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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - LEDEN 2017

6. - 7. 1.
Daskabát
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
7. 1.
Doloplazy
• KOŠT SLIVOVICE
7. - 8. 1.
Velká Bystřice • TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
(obchůzka městem – 9.0 – 17.00)
8. 1.
Přáslavice
• TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA
14. 1.
Bystrovany • PLES OBCE
Doloplazy
• ZAHRÁDKÁŘSKÝ A SKAUTSKÝ PLES
Tršice
• PLES SRPŠ
Velký Újezd • PLES MYSLIVECKÉHO SPOLKU
14. - 15. 1.
Velká Bystřice • OLMA CUP
(hala Na Letné – 8.30 – 17.00)
15. 1.
Tršice
• ŠIBŘINKY
20. 1.
Bukovany
• MAŠKARNÍ PLES

21. 1.
Bystrovany
Daskabát
Hlubočky
Přáslavice
Svésedlice
Tršice
28. 1.
Velká Bystřice

• NOVOROČNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ
• VEVERKOVSKÝ BÁL
• OBECNÍ PLES
• OBECNÍ PLES SPOJENÝ S PLESEM MIKROREGIONU
• HASIČSKÝ PLES
• MYSLIVECKÝ PLES

• VERNISÁŽ VÝSTAVY PAULINA SKAVOVA
(galeriezet – 17.00 – 19.00)
• MĚSTSKÝ PLES
(Hotel Zámek – 19.00 – 02.00)
• NUTREND CUP
(hala Na Letné - 8.30 – 17.00)
Daskabát
• DĚTSKÝ KARNEVAL
Doloplazy
• HANÁCKÝ BÁL
Přáslavice
• VRTOV FEST
Velký ÚjezdSvoz•odpadů
PLES SBORU
DOBROVOLNÝCH
prosinec
2016 – leden HASIČŮ
2017
29. 1.
Svoz komunálního odpadu
Svoz bio odpadu
Velká Bystřice • KONCERT KPH - ČENĚK PAVLÍK (HOUSLE)

Odpadové
Tovární 10

7. 12.
(galeriezet - 18.00 - 19.30)1. 12.

4. 1.
MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ
SERVIS

sobota 24.

21. 12.

POPLATKY NA ROK 2017

18. 1.

každé úterý
12. 1.

každou sob

Firma Čerozfrucht

nabízí občanům Velké Bystřice
ve dnech
22. - 23. prosince
Informace o konání zasedání
Zastupitelstva
města Velká Bystřice
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 19. 12. 2016
v době stáří
od 13
17 hod.
Místo konání: Dům pokojného
sv.-Anny
Velká Bystřice
schválilo poplatky na rok 2017.
nákupu
Doba konání: 19. možnost
12. 2016 od
18.00 ovoce
hod. a zeleniny
za zvýhodněné
ceny ve
svém velkoobchodě
Širokou veřejnost
zve Ing. Marek
PAZDERA,
starosta města
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti v pokladně Městského úřadu nebo
ve Velké Bystřici (u Makra).
na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. V případě platby

Termín úhrady poplatků je do 31. 3. 2017

na účet, prosím, dodržujte tato pravidla:
samostatně pod jednotlivými symboly:

Jednotlivé

poplatky

platit

Stočné – VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1340xxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxyy, KS 0308,
kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popisné a poslední dvojčíslí
„yy“ počet osob, za kolik platíte
(př. platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 osoby).
Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu pouze
v případě, že se jedná o platby předem na celý rok a to nejdříve
od 25. 1. 2017. Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO banky,
č.ú. 2000 195 062/2010, kde variabilní symbol = číslo smlouvy
Stočné

24,- Kč/m³ s DPH
směrné číslo 35 m³ /osobu/rok

Odpad

Poplatek
za psa

840,- Kč/osobu/rok
410,- Kč/osobu/rok
Nárok na osvobození
dle OZV č. 3/2015 nutno
doložit do 31.01.2017

150,- Kč za jednoho psa/rok
220,- Kč další pes/rok

Pronájem na 5 let dle smlouvy
Pronájem
hrobového místa

100,- Kč
- poplatník důchodce/rok
150,- Kč další pes
- poplatník důchodce/rok
Nárok na osvobození dle
OZV č. 02/2011 nutno doložit
do 31.01.2017

Provozní doba v době vánočních svátků
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.

Městský úřad
7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
7.00 - 12.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.00 - 12.00 13.00 - 14.00
7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
7.00 - 12.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.00 - 12.00 13.00 - 17.00
7.00 - 12.00 13.00 - 15.30

KIC
ZAVŘENO
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 17.00
8.30 - 12.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8.30 - 17.00

Společenská rubrika
Narození:
Terezie Tandlerová
Zuzana Habáňová
Rozloučili jsme se:
Miroslav Nádvorník
Ludmila Ochmanová
Vlasta Dohnalová

12. 11. 2016
15. 11. 2016
28. 11. 2016 77 let
3. 12. 2016 72 let
8. 12. 2016 89 let
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Narodí se Kristus Pán!
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ÚVODNÍK

Rok s rokem se sešel a my stojíme opět na prahu
nejkrásnějších svátků v roce. Přestože závěr roku je tradičně
pracovně nejhektičtější období, věřím, že i letos najdeme
dost příležitostí, jak prožít sváteční chvíle se svými blízkými
i v sobě samých. Hned po Mikuláši jsme měli příležitost
ochutnat opravdový vánoční koncentrát v podobě krásného
adventního koncertu sboru Rovina a jeho přátel. K symbolům
bystřických vánoc už neodmyslitelně patří tradice Zpívání
u vánočního stromu a v posledních letech i krásná akce, která
na zpívání navazuje - Pouštění skořápkových lodiček. Náš
kulturní a společenský život ozvláštňují právě tyto originální
počiny, které lákají nejen média, ale především naše občany
a občánky. Množství roztodivných, originálních plavidel,
záře mihotajících se světýlek, příjemná, kouzelná atmosféra.
Je to už jakýsi společný rys bystřických předvánočních
akcí - chvíli pobýt, povykládat, ohřát se u vatry, zaprskat
prskavky, ochutnat vánočních horkých nápojů, užít si
ohňostroj. Být spolu. Přijít si s dětmi hrát jako děti.
Jen co ve středu 24. 12. večer okusíme jeho opravdovou
štědrost, nabízí se nám další, výsostně slavnostní
okamžiky - při poslechu štědrovečerního troubení z věže
kostela můžeme vyrazit na tradiční půlnoční mše, které
budou slouženy v římskokatolickém kostele Stětí svatého
Jana Křtitele a v Husově sboru. Mám každý rok takové
přání, které mi dotváří vánoce - jít po půlnoční domů
na vánočku svátečně ztichlým a potemnělým městem v
poprašku čerstvého sněhu. A letos je prý šance větší než v
předchozích letech... Tak uvidíme ;-) Jen co dozní oslava
narození Krista, bude k potěšení se pohledem i tradiční
Živý Betlém na kostelním návrší – to na Boží hod vánoční.
Myslím, že budou zase kouzelné - ty bystřické vánoce!
A tak mi dovolte připojit se k vánoční gratulaci doživotního
zlatého slavíka a popřát vám „vánoce, jaké z dětství znám“.
Tříkrálová sbírka
Vánoce symbolicky uzavře příchod Tří králů - tak jako
každý rok, i letos proběhne celostátní charitativní Tříkrálová
sbírka, kterou organizuje Charita. Její výtěžek, který
ve Velké Bystřici činil v letošním roce téměř 67 tisíc korun,
se rozděluje mezi humanitární akce v zahraničí, v České
republice a v místě, kde se peníze vybraly. Tak až u vás
koledníci ve dnech 7.- 8. ledna 2017 zazvoní, vězte, že účel
použití případného daru je pro skutečného, konkrétního
člověka.
I letos pošleme Bystřické vánoční noviny do každé rodiny!
Po loňském úspěchu jsme se rozhodli, že vánoční
číslo Bystřických novin (BN) opět vydáme v nákladu
odpovídajícím počtu bystřických domácností, kterým ho
nadělíme pod stromeček zdarma. Proč? Především abychom
všem domácnostem poskytli obvyklý rozsah celoročních
informací jako jízdní řády, poplatky, svozový kalendář
odpadu, bystřických plesů a folklorní i multižánrové
kultury. Pokud by se vám náhodou do schránky vánoční
BN nedostaly, zastavte se pro ně prosím na Kulturním
a informačním centru!
Rozpočet města na rok 2017
Každý rok bývá předvánoční období ve znamení přípravy
rozpočtu města na rok příští a nejinak je tomu i letos.

Rozpočet pro rok 2017 bude schvalován na zasedání
zastupitelstva v pondělí 19. prosince 2016, nicméně jeho
dlouhé projednávání mají jednotlivé orgány samosprávy města
již za sebou. Protože rozpočtu města a obecním financím se
z jiných úhlů pohledu bude věnovat předsedkyně Finančního
výboru ing. Schrottová v příštím čísle VBN, já zmíním jen
jeho nejzajímavější parametry. Protože de facto končilo staré
a začínalo nové programové období Evropské unie, byl letošní
rok v našich ulicích o něco méně prašný a hlučný, ale naproti
tomu byl ve znamení příprav nových projektů a záměrů. A ty
začínají přinášet ovoce: hotová je úprava křižovatky na horním
konci ke zvýšení bezpečnosti a zřízení nového přechodu.
Máme přiznanou dotaci na zateplení vstupní budovy školy
a výstavbu dalšího úseku páteřní cyklostezky (od zastávky
k Voglově pile), které budeme realizovat v příštím roce. Před
několika dny jsme dostali skvělou zprávu, že jsme byli úspěšní
s projektem poslední etapy rekonstrukce školky na Zámeckém
náměstí - tedy kompletní modernizace interiéru staré budovy
a vestavba nového oddělení v podkroví. Jakmile dostaneme
všechny podrobnosti, zahájíme přípravy realizace této jedné
z největších investic v naší novodobé historii. Patrně se tak stane
již v příštím roce 2017. Budeme také pokračovat v rekonstrukci
našeho kulturního domu, kde jsme již letos provedli náročnou
výměnu podlahy, resp. stropu. Několik menších investic
připravujeme také ve škole, v jídelně a na kanalizační síti.
V této souvislosti bychom také opět rádi poděkovali všem
bystřickým občanům za trpělivost a pochopení pro dočasné
nepohodlí, které stavby přinášejí. Věřím, že nové kvality
veřejných prostranství a nové veřejné služby za to stojí!
Pour felicitér
Závěrem mi dovolte jménem vedení města Velká Bystřice
a městského úřadu popřát nám všem, aby hvězda betlémská
prozářila naše dny příštího roku, abychom nezabloudili,
ať už bude cesta životem jakkoliv klikatá! Přejme si pevné
zdraví i pevné lidské vztahy, protože s nimi překonáme nejednu
nesnáz. Ať ty krásné sametové melodie, které se na Štědrý
večer snesou z věže našeho kostela, doznívají v duši celý rok!
Ivo Slavotínek

Tříkrálová sbírka 2017
http://www.trikralovasbirka.cz/
O víkendu 7. – 8. ledna 2017 opět vyjdou do ulic skupinky
koledníků sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci.
Až i k vám přijdou tři malí králové, prosíme, neodmítejte je, dávají
vám příležitost podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují.
Veliký dík dárcům i těm, kdož jsou ochotni se sbírkou pomoci.
Marie Plesková, místní asistent TKS

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ
Rodiče předškoláků, pozor!
Zápis do 1. třídy 2017/2018 se bude konat
až 3. 4. 2017. Jedná se o změnu, která vyplynula z novely
školského zákona. Dříve se chodilo k zápisu v lednu, teď
to bude v dubnu. (Změna termínu se týká i zápisu do MŠ,
budeme vás včas informovat).
Masarykova ZŠ Velká Bystřice
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KULTURA

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice srdečně zve na

HOUSLOVÝ RECITÁL ČEŇKA PAVLÍKA
Čeněk Pavlík (1955) se na housle začal učit hrát ve čtyřech letech
na LŠU v Brandýse nad Labem. Studoval u Josefa Muziky, jednoho
z posledních žáků Otakara Ševčíka. Na konzervatoři a později
i na pražské AMU jej vedla prof. Nora Grumlíková. Celkem
jedenáctkrát se zúčastnil letních mistrovských kurzů u Nathana
Milsteina v Curychu.

Ve stylu hry Čeňka Pavlíka je nejvíce ceněn hluboký
prožitek, smysl pro detail a svěží projev.

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice srde

i komorní
hráč S
Miroslav
Sekera.
H
OU
LO
VÝ RECITÁL
neděle
29.
ledna
2017 vP
18 hod.,
galeriezet
Č
E
Ň
K
A
A
V
LÍKA
vstupné 50 Kč, děti ZDARMA
Za doprovodný klavír usedne vynikající sólový klavírista

Spolu s Henrykem Szeryngem hrál dvojkoncert J. S. Bacha;
z politických důvodů však u něj nemohl studovat. V roce 1986
Čeněk Pavlík, klavírista Ivan Klánský a violoncellista Marek Jerie
založili úspěšné Guarneri trio Prague, které ve stejném složení
působí dodnes.
Jako sólista a později i člen uvedeného tria vystupoval téměř
v šedesáti zemích světa na více než 3 000 koncertech. Existuje
množství jeho rozhlasových a televizních nahrávek a záznamů
na CD.
Kromě koncertní činnosti příležitostně vyučuje na krátkodobých
kurzech např. ve Španělsku, Německu, Polsku, Kanadě, Brazílii
a samozřejmě i v České republice.

PROGRAM NA VÁNOCE A ZÁVĚR
ROKU 2016 VE VELKÉ BYSTŘICI
24. 12. ve 21.15 hod.
ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE
KOSTELA

kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Z kostelní věže nás ještě před půlnoční bude svolávat
k jesličkám hlas trubek.



18. 2. 2017

kostel Stětí sv. Jana Křtitele a Husův sbor
Bystřické pasticcio. Chrámový sbor, Příležitostný orchestr
a sólisté.



Přijďte si opéct buřtík na nejvyšší bod Velké Bystřice.



neděle 29. ledna 2017 v 18 hod., galeriezet
Velký krojový bál / Hotel Zámek
vstupné 50 Kč, děti ZDARMA

od 20 hod.

25. 2. 2017
Ples Sboru dobrovolných hasičů
Hotel Zámek od 20 hod.

25. 12. v 17 hod.
ŽIVÝ BETLÉM

18. 3. 2017
Josefovské šibřinky / Ravela
od 20 hod.

26. 12. ve 13 hod.
VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ

BYSTŘICKÉ PASTICCIO

před ŘK kostelem
Připravila ŘK farnost a Orel V. Bystřice

Sraz otužilců na přehradě.



od 20 hod.

Za doprovodný klavír usedne vynikající sólový klavírista i komorní hráč

24. 12. ve 22 hod.
ČESKÁ MŠE PŮLNOČNÍ

25. 12. v 15 hod.
VÁNOČNÍ OPÉKÁNÍ NA SKÁLE

Plesová sezóna 2017

Čeněk Pavlík (1955) se na housle začal učit hrát ve čtyřech letech na LŠU
Labem. Studoval u Josefa Muziky, jednoho z posledních žáků Otakara Še
konzervatoři a později i na pražské AMU jej vedla prof. Nora Grumlíkov
jedenáctkrát se zúčastnil letních mistrovských kurzů u Nathana Milsteina
28. 1.hrál
2017
Spolu s Henrykem Szeryngem
dvojkoncert J. S. Bacha; z politických
nemohl studovat.
V roceples
1986 Čeněk
Pavlík,
klavírista Ivan Klánský a vi
Městský
/ Hotel
Zámek
Marek Jerie založili úspěšné Guarneri trio Prague, které ve stejném slože
od uvedeného
19 hod. tria vystupoval téměř v šedesáti z
Jako sólista a později i člen
než 3 000 koncertech. Existuje množství jeho rozhlasových a televizních
na CD. Kromě koncertní11.
činnosti
příležitostně vyučuje na krátkodobých
2. 2017
Španělsku, Německu, Polsku, Kanadě, Brazílii a samozřejmě i v České r
Školní ples / Hotel Zámek
hry Čeňka Pavlíka je nejvíce ceněn hluboký prožitek, smysl pro detail a s

26. 12. v 18 hod.
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ



Orlovna
Občanské sdružení Folklorní soubor Haná zve k oslavě
vánočních svátků i rozloučení se starým rokem. Vystoupí
soubory z Velké Bystřice.

zazní při půlnoční 24. 12. 2016
ve 22 hodin v kostele
Stětí sv. Jana Křtitele
Chrámový sbor, Příležitostný orchestr
i sólisty řídí Ondřej Nakládal
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OBEC PŘÁSLAVICE
POŘÁDÁ V SOBOTU
OD 12.00 HODIN

Maškarní ples
20. 1. 2017
20:00 hod

NEBUDE CHYBĚT HORKÝ PUNČ
A JINÉ DOBROTY
SOUČASNĚ VÁS ZVEME
NA HŘIŠTĚ, KDE VE 21.00 HODIN VYPUKNE

NA SÁLE U ČUBRDŮ, BUKOVANY
HRAJE SKUPINA NO-PROBLEM
VSTUPNÉ 80,- (V CENĚ WELCOME DRINK)
SRDEČNĚ VÁS ZVE BUKO-TOČ, Z.S.

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Paulina Skavova

V lesích / In the Woods
sobota 28. ledna 2017 v 17 hod. / galeriezet Velká Bystřice

Paulina Skavova se narodila 18. 11. 1976 v Trutnově,
absolvovala Střední školu keramickou a sochařskou v Hořicích,
Akademii výtvarných umění v Praze a Postgraduální studium
v švýcarském Luzernu. Je jednou z těch vzácných současných
autorek, které ve svém díle úspěšně a osobitě rozvíjejí tradici
českého figurálního sochařství.
Je všestrannou tvůrkyní, jejíž dílo je vizuálně silné, emotivně
nabité, mnohdy provokativní, ironicky zabarvené, prodchnuté
kontrastujícími a nejednoznačně interpretovatelnými obsahy.
Paulina Skavová emancipovaně zachycuje svou ženskou
zkušenost v tomto světě.
Výstavu můžete zhlédnout do 22. 3. 2017.
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KINO

Velký Týnec – LEDEN 2017
6. 1. pátek
10 :00 hod.

PÁSMO DĚTSKÝCH FILMŮ
Promítání pro MŠ

Produkce: Česko
Vstupné Kč 10,-

6. 1. pátek
18:00 hod.
90 minut

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají Vaši čtyřnozí mazlíčci, když
nejste doma? Rodinná animovaná komedie.

Produkce: USA
Vstupné Kč 50,Přístupný

13. 1. pátek
18:00 hod.
117 minut

JASON BOURNE
Produkce: USA
Poskládal už skoro všechny střípky své rozbité Vstupné Kč 50,životní mozaiky, ale pátrání ještě nekončí.
Přístupný od 15 let
Akční. Thriller.

20. 1. pátek
18:00 hod.
103 minut

HLEDÁ SE DORY
Oblíbená modrá rybka se vrací na plátna kin.
Rodinný. Animovaný.

Produkce: USA
Vstupné Kč 50,Přístupný

27. 1. pátek
18:00 hod.
149 minut

ZMIZELÁ
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby.
Vše naznačuje, že nedobrovolně. Zoufalý
manžel organizuje rozsáhlou pátrací akcí.
Je živá? Mysteriózní. Drama. Thriller.

Produkce: USA
Vstupné Kč 50,Přístupný od 15 let

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.

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE
knižní novinky
... humor pro mládež

David Walliams – Malý miliardář

dvanáctiletý Joe může mít všechno na světě, jen jedno mu chybí
- kamarád
... psychologický román

Lauren Groff – Osudy a běsy

osudy Lotta a Mathily, kteří jsou spolu 24 let a přece jeden
druhého vlastně neznají
... kriminální román
Angela Marsons – Němý křik
těla mrtvých dívek nalezených na místě bývalého
sirotčince a současná vražda učitelky mají souvislost
Knihovna je otevřena:
Po 08.00 - 10.00 Út-Čt 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Pá Zavřeno
Knihovna v době vánočních svátků:
Telefon: 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz
Poslední půjčování - čtvrtek 22.12.
www.knihovna.velkabystrice.cz
Od 23. do 31. 12. - zavřeno

Ohlédnutí za Mikulášským
turnajem 2016 – X. ročník
Dne 5. 12. 2016 proběhl ve školní hale
MZŠ Velká Bystřice turnaj v miniházené
žáků ročníků 2006 a mladších. Zúčastnilo
se celkem 10 družstev ze 7 škol a oddílů.
10 týmů hrálo ve dvou skupinách, kde se utkali každý
s každým. A dále bojovali o umístění.
Zúčastnila se družstva: ZŠ Opava, ZŠ Telnice,
Tatran Litovel, TJ Sokol Ostrava,ZŠ Prosenice, ZŠ
Jívová a ZŠ Velká Bystřice.
Výsledky najdete na www.mzs-vb.cz
Tentokrát nás navštívili 2x Mikuláš, čerti a andělé
a to hned ze dvou tříd 9.A a 9.B. Byli báječní.
Řádila střevní chřipka na všechny strany od dětí až
po dospělé, ale my to zvládli!
Družstva naší školy po náhlé absenci 7 našich hráčů
získala 3. a 8. místo.
Děkujeme za hrdinský boj.
Nejlepším střelcem turnaje se stal náš hráč Aleš
Čáp z 5.B, který za turnaj nastřílel 53 gólů.
Ivo Šenk - učitel MZŠ Velká Bystřice
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MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - 5. 12. 2016

Foto na stránce: Martina Žbánková
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Každoročně touto dobou začne našim nejstarším žákům šlapat
na paty velká starost. Letošní školní rok je tím posledním, který
deváťáci stráví v lavicích své základky, a tak mají adventní čas trochu
zatažený mrakem tíživého rozhodování, zda volba střední školy bude
šťastnou.
Koncem listopadu se budoucí studenti zúčastnili Scholarisu,
kde se představily všechny střední školy Olomouckého kraje.
Zástupci těchto institucí velmi podrobně přibližovali budoucím
adeptům studia přednosti jednotlivých oborů a ochotně seznamovali
s možnostmi uplatnění na trhu práce. Žáci se zde setkali i s našimi
bývalými absolventy, kteří bravurně předváděli dovednosti nabyté
při studiu. Spousta středních škol využila k prezentaci své studenty.
Ti zbavili ostychu naše žáky, kteří velmi čile konverzovali se svými
vrstevníky o počtech hodin jednotlivých předmětů, o možnostech
jazykového a sportovního vyžití, ba dokonce i o tom, jak moc přísní
jsou vyučující. Dívky mohly obdivovat kadeřnický um studentek
z blízkého Velkého Újezdu a všichni si mohli smlsnout na nealko
pivní zmrzlině, která zhlédla světlo světa pochopitelně v litovelské
střední škole. Další nespornou zajímavostí se stala prezentace
tovačovských řezbářů, kterým pod rukama rostla opravdová díla
umělecká.
Mnohé střední školy využily termínu Scholarisu a uspořádaly
v tom samém čase dny otevřených dveří. My jsme se rozhodli podívat
se zblízka na běžný výukový den střední průmyslové školy strojnické.
Studenti u vchodu nás rozdělili do skupinek a velmi pečlivě se nám
věnovali. Odpovídali na jakékoli všetečné dotazy a umožnili nám
vstup do vyučování. Tak jsme se stali svědky výuky středoškolské
české literatury, strojírenské technologie a v neposlední řadě jsme
zírali na počítačovou podporu typických strojírenských činností.
V každé třídě jsme zamávali našim bývalým žákům, kteří se vpravdě
potili nad písemkou či náročným technickým úkolem. Deváťáci
si prohlédli nadstandardně vybavené školní dílny, které možná
některým technicky zdatným jedincům učarovaly.
Naše poslední zastávka patřila Střední škole zemědělské
a zahradnické, která nám otevřela nejen dveře, ale určitě i oči, protože
se zde studují velmi krásná řemesla jako zahradník, umělecký kovář,
jezdec a chovatel koní a mnohé další maturitní i nematuritní obory.
I možnost získat řidičský průkaz zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce.
Fotodokumentace, kterou jsme na této škole pořídili, Vám naši
návštěvu přiblíží.
Doufám, že tento den našim žákům pomohl získat základní přehled
o možnostech středoškolského studia a držím všem palce, ať všichni
proplují úskalími přijímacího řízení úspěšně.
Eva Poděbradová

Lampionový průvod a podzimní výstava
na Svatomartinských slavnostech

Naše škola pomáhá pořádat v rámci oslav sv. Martina
lampionový průvod a výstavu. Letos Martin na bílém koni přinesl
sníh a mráz dokonce o něco dříve, než měl, a tak na sobotní
slavnostní svatomartinské odpoledne 12. 11. 2016 byla pořádná
zima. Ani bílému koni svatého Martina se asi do té zimy nechtělo
a dělal drahoty. Museli jsme si před školou pěkně počkat, než
dorazil i se svým svatým jezdcem, jeho družinou římských vojáků
a ohňaři a odvedl celý průvod od školy do amfiteátru. Ještě že
nám čekání zkrátil svým ohňovým tancem na střeše školy Martin
Ochmann.
Výstava podzimních výtvarných prací žáků naší školy se konala
v teple růžového domečku a doufáme, že nejen díky tomu měla
vysokou návštěvnost, a naše díla se líbila.
J. Pazderová
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Vánoční koledování s jarmarkem 2016
Letošní předadventní koledování máme za sebou. Přední
budova opět praskala ve švech. Ve všech třídách žáci pro příchozí
přichystali
krámky
se
spoustou
drobných
výrobků. Návštěvníci jarmarku tak mohli nakupovat dárečky
a dekorace, vyrábět si v dílničkách, doplňovat energii punčem
a domácím pečivem v naší kavárničce. Pro kulturychtivé
tančily a zpívaly v tělocvičně děti z Čekanky, z tanečního
kroužku paní Pěnkavové, z hudebky pana učitele Šenka,
ze ZUŠ a ze třídy paní učitelky Fryštacké.
Všem rodičům a učitelům, kteří se zapojili do příprav jarmarku,
kavárny a vystoupení, moc moc moc děkujeme. Bez Vás by
to nešlo… Velmi si vaší pomoci a podpory vážíme.
J. Pazderová

Mikulášování
5. prosince se v základní škole i v mateřské školce objevili
Mikuláši, andělé i čerti. Ti v ZŠ byli z 9.A a ti v MŠ byli
z 9.B. Byli krásní, milí i strašidelní, čisťoučcí i čertovsky
ušmudlaní. Svých rolí se zhostili velmi zodpovědně. Mikuláši
měli připravené knihy žákovských hříchů i pochval a malí
žáčci slibovali, že se určitě polepší. Až na jednoho malého
nezbedu ze školky, který zarytě Mikuláši tvrdil, že on
se polepšit nechce. Tak uvidíme. Příští rok se Mikuláš určitě
zeptá.
Děti Mikulášům i jejich průvodcům zazpívaly písničky,
ve kterých se to jen hemžilo čerty i anděly a za odměnu
dostaly malé sladkosti.
Mikuláš nezapomněl ani na turnaj malých házenkářů
ve školní hale. Hlavně čerti budili zaslouženou pozornost.
Na závěr se všechna družstva s mikulášským průvodem
na památku vyfotografovala. Mikuláš je za námi a všichni už
netrpělivě vyhlížíme Vánoce.
Jarmila Štěpánová (9.A), Jitka Minářová (9. B)
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň v roce 2016
a s přáním všeho nejlepšího v roce 2017
se těšíme na další spolupráci




Děkujeme našim
zákazníkům a obchodním partnerům
za spolupráci v uplynulém roce 2016
a do nového roku 2017 přejeme
všem mnoho štěstí, zdraví
osobních a pracovních úspěchů.
Tělocvičná jednota Sokol
přeje všem svým členům
a příznivcům z řad veřejnosti
do nastávajícího roku 2017
pevné zdraví a hodně zdaru
ve své činnosti tak,
abychom se v plné síle sešli
opět v naší sokolovně.
Výbor T.J. Sokola

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

ODDÍL ODBÍJENÉ

1. - 22. 12. 2016 – běžná otevírací doba – tedy beze změny.
23. - 31. 12. 2016 – ZAVŘENO / 1. 1. 2017 – otevřeno od 14:00 h.



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





Radostné
prožití15.11.2016.
vánočních svátků
Kdy: Každé úterý od 15:00 do 16:00 hod. v místní sokolovně.
Začínáme



a mnoho osobních i pracovních úspěchů
Hodně spokojenosti, pohody a štěstí
nás čeká:
na rekreační
volejbal. Naučíme se základní
odbíjené.
v novémprvky
roce 2017
VámHerní
přejepravidla volejbalu
aCo
hlavně
hodněPříprava
zdraví nejen
o Vánocích,
si vyzkoušíme
nejprve
při
přehazované.
personál a obyvatelé
ale i po celý rok 2017 přeje
Domu 40
pokojného
stáří sv. Anny, Velká Bystřice
Český
zahrádkářský
Velkábude
Bystřice
Poplatek:
Do konce svaz
roku 2016
poplatek za hodinu
Kč.
Hodně spokojenosti, pohody, štěstí
Šťastné a veselé prožití vánočních svátků,
a hlavněprosím
hodnětrenérky:
zdraví nejen o Vánocích,
hodně zdraví a úspěchůPro více informací kontaktujte
ale i po celý rok 2017 přeje Klub seniorů.
v novém roce 2017 přeje všem svým
členům, spolupracovníkům, Hana Dosoudilová, mobil: 603 108 888
Jana Jaklová, mobil: 723 656 383
sponzorům a příznivcům
výbor ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami









NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL, NOVÝ ODDÍL
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REKLAMA

KOVOŠROT
VELKÁ BYSTŘICE
Výkup kovového odpadu

Aktuálně výkup autobaterií á 13
Kč/kg
Peníze za kovy posílány na účet v den výkupu
nebo poštovní poukázkou
ul. ČSA 556, 100m od kruhového objezdu vedle dřevo prodeje

ZMĚNA VÝKUPNÍ DOBY OD 1.10.2016:
Pondělí zavřeno
Út – Pá:

9:00 – 16:00

Tel.:

723 105 222

So:

9:00 – 12:00

www.kovovb.cz

Kovošrot

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

Bystřické noviny č. 1/2017, vychází 21. 12. 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 1.400 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 1. 2017. 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.

Vá s z v e n a

MĚSTSKÝ
PLES
28. ledna 2017 od 19.00 hodin
Hotel Zámek Velká Bystřice

K tanci a poslechu hrají:

Skupina SYRINX
Cimbálová muzika Záletníci
Dj´s Pat a Mat
V průběhu večera se Vám představí Baletní studio při Moravském
divadle Olomouc a taneční škola M-plus Olomouc.
Večerem Vás provede Zuzka Vodičková.
Bohaté občerstvení během celého plesu zajistí
personál Hotelu Zámek.

Můžete se také těšit na bohatou tombolu.
Předprodej vstupenek a rezervace míst na tel. č.: 734 236 502, Kulturní a informační centrum Velká Bystřice. Vstupné 100,- Kč.

