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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - PROSINEC 2018
1.-31. 12.
Velká Bystřice

Bukovany
Bystrovany
Daskabát

Doloplazy
Svésedlice
2. 12.
Mrsklesy
5. 12.
Velká Bystřice

Svésedlice
7. 12.
Velká Bystřice

8. 12.
Velká Bystřice

Bystrovany
Hlubočky
Velký Újezd
11. 12.
Velká Bystřice

14.-15. 12.
Přáslavice
15. 12.
Velká Bystřice

• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŘEKY BYSTŘICE 
(Kapitulní park)
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
   A VÁNOČNÍ JARMARK
• VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
• POSEZENÍ SE STARŠÍMI

• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

• MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V MINIHÁZENÉ 
(sportovní hala ZŠ – 8.30 – 15.30)
• SVATÝ MIKULÁŠ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
(Zámecké náměstí – 17.00 – 19.00)
• MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

• VÁNOČNÍ JARMARK 
(MŠ Zámecká – 15.30 – 17.00)

• PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMIE 
(sokolovna – 14.30 – 17.00)
• VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
• VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
• MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

• VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)

• VÁNOČNÍ VÝSTAVA

• HÁZENÁ POMÁHÁ – IV. ROČNÍK 
(sportovní areál Na Letné – 9.00 – 18.30)
• KONCERT – PETROF PIANO TRIO 
(galeriezet – 15.00 – 16.00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

15. 12.
Bystrovany
Velký Újezd
16. 12.
Velká Bystřice

19. 12.
Velký Újezd
20. 12.
Přáslavice
22. 12.
Velká Bystřice

Bystrovany
24. 12.
Velká Bystřice

25. 12.
Velká Bystřice

26. 12.
Velká Bystřice

Přáslavice
31. 12.
Velká Bystřice

Daskabát
Přáslavice
Velký Újezd

• VÁNOČNÍ ZÁJEZD
• VÁNOČNÍ HODOVÁNÍ A JARMARK

• VÁNOČNÍ TURNAJ V HÁZENÉ 
(sportovní hala ZŠ a Na Letné 8.30 – 15.00)

• VÁNOČNÍ BESÍDKA

• VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU

• ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU 
(Zámecké náměstí – 16.00 – 17.00)
• POUŠTĚNÍ SKOŘÁPKOVÝCH LODIČEK PO NÁHONU 
(Zámecké náměstí – 17.00 – 18.00)
• VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLI

• ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE KOSTELA 
(věž ŘK kostela – 21.10 – 21.45)
• PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 
(oba kostely – 22.00 – 23.00)

• ŽIVÝ BETLÉM 
(před ŘK kostelem – 17.00 – 18.00)

• ŠTĚPÁNSKÉ PLAVÁNÍ 
(přehrada Velká Bystřice – 13.00 – 14.00)
• ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
(KD Nadační – 18.00 – 20.00)
• ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

• DIVADELNÍ SILVESTR ANEB MY SLAVÍME PRVNÍ
(KD Nadační – 10.00 – 12.00)
• SILVESTROVSKÁ OSLAVA NA HŘIŠTI
• SILVESTR VE VRTOVĚ + OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI
• SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ U KAMENNÉ BOUDY

Foto na titulní straně: Martina Žbánková (Mikuláš, lodičky, otužilci), Michal Lakomý (koledování) 

SVOZ ODPADŮ PROSINEC 2018 - LEDEN 2019

Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
Doba konání: 12. 12. 2018 od 18.00 hod. 

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice 

Komunální
odpad

(středa)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

3.1.
(čtvrtek)

28. 12.19. 12.

16. 1.

Plasty a papíry
z domácností

(pátek)

30. 1. 25. 1.

5. 12.

19. 12. 2018 – 4. 1. 2019 
bude Odpadové centrum zavřeno.

Kulturní a 
informační 

centrum 
čtvrtek 20. 12. 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30 8:30 - 17:00
pátek 21. 12. ZAVŘENO 8:30 - 17:00

sobota 22. 12. ZAVŘENO 13:00 - 17:00
neděle 23. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
pondělí 24. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
úterý 25. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
středa 26. 12. ZAVŘENO  ZAVŘENO
čtvrtek 27. 12. ZAVŘENO  ZAVŘENO
pátek 28. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO

sobota 29. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
neděle 30. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
pondělí 31. 12. ZAVŘENO ZAVŘENO
úterý 1. 1. ZAVŘENO  ZAVŘENO
středa 2.1. 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00 8.30 - 17.00

Městský úřad

Provozní doba v době vánočních svátkůPROVOZNÍ DOBA V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

ve středu 31. října 2018 se uskutečnilo v prostorách 
divadelního sálu bystřického zámku ustavující zasedání 
zastupitelstva města zvoleného v říjnových komunálních 
volbách. Na tomto slavnostním ustavujícím zasedání 
bylo tradičně tajnou volbou zvoleno nové vedení města  
na příští 4 roky. I když se nedá říct, že by vedení bylo nové, 
protože rada města doznala jen jedné změny. Své působení  
v radě ukončila dlouholetá předsedkyně finančního výboru  
ing. Elefterie Schrottová, kterou nahradil staronový radní ing. 
Martin Seidler. Ano ten kolega radní, který odstoupil z rady 
kvůli „majetkovému striptýzu“, kdy  i neuvolnění členové rady 
museli podávat veřejné majetkové přiznání. Naštěstí dostali 
naši zákonodárci rozum a zákon o střetu zájmu změnili, a tak 
máme zase staronového radního.

Paní Schrottové patří obrovské poděkování, protože tak 
připravený a analyzovaný rozpočet jako Velká Bystřice nemá 
snad žádná obec v České republice. Naštěstí se nám ji podařilo 
přesvědčit, aby zůstala alespoň členkou finančního výboru a 
pomáhala svému nástupci ing. Lukáši Jaklovi předáváním 
zkušeností a vůbec ho do této odpovědné práce řádně uvedla.

Dovolím si malou poznámku ke složení rady, ale vlastně  
i celého zastupitelstva. Považuji za velmi důležité vzhledem 
k minimální obměně rady i zastupitelstva, že budeme schopni 
kontinuálně pokračovat na již rozpracovaných projektech, 
kterých není na třítisícové městečko zrovna málo. Chtěli 
bychom také navázat na vždy dobré a kolegiální vztahy, 
které jsme mezi zastupitely i přes různost názorů vždy měli. 
Věřím, že zastupitelstvo města bude výborně a kolegiálně 
spolupracovat i v letech 2018 – 2022.

Jedna novinka se letos na ustavujícím zastupitelstvu 
povedla. Díky manželům Košovým jsme snad poprvé udělali  
hromadnou skupinovou fotku nového zastupitelstva, kterou si 
tak ve VB novinách můžete prohlédnout.

Po ustavujícím zastupitelstvu, které bylo slavnostním 
aktem, jsme museli hned přepnout do pracovního tempa, 
protože s blížícím se koncem roku bilancujeme rok 
uplynulý a především připravujeme rozpočet města na rok 
2019. V letech 2013 a 2018 došlo k významnému posílení 
příjmů rozpočtů obcí v rámci rozpočtového určení daní 
(RUD), které obcím přineslo nárůst daňových příjmů. Tyto 
finanční prostředky jsme věnovali výhradně do investic  
a myslím, že je to u nás ve Velké Bystřici vidět. Strategie 
pro rok 2019 zůstává stejná, znovu chceme co nejvíce 
podpořit investice. V příštím roce navrhujeme např. další 
pokračování rekonstrukcí chodníků, úpravu křižovatky 
Na Letné, významné opravy ve škole, pořízení cisternové 
automobilové stříkačky pro naše hasiče, pokračování rozvoje 
optické sítě, další dovybavení KD Nadační, výsadbu městské 
zeleně apod. Na několik projektů máme podány žádosti  
o dotace, ale díky zvýšenému RUD si prostě můžeme spoustu 
akcí zafinancovat sami. Při sestavování rozpočtu na rok 2019  
budeme také významně posilovat finanční zdroje na projekty,  
protože bez kvalitní projektové přípravy nelze následně 
realizovat žádné záměry a poslední dobou se příprava 
realizace akcí velmi prodlužuje. Jak vše dopadne, 
budete moci posoudit sami ve středu 12. prosince 
2018, kdy by mělo zastupitelstvo města schvalovat  
rozpočet města na rok 2019.

Závěr úvodníku bych chtěl věnovat velkému poděkování 

Marek Pazdera

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

Narození:
Julie Říhová
Tomáš Hulička
Adéla Mahrová 
Adam Dundálek
Sofie Spurná

1. 10. 2018 
5. 10. 2018

13. 10. 2018
14. 10. 2018
30. 10. 2018

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Jiřina Polcrová
Zdenka Paluchová

   8. 11. 2018  88 let 
19. 11. 2018  66 let 

Jana Raková

Kybersvět našich dětí
Ve středu 14. 11. 2018 proběhla v Kulturním domě Nadační  
přednáška zaměřená na problematiku internetu a jeho nebezpečí. 
Preventista Policie ČR poručík Mgr. Bc. Petr Piňos přiblížil 
zájemcům z řad rodičů prostředí, ve kterém se pohybují, mnohdy  
nekontrolovaně, naše děti. Vzhledem k velké účasti a kladným 
ohlasům plánujeme přednášky pro rodiče i z dalších oblastí  
primární prevence rizikového chování.

všem, kdo se podíleli na přípravě oslav 100 let založení Československa. 
Petr Nakládal v tomto vydání Bystřických novin napsal dlouhý hodnotící 
článek, já si dovolím jen několik poznámek. Když jsme v lednu 2018  
začali oslavy plánovat, vůbec jsem netušil, že vznikne nakonec tak báječná 
akce. V amatérských podmínkách se podařilo opravdu něco fantastického.  
Zapojily se snad všechny bystřické spolky, škola, školka i široká veřejnost.
Opravdu velmi mě potěšilo, že i přes nepříznivé počasí přišlo do průvodu 
spoustu lidí v historických kostýmech. Odbor kultury zajistil výborný 
doprovodný program - od krásné výstavy (kde spoustu exponátů bylo 
zapůjčeno z bystřických domácností), přes koncerty, fotokoutek, 
bystřický speciál Hobla, kameloty, speciální vydání historických novin 
a další. Vrcholem večera byl pro mě Kabaret 100 v podání souboru 
Haná (fakt musí Hanáci vymyslet, kde program minimálně ještě 
jednou zreprízují!!!). Nelze všechny, kdo se na pořádání této akce 
podíleli, vyjmenovat, ale všichni zaslouží ohromnou pochvalu! A když  
k tomu přidáme další dvě velmi vydařené akce z posledních  
týdnů - výroční XX. ročník Bystřického banja a Svatomartinské 
slavnosti, tak se zase jen dmu pýchou. A právem, neboť tolik akcí  
a v takové kvalitě jako Bystřičáci opravdu dokáží uspořádat málokde.

Krásný a klidný advent!
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KULTURA

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky

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

Heather Morris – Tatér z Osvětimi
skutečný příběh dvou obyčejných lidí v mimořádné době

Vlastimil Vondruška – Dračí náhrdelník
Oldřich z Chlumu nalézá spojitost mezi zločiny v Praze a Českém 
Šternberku

Dan Simmons – Temné léto
parta dětí na malém městě bojuje s mimozemským zlem, které jejich 
městečko ohrožuje

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

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 knihovna zavřená.

Předprodej vstupenek  zahajujeme 11. prosince. 
Přijďte do Kulturního a informačního centra 
Velká Bystřice a zakupte si vstupenky v předprodeji 
za 150,- Kč nebo balíček 7+1 vstupenka zdarma. 
Předprodej potrvá do 11. 1. 2019, 
v den akce bude vstupenka za 250,- Kč. 

K tanci a poslechu zahrají kapely Nirvána Revival, 
Katapult forever, Něžná noc (Blanka Šrůmová & Jan Sahara 
Hedl) a Hustej guláš. 

Těšíme se na vaši účast!

Město Velká Bystřice se vlastním programem připojilo k oslavám 100. výročí 
vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Hlavní program proběhl  
v předvečer státního svátku, v sobotu 27. října. Přes poměrně nepříznivé 
počasí se akce zúčastnily stovky bystřických i přespolních občanů.

Přípravný výbor k oslavám jubilea se sešel již počátkem roku 2018. 
Postupně vytvářel programovou kostru a později i podrobný scénář oslav. 
Se žádostí o pomoc při přípravách byly osloveny všechny místní spolky  
a organizace, Bystřické noviny a městské webové stránky zveřejnily výzvu 
ke spolupráci i pro občany.

Hlavní program byl zahájen průvodem. Za čelní vlajkoslávou, pochodovali 
krojovaní Hanáci, sokolové ve stejnokrojích, sportovci v dresech, 
uniformovaní hasiči i zástupci dalších spolků spolu s představiteli města. 
Průvod doprovázela, skupina v legionářských uniformách, kočár s koňmi, 
historická hasičská stříkačka či autoveterán. Děti průvod zpestřily národními 
vlaječkami, mávátky a balonky v barvách trikolory, mnozí občané byli 
oblečeni do dobových kostýmů či vybaveni rekvizitami.

Již několik minut před odchodem průvodu byl z olomouckého hlavního 
nádraží vypraven historický vlak vedený parní lokomotivou „Rosnička“, 
který vezl i představitele T. G. Masaryka. Na bystřické vlakové zastávce 
mu účastníci průvodu připravili velkolepé přivítání.

Slavnostní část oslav se odehrála na nádvoří školy. Písní Ach synku, 
synku ji zahájily školní děti a v podání Hanáckého mužského sboru Rovina 
zazněly hymny – česká i slovenská. Po položení věnců a kytic k soše 1. 
čs. prezidenta T. G. Masaryka pronesli slavnostní projevy starosta města 
Marek Pazdera, místostarosta Ivo Slavotínek a ředitelka školy Jana 
Raková.

Průvod poté došel na Zámeckém náměstí, kde byl připraven další 
bohatý program. Za zvuku flašinetu kolportovali kameloti zvláštní vydání 
Bystřických novin, skauti a Poletušky prodávali zápalky s historickými 
motivy, reedici starých pohlednic a otiskovali pamětní razítko. Děti mohly 
navštívit loutkové představení a obrovskému zájmu se těšil historický 
fotokoutek – obojí našlo při nepřízni počasí azyl v prostorách Kulturního  
a informačního centra a v galeriizet. 

Bystřické oslavy 100. výročí 
vzniku Československa

Odlehčenější zábavu přineslo vystoupení Železného Zekona  
v amfiteátru. Přehlídka jeho siláckých kousků končila za prvních 
tónů swingového orchestru New Street Band z Olomouce. Venkovní 
program završil „Ohňostroj v trikolóře“.

Z bohatého občerstvení ve stylu 1. republiky připomeňme alespoň 
skvělý guláš připravený bystřickými hasiči v polní kuchyni a speciální 
várku jubilejního piva HOBLA! připraveného z bystřického chmele 
pivovarem Kosíř. Založení várky byli osobně přítomni pánové 
starosta a místostarosta.

S večerem a sílícím deštěm se naštěstí slavnostní dění dále 
plánovaně odehrávalo v prostorách kulturního domu Nadační. Zlatým 
hřebem oslav se stal komponovaný pořad „Kabaret 100“ připravený 
souborem Haná. Před vyprodaným hledištěm v pestrém kaleidoskopu 
tanečních, hudebních, pěveckých i divadelních výstupů, doplněných 
o žurnálovou projekci, defilovaly dějiny hanáckého městečka Velké 
Bystřice na pozadí dějin republikových i světových. Výkony téměř 
stovky účinkujících ocenilo nadšené publikum závěrečným „standing 
ovation“. Své dojmy diváci i účinkující mohli nechat doznít ještě 
při závěrečné párty za doprovodu příjemných melodií V+W, Š+S  
i dalších v podání Richarda Pogody.

Skvělým počinem a ozdobou oslav se stala výstava „100 let ČSR 
ve Velké Bystřici“. Na deseti panelech zachycují podobu městečka  
i život jeho obyvatel před 100 lety i během nich, zvětšeniny 
historických pohlednic a fotografií, ve vitrínách pak obecní, farní, 
školní a hasičská kronika i historické artefakty zapůjčené spolky  
i občany. Výstavu oživovala projekce 2 krátkých dokumentárních 
filmů: Návštěva Jana Masaryka ve Velké Bystřici 25. 5. 1947  
při příležitosti 2. odhalení sochy jeho otce a návrat téže sochy  
po „Sametové revoluci“ r. 1989 zpět do Bystřice. Velkým lákadlem 
a zpestřením, zejména pro mladší generaci, byla instalace moto  
a auto veteránů.

100. výročí vzniku Československé republiky si těmito akcemi 
slavnostně, důstojně ale i radostně a vesele připomněly stovky 
občanů města Velká Bystřice. K oslavám se v tomto čísle vracíme  
i obsáhlou fotogalerií.

                                  Petr Nakládal, Odbor kultury a informací MěÚ

Rockové bál Hanáckyho Wodstocku 
již 12. ledna 2019 v KD Nadační
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Celá přehlídka šla do finále trojicí závěrečných kapel.

Středočeský Lístek s nepřekonatelnou Panovou flétnou Sylvy, 
kytarou a banjem Alvy, kontrabasem Radka a dvanáctkou 
kapelníka Zbyňka jasně prokázal svou třídu i skutečnost, že 
bystřické publikum je jejich - bodejť by ne… Po každé skladbě 
nadšení všech přítomných nebralo konce a když Alva spustil 
svého Vandráka (kterého dokáže bez chyby zazpívat na světě 
snad jen on) potlesk dokázal ztlumit jen nádherný, závěrečný 
Den pramenů.
Olomoučtí Přátelé patří k zakladatelům přehlídky a celým 
svým vystoupením to potvrzovali. Bavili nás jako za mlada 
- a to nejen svižnými písněmi z Palcovy tvorby, spoustou 
nejkrásnějších ryvolovek, trampárnou "z babiččiny krabičky", 
kde našla uplatnění i

Šimonova heligonka (jedna z jeho šestnácti...) i Zdendovými 
klasickými sóly na kontrabas. Největší překvapení však 
představovala jejich utajovaná nová zpěvačka Jitka 
Romanovská, která mezi ty dědky perfektně zapadla a skupinu 
zvukově obohatila.

Severní enklávy moravského regionu a bluegrassovou 
tvář Banja zastupovala Čendova skupina BG Styl, kterou  
(po kolikáté už?) naše přehlídka vrcholila. Lavina rytmických 
melodií zalila celý sál a potlesk po každé skladbě nebral 
konce. Kapelník statečně bojoval s viry ve svém hrdle a tak 
se tentokrát dostalo na další skvělé zpěváky skupiny. Své 
jedinečné vokální kvality i úctu k trampskému jubileu projevili 
v podání klasické písně Houpy hou, za které by se nemuseli 
stydět ani Červánci.

Skutečné vyvrcholení však přišlo až na úplný závěr, kterým 
bylo několik let nekonané společné zpívání - tradiční bystřický 
"sejšn". Pamatuji všechny, ale ještě se nestalo, aby po půlnoci 
seděla v kruhu pod jevištěm stovka nadšenců a zpívala jak 
o život to nejkrásnější, co kolem našich ohňů zní. Mezi 
účinkujícími muzikanty byli samozřejmě i diváci, kteří vytáhli 
své nástroje a utvořili snad dvacetičlennou kapelu, která se 
může zrodit právě jen tam. Velké uznání patří všem, ale musíme 
jmenovat alespoň Falešnou kartu, která session skvěle rozjela 
a stále udržovala ve vysokých obrátkách a hlavně ve známých 
melodiích - byl to prostě životní zážitek.

Závěrem - je to dobré.

Je dobré, že Bystřické banjo má stále čistý a jasný zvuk. 
Je dobré, že se dostalo veřejného uznání nejen zakladateli 
přehlídky, ale i ředitelce bývalého Kulturního střediska Jarce 
Možíšové, bez níž by Banjo nebylo. Že jsme mezi sebou 
jako hosta mohli uvítat prvního a mnohaletého moderátora 
Sandyho, dále pak jednoho z prvních kamarádů-sponzorů 
Šimona od Přátel. Že se dostalo uznání bystřickému MS 
Bandu a především Aleně Kafkové za to, že táhnou dál tu 
přetěžkou pořadatelskou káru Banja. Že máme moderátorku 
Blanku Prudilovou, a skvělého zvukaře Františka Petříka. 
Že máme skvělý nový, perfektně funkční kulturák, jaký není 
široko-daleko. Že přehlídka má trvalou podporu bystřického 
Kulturního a informačního centra, radnice, vedení města od 
zastupitelů přes radu až po samého starostu Marka Pazderu, 
který je velkým fandou tohoto projektu. A je dobré, že přehlídka 
má vytrvalé, vděčné, věrné a početné diváky, kteří na tuto 
krásu dorazí každý rok - natěšení a rádi...

Již za pět let se bude v Bystřici opět slavit - Banjo bude mít 
čtvrt století. Bude to určitě velké - tak ať se toho všichni  
ve zdraví dožijeme.

Jaroslav Jerry Koš

Bystřické banjo 
zní už dvacet let!

Dlouho předem vyprodaný sál nově zrekonstruovaného bystřického kulturního 
domu Nadační byl svědkem vzpomínky na časy dávno uplynulé, kdy - ještě 
v minulém tisíciletí - vznikla jedna z nejúspěšnějších přehlídek především 
trampské a country muziky u nás. Že svým věhlasem již dávno překročila 
hranice pomyslného středomoravského regionu svědčí fakt, že za tento krátký 
čas zde vystupovalo na sto nejrůznějších skupin a interpretů těchto žánrů  
z Česka i zahraničí.

Přehlídku jako předkapela zahájil bystřický MS Band, který je bystřickému 
městu důležitým spolupořadatelem celé akce již dlouhá léta. A to od roku 2012, 
kdy po třináctém ročníku převzala od J.Jerryho Koše funkci hlavní pořadatelky 
Alena Kafková. Tato dvojice pro jubilejní ročník spojila své organizační síly  
a bez nadsázky můžeme prohlásit, že úspěšně, neboť přehlídka se vrátila 
ke svým trampským kořenům, o čemž svědčil především výčet účinkujících 
kapel. Bystřické banjo tak vzdalo hold stému výročí vzniku československého  
trampingu mimo jiné tím, že zde byla k u této příležitosti instalovaná výstava 
fotografií, které nám zapůjčilo Sdružení trampských osad "Kroměřížští  
kamarádi" před jejich přemístěním do stálé expozice čs. trampingu v Praze.

MS Band svým sympatickým, téměř profesionálním vystoupením naladil 
přítomné na vlastní přehlídku, kterou zahájila tradiční moderátorka, lipenská 
zpěvačka Blanka Prudilová. Samozřejmě se již po dvacáté zpívala hymna 
této akce - píseň Zrádný banjo a to v provedení přerovské trampské skupiny  
Šediváci, kteří zde úspěšně prezentovali území východní Moravy. Po nich nám 
olomoucká skupina DC Vocal dala vzpomenout dávných časů, kdy několikrát 
přehlídku v diváckém hodnocení dokonce vyhrála a v našem městečku 
mnohokrát úspěšně vystupovala.

Prvním vrcholem přehlídky bylo bezesporu vystoupení ryze trampské skupiny 
Falešná karta, reprezentující rozsáhlé čundrácké oblasti českomoravské 
Vysočiny. Poctu trampingu vzdali tím nejkrásnějším způsobem: vystoupili 
na forbínu a bez podpory zesilovačů zazpívali píseň Wabiho Ryvoly Zvláštní 
znamení touha, a to za účasti celého ztichlého sálu, který Falešňáky odměnil 
bouřlivým potleskem.

V Bystřici jako doma je určitě olomoucké trio Alibaba, a to díky autorské tvorbě 
Portose (Míra Vepřek), jeho úžasně zpívající ženě Jarmile (na naší scéně již 
počtvrté očekávající radostnou událost) a nejlepšímu sólovému kytaristovi 
přehlídky, vandrákovi Krbimu (Jirka Krbeček). Jejich songy hřály u srdce  
a vyvolávaly uragán nadšení kamarádů diváků.

Líheň nenapodobitelných trampských melodií od desítek trampských brněnských 
kapel na přehlídce zastupoval kvintet Tramp Evergreen Band, vystupující u nás 
již potřetí. Častá spolupráce s Karabinou, Rowers a Béďou Šedifkou byla znát 
na každé skladbě a byla radost jim naslouchat.

Ragtime trio Jirky Mitrycha (banjo) mělo u nás zajímavou premiéru, neboť 
působí spolu pouhý rok - Jirku na kontrabas doprovázel Kamil Medvěd Tománek 
(rovněž z BG Stylu) a Milan Míček Janík na kytaru: velmi příjemné žánrové 
osvěžení přehlídky!
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 KINO 
Velký Týnec – PROSINEC 2018 

                    
 
 
                  7. 12. pátek       PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                  Produkce: ČR 
                  9:30 hod.          VÁNOČNÍ PÁSMO  PRO DĚTI.                    Vstupné Kč 10,- 
                                                       
                                                                                                                                     
                 
                  7. 12. pátek      MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN       Produkce: USA 
                  20:00 hod.       Po deseti letech pokračování úspěšného             Přístupný   
                  114 minut         romantického filmu.                                           Vstupné Kč 50,- 
                                      
                                                            
                                        
                 14. 12. pátek     DOMESTIK                                                      Produkce: ČR, SLOV. 
                  18:00 hod        Každá posedlost má vedlejší účinky.                  Přístupný  od 12 let  

              117 minut         V minimalistické studii sledujeme rozpad těla,  Vstupné Kč 50,- 
                                           vztahu i mysli vrcholového sportovce. Drama 
 
                                                          
 
                 21.12.pátek      ÚŽASŇÁKOVI 2                                                Produkce: USA 
                 18:00 hod.       Návrat oblíbené rodiny superhrdinů.                    Vstupné Kč 50,- 
                118 minut         Animovaný. Dobrodružný.                                   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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HANFOS
 Hanácký folklorní spolek

Velký krojový bál 
sobota 19. ledna 2019 od 19 hodin
Kulturní dům Nadační, Velká Bystřice

K tanci a zábavě hrají:      Dechová hudba Hanačka Břest 
Cimbálová muzika Primáš Přerov  

Půlnoční překvapení • Slosování vstupenek • Tradiční tombola  

Krojované folklorní soubory z Hané • Teplá i studená kuchyně 

Vstupenky: Kulturní a informační centrum Velká Bystřice / 

tel. 602 481 237 / info@hanfos.cz / www.smsticket.cz

2019_ples_inzerat_VB.indd   1 25.11.2018   23:01:43



BYSTŘICKÉ NOVINY  12 / 2018Strana 8

Kateřina Pospíšilová a Sylva Kubíčková

Exkurze třeťáků do tiskáren
Ve čtvrtek 11. října si žáci třetích tříd užili krásné dopoledne v muzeu historických 
lokomotiv a v tiskárnách českých drah. Velkým zážitkem bylo zhlédnutí  
historického vagónu, který vozil naše prezidenty, také na vlastní oči viděli 
lokomotivu, která si zahrála v seriálu české televize. V prostorách tiskáren nás 
provedli celým provozem a každé z dětí si vyrobilo svůj plakát. Na památku 
obdrželi všichni žáci fotografie z prožitého dopoledne. Vstupenkou byla společně 
zazpívaná píseň před všemi zaměstnanci tiskáren. Celé dopoledne bylo  
příjemným prožitkem pro všechny.

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Ve školním roce 2018/2019 začal XII. ročník 4 turnajů  
v házené 4+1. Pořadatelé jsou Masarykova ZŠ a MŠ Velká 
Bystřice a SK Velká Bystřice házená. Hlavním sponzorem 
je firma Nutrend.
S naší školní ligou se rozloučily ZŠ Bystrovany a ZŠ Babice 
a nově k nám přicházejí ZŠ Tršice, ZŠ Přáslavice a ZŠ 
Daskabát. Letos se zúčastní 7 škol a 18 družstev.
Dne 23. 10. 2018 se konal 1. turnaj, který se hrál  
na 4 hřištích ve školní hale a hale Na Letné.
Hrálo se ve dvou kategoriích :
Kategorie A – 1. – 3. třída ve školní hale
Kategorie B – 4. – 5. třída v hale Na Letné Výsledky najdete 
na www.mzs-vb.cz na kartě Školní liga.
Zveme vás na další 2. turnaj, který bude 27. 11. 2018.

Velkobystřická školní liga

Vít Koplík

Přespolní běh
Naši vytrvalci se opět ukázali na každoročním přespolním 
běhu v Tršicích. Opět se nám povedlo dovézt medailové 
umístění. Startovalo se ve třech kategoriích. V kategorii 
4. – 5. tříd nás reprezentovali žáci z 5. B, jedna žákyně 
se umístila na 3. místě. V kategorii 6. – 7. tříd jsme slavili 
největší úspěchy. Žákyně 6. B obsadily 2. a 3. místo. 
Chlapci si vedli také dobře. Žák 7. B vybojoval 3. místo. 
V poslední kategorii 8. – 9. tříd se nám větší úspěch  
nepovedl. Všem děkuji za účast a velká gratulace patří všem 
medailistům.

Ivo Šenk

Den lesa
V pátek 5. 10. si páťáci užili oslavy "Dne lesa" v areálu olomoucké Flory.
Vyrazili jsme do studeného rána na vlak směr Olomouc.
Zpočátku byla některým zima, ale brzy se zahřáli při plnění úkolů na stanovištích, 
ale také díky sluníčku, které k nám bylo s postupujícím časem stále štědřejší.
Paní učitelka Šímová připravila s dětmi tematický plakát, který byl podmínkou 
účasti a my jsme za něj v losování získali krmítko pro ptáčky.
Domů jsme si odvezli nové poznatky o přírodě a péči o ni.

Anna Fryštacká

Dopravní den

Jaromíra Pazderová 

Poslední záříjový čtvrtek byl v naší škole „dopravním dnem“. Děti celé školy 
se věnovaly všemu důležitému ohledně dopravy a hlavně své bezpečnosti  
v dopravním provozu. Pro prvňáčky připravili program kluci a holky ze 7. B a dali 
si s tím opravdu hodně práce. Pro třeťáky připravili program zase deváťáci. I oni 
zaslouží velkou pochvalu. Druháci si procvičili základní dopravní značky a své 
řidičské dovednosti uplatnili v parku při jízdě na koloběžkách. Další třídy pak měly 
program plně ve své režii. Doufejme, že získané poznatky v praxi nezapomenou.
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foto na stránce Martina Žbánková

1

[1] – [14] – z Bystřického banja 3. 11. 2018
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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 
foto č. [1] - [8], [10] - [13]  Zeněk Polách
foto č. [9]  Zuzana Purkytová
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foto č. [14] - [16], [18] - [19], [22], [25] - [26] a foto v ovále Miriam Rybková a Zdeněk Bereza
foto č. [17], [23], [24] Zdeněk Polách  /  foto č. [20] Zuzana Purkytová  /  foto č. [21] Věra Košová 
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foto na stránce Martina Žbánková

1

[1] – [9]  – ze Svatomartinských slavností 
11. 11. 2018

[10] – [16] – z Výstavky domácího cukroví  
a perníčků 14. - 15. 11. 2018
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Snad každého milovníka poezie někdy napadlo vytvořit 
vlastní veršovánky. A protože deváťáci naší školy hýří 
radostí a optimismem, zamilovali si rozverný literární útvar 
nonsensové poezie – LIMERIK.

Zalistuje-li teď čtenář ve své historické paměti školních 
let, jistě se rozpomene na anglického básníka a ilustrátora 
Edwarda Leara. Tento nenápadný mistr verše proslul 
drobnými básničkami, jejichž skvělou podobu známe 
hlavně z překladů skvělého brněnského jazykovědce  
a prostějovského rodáka Antonína Přidala.

Pro krátké osvěžení paměti Vám připomeneme, že, limerik 
je literární veršovánka o pěti řádcích, která má však svá  
pevná pravidla rýmu, a to AABBA, přičemž poslední glosa 
by měla vyjadřovat to, co úvodní verš. Nejdůležitější ovšem 
je, aby limerik pobavil a rozesmál.

Posuďte sami, jak se dařilo našim mladým autorům, kteří 
se veršovánky slavného Edwarda Leara nechali inspirovat.

Dobrou náladu s veselou poezií Vám všem přejí autoři 
 z 9.A – Eliška Dorňáková, Adriana Golová, Denisa 
Hrachovinová, Katka Kopečná, Bára Petříková, Natálie 
Vlčková, Anička Skopalíková, František Kryl a Šimon Skácel 
za pedagogického dohledu Evy Poděbradové.

Trocha poezie rozverné  
k podzimu pochmurnému

Vosa poslední
Seděla vosa na skříni,

zas pobodala mou tchýni.
Ta v nemocnici ležela,

však zázrakem to přežila.
Teď vyhýbá se mé skříni.

Vosa první
Seděla vosa na skříni,

pak pobodala mou tchýni.
Vyletěla z okna,

zabzučela, jak je hodná.
Ta zákeřná vosa na skříni.

Vosa druhá
Seděla vosa na skříni,

pak pobodala mou tchýni.
Ta dělá velký hukot,

když slyší nějaký bzukot.
Doufám, že se trochu uklidní.

Vosa třetí
Seděla vosa na skříni,

nechtěla rušit v předsíni.
Přišel tam můj muž,

hodil po ní nůž.
Ubohá vosa na skříni.

Zedník
Pracoval zedník na stavbě,

neměl helmu na hlavě.
Jednou padala cihla,
rychlostí se jen mihla.

A zedník teď staví s boulí na hlavě.

Zlý výr
Potkali jsme zlého výra,

ten chtěl po nás kapku vína.
My mu láhev dali,

Pak jsme toho litovali.
Stupňovala se zlost výra.

Kuchař z Bystřice
Jeden kuchař z Bystřice
se polil kýblem hořčice.

Když v kuchyni to zaslechli,
do blázince ho odvedli.

Ach, ten hořčičný kuchař z Bystřice.

Učitelka
Učitelka češtiny

zapomněla množiny.
Učili jsme ji to spěšně,

Známkovala nás pak něžně.
Naše učitelka češtiny

Zvonkový dědek
Bydlel dědek v domku,
Měl tam plno zvonků.
Byl to děda blázen,

neznal žádnou kázeň,
ten zvonkový obyvatel domku.

O dědečkovi z Pilsen
Jeden dědeček z města Pilsen

pil, ač vůbec neměl žízeň.
Když řekli, že pukne, zvolal:“To je fuk, ne?“

Ten vodnatý dědeček z Pilsen.

 
 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
VELKÁ BYSTŘICE 

  
VÁS   ZVE NA 

XII. ROČNÍK TURNAJE MINIHÁZENÉ 4+1 
  

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 2018 
Kdy:                 5. prosince  2018  středa  
Kde:                 hala MZŠ Velká Bystřice  
 
Účastníci turnaje :   družstva  4+1, mohou být smíšená 

max. počet hráčů 10, max. 12 družstev 

Kategorie :   družstva  3. -  4.  tříd  (nar. 2008 – 2009 a ml. ) 
Turnaj bude probíhat na dvou hřištích .   

Hraje se s gumovým míčem Molten. 

Herní systém: podle přihlášených družstev – 2 skupiny každý s každým a dále 
o umístění 1. z 1. z každé skupiny o 1. a 2. m. atd.  

Startovné:   300 Kč/1 družstvo, 500 Kč/2 družstva 

Ceny : poháry a medaile pro první tři družstva, ostatní družstva dostanou   
          sladkou odměnu 
 
Kontakt:      Ivo Šenk – 605 108 727, senkio@seznam.cz 
Fotky z minulého turnaje : http://new.mzs-vb.cz/?page_id=18122 
Prosím, posílejte přihlášky do 15. 11. 2018. 
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 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

K příležitosti 25. výročí mezinárodní akce Obnova Staré Vody, které oslavíme v příštím roce, vydávají skauti nástěnný 
kalendář tohoto poutního místa. Na dvanácti listech kalendáře najdete historické fotografie vesnice, malebná zákoutí  
ze současnosti i fotografie ze skautských aktivit. Za 25 let trvání skautského projektu Obnovy Staré Vody byly odpracovány 
tisíce dobrovolnických hodin a svou ruku k dílu přiložili skauti osmi národů. Kalendáře jsou v prodeji v Kulturním a informačním 
centru ve Velké Bystřici za 110 Kč. Zakoupením kalendáře přispějete na projekt Obnova Staré Vody.

Další informace a náhledy fotografií naleznete na http://19-stredisko.skauting.cz/kalendar2019.htm

Nástěnný kalendář Stará Voda 2019

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   2. 12. v 9 hod.
2. adventní neděle   9. 12. v 9 hod.
3. adventní neděle 16. 12. v 9 hod.
4. adventní neděle 23. 12. v 9 hod.

pondělí  24. 12. ve 22  hod. půlnoční bohoslužba 
– slavnost světla za doprovodu houslí, 
kontrabasu a varhan

úterý 25. 12. v 9 hod.  Hod Boží vánoční

neděle 30. 12. 2018 v 9 hod.

Všichni jste srdečně zváni!
Přejeme vám, ať světlo a požehnání vánoční 
noci prozáří váš život a zůstává s vámi po celý 
nový rok 2019.

Za náboženskou obec: 
Hana Šebíková, duchovní / Ladislav Voráč, předseda RS
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Probíhá předprodej 
vstupenek 

na IV. Divadelní silvestr 
aneb My slavíme první!

Vstupenky za 200,- Kč
jsou pouze v předprodeji 

v KIC Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 775, 

Velká Bystřice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE 
zve všechny děti, rodiče a širokou veřejnost co nejsrdečněji na 

 

PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMII 
v sobotu 8. 12. 2018 od 14:30 hod. v místní sokolovně 

 
Můžete se těšit na vystoupení dětí ze všech sokolských oddílů,  
mažoretky, taneční kroužek a již tradiční domácí občerstvení. 

 
Přijďte si užít příjemné odpoledne a nasát vánoční atmosféru. 

 
 Vstupné dobrovolné. 
Těšíme se na Vás! 
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SPORT
„Sametový“ CYKLOKROS

17. 11. 2018 proběhly ve Velké Bystřici veřejné 
cyklokrosové závody. Ideálním zázemím a místem 
pro zvolení trasy jsme zvolili, po dohodě s městem  
a místní rybářskou organizací, okolí přehrady. Soutěžilo 
se ve dvou závodech (Hobby a Elite) a ve třech 
věkových kategoriích (do 17 let, 18-39 let a nad 40 let).  
Mimo sportovní výkony a divácký zážitek akce 
také symbolicky připomněla 29. výročí vzniku  
demokratického zřízení našeho státu.

Video z akce najdete na YouTube pod názvem závodu.
Závod proběhl za výborného slunného počasí,  
ke spokojenosti organizátorů a samozřejmě všech 
zúčastněných, kteří se už těší na příští ročník.

Za realizační tým - Milan Fait
Czech Sport Timing

„Sametový“ CYKLOKROS

17. 11. 2018 proběhly ve Velké Bystřici veřejné cyklokrosové závody. Ideálním zázemím a místem pro 
zvolení trasy jsme zvolili, po dohodě s městem a místní rybářskou organizací, okolí přehrady. Soutěžilo 
se ve dvou závodech (Hobby a Elite) a ve třech věkových kategoriích (do 17 let, 18‐39 let a nad 40 let). 
Mimo sportovní výkony a divácký zážitek akce také symbolicky připomněla 29. výročí vzniku 
demokratického zřízení našeho státu.
Video z akce najdete na YouTube pod názvem závodu.
Závod proběhl za výborného slunného počasí, ke spokojenosti organizátorů a samozřejmě všech 
zúčastněných, kteří se už těší na příští ročník.

Za realizační tým
Milan Fait
Czech Sport Timing

Výsledky:
Hobby do 17 let: neobsazeno
Hobby 18‐39 let: 1. Roman Grepl (Olomouc)

2. Petr Havlena (IN‐LIFE Cycling Team)
3. Ivo Polzr (MOOLBIKE.CZ Olomouc)

Hobby +40 let: 1. Robert Navařík (NAVA SPORT Velké Losiny)
2. Tomáš Koukol (Olomouc)
3. Karel Sekerka (Olomouc)

Elite do 17 let: 1. Marek Jelínek (Premium Hotel Znojmo)
Elite 18‐39 let: 1. Robert Navařík ml. (NAVA SPORT Velké Losiny)

2. Martin Langer (MOOLBIKE.CZ Olomouc)
Elite nad 40 let: 1. Josef Schejbal (Cyklo Profi Gold Fren, Holice v Čechách)

2. Martin Ondráček (Cyklo Profi Gold Fren, Holice v Čechách)

1

Výsledky:
Hobby do 17 let: neobsazeno
Hobby 18-39 let: 1. Roman Grepl (Olomouc)
2. Petr Havlena (IN-LIFE Cycling Team)
3. Ivo Polzr (MOOLBIKE.CZ Olomouc)
Hobby +40 let:
1. Robert Navařík (NAVA SPORT Velké Losiny)
2. Tomáš Koukol (Olomouc)
3. Karel Sekerka (Olomouc)
Elite do 17 let: 
1. Marek Jelínek (Premium Hotel Znojmo)
Elite 18-39 let: 
1. Robert Navařík ml. (NAVA SPORT Velké Losiny)
2. Martin Langer (MOOLBIKE.CZ Olomouc)
Elite nad 40 let: 
1. Josef Schejbal (Cyklo Profi Gold Fren, Holice v Čechách)
2. Martin Ondráček (Cyklo Profi Gold Fren, Holice v Čechách)
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1.   so 19:00 X Splašené nůžky Činohra 

2.   ne 10:00  -  Broučci Balet Mikulášská nadílka

4.   út 19:00  -  Rodinná slavnost    Činohra =SENIOŘI -30%=

6.   čt 19:00 D Don Pasquale Opera 

7.   pá 19:00  -  Když se zhasne Činohra • Hrajeme v Divadle hudby

8.   so 19:00  -  Země úsměvů Opereta =RODINNÉ DIVADLO=

9.   ne 14:30 NO Nebezpečné známosti Činohra 

10.  po 19:00 A Splašené nůžky Činohra 

11.  út 19:00 B Krejčovský salon Činohra 

12.  st 19:00 C Boží mlýny Činohra 

14.  pá 19:00 P Její pastorkyňa Opera =PREMIÉRA=

15.  so 19:00 X Její pastorkyňa Opera 

16.  ne 16:00 YO Krejčovský salon    Činohra 

17.  po 19:00  - Sluha dvou pánů      Činohra 

18.  út 19:00 L Na tý louce zelený     Opereta =SENIOŘI -30%=

19.  st 19:00  -  Hledám děvče na boogie woogie   Opereta  =SENIOŘI -30%=

   19:00  -  Královny Činohra • Hrajeme v Divadle hudby

20.  čt 19:00  -  Jméno Činohra • 

21.  pá 19:00 V Její pastorkyňa Opera 

   19:00  -  Central Park West Činohra • Hrajeme v Divadle hudby

22.  so 10:00  -  Vánoční koledování                   Foyer MDO   Vstup volný

   14:00  -  Louskáček Balet 

   19:00  -  Louskáček Balet =NÁŠ TIP=

23.  ne 16:00  -  Česká mše vánoční Koncert 

   19:00  -  Česká mše vánoční Koncert 

25.  út 17:00  -  Louskáček Balet 

26.  st 19:00  -  Když se zhasne Činohra • 

27.  čt 19:00 D Splašené nůžky Činohra 

28.  pá 19:00  -  Na tý louce zelený Opereta 

29.  so 16:00 ZO Zvonokosy Muzikál 

30.  ne 17:00  -  Othello Balet =NÁŠ TIP=

31.  po 16:00  -  Vzpoura nevěst Činohra 

Změny vyhrazeny. Aktuální program naleznete na www.moravskedivadlo.cz.
Předprodej na prosinec zahájen 18. 9. 2018 v 9:00 hodin. 

www.moravskedivadlo.cz | tel.: 585 500 500
Zřizovatelem Moravského divadla Olomouc je statutární město Olomouc

l představení bez přestávky

Zájezdy divadla: 1.12. Louskáček Třinec, 5.12. Cyrano z Bergeracu Chrudim, 
17.12. Hledám děvče na boogie woogie Zlín, 27.12. Louskáček Görlitz

Školní představení: 5.12. Louskáček 10:00, 7.12. Robin Hood 10:00, 13.12. Jméno 10:00, 
14.12. Královna Koloběžka První 9.00 a 11:00, 18.12. Robin Hood 10:00

PROSINEC

2 0 1 8

www.moravskedivadlo.cz | tel.: 585 500 500

PROSINEC
2 0 1 8
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Leoš Janáček

Její pastorkyňa 
Opera ve třech dějstvích 

Skladatel zkomponoval dílo v letech 1896 
- 1902 na vlastní libreto podle předlohy 
dramatu Její pastorkyňa od Gabriely Preissové. 
Jde o třetí Janáčkovu operu a průlomové dílo, 
ve kterém je již možno slyšet charakteristické 
znaky jedinečného skladatelova hudebního 
rukopisu. Její význam spočívá také v tom, že 
v celosvětovém měřítku jde o jednu z prvních 
oper složených na prozaický, neveršovaný text. 
Po dokončení Janáček nabídl operu Národnímu 
divadlu v Praze, které ji však odmítlo, což 
skladatel těžce nesl. Premiéra díla se tak 
uskutečnila v nevyhovujících podmínkách  
v roce 1904 v Brně, kde byla přijata s nadšením. 
V roce 1908 skladatel operu přepracoval. 
Teprve v roce 1916 se podařilo prosadit 
uvedení opery v Praze, podmínkou byly ale 
úpravy operního šéfdirigenta Karla Kovařice 
v instrumentaci díla, s nimiž Janáček nakonec 
souhlasil. Opera i zde sklidila obrovský úspěch 
a ještě za Janáčkova života byla uvedena  
v několika evropských metropolích. Dnes patří 
ke světovému opernímu repertoáru. Operu 
uvádíme při příležitosti 90. výročí od úmrtí 
Leoše Janáčka.
  

Franz Lehár
Země úsměvů

Romantická opereta ve třech dějstvích
V této inscenaci souboru opery a operety 
Moravského divadla zavítáme do exotické 
Číny. Průvodci nám budou princ Su-Čong  
a Líza, dcera polního maršálka Lichtenfelse, 
která se do prince zamilovala a odjíždí z Vídně 
do nové země. Slavnou Lehárovu operetu 
Země úsměvů režíruje Dagmar Hlubková (po 
úspěšných hudebních titulech Sugar, Noc na 
Karlštejně či Perly panny Serafínky). Autorem 
hudebního nastudování je Tomáš Hanák  
a vedle nápaditých melodií se můžeme těšit i 
na famózní baletní čísla.

Petr Iljič Čajkovskij
Louskáček

Baletní pohádkový příběh  
Louskáček Petra Iljiče Čajkovského 
neodmyslitelně patří k Vánocům. Balet, 
který měl premiéru v roce 1892, vznikl 
podle povídky E. T. A. Hoffmanna Louskáček  
a myší král. Za více než sto let od své původní 
premiéry prošel mnoha proměnami, přesto 
jeho obliba u dětských i dospělých diváků  
neustále vzrůstá. Tato vánoční pohádka s 
kouzelnou hudbou jistě zpříjemní nejoblíbenější 
svátky roku Vám i Vašim dětem.

Foto: Jan Procházka

Předprodej vstupenek 
v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice
Út - Pá 8.30 - 17.00 hod.
So - Ne 13.00 - 17.00 hod.
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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

KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE
Nově výkup starých nefunkčních mobilů  25 Kč/kus

Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů s izolací (25 
Kč/kg) a  ostatního kovového odpadu . Odběr bílého a 

drobného elektra                                             

Výkup  autobaterií  až 16 Kč/kg
Peníze  posílány na účet nebo poštovní poukázkou na 

adresu v den výkupu

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

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz

               

1

REKLAMA



Bystřické noviny č. 12/2018, vychází 30. 11. 2018. 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 320 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 11. 12. 2018. 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. 
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                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

Nabídka pobytu 
u moře v Chorvatsku

Jedná se o destinaci „Pakoštane“.

Termín: 1. 9. 2019 – 12. 9. 2019. 
Cena 8.850,- Kč.

V ceně je zahrnuto ubytování, doprava, polopenze 
i pobytová taxa.

Zájemci se mohou přihlásit do 31. 12. 2018 
na telefonním čísle 608 381 124 nebo osobně 
na adrese: Žižkova 311, Velká Bystřice.

S pozdravem Mečíř Jan

Prodávám kolo 
FAVORIT

za 1000 Kč

kontakt: 730 585 702 

 
  Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

Týnecká 10, 783 53  Velká Bystřice,   IČO: 70008922 
tel.:  585 154 487,     e-mail: janikova@muvb.cz 

 
 
 

PŘIJME  ZDRAVOTNÍ  SESTRU 

na trvalý pracovní úvazek 

 
Požadavky: 
- osvědčení o dosaženém vzdělání 
- výpis z trestního rejstříku 
- kladný vztah k seniorům 
- empatie, vstřícnost k cílové klientele Domu pokojného stáří 
- aktivní přístup 
- směnný provoz 
 
Platové podmínky v souladu s platovými předpisy pro příspěvkové 
organizace. 
 
Osobní kontakt v pracovní dny mezi 13.00 – 15.30 hod. s vrchní 
sestrou po telefonické domluvě /585 154 487/;   
služ.mobil 774 455 881; 
 
 
Mgr. Zdeněk Lakomý 
Ředitel DPS sv. Anny 






