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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - PROSINEC 2017

Fotografie na titulní straně: Martina Žbánková (Mikuláš, lodičky), Pavel Kolman (Štěpánská, betlém) 

1.  12.
Velká Bystřice

Velký Újezd
2. 12. 
Bukovany
Bystrovany
Daskabát

Hlubočky
Svésedlice
4. 12. 
Mrsklesy 
5. 12. 
Velká Bystřice

7. 12. 
Velká Bystřice

9. 12. 
Velká Bystřice

Bystrovany
10. 12. 
Velká Bystřice

Hlubočky

• VÁNOČNÍ JARMARK 
(MŠ – 15.30 – 17.00)
• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŘEKY BYSTŘICE
(Zámecký park – od 17.00 celý prosinec)
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
• ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 
A VÁNOČNÍ JARMARK 
• ADVENTNÍ SETKÁNÍ U KD
• POSEZENÍ SE STARŠÍMI

• MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

•  SV. MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
(Zámecké náměstí – 17.00 – 18.00)

•  BESÍDKA ZUŠ
(galeriezet – 16.30 – 18.00, p. uč. Plch))

• MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V MINIHÁZENÉ 
(sportovní hala ZŠ – 8.30 – 15.00)
• PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMIE 
(sokolovna – 14.30 – 17.00)
• PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD – PRAHA

• PREMIÉRA POHÁDKY „O KŮZLÁTKÁCH“ 
A REPRÍZA - „POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH“
(orlovna – 16.00 – 18.00)
• ADVENTNÍ KONCERT 
(římskokatolický kostel – 18.30 – 19.30)
• VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVKOVÉ HUDBY

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Informace o konání zasedání 

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

Velká Bystřice 
Doba konání: 13. 12. 2017 od 18.00 hod. 

Program: Schvalování rozpočtu na rok 2018 a další

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek Pazdera, starosta města

15. - 16. 12. 
Přáslavice
16. 12. 
Velká Bystřice

Velký Újezd
17. 12. 
Velká Bystřice

18. 12. 
Doloplazy
19. 12. 
Přáslavice
24. 12.
Velká Bystřice

25. 12
Velká Bystřice

26. 12. 
Velká Bystřice 

30. 12
Velká Bystřice

31. 12.
Daskabát
Přáslavice
Velký Újezd

• VÁNOČNÍ VÝSTAVA

• KONCERT PETROF PIANO TRIO 
(galeriezet – 16.00 – 17.00)
• VÁNOČNÍ HODOVÁNÍ A JARMARK 

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

• VÁNOČNÍ BESÍDKA

• VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU

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

• ŽIVÝ BETLÉM 
(před římskokatolickým kostelem – 17.00 – 18.00)
• VÁNOČNÍ OPÉKÁNÍ NA SKÁLE 
(na skále – 15.00 – 17.00)

• ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
(orlovna 18.00 – 20.00)

• ŠTĚPÁNSKÉ PLAVÁNÍ 
(přehrada – 13.00 – 14.00)

• SILVESTROVSKÁ OSLAVA NA HŘIŠTI
• SILVESTR VE VRTOVĚ + OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI
• SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ U KAMENNÉ BOUDY

JÍZDNÍ ŘÁDY – UPOZORNĚNÍ
Vlakové spoje s platností od 10. prosince jsou v podstatě 
stejné, autobusové zůstávají stejné do konce roku, nové 
jízdní řády budou v příštím čísle Bystřických novin 1/2018, 
které vyjde před vánočními svátky

Kulturní a 
informační 

centrum 
čtvrtek 21. 12. 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30 8:30 - 17:00
pátek 22. 12. ZAVŘENO 8:30 - 17:00

sobota 23. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
neděle 24. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
pondělí 25. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
úterý 26. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
středa 27. 12. 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30 ZAVŘENO
čtvrtek 28. 12. 8:00 - 12:00 13:00 - 14:00 ZAVŘENO
pátek 29. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

sobota 30. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
neděle 31. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
pondělí 1. 1. ZAVŘENO ZAVŘENO
úterý 2. 1. 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30 8:30 - 17:00

Městský úřad

Provozní doba v době vánočních svátků
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ÚVODNÍK

Marek Pazdera

Vážení spoluobčané,

blížící se konec roku je pro nás také obdobím bilancování 
uplynulého roku a především obdobím přípravy rozpočtu 
města na rok 2018. Od roku 2013 vešlo v platnost nové 
rozpočtové určení daní (RUD), které obcím přineslo nárůst 
daňových příjmů. V našem případě se jednalo o částku cca  
8 mil. ročně. Tyto finanční prostředky jsme věnovali výhradně
do investic a myslím, že je to u nás ve Velké Bystřici vidět. 
Od 1. 1. 2018 dochází k dalšímu navýšení RUD pro obce  
a města, i když ne k tak zásadnímu jako v roce 2013. Očekáváme 
navýšení cca 4 mil. Kč. Strategie ovšem zůstává stejná, znovu 
chceme co nejvíce posílit investice. Při sestavování rozpočtu 
na rok 2018 budeme preferovat dokončení rozpracovaných 
akcí (rekonstrukce MŠ Zámecká, cyklostezka III. etapa), 
kde máme zajištěné významné spolufinancování z dotačních 
prostředků EU. Naštěstí vzhledem k pozitivnímu vývoji RUD 
nastává konečně doba, kdy můžeme realizovat investice bez 
dotačních prostředků. V příštím roce navrhujeme např. další 
pokračování rekonstrukcí chodníků a místních komunikací, 
významné opravy ve školní jídelně, pokračování rozvoje 
optické sítě, dovybavení KD Nadační apod. Jak vše dopadne, 
budete moci posoudit sami ve středu 13. prosince 2017, kdy 
by mělo zastupitelstvo města schvalovat rozpočet města 
na rok 2018. 
Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomou-
ckého kraje (KIDSOK) vyhlásil výběrové řízení na nové  
dopravce veřejné linkové dopravy s platností od 1. 1. 
2018. Linky zajišťující autobusové spojení z nebo do Velké  
Bystřice bude od 1. 1. 2018 zajišťovat společnost 
ARRIVA MORAVA a.s. Velmi nepříjemným zjištěním 
pro nás byla skutečnost, že (až na několik málo spojů) 
budou linky v Olomouci začínat a končit na autobusovém 
nádraží. Předchozí dopravce firma AUTA-BUSY s.r.o. 
končil i začínal všechny spoje na zastávce Olomouc, 
hl. nádraží (u pošty). Po naší žádosti o vyjádření  
a vysvětlení nám KIDSOK sdělil, že Statutární město 
Olomouc, jako majitel přestupního terminálu u hlavního 
nádraží, z důvodu přetíženosti terminálu předložil požadavek 
na omezení počtu spojů, které na zastávce Olomouc, hl. 
nádraží začínají nebo končí. Protože se na nás i na starosty 
okolních obcí mikroregionu obracejí občané se stížnostmi 
na špatnou návaznost autobusového nádraží na přestupy 
na MHD i na vlaky, učinili starostové obcí mikroregionu 
Bystřička ještě jeden pokus a podali proti změně konečné  
a začáteční zastávky společné nesouhlasné vyjádření a žádost 
o přehodnocení, které předložil náš místostarosta Mgr. Ivo 
Slavotínek přímo na zasedání Zastupitelstva Olomouckého 
kraje. Příliš velké šance si nedáváme, ale kdo se bojí…
Dalším velkým tématem, které budeme v roce 2018 řešit, 
je nakládání s odpady. Město Velká Bystřice mělo na svoz 
odpadů velmi výhodně nastavenou smlouvu s Technickými 
službami města Olomouce, kdy jsme měli na čtyři roky 
smluvně zafixovanou cenu na občana a rok ve výši  
410 Kč. Platnost této smlouvy však končí 31. 12. 2017. Nově 
vysoutěžená cena pro rok 2018 je 550 Kč/občana/rok. Čím 
to, že cena tak stoupla? Samozřejmě je zde vliv globální, 
který nemůžeme ovlivnit (krize trhu se separovanými odpady, 
zdražování, růst platů atd.), ale jsou zde také skutečnosti, 
které ovlivnit můžeme. Stagnuje množství separovaného 
odpadu, za který naše město neplatí za uložení ani odvoz  
na skládku. Toto je hrazeno ze systému třídění odpadu Eko- 
kom, na který přispívají výrobci obalů a producenti odpadů. 

Znamená to tedy, že nepřibývá občanů, kteří ukládají odpad do nádob 
na separovaný sběr nebo používají například kompostéry, a tím 
šetří životní prostředí a městu (tedy nám všem) finanční prostředky. 
Nedávno provedly Technické služby Olomouc rozbor obsahu 
komunálního odpadu z Velké Bystřice a všechny nás překvapil 
40% podíl organické (bio) složky. V novém zákonu o odpadech se 
uvažuje o výrazném zvýšení poplatku za skládkování a do budoucna 
i s omezením skládek jako takových, což přinese významné zvýšení 
ceny za uložení komunálního odpadu. Proto je nutné v co nejvyšší 
míře zvyšovat třídění odpadu přímo v domácnostech.
Je tedy dobrou zprávou, že Mikroregion Bystřička uspěl s žádostí  
o dotaci z OP ŽP na zavedení separovaného odpadu (papír a plast) 
z domácností. V jarních měsících roku 2018 budou distribuovány 
nádoby na separovaný odpad (popelnice na 120 l a 240 l, kontejnery 
na 1100 l k bytovým domům). Pro velkou Bystřici je připraveno 
700 ks popelnic na plasty a 700 ks popelnic na papír. Zkušenosti  
z jiných obcí říkají, že po zavedení sběru separovaného odpadu 
přímo z domácností se v těchto obcích procento vytříděnosti odpadu 
zvýšilo o 15 – 20 % a současně došlo ke snížení množství veřejných 
sběrových míst, v jejichž blízkosti se vždy vytváří nepořádek. 
Potom budeme muset nastavit četnost svozu odpadu z domácností 
(zatím návrh 1x měsíčně) a četnost svozu z veřejných míst (tady by 
mělo dojít ke snížení na 1x za 14 dní). Prostě budeme muset tuto 
problematiku sledovat, vyhodnocovat a dle potřeby nastavovat.  
Ale věřím, že je to cesta správným směrem.

Závěr úvodníku bych chtěl opět po roce věnovat chvále pořadatelů 
letošních Svatomartinských slavností. Když Martin Seidler přišel 
před osmi lety s nápadem uspořádat Svatomartinské slavnosti, nikdo 
z nás netušil, do jakých rozměrů se tato akce během let rozroste. 
Hlavně bych chtěl ocenit to, že akce pro stovky, možná i tisíce lidí 
(amfiteátr byl i přes hrozící déšť úplně plný), která by měla kdekoli 
jinde i statisícový rozpočet, nás nestála ani 30 tis. Kč. A byla to práce 
pár dobrovolníků z řad spolků (MSband a Osvětová beseda), školy 
(výstava luceren, lampionový průvod, občerstvení), babiček z DPSky 
(svatomartinské rohlíčky, sádlo a škvarky pro školu), mateřské školky 
(úspěšný benefiční prodej), technických služeb a naší „radniční 
kultury“. S potěšením sledujeme, jak se naše bystřické akce stávají 
lákadlem pro návštěvníky z širokého okolí, kteří žasnou, kolik se toho 
u nás stále děje…

Krásný a klidný advent!

Svoz odpadů prosinec 2017, leden 2018
Svoz 

komunálního 
odpadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Svoz bio
odpadu
(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

4. 1. (čtvrtek)

14. 12.

31. 1.

20.12.

17. 1.

6. 12.

Rozloučili jsme se:
Jiří Vykopal 
Anna Regina Wladyslawa Dvořák           
Emilie Opluštilová               

Společenská rubrika

20. 10. 2017  50 let
7. 11. 2017  64 let

18. 11. 2017  86 let

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

 KINO 
Velký Týnec – PROSINEC 2017 

                    
 

 
                   1. 12. pátek       PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY        Produkce: ČR 
                   9:45 hod.                                                                                          Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                            

                               
                   1. 12. pátek       JÁ, PADOUCH 3                                                  Produkce: USA 
                   18:00 hod.        Pokračování dobrodružství padoucha Gru.            Vstupné Kč 50,- 
                   90 minut           Animovaný. Dobrodružný.                                      Přístupný                                                                         
                                             
 
                  8. 12. pátek      VÍNO NÁS SPOJUJE                                            Produkce: Francie 
                  18:00 hod.        Dramatický příběh z vinařské oblasti Burgundska. Vstupné Kč 50,-                                                                    
                  113 minut          Pomůže láska k vinařskému řemeslu                       Přístupný od 12 let                                                       
                                            vyřešit sourozencům  problémy s dědictvím?                         
                  
 
                  17. 11. pátek     VÁLKA O PLANETU OPIC                                Produkce: USA 
                   18:00 hod.        Akční. Dobrodružné drama.                                    Vstupné Kč 50,-                                                      
                   143 minut                                                                                           Přístupný od 12 let 
 
 
                   22. 12. pátek     AUTA 3                                                                    Produkce: USA 
                   18:00 hod.        Další pokračování legendárního závoďáku              Vstupné Kč 50 ,- 
                   100 minut          jménem Blesk.                                                          Přístupný                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         
 

                 
                     

 
                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 

                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  
promítání filmu je pokladna otevřena. 

  
KKrruuhh  ppřřáátteell  hhuuddbbyy  mměěssttaa  VVeellkkáá  BByyssttřřiiccee  uuvvááddíí  
aaddvveennttnníí  kkoonncceerrtt  

PPEETTRROOFF  PPIIAANNOO  TTRRIIOO  
                        aa  jjeehhoo  hhoossttéé  
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ssoobboottaa  1166..  pprroossiinnccee  ||  1166  hhooddiinn  

ggaalleerriieezzeett  VVeellkkáá  BByyssttřřiiccee  
vvssttuuppnnéé  5500  KKčč  ||  dděěttii  zzddaarrmmaa   

 
 
                                              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.  Doufáme, že se nám podaří trochu 
zpestřit prosincový park a vylákat Vás na zimní procházku. 
 
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 

 

 

 

Mladý pisálek
z našeho města

Na stánky všech lepších knihkupectví se právě dostává zajímavý 
titul od bystřického skoro rodáka Martina Pospíšila. Kniha 
„Poslední pomoc“ ve dvaadvaceti vtipných, někdy až hořko-
sladkých povídkách, zaručuje čtenáři častý úsměv na tváři. Autor 
vychází převážně z vlastních zkušeností, které jsou samozřejmě 
proloženy fikcí. Jelikož pracuje dlouhá léta jako zdravotnický 
záchranář, mohli jste se s ním potkat například při zápasech 
našich házenkářů, kde působí jako jejich zdravotník. Kniha je 
protkána spoustou peripetií z autorova „nevšedního“ života  
na vysoké škole, ale i z jeho rozličných profesí. Mimo to se 
dozvíte pravdu o některých velkobystřických společenských 
akcích, kde se možná sami poznáte. Spousta přímé řeči Vás 
vtáhne do děje a dá Vám zapomenout na chmurné a nevlídné 
počasí za okny. Může rozesmát i Vaše blízké, pokud ji najdou 
pod vánočním stromečkem.

K.P.

POSLEDNÍ 
POMOC

Martin 
PospíšilM
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tin
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šil
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OC

ISBN 978-80-7520-031-0

Za pořadatele Václav Břeha
 vaclavbreha@seznam.cz

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. Doufáme, že se nám podaří trochu zpestřit 
prosincový park a vylákat Vás na zimní procházku.

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
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                   100 minut          jménem Blesk.                                                          Přístupný                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         
 

                 
                     

 
                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 

                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  
promítání filmu je pokladna otevřena. 

 KINO 
Velký Týnec – PROSINEC 2017 

                    
 

 
                   1. 12. pátek       PROMÍTÁNÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY        Produkce: ČR 
                   9:45 hod.                                                                                          Vstupné Kč 10,- 
                                                                                                            

                               
                   1. 12. pátek       JÁ, PADOUCH 3                                                  Produkce: USA 
                   18:00 hod.        Pokračování dobrodružství padoucha Gru.            Vstupné Kč 50,- 
                   90 minut           Animovaný. Dobrodružný.                                      Přístupný                                                                         
                                             
 
                  8. 12. pátek      VÍNO NÁS SPOJUJE                                            Produkce: Francie 
                  18:00 hod.        Dramatický příběh z vinařské oblasti Burgundska. Vstupné Kč 50,-                                                                    
                  113 minut          Pomůže láska k vinařskému řemeslu                       Přístupný od 12 let                                                       
                                            vyřešit sourozencům  problémy s dědictvím?                         
                  
 
                  17. 11. pátek     VÁLKA O PLANETU OPIC                                Produkce: USA 
                   18:00 hod.        Akční. Dobrodružné drama.                                    Vstupné Kč 50,-                                                      
                   143 minut                                                                                           Přístupný od 12 let 
 
 
                   22. 12. pátek     AUTA 3                                                                    Produkce: USA 
                   18:00 hod.        Další pokračování legendárního závoďáku              Vstupné Kč 50 ,- 
                   100 minut          jménem Blesk.                                                          Přístupný                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                         
 

                 
                     

 
                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 

                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  
promítání filmu je pokladna otevřena. 
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Jen jediné přání
Olomoucký rodák, lékař, spisovatel a nyní již řadu let spokojený  
„Bystřičák“  Richard Polzer přivedl před dvěma lety na svět 
svou první povídkovou knihu Ochočené štěstí. Pobavil nás  
v ní povídkami z různých prostředí, která za svého života poznal. 
Projevil v nich svou schopnost pozorně naslouchat, všímat 
si světa kolem nás a pak vše přetavit do tvaru humoristické 
povídky.
Jeho druhá povídková kniha nesoucí název Jen jediné 
přání nás zavede do prostředí, které Richard Polzer 
důvěrně zná. Jak jistě tušíte, jde o prostředí lékařské.  
To je samozřejmě spjaté s mnoha bolestnými a neveselými 
příběhy, ale stejně jako každému jinému prostředí se ani jemu 
nevyhýbá humor.
Výběr povídek z jeho literární tvorby natočil i Český rozhlas 
Olomouc pod názvem Příběhy z ordinací jako tři povídkové 
soubory, které budou uvedeny v pořadu Setkání s literaturou . 
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Richard 
Polzer

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! 
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Foto: Michal LounBYSTŘICKÉ BANJO   - 4. 11. 2017

Foto: Martina Žbánková
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PRODEJNÍ VÝSTAVKA SPCCH    - 9. - 10. 11. 2017
Foto na stránce: Martina Žbánková 

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI    - 11. 11. 2017



BYSTŘICKÉ NOVINY  12 / 2017Strana 8

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI    -  11. 11. 2017
Foto: Martina Žbánková a Michal Lakomý

CESTA VÁNOČNÍHO STROMU  -  29. 11. 2017

Foto: Ludmila Možíšová a Filip Štembírek
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zajímavá exkurze žáků

Dne 19. 10. 2017 jsme se žáky 7. A a 7. B navštívili v rámci dějepisné 
exkurze Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště. Na archeologickém nalezišti jsme se vydali po stopách 
velkomoravského velmože Mojslava a prošli jsme jeho fiktivním 
životním příběhem. Ponořili jsme se do doby věrozvěstů 

Mgr. Jindřiška Hyklová

Mám chytré tělo...
V pátek 24. listopadu mohli žáci naší školy vidět výukový 
program „Mám chytré tělo“. Opět nás navštívil pan Zezula 
se svými modely a názorně nám předvedl, jak funguje lidské 
tělo. Zjistili jsme, jak je to vlastně s energií ve vesmíru a jak 
se energie přeměňuje na vše, co vidíme kolem sebe. Také 
jsme se do programu mohli zapojit – pomáhali jsme posouvat 
potravu, hýbali jsme plícemi, napomáhali jsme s prací játrům, 
měřili jsme střeva …
Program byl poutavý a žáci se rádi aktivně zapojili. 

Ing. Jaroslav Mihal

Cyrila a Metoděje, pochopili jsme, jak se žilo na Velké Moravě,  
a byli jsme okouzleni nádhernými šperky dochovanými z tehdejší  
doby a nalezenými na vykopávkách. Také jsme si zkusili napsat své 
jméno ve starém písmu hlaholici a vyrobit každý svůj vlastní korálek 
z Velké Moravy. Díky této krásné expozici se nám probírané učivo 
přiblížilo a my si dovedeme lépe představit život našich předků.

Exkurze proběhla pod vedením p. uč. Hyklové a byla dotována 
Grantovým programem města Velká Bystřice.

 

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

www.knihovna.velkabystrice.cz

                                     Knihovna je otevřena:
                                           Po 08.00 - 10.00     Út-Čt 12.15 - 16.45

                                12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

Sandra Brown – Pomsta
drama pomsty, nenávisti i strhující vášně, 
kdy vyplouvají na povrch dávné události

Lucie Lomová – Anča a Pepík 4 
další komiksová dobrodružství myších dětí 
Anči a Pepíka

Petra Nachtmanová – Azurové nevěry
společenský román zachycuje osudy  
a problémy dvou manželských párů

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Knihovna v době vánočních svátků:
Poslední půjčování – čtvrtek 21. 12.
Od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2017 zavřeno
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 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

T.J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE 

zve všechny děti, rodiče a širokou veřejnost co nejsrdečněji na  

PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMII 
v sobotu 9. 12. 2017 od 14:30 hod. v místní sokolovně 

 

Můžete se těšit na vystoupení dětí ze všech sokolských oddílů. 

Přijďte si užít příjemné odpoledne a nasát vánoční atmosféru.  

 

Vstupné dobrovolné.      

Těšíme se na Vás! 

 

 

DOBRÉ MÍSTO 
PRO ŽIVOT

Kamila Šišková

Přijďte  6. 12. 2017 
mezi 10:00 – 22:00 hodinou 

do Olomouce 
na Horní náměstí 

do stánku, který je označen „Dobré 
místo pro život“ a dejte si dobrý punč, 
chleba se sádlem a škvarky či domácí 
moučník. Výtěžek z celého prodeje bude 
věnován na dovybavení DPS, aby domov  
ve Velké Bystřici byl stále dobrým místem  
pro život.  

Dobré místo pro život - tak se nazývá 
projekt, který pomáhá. Vysokoškolské 
katolické hnutí ve spolupráci s Domem 
pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
se zapojilo do charitativní akce v rámci 
vánočních trhů v Olomouci na Horním 
náměstí.

                             OREL VELKÁ BYSTŘICE – VAD -  ZVE MALÉ I VELKÉ 

          NA PREMIÉRU POHÁDKY,  HRANOU NEJMENŠÍMI ČLENY SOUBORU 

                       O KŮZLÁTKÁCH 

                                                            A NA REPRÍZU  

    POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH 

 
                 V NEDĚLI   10. PROSINCE 2017 

               V 16 HODIN 

                    V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI 
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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  

Všichni jste srdečně zváni!

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

s vámi po celý nový rok 2018.

Za náboženskou obec: 

Hana Šebíková, duchovní
Drahomíra Andělová, předsedkyně RS

1. adventní neděle 3. 12. v 9:00 hod.

2. adventní neděle 10. 12. v 9:00 hod.

3. adventní neděle 17. 12. v 9:00 hod.

neděle 24. 12. ve 22:00 hod. 
půlnoční bohoslužba – slavnost světla  
za doprovodu žesťů, houslí, kontrabasu  
a varhan

pondělí 25. 12. v 9:00 hod.  
Hod Boží vánoční

neděle 31. 1. 2018 v 9:00 hod
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REKLAMA
HLEDÁME KOLEGYNI (KOLEGU) NA HPP NA POZICI 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK ESHOPU KRÁLOVSTVÍ MAP.

NÁPLNÍ PRÁCE JE KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY A DODAVATELI, 
VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK.

POŽADUJEME PEČLIVOST, SAMOSTATNOST A KOMUNIKATIVNOST. 
ZNALOST AJ A ŘP SK. B.  VÝHODOU.

ŽIVOTOPISY + FOTO POSÍLEJTE NA: 
FAKTURACE@KRALOVSTVIMAP.CZ

V případě, že Vám to zdravotní stav nedovoluje, mohu přijet i k Vám domů.









































































NOVÉ

KADEŘNICTVÍ

C
DÁMSKÉ  PÁNSKÉ  DĚTSKÉ

...ZKRAŤTE TO V ZÁŘÍ!

OTEVÍRÁME 
OD 1. ZÁŘÍ

LENKA DREŠLOVÁ 
Na Svobodě 470, Velká Bystřice 783 53

telefon: 720 663 407
Pondělí - pátek
Sobota  

dle objednávek
dle objednávek

 V případě, že Vám to zdravotní stav nedovoluje,
 mohu přijet i k Vám domů.

leták kadeřnictví A6 + spad.indd   1 11. 10. 2017   12:05:17

Dne 14. 10. 2017 v rámci projektu „72 hodin“ obnovilo přes 30 
účastníků hřiště u nádraží. Zúčastnili se nejen členové eko-
turistického oddílu Poletušky Velká Bystřice, ale také mnoho jejich 
příznivců. Velkou podporou bylo samotné město, místní SDH a také 
sponzoři z řad členů a kamarádů. Děti a rodiče si hřiště upravili 
podle svých představ a věřím, že bude opět sloužit svému účelu. 
Těším se na další podobnou akci a přeji všem členům a jejich 
rodinám krásné Vánoce s těmi nejbližšími

Pionýři opravili hřiště

                                                                                 
POLETUŠKY Velká Bystřice
http://poletusky.estranky.cz  /  FB poletusky

Petr Xˇandy Dvořák – vedoucí oddílu
                                                             

Nové masáže v Mrsklesích 

v provozu již od září 

 
 

- klasické regenerační masáže 

- masáže lávovými kameny 

- čokoládové masáže 

 

- možnost dárkových poukazů 

 

- provozní doba: denně dle objednávek 

 
 

Mladá rodina hledá dům se zahradou 
ve Velké Bystřici a okolí. 

Může být v původním stavu, vhodný k 
rekonstrukci. Za nabídky děkujeme. 

Kontakt: 777633128
 lucie.popovicova@centrum.cz
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KOVOŠROT    VELKÁ 
BYSTŘICE 

 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů a   
ostatního kovového odpadu . Zdarma odběr 

bílého a drobného elektra                                                   
Aktuálně   výkup   autobaterií    

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

 

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

Otevřeno: 
 

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

Tel.:     723 105 222          www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ

Horka nad Moravou
www.autovrakhorka.cz

Ekologická likvidace vozidel,
šrotování autovraků,

vystavení dokladu o likvidaci vozidla,
odvoz vozidel k likvidaci.

Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

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

e-mail: zochjiri@seznam.cz




