZD VÁNOČNÍ
• MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
• MIKULÁŠSKÁ

• VÁNOČNÍ VÝSTAVA

• ADVENTNÍ KONCERT S JÍROVCI 
(Husův sbor – 16.00 – 17.00)

• SVATÝ MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
(Zámecké náměstí – 17.00 – 19.00)

• VÁNOČNÍ VÝSTAVA

• PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMIE 
(sokolovna – 14.30 – 17.00)
• VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
• MAŽORETKY

• ADVENTNÍ KONCERT - ROVINA 
(Římskokatolický kostel – 18.30 – 19.30)

• OBCHŮZKA LUCEK 
(ulice Velké Bystřice – 17.00 – 19.00)
• KONCERT ZUŠ 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)

17. 12.
Tršice
Velký Újezd
18. 12.
Velká Bystřice

20. 12.
Přáslavice
24. 12.
Velká Bystřice

25. 12.
Velká Bystřice

26. 12.
Velká Bystřice

31. 12.
Velká Bystřice
 
Mrsklesy
Přáslavice
Velký Újezd

• ŠRŮTKIÁDA
• VÁNOČNÍ HODOVÁNÍ

• ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
(Zámecké náměstí – 16.00 – 17.00)
• POUŠTĚNÍ LODIČEK PO NÁHONU 
(Zámecké náměstí – 17.00 – 18.00)

•VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU

• ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE KOSTELA 
(věž ŘK kostela – 21.15 – 21.45)
• PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 
(ŘK kostel a Husův sbor – 22.00 – 23.00)

• VÁNOČNÍ OPÉKÁNÍ NA SKÁLE 
(Na Skále – 15.00 – 17.00)
• ŽIVÝ BETLÉM 
(před ŘK kostelem – 17.00 – 18.00)

• VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ 
(sraz otužilců na přehradě – 13.00 – 14.00)
• ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
(orlovna – 18.00 – 20.00)

• SILVESTROVSKÝ KONCERT 
(ŘK kostel – 16.00 – 17.00)
• SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
• SILVESTR VE VRTOVĚ + OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI
• SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ U KAMENNÉ BOUDY

Svoz odpadů prosinec 2016 - leden 2017

Svoz 
komunálního 

odpadu

7. 12. 

21. 12. každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.004. 1.

18. 1.

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Fotografie na titulní straně: Martina Žbánková (děti s prskavkami), Pavel Kolman (zbývající 3 foto)

12. 1.

sobota 24. a 31. 12. - zavřeno

Narození:
Simona Ferfecká
Alžběta Běhalová
Marie Běhalová
Lea Jaklová
Rozloučili jsme se:
Svatava Meitnerová
Jarmila Jahodová 
Vladimír Procházka
Jindřich Krumpholz

Společenská rubrika
8. 10. 2016

10. 10. 2016
10. 10. 2016
22. 10. 2016

1. 10. 2016  62 let
14. 11. 2016  77 let
18. 11. 2016  79 let 
20. 11. 2016  80 let

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice
Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice

Doba konání: 19. 12. 2016 od 18 hod.    Širokou veřejnost zve Ing. Marek PAZDERA, starosta města

1. 12.
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ÚVODNÍK

Svoz odpadů prosinec 2016 – leden 2017
Svoz komunálního odpadu Svoz bio odpadu Odpadové centrum 

Tovární 102 

  7. 12. 1. 12. sobota 24. a 31. 12. - zavřeno

21. 12.  každé úterý    15.30 – 18.00 

  4.   1. 12.  1. každou sobotu  8.00 – 12.00 

18.   1.  

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice  
Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice  
Doba konání: 19. 12. 2016 od 18.00 hod. 
Širokou veřejnost zve Ing. Marek PAZDERA, starosta města

Provozní doba v době vánočních svátků
Městský úřad KIC

pondělí 19. 12. 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00 ZAVŘENO
úterý 20. 12. 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30 8.30 - 17.00
středa 21. 12. 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00 8.30 - 17.00
čtvrtek 22. 12. 7.00 - 12.00 8.30 - 17.00
pátek 23. 12. ZAVŘENO 8.30 - 12.00
sobota 24. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
neděle 25. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
pondělí 26. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
úterý 27. 12. 7.00 - 12.00 13.00 - 14.00 ZAVŘENO
středa 28. 12. 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00 ZAVŘENO
čtvrtek 29. 12. 7.00 - 12.00 ZAVŘENO
pátek 30. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
sobota 31. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
neděle 1. 1. ZAVŘENO ZAVŘENO
pondělí 2. 1. 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00 ZAVŘENO
úterý 3. 1. 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30 8.30 - 17.00

Vážení spoluobčané,
v sobotu 26. listopadu 2016 se v Moravském 

divadle v Olomouci uskutečnil slavnostní 
koncert k 40. výročí založení souboru Haná 
z Velké Bystřice. Na koncertě vystoupilo více 
než 120 účinkujících, 5 souborů a 6 muzik. 
Všechny vstupenky na koncert zmizely ihned 
po uvedení do prodeje a divadlo by muselo 
mít dvojnásobnou kapacitu, aby se na všechny 
zájemce dostalo. Prostě naši „Hanáci“ táhnou 
a jsou kulturním pojmem celé Hané. Folklorní 
soubor Haná vznikl v roce 1976, ve svých 
programech představuje tance a zvyky Hané 
a Lipenského Záhoří. Patří již 40 let mezi naše 
nejvýznamnější a největší spolky, organizuje 
nebo spoluorganizuje mnoho folklorních akcí 
jako je mezinárodní folklorní festival Lidový 
rok, Masopust, Svatoštěpánské koledování, 
Zpívání u vánočního stromu, Slavnost kroje 
atd. Chtěl bych souboru popřát mnoho 
dalších aktivních let, mnoho dalších úspěchů 
a především mnoho nových a zapálených členů.

Možná se ptáte, kdy uvidí slavnostní koncert 
ke 40. výročí založení souboru Haná i Velká 
Bystřice? Správná otázka , ale rekonstrukce 
Kulturního domu Nadační se trošku 
protahuje. Náš původní záměr, že stihneme 
ještě letošní plesovou sezónu, nebyl reálný. 
Na našem stařičkém „kulturáku“ je bohužel 
vidět, jak se během času lepil a přistavoval 
jako vlaštovčí hnízdo. Jak postupně odkrýváme 
zakryté konstrukce, které nebylo možné při 
projektování řádně prohlédnout, zjišťujeme, že 
se opravdu stavělo vším, co bylo zrovna dostupné 
nebo po ruce. Takže rekonstrukce přináší další 
velké množství změn. Nakonec jsme se rozhodli 
vše vyřešit pořádně, abychom se nemuseli 
na dlouhé desítky let ke konstrukcím vracet. 
Nový nosný systém s betonovými sloupy, 
průvlaky a stropy udělaly z našeho 
„vlaštovčího hnízda“ vlastně úplně nový 
„barák“. Oproti původnímu záměru 
jsme se ještě rozhodli zvýšit nosnost 
a rozměry výtahu, okopali jsme úplně všechny 
staré omítky až na cihlu, provedli opatření proti 
vzlínání vlhkosti, zcela nově vyřešili pódium 
a další a další drobnější změny. Myslím, že 
pro všechny, kdo stavbu navštívili, bylo 
příjemným překvapením vyřešení vstupního 
foyeru, kdy místo původního průjezdu, skladu 
hospody, kanceláří mikroregionu a kadeřnictví 
je jeden velký, důstojný vstupní prostor, který 
se bude dát využít i na různé výstavy, koncerty, 
zkoušky apod. I pro kvalitu stavebních prací 
bude jen dobře, že nebudeme honit termín

do konce roku a firma dostane další dva měsíce k dobru. Určitě se 
však nebudeme se stavbou roztahovat. Nyní, když už jsou všechny 
nosné konstrukce hotové, stavební práce přibývají každým 
kontrolním dnem. A na jaře se, teď už pevně věřím, dočkáme 
slavnostního otevření KD Nadační.

Od roku 2005 udělujeme každoročně Cenu města Velká Bystřice. 
Důvodem vzniku tohoto ocenění byla snaha vyzdvihnout významné 
osobnosti, které se zasloužily o rozkvět Velké Bystřice. Všichni 
laureáti z minulých let se svým celoživotním dílem výrazně zapsali 
do dějin našeho městečka. Dovolím si je nyní připomenout: Pan 
Leo Schwarz, mons. Antonín Huvar, pan Antonín Nakládal, pan Jan 
Bugno, pan Václav Juráň, pan Ing. Čestmír Hradil, paní Bronislava 
Millá, pan Jaromír Klenovský, pan Jaroslav Koš, pan Ing. Miroslav 
Hořínek, pan arch. Jan Navrátil, paní Zdenka Plachá, paní Mgr. 
Dagmar Spáčilová, pan Karel Hewanicky, pan Josef Kolbe a Mons. 
Doc. Mag. Josef Olejník.

Zastupitelstvo města udělilo na svém červnovém zasedání Cenu 
města Velká Bystřice pro rok 2016 panu Ing. Josefu Langerovi. 
Cena byla udělena za celoživotní aktivní osobní přínos pro rozvoj 
folklorních aktivit ve Velké Bystřici. Jen připomenu (ale myslím, 
že to všichni ví ), že Pepa Langer je dlouholetý vedoucí souboru 
Haná a tuto cenu obdržel především za svou obětavou organizační 
a manažerskou práci v souboru Haná. Když jsme přemýšleli, kdy 
a kde cenu předat, připadlo nám, že právě slavnostní koncert ke 40. 
výročí souboru Haná v krásném prostředí Moravského divadla bude 
tou nejlepší příležitostí a program tím dostane krásnou a důstojnou 
slavnostní tečku. A tak v rámci výročního koncertu proběhl ještě 
jeden slavnostní ceremoniál….

Na úplný závěr bych Vás rád pozval na všechny předvánoční akce, 
které jako každoročně připravujeme a také na zastupitelstvo města, 
které se uskuteční 19. prosince 2016 a kde budeme projednávat 
především rozpočet města Velká Bystřice na rok 2017.

Krásný a klidný advent!
Marek Pazdera
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KULTURA

POZVÁNKA NA 
ADVENTNÍ KONCERT

































 





VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY  12 / 2016Strana 5

Zpívání vánočních písní a koled u ohnivé vatry 
Skauti rozdají Betlémské světlo 
 
 
 
 
 
Tradiční vánoční občerstvení 
Zpívat budou MS Band, členové souborů HANÁ,  
Čekanka, Krušpánek, Kanafaska a hosté 

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

Lodičky společně vypustíme, zmizí nám na 4 min.  
v tunelu a pak budou 20 min. proplouvat parkem 

Své lodičky můžete od 16 hod. vystavit u náhonu, aby si je ostatní mohli prohlédnout. 
Přijďte se podívat na originální konstrukce plavidel! 

Bystřické pasticcio – vánoční lahůdka pro patrioty a milovníky hudební historie

Výraz pasticcio pochází z latinského slova pasticcium označujícího koláč. V hudbě termín označuje dílo složené ze skladeb několika 
autorů.

Za poslední roky jsme s naším sborem a orchestrem provedli už několik známých a často hraných českých vánočních mší. 
Všechny byly krásné, zpěvné, radostné. V minulém roce jsme se pustili dokonce do průkopnické akce – nacvičili jsme Druhou 
mši vánoční J. J. Ryby, dílo, které bylo dlouhé roky zastíněné známější „Hej, mistře“. A v objevování historie pokračujeme 
i letos. V dřívějších časech měl každý kůr svého kantora, jehož postavení se v průběhu staletí sice měnilo, ale mnozí byli 
vynikající hudebníci a skladatelé. I bystřický kůr měl v období do poloviny minulého století své vzdělané varhaníky. Též 
výuka hudby v Bystřici vzkvétala a měla dobrou úroveň, dobrých muzikantů i zpěváků přibývalo a bylo pro koho hudbu psát. 
A ředitelé kůru se této výzvy také chopili. Proto jsem se nedávno ponořila do notového archívu na našem kůru a postupně jsem pod 
nánosy prachu a všelikého drobného harampádí objevila a vynesla na denní světlo četné rukopisy. Z nich jsem pro letošní Štědrý den 
vybrala vánoční mše tří tvůrců, kteří v Bystřici působili v období kolem druhé světové války:

František Mikulka, od r. 1938 ředitel místní měšťanské školy, vypomáhal coby varhaník téměř až do své smrti (1965). Působil 
též v Jednotě divadelních ochotníků, kde měl na starosti hudbu. V r. 1957 byl např. dirigentem Fidlovačky, kterou jednota 
provedla k 80. výročí svého vzniku. František Mikulka napsal pro bystřický kostel Vánoční mši pro smíšený sbor s průvodem 
varhan a orchestru „Vzhůru, vzhůru, pastýřové“. Byla napsána a poprvé provedena pravděpodobně o Vánocích r. 1942.

Maxmilián Koblížek (1866-1947), varhaník, skladatel, hudební kritik. Studoval na pražské varhanické škole, v roce 1889 absolvoval 
Janáčkovu varhanickou školu v Brně, od roku 1898 vyučoval na této škole a od roku 1932 i na brněnské konzervatoři. Koblížek působil 
také jako ředitel kůru chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, kde před ním zastával tuto funkci Leoš Janáček a ještě dříve 
Pavel Křižkovský. Ve Velké Bystřici strávil Koblížek poslední léta života, zde složil i jednu ze svých mší, Vánoční a na našem hřbitově 
je i pochován.

Rudolf Janáček se narodil 11. června 1914 v Brušperku. Do Bystřice přišel asi v roce 1937 a působil zde jako varhaník 
a učitel hudby. V srpnu 1945 odchází s rodinou zpět na Ostravsko. Hraje na varhany a píše příležitostně skladby pro liturgické potřeby 
své farnosti. Jeho skladby se do současnosti hrají. V roce 1956 založil ZUŠ v Brušperku a byl jejím prvním ředitelem. Zemřel 26. prosince 
1970 v Ostravě-Vítkovicích. Kdy přesně napsal svou Vánoční mši pastorální, nevíme, na kůru však máme opis pořízený Vojtou Šiškou 
r. 1957. Janáčkovo Vánoční ofertorium, které bude rovněž na půlnoční provedeno, vzniklo pravděpodobně r. 1947.

Vánoční díla většího rozsahu od uvedených skladatelů doplníme ještě menšími skladbami našich současných autorů.

Ivana Juráňová, sbormistryně velkobystřického chrámového sboru
BYSTŘICKÉ PASTICCIO

zazní při půlnoční 24. 12. 2016 ve 22 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
Chrámový sbor, Příležitostný orchestr i sólisty řídí Ondřej Nakládal

Pozvánka na půlnoční
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KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

... humoristický román
Evžen Boček – Aristokratka na koni
další příhody mladé aristokratky Marie Kostkové 
z Kostky na svém „nejchudším zámku 
v Čechách“  

... fantasy pro mládež
Taran Matharu – Učedník a pyramida orků
pokračování osudů mladého Fletchera, který se 
vydává s králem do boje proti orkům 

... společenský román
Jackie Collins – Krev není voda
v devátém pokračování Lucky musí bránit svou 
rodinu, které zarytý nepřítel slibuje zničení  

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

JÍZDNÍ ŘÁDY – UPOZORNĚNÍ
Pozor na dřívější odjezdy některých 

vlaků z Velké Bystřice zastávky 
po celé hodině (např. místo 15:10 
odjíždí už 15:02),  jinak tam větší změny 
nejsou. Vlakové i autobusové jízdní řády 
s platností od 11. prosince 2016 budou 
v příštím čísle 1/2017, které vyjde před 

vánočními svátky. 

Maškarní ples
20. 1. 2017

20:00 hod
N A  S Á L E  U  ČU B R DŮ ,  B U K O V A N Y
H R A J E  S K U P I N A  N O - P R O B L E M

V S T U P N É  8 0 , -  ( V  C E NĚ  W E L C O M E  D R I N K )

S R D EČNĚ  V Á S  Z V E  B U K O - T OČ ,  Z . S .

V soutěži o sladkou odměnu jsme vylosovali 
Matyáše Těthala.
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Foto na stránce: Martina ŽbánkováBYSTŘICKÉ BANJO - 5. 11. 2016
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Foto na stránce: Martina Žbánková
SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE - 12. 11. 2016

VÝSTAVKA SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI - 10. - 11. 11. 2016
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Naše třetí třídy se vypravily ve dnech 17. - 21. 10. 
2016 na školu v přírodě do Horky nad Moravou, 
kde je v nádherném areálu Střediska ekologické 
výchovy Sluňákov čekal celotýdenní projekt Zelený 
ostrov. I když počasí nám moc nepřálo, všechny 
lektorky měly pro nás připravené tak zajímavé 
aktivity, že nám nevadily ani pláštěnky a gumáky. 

Vyzkoušeli jsme si pokus s výbuchem sopky, lovení 
živočichů v tůňce a jejich zkoumání, vymodelovali 
jsme sopky ze slaného těsta, navštívili Rajskou 
zahradu, Lesní chrám a Sluneční horu, zkusili jsme 
jízdu na raftu, výrobu těsta a jeho opékání nad ohněm 
a spoustu dalších věcí, které jsme předtím nikdy 
nedělali. Odvezli jsme si odtud hodně krásných 
vzpomínek, ale také vědomostí a zážitků z přírody.

                                                                                                                                                
                                                                    Hana Londová

Škola v přírodě Sluňákov

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

T.J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE 

zve všechny děti, rodiče a širokou veřejnost co nejsrdečněji na  

 

PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMII 
v sobotu 10. 12. 2016 od 14:30 hod. v místní sokolovně 

 

Můžete se těšit na vystoupení dětí ze všech sokolských oddílů, 

                   program zpestří malé mažoretky. 

Přijďte si užít příjemné odpoledne a nasát vánoční atmosféru. 

 

Vstupné dobrovolné.      

  Těšíme se na Vás!  



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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Vánoční čas v Husově sboru

ve Velké Bystřici

Náboženská obec Církve československé husitské ve Velké Bystřici        
                

                            SESTRY A BRATŘI, 
                     PROŽIJTE SPOLU S NÁMI
                                ČAS VÁNOČNÍ     
            
             Srdečně Vás zveme na společné prožití  
    bohoslužeb v čase vánočním  

1. adventní neděle 27. 11. v 9:00 hod.
2. adventní neděle 4. 12. v 9:00 hod., v 16:00 hod. Advent s Jírovci – koncert
3. adventní neděle 11. 12. v 9:00 hod.
4. adventní neděle 18. 12. v 9:00 hod.
sobota 24. 12. ve 22:00 hod. půlnoční bohoslužba – slavnost světla za doprovodu trubky,    
  houslí a varhan
neděle 25. 12. v 9:00 hod.  Hod Boží vánoční
neděle 1. 1. 2017 v 9:00 hod
Všichni jste srdečně zváni!
Přejeme vám, ať světlo a požehnání vánoční noci prozáří váš život a zůstává  
s vámi po celý nový rok 2017.

Za náboženskou obec: 
Hana Šebíková, duchovní

Drahomíra Andělová, předsedkyně RS

Nocování v sokolovně
Další, již čtvrtý ročník oblíbeného nocování v sokolovně 

proběhl z pátku na sobotu 11. - 12. listopadu 2016, tentokrát 
na téma postaviček z filmu „V hlavě“. Nocování se zúčastnil 
rekordní počet dětí ze všech sokolských oddílů, celkem 49 
dětí!   

 
Děti se začaly scházet již před 17:30, nesly si 

sebou spacáky, karimatky, oblíbeného plyšáčka 
a další potřebné vybavení ke strávení noci v sokolovně. 
Cvičitelé pro ně připravili hry, soutěže, pro mladší 
pak cvičení na nářadí, vymalovávání omalovánek 
a modelování z plastelíny. 

Před promítáním pohádky si děti nachystaly své pelíšky 
kolem celé sokolovny a pochutnaly si na dobrotách 
přichystaných doma a také na nachystaném ovoci a čaji. 
Někteří usnuli během pohádky, jiní se dodívali až do konce 
a ráno už byli první ranní ptáčata vzhůru v šest hodin.
 

Po zabalení všech věcí se děti „vrhly“ 
na připravenou snídani, vánočku s čajem, a zbyl čas 
i na nějaké hry a malování. Kolem 9:00 hodiny si 
začali pro děti chodit rodiče, aby si je odvedli domů. 

Dětem se nocování moc líbilo, už dlouho dopředu 
se na něho těšily a vypadá to, že ho zorganizujeme 
i příští rok.

Jarka Pechová

Foto na stránce: Milan Fait a Petra Mikulková
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Sv. Anna
Dodržování tradic v Domě pokojného stáří sv. Anny

Již několik let pečou obyvatelé domova tradiční 
svatomartinské rohlíčky. Teprve od loňského 
roku je mohou ochutnat také spoluobčané a to 
na Svatomartinských slavnostech pořádaných 
na Zámeckém náměstí. Během dopoledne jsme 
napekli přes 500 ořechových, tvarohových 
a makových rohlíčků, které jsme poté prodávali, 
a jejich výtěžek je věnován právě pro Domov 
pokojného stáří sv. Anny.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám věnovali 
ořechy a přispěli při pečení rohlíčků.

Již čtvrtým rokem se zapojujeme také 
do benefičního pečení perníčků pro Společnost pro 
ranou péči. Letos proběhla akce 15. 11. 2016 na den 
dobrých skutků. 

S pečením nám pomohly studentky Církevního 
gymnázia Německého řádu. Perníčky budou 
věnovány dárcům, kteří 5. prosince přispějí při 
sbírce na rodiny, kterým se narodilo dítě 
s postižením.

                                                                Kamila Šimková
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Sobota 3. prosince 2016, sportovní hala základní školy Velká Bystřice 
(za zdravotním střediskem, ul. 8. května – skupina A a boje o umístění) 

a sportovní hala SK Velká Bystřice – Na Letné (skupina B).

Pořadatel: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička 
Účastníci: Každá obec mikroregionu bude zastoupena jedním družstvem, max. počet hráčů 10 
Termín konání: Sobota 3. prosince 2016, sportovní hala MZŠ Velká Bystřice (skupina A) od 8 hod. 
                           a hala SK Velká Bystřice Na Letné (skupina B) od 8.00 hod.

Ukončení a slavnostní vyhodnocení dle počtu účastníků (očekáváme kolem 16.00 hod.) 
Disciplíny: 4+1 – dle pravidel malé kopané, hráči musí mít trvalý pobyt v obci, za kterou nastoupí! 
Doprovodný program: Bohaté občerstvení a přátelské posezení v prostorách tělocvičny. 
Na setkání se těší: Starostové obcí mikroregionu Bystřička

SPORT
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA 

Pionýrský oddíl 
P O L ET U Š K Y 

Velká Bystřice
Dne 8. 11. 2016 pionýrský oddíl z Velké Bystřice 

v pravidelném čase oddílových schůzek slavnostně 
osadil do prostoru školky MŠ Zámecká pro děti symbol 
indiánů – Totem, který jsme měli vyroben pro letošní 
letní tábor. Na tuto schůzku přišlo 14 dětí a kromě 
tradic indiánů jsme také stihli zajít na místní hřbitov 
a připomenout si zapálením svíček na opuštěném 
hrobě náš svátek zesnulých „Dušičky“.  Závěr 
schůzky jsme optimisticky ukončili v místní cukrárně 
Galerie, kde nás náš kamarád Kamil všechny pozval 
na zákusek. Děkuji všem dětem i rodičům za pomoc 
a přízeň našemu turistickému oddílu a přeji všem 
krásné Vánoce.

Více informací na http://poletusky.estranky.cz
                                   
Vedoucí oddílu Petr Xˇandy Dvořák a instruktorka 
Jitka Zacpalová
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REKLAMA
Dostali jste se do obtížné situace a nevíte, na koho se 
obrátit?
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni o. p. s. 
poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám 
s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat 
ve vaší situaci, sepsat splátkový kalendář, odpovědět 
na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní 
bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek 
státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody 
na úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo 
vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme 
pomoc s rodinným rozpočtem, podpoříme rodiče a děti 
ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že Vás můžeme 
navštívit i u Vás doma mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na ulici Litovelská 14. 
Naše pracovnice jsou k zastižení na mobilním telefonu 
ve všední dny od 8 do 16,30 hodin.

Kontakty:

Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

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

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz
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Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům.



PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA
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Chcete mít práci za rohem?
Staňte se naším kolegou!

V současnosti hledáme pro 
prodejnu ve Velké Bystřici
pracovníky na tyto pozice:

 Nabízíme:
• týden dovolené navíc ihned od nástupu

• pracovní poměr na dobu neurčitou i na zkrácený úvazek
• stravenky v hodnotě 65 Kč a další výhody...

KoNtaKtujte Nás:
Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz 
nebo na tel. : 720 504 412
www.penny.jobs.cz

zástuPCe
VeDouCíHo PRoDejNY

Nástupní mzda
20 500 Kč (40 h/týden)

PoKLaDNí
Nástupní mzda

16 300 Kč (40 h/týden)


