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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - LEDEN 2019
4. - 5. 1.
Daskabát
5. 1.
Bystrovany

Doloplazy
Přáslavice
Svésedlice
5. - 6. 1.
Velká Bystřice
6. 1.
Velká Bystřice

Přáslavice
11. 1.
Bukovany
12. 1.
Velká Bystřice

Bystrovany
Velký Újezd

• TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

• BYSTROVANSKÁ PÁLKA 
(novoroční pingpongový turnaj)
• KOŠT SLIVOVICE
• TURNAJ VE FLORBALE
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

• TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

• TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele – 18.00 – 19.00)
• TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA

• MAŠKARNÍ PLES

•ROCKOVÉ BÁL HANÁCKYHO WOODSTOCKU 
(KD Nadační – 19.00 – 02.00)
• PLES OBCE
• PLES MYSLIVECKÉHO SPOLKU

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

12. - 13. 1.
Velká Bystřice 

19. 1.
Velká Bystřice

Doloplazy
Hlubočky
Svésedlice
26. 1.
Velká Bystřice

Daskabát
Hlubočky
Přáslavice
Velký Újezd

• OLMA CUP 
(hala Na Letné – 8.30 – 17.00)

• VELKÝ KROJOVÝ BÁL 
(KD Nadační – 19.00 – 02.00)
• HANÁCKÉ BÁL DOLOPLAZY
• OBECNÍ PLES A PLES MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
• HASIČSKÝ PLES

• KONCERT 
(galeriezet – 14.00 – 15.00)
• VERNISÁŽ VÝSTAVY
 (galeriezet – 17.00 – 19.00)
• PLES MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE 
(hotel Zámek – 19.00 – 02.00)
• DĚTSKÝ KARNEVAL ZŠ A MŠ DASKABÁT
• DĚTSKÝ KARNEVAL
• OBECNÍ PLES
• PLES SDH

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 svátků

POPLATKY NA ROK 2019
Termín úhrady poplatků je do 31. 3. 2019

Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
12. 12. 2018 schválilo poplatky na rok 2019.
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti v pokladně městského 
úřadu nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 
V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pravidla:

Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 
symboly:

Stočné 
Odpad 
Popl. za psa 

kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popisné  
a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte (př. plat-
ba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 osoby).

– VS 2321xxxyy, KS 0308
– VS 1340xxxyy, KS 0308
– VS 1341xxxyy, KS 0308

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu 
pouze v případě, že se jedná o platby předem na celý rok. 
Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO 
banky, č. ú. 2000 195 062/2010, kde variabilní symbol = 
číslo smlouvy.

Poplatky lze uhradit na pokladně městského úřadu nejdříve 
od 23.1.2019

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj 
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených 
OZV č. 2/2018 nebo zákonem o místních poplatcích, nárok 
na osvobození nebo úlevu zaniká.

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Firma Čerozfrucht 
nabízí občanům Velké Bystřice v pátek 21. prosince

 v době od 11 do 17 hodin možnost nákupu ovoce a zeleniny  
za zvýhodněné ceny ve svém velkoobchodě 

ve Velké Bystřici (u Makra).

UPOZORNĚNÍ - Předprodej vstupenek 
Vstupenky lze naposledy zakoupit 22. prosince 2018!

Stočné

Odpad

Poplatek za psa

Pronájem 
hrobového místa

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

150,- Kč za jednoho psa/rok 

220,- Kč další pes/rok

Pronájem na 5 let dle smlouvy

875,- Kč/osobu/rok

520,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 2/2018 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

100,- Kč 
- poplatník důchodce/rok 150,- 
Kč další pes
 - poplatník důchodce/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 02/2011 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku
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ÚVODNÍK
Narodí se Kristus Pán!

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. Úvod do adventního času jako obvykle 
obstarala Mikulášská nadílka a rozsvěcování vánočního  
stromu. Patrně již laskavý čtenář Bystřických novin  
zaznamenal jistý progres kvality a rozsahu vánočního  
osvětlení centra města, stejně jako přilehlých prostranství. 
Nadílka měla velký půvab a své tradiční kouzlo, což dokládá 
i stále rostoucí účast na této akci. Jako každý rok přinesly  
oba vánoční jarmarky, školní a školkový, spoustu sváteční 
dětské radosti a našinec musí znovu a znovu ocenit, co 
naše paní učitelky dělají pro děti a pro Bystřici nad rámec 
výchovné a vzdělávací práce. 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, které jsou přímo 
předzvěstí hlavního vánočního třídenní. Náš 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, vánoční horké 
nápoje, prskavky, koledy. Chvíli pobýt, povykládat, ohřát se 
u vatry. Být spolu. Přijít si s dětmi hrát jako děti – to jsou 
bystřické Vánoce!

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… Tak 
uvidíme ☺ Jen co dozní oslava narození Ježíška, bude  
k potěšení se pohledem i tradiční Živý Betlém na kostelním 
návrší – to na Boží hod vánoční. Na Štěpána můžete zavítat 
na obvyklou přehlídku umělecké práce folklorního souboru 
Haná do KD Nadační nebo na recesní rozplavbu na přehradě. 
Silvestrovské dopoledne ozvláštní svým nastudováním 
hry Otylka náš Divadelní soubor Osvětové besedy, které 
ochotníci zakončí rautem a sálovým ohňostrojem přesně 
ve 12 hodin – tedy pozor – ve 12.00, nikoliv ve 24.00 ☺! 
Kolem 6. ledna možná i u vašich dveří zazpívají Kašpar  
s Melicharem a Baltazarem koledy Tříkrálové sbírky, sobota 
12. ledna bude v KD Nadační vyhrazena fanouškům bigbeatu, 
kteří se již těší na Rockové bál Hanáckyho Woodstocku  
a v sobotu 26. ledna vyrazíme na Městský ples na zámek.

Našli jste si svoji kulturu? Tak pak se určitě potkáme a nejen 
nad punčem!

Přemýšlíte, co má všechno to bohaté dění společného? Je to  
náš místní fenomén – činorodí dobrovolní organizátoři,  
na kterých stojí nejen nápady, ale do značné míry i realizace  
desítek akcí a aktivit. Je to to největší bohatství, které máme  
a o kterém si tolik povídají přespolní. A pak mi také dovolte  
připomenout, že je to tým obětavých pracovníků našeho 
úřadu a technických služeb, kteří nehledí jen na stanovenou  
pracovní dobu, ale často jsou ochotni zdarma a ve svém  
volném čase organizovat všechnu tuto parádu 
společně s těmi dobrovolníky z řad občanů a spolků.   

Ivo Slavotínek

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

Narození:
Václav Bártek
Zuzana Hlaváčková
Ondřej Šebek

18. 11. 2018 
23. 11. 2018
28. 11. 2018

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Pavla Vávrová
Jan Stopka
František Zlatohlávek

25. 11. 2018  49 let 
30. 11. 2018  84 let

   9. 12. 2018  84 let

Není to jen chlouba nás radních, je to i způsob, jak ve zdraví přežít 
ten zmatek a běs současného světa, který je tady v Bystřici pořád ještě  
v pořádku! Naložme si to i o letošních Vánocích jako dárek pro mlhavé 
dny příští. My konšelé bychom za to všem těmto lidem chtěli poděkovat  
– fakt jsme na to pyšní!

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“.

Ať vám přinesou novou naději, radost, pokoj, klid a dobro. A také pevné 
zdraví a trochu toho pomíjivého lidského štěstí. Ať hvězda Betlémská  
svítí na vaši cestu životem, ať už bude jakkoliv klikatá!

To vše a mnohem víc vám přeje vedení města Velká Bystřice a pracovníci 
městského úřadu.

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

POZVÁNKA 
NA VERNISÁŽ OBRAZŮ

Jiří SEDLÁK – Uchovávám v paměti
sobota 26. ledna 2019 v 17 hodin

galeriezet Velká Bystřice
Malíř Jiří Sedlák pochází z Olomouce, Fakultu umění vystudoval 
v Ostravě. Po návratu ze zahraniční stáže v Granadě má  
za sebou několik skupinových i samostatných výstav. V malířském 
projevu se odráží jeho vztah ke krajině, prolíná se „přírodní“ krajina 
s krajinou města. V procesu tvorby se malíř dostává z původní 
reálné krajiny až do imprese prchavého okamžiku. 

Výstava potrvá do 28. 3. 2019.

Tříkrálová 
sbírka 2019

http://www.trikralovasbirka.cz/

O víkendu 5. – 6. ledna 2019
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KULTURA

12. 1. 2019
Rockové bál Hanáckyho Woodstocku / KD Nadační
od 19 hod.

19. 1. 2019
Velký krojový bál / KD Nadační                    
od 19 hod.

26. 1. 2019
Ples města Velká Bystřice / Hotel Zámek                      
od 19 hod.

9. 2. 2019
Školní ples / KD Nadační
od 20 hod.

23. 2. 2019
Ples Sboru dobrovolných hasičů / KD Nadační
od 20 hod.

23. 3. 2017
Josefovské šibřinky / KD Nadační
od 20 hod.

Plesová sezóna 2019

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

 KINO 
Velký Týnec – LEDEN 2019 

                    
 
 
                  4. 1. pátek         PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                     Produkce: ČR 
                  9:30 hod.                                                                                       Vstupné Kč 10,- 
                                                       
                                                                                                                                     
                 
                  4. 1. pátek         LÁSKA BEZ BARIÉR                                      Produkce: Francie 
                  18:00 hod.        Romantická komedie.                                          Vstupné Kč 50,- 
                  107 minut                                                                                       Přístupný 
                                      
                                                           
                                        
                 11. 1.  pátek     VŠECHNO BUDE                                              Produkce: ČR 
                  18:00 hod.       Road movie o klučičím přátelství,                       Vstupné Kč 50,-  

              85 minut          dobrodružství  a velké svobodě.                           Přístupný od 12 let 
                                          
                                                          
 
                 18. 1. pátek      PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY              Produkce: ČR 
                 18:00 hod.       Animový snímek o dvou superkutilech.               Vstupné Kč 50,- 
                 60 minut                                                                                         Přístupný  
                                                                                   
       
 
                 25. 1. pátek      PO ČEM MUŽI TOUŽÍ                                      Produkce: ČR 
                 18:00 hod.       Nová česká komedie s hvězdným obsazením.       Vstupné Kč 50,- 
                 95 minut          A. Polívková, J. Langmajer, M. Hádek….            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 – LEDEN 2019 

                    
 
 
                  4. 1. pátek         PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                     Produkce: ČR 
                  9:30 hod.                                                                                       Vstupné Kč 10,- 
                                                       
                                                                                                                                     
                 
                  4. 1. pátek         LÁSKA BEZ BARIÉR                                      Produkce: Francie 
                  18:00 hod.        Romantická komedie.                                          Vstupné Kč 50,- 
                  107 minut                                                                                       Přístupný 
                                      
                                                           
                                        
                 11. 1.  pátek     VŠECHNO BUDE                                              Produkce: ČR 
                  18:00 hod.       Road movie o klučičím přátelství,                       Vstupné Kč 50,-  

              85 minut          dobrodružství  a velké svobodě.                           Přístupný od 12 let 
                                          
                                                          
 
                 18. 1. pátek      PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY              Produkce: ČR 
                 18:00 hod.       Animový snímek o dvou superkutilech.               Vstupné Kč 50,- 
                 60 minut                                                                                         Přístupný  
                                                                                   
       
 
                 25. 1. pátek      PO ČEM MUŽI TOUŽÍ                                      Produkce: ČR 
                 18:00 hod.       Nová česká komedie s hvězdným obsazením.       Vstupné Kč 50,- 
                 95 minut          A. Polívková, J. Langmajer, M. Hádek….            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 – LEDEN 2019 

                    
 
 
                  4. 1. pátek         PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                     Produkce: ČR 
                  9:30 hod.                                                                                       Vstupné Kč 10,- 
                                                       
                                                                                                                                     
                 
                  4. 1. pátek         LÁSKA BEZ BARIÉR                                      Produkce: Francie 
                  18:00 hod.        Romantická komedie.                                          Vstupné Kč 50,- 
                  107 minut                                                                                       Přístupný 
                                      
                                                           
                                        
                 11. 1.  pátek     VŠECHNO BUDE                                              Produkce: ČR 
                  18:00 hod.       Road movie o klučičím přátelství,                       Vstupné Kč 50,-  

              85 minut          dobrodružství  a velké svobodě.                           Přístupný od 12 let 
                                          
                                                          
 
                 18. 1. pátek      PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY              Produkce: ČR 
                 18:00 hod.       Animový snímek o dvou superkutilech.               Vstupné Kč 50,- 
                 60 minut                                                                                         Přístupný  
                                                                                   
       
 
                 25. 1. pátek      PO ČEM MUŽI TOUŽÍ                                      Produkce: ČR 
                 18:00 hod.       Nová česká komedie s hvězdným obsazením.       Vstupné Kč 50,- 
                 95 minut          A. Polívková, J. Langmajer, M. Hádek….            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. 

 



BYSTŘICKÉ NOVINY  1 / 2019Strana 5



Strana 6 BYSTŘICKÉ NOVINY  1 / 2019

PROGRAM NA VÁNOCE A ZÁVĚR 
ROKU 2018 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.

24. 12. ve 22 hod.
PŮLNOČNÍ MŠE 

kostel Stětí sv. Jana Křtitele a Husův sbor 

25. 12. v 17 hod.
ŽIVÝ BETLÉM 
před ŘK kostelem 

Připravila ŘK farnost a Orel V. Bystřice 

26. 12. ve 13 hod.
VÁNOČNÍ PLAVÁNÍ
Sraz otužilců na přehradě.

26. 12. v 18 hod.
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 

KD Nadační  
Občanské sdružení Folklorní soubor Haná zve 

 k oslavě vánočních svátků i rozloučení se starým 
rokem. Vystoupí soubory z Velké Bystřice. 

31. 12. v 10 hod.
DIVADELNÍ SILVESTR 

ANEB MY SLAVÍME PRVNÍ 
KD Nadační  

Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice 
zve na silvestrovskou oslavu  

s divadelním představením, sálovým ohňostrojem  
a silvestrovským přípitkem.

KKrruuhh  ppřřáátteell  hhuuddbbyy  mměěssttaa  VVeellkkáá  BByyssttřřiiccee  
uuvvááddíí  nnoovvoorrooččnníí  kkoonncceerrtt  
  

vviioollaa  &&  vviioolloonncceelllloo  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

KKrriissttýýnnaa  PPeettrr  
FFiiaalloovváá  NNoouuzzoovvsskkýý  
ssoobboottaa  2266..  lleeddnnaa  1144  hhooddiinn  
ggaalleerriieezzeett  VVeellkkáá  BByyssttřřiiccee  
vvssttuuppnnéé  5500  KKčč  ||  dděěttii  zzddaarrmmaa  
 

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky

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

Táňa Keleová-Vasilková – Sítě z pavučin
zaplétat se do sítě vlastních lží je nebezpečné

Robert Bryndza – Chladnokrevně
inspektorka Fosterová tuší, že v kufru vyloveném z Temže 
nenajde nic pěkného 

Danielle Steel – Milenka
dvě nebezpečné posedlosti – Vladimir je posedlý  Lorenzovými 
obrazy a Lorenzo Vladimirovou ženou 

        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.

zahájení plesu 
ve 20:00 hodin

K tanci i poslechu bude hrát skupina 
YANTAR Velká Bystřice

Bohatá tombola a občerstvení
na sále nově otevřeného kulturního domu 
Nadační ve Velké Bystřici

9. února 2019
Vstupné 100,- Kč

PLES
Školní

Spolek rodičů a přátel školy při mzš a mš velká bystřice 
zve na tradiční 

Předprodej a rezervace vstupenek od 9. ledna 2019
na Kulturním a informačním centrum Velká Bystřice
tel.: +420 734 236 502

Designed by Freepik
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foto: [1] - [2] Hana Londová,  [3] - [14] Martina Žbánková
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[1] – [14] – Vánoční jarmark ZŠ 29. listopadu 
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foto na stránce: Martina Žbánková

1

[1] – [6] – Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu 5. prosince
[7] – [13] – Vánoční jarmark v Zámecké školce 7. prosince
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Jaromíra Pazderová

Vánoční koledování ve škole
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhl v naší škole tradiční 
vánoční jarmark. Celá škola se dlouho před tímto dnem  
na něj poctivě připravovala. Zdobily se chodby i třídy, 
vyrábělo se ostošest doma i ve škole, nacvičovala se 
vystoupení a také se domlouvalo, kdo bude kdy a kde 
prodávat. Pro příchozí návštěvníky tak bylo v den D už 
vše připraveno. Mohli si vybrat ve stáncích ze spousty 
různých vánočních výrobků, koupit vánoční hvězdu  
na podporu Dětské kliniky FN Olomouc, v dílničkách vytvořit 
vánoční ozdobu, v kavárně ochutnat domácí dobroty 
(připravené našimi ochotnými maminkami a babičkami) či 
výborný vánoční punč pro dospělé i punč „z čertích ocásků“  
pro děti, v „Bifé u třech babek“ stála dlouhá fronta  
na palačinky a párečky v rohlíku. Tělocvična se zaplnila 
básničkami, hudbou, zpěvem a tancem - recitovaly děti  
z 2.A, hrálo trio děvčat z páté třídy, tančily děti z tanečního 
kroužku paní Pěnkavové a ze souboru Krušpánek.  
Všechny děti, které se zapojily do práce, zaslouží obrovskou 
pochvalu. A velký dík patří i všem ostatním, kteří nám 
pomohli - zejména všem pekařům a pekařkám, maminkám 
z „bifé“ i všem těm, kteří se zapojili do výroby dekorací  
na prodej. Děkujeme a příští rok se těšíme zase!

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Zamýšleli jste se někdy nad otázkou, jak spolu komunikují 
jednotlivé generace? V čem mohou být prarodiče nápomocni 
dětem? Kdy jsou prarodiče šťastní a kdy jsou šťastná 
vnoučata? Co pro sebe můžeme navzájem udělat, abychom 
byli spokojení? Jak všemocné je dobré slovo a úsměv? 
Uvědomili jsme si všichni, že jednou zestárneme? Co nás 
rozradostní za padesát let? Z čeho mít radost nebudeme? 
Všechny tyto otázky byly tématem besedy v rámci projektu 
Senioři a děti společně, které se účastnila třída 6.A. Lektoři 
Daniela Meluzínová a Miloš Slonek k nám přijeli z Boskovic 
a vyprávěli. Životní zážitky prokládali poezií, citáty slavných 
a moudrostí. Určitě se nám podařilo nahlédnout do duší 
seniorů a vžít se do situace starší generace. Prožili jsme 
netradiční zážitkovou hodinu, za kterou lektorům děkujeme.

Senioři a děti společně

Hana Londová

Výukové programy Sluňákov
V pondělí 5. 11. 2018 se druháci vypravili na středisko ekologické výchovy 
Sluňákov v Horce nad Moravou. Jedna třída si užila program Vypečená houska, 
ve kterém děti putovaly od zrníčka přes mouku až k vlastnoručně upečené  
housce. Druhá třída měla program Zimní přírodou, ve kterém se děti seznámily  
s tím, co dělají zvířátka v zimě, vyrobily si zrníčkový kelímek pro ptáčky a hledaly 
pobytové stopy venku v přírodě. Moc jsme si to užili a těšíme se, že do Sluňákova 
pojedeme za rok na školu v přírodě.

Eva Poděbradová a 6.A

Skřítci, lucerny a lampiony
Každý rok ve Velké Bystřici na svátek sv. Martina probíhají celé odpoledne až  
do večera hojně navštěvované krásné slavnosti ve znamení jídla, vína, hus, 
ohňů,… Od naší školy vychází lampionový průvod, který vede svatý Martin  
na bílém koni, římští legionáři a ohňožongléři až na náměstí a k amfiteátru, kde se 
celá sláva koná. Jeden ze stánků s dobrotami zde připravily i naše paní učitelky. 
Mimo jiné mohli návštěvníci slavností i letos navštívit výstavu výrobků dětí naší 
školy. Letos byla ve znamení podzimních skřítků a luceren, které děti vytvořily 
buď doma s rodiči nebo ve škole. Moc děkujeme všem, kteří se do tvoření zapojili. 
Některé „exponáty“ byly opravdu dokonalé. A večer, když se vše rozsvítilo, byla  
to velká nádhera!

Jaromíra Pazderová
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Hodně spokojenosti, pohody, štěstí a hlavně hodně 
zdraví nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2019 přeje  
Klub seniorů

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a úspěchů v novém roce 2019 přeje všem svým 
členům, spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům 
výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním partnerům 
za spolupráci v uplynulém roce 2018 a do nového roku 
2019 přejeme všem mnoho štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Děkujeme našim obchodním partnerům za projeve-
nou přízeň v roce 2018 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2019 se těšíme 
na další spolupráci

Radostné prožití vánočních 
svátků a mnoho osobních  
i pracovních úspěchů v novém 
roce 2019 Vám přeje personál 
a obyvatelé Domu pokojného 
stáří sv. Anny, Velká Bystřice

 

Vážení spoluobčané 

děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2019 Vám přejeme 
hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Zároveň Vás v předvánočním čase zveme do restaurace hotelu Zámek k ochutnávce pokrmů z 
nového jídelního lístku, který pro Vás připravil náš kuchařský tým. 

Připravujeme pro Vás: 

Leden Degustační večer italské kuchyně 
 Ples města Velká Bystřice 
  

Únor Svatební den otevřených dveří 
  

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 

www.zamekvelkabystrice.cz    www.facebook.com/HotelZamekVelkaBystrice 

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
2019 přeje Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice











Sobotní předvánoční akademie 8. 12. 2018 v sokolovně se opravdu 
povedla, děkujeme všem za hojnou účast a podporu dětí!

Jarka Pechová

 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

K vidění byla krásná vystoupení oddílu gymnastiky, mladších žáků a předškolních 
dětí. Všechny děti byly moc šikovné a zaslouží velkou pochvalu! Poděkování patří 
i dětem z tanečního kroužku Petry Pěnkavové a krásným mažoretkám z Lošova. 
K vánoční atmosféře přispěla vánoční výzdoba, domácí cukroví a jako bonus pití  
ve skleněných vratných lahvích. Věříme, že jste si akademii užili tak jako my.
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REKLAMA

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 

Bystřické noviny č. 1/2019, vychází 19. 12. 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 1.300 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 1. 2019. 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. 



Od 8.ledna 2019 předprodej vstupenek a rezervace míst na tel. č.: 734 236 502, Kulturní a informační centrum Velká Bystřice. Vstupné 100,- Kč.

26. ledna 2019 od 19.00 hodin
Hotel Zámek Velká Bystřice

V průběhu večera se můžete těšit na bohatou tombolu,
občerstvení během celého plesu zajistí personál Hotelu Zámek

a slavnostní večer bude moderovat Zuzka Vodičková.

MĚSTSKÝ
PLES

Vá s  z v e  n a

K tanci a poslechu hrají:

Skupina SYRINX

Záletníci
Dj´s Pat a Mat

Street
Workout
Olomouc

Hana
Machovská

- moderní

tanec

WorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkoutWorkout
OlomoucOlomoucOlomoucOlomouc °°°°°

Ukázka

společenských 

tancu


