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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - LEDEN 2020
1. – 16. 1.
Velká Bystřice 

3. – 4. 1.
Daskabát
4. 1.
Bystrovany
Přáslavice
4. – 5. 1.
Velká Bystřice

5. 1.
Velká Bystřice

Svésedlice
10. 1.
Bukovany
Tršice
11. 1.
Velký Újezd
Doloplazy
12. 1.
Přáslavice

• JINDŘICH ŠTREIT A JAN ŠIBÍK: 30 LET SVOBODY?
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, ne 13:00 – 17:00)

• TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

• OBECNÍ PLES
• NOVOROČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

• TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 
(obchůzka městem 9:00 – 17:00)

• TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
(ŘK kostel 18:00 – 19:00)
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

• MAŠKARNÍ PLES
• PLES SPOLKU CHOVATELŮ TRŠICE A SDH LIPŇANY

• PLES MYSLIVECKÉHO SPOLKU
• KOŠT SLIVOVICE

• TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

14. 1.
Velká Bystřice

14. –  31. 3.
Velká Bystřice

17. 1.
Tršice
18. 1.
Tršice
Hlubočky
Velká Bystřice

25. 1.
Daskabát
Velká Bystřice

Velký Újezd
Doloplazy
25. – 26. 1.
Velká Bystřice

31. 1.
Tršice

• PŘEDNÁŠKA SÓLO CESTOVÁNÍ SE PSEM
 (infocentrum 17:00 – 18:00)

• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O ANGLII 
(infocentrum po – pá 8:30 – 17:00)

• PLES SRPŠ

• OBECNÍ ŠIBŘINKY
• OBECNÍ PLES
• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ K. BOHAC LINARES 
(galeriezet 17:00 – 18:00)

• DĚTSKÝ KARNEVAL
• PLES MĚSTA 
(Hotel Zámek 19:00 – 02:00)
• HASIČSKÝ PLES
• HANÁCKÉ BÁL

• OLMA CUP 
(hala Na Letné)

• PLES SDH

NOVÁ SLUŽBA 
BYSTŘICKÉ KNIHOVNY:

Balení knih, sešitů a dokumentů 
(obalovací systém - CoLibri Cover System): 

pro registrované čtenáře 1 ks 15,- Kč
ostatní                             1 ks 20,- Kč

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Velká Bystřice, 

galeriezet, Kulturní a informační 
centrum a sběrový dvůr budou  

od 23. 12. do 31. 12. 2019 včetně 
UZAVŘENY.

VÝSTAVA
Výstava 30 let svobody? je 

zpřístupněna v galeriizet od 1. 1.  
do 16. 1. 2020 v pondělí až pátek  

od 8:30 do 17 hod. v otevírací době 
KIC a každou neděli od 13 do 17 hod.

FIRMA ČEROZFRUCHT 
nabízí občanům Velké Bystřice  
v pondělí 23. prosince v době  

od 10 do 17 hodin možnost nákupu 
ovoce a zeleniny za zvýhodněné 

ceny ve svém velkoobchodě  
ve Velké Bystřici (u Makra).

Od příštího roku bude jízda 
vlakem ještě snadnější

Občané jezdící v Olomouckém 
kraji vlakem budou mít od 1. ledna 
2020 výrazně snazší cestování. 
Změny vyplývají z nově uzavřené 
smlouvy mezikrajem a Českými 
drahami. Nová opatření se  
dotknou i vlaků společnosti 
RegioJet.

Ve všech osobních a spěšných  
vlacích Českých drah v Olomouc-
kém kraji bude od 1. ledna 2020 
platit krajský tarif IDSOK a tarif 
TR10 se slevami IN25 a IN50. Po-
kud lidé zvolí tarif IDSOK, budou 
moci přestupovat mezi různými 
dopravními prostředky.

Cestující díky tomu budou moci 
využít k přepravě vlaky, autobusy  
i městskou hromadnou dopravu.

Od stejného termínu bude možné 
s Jízdenkou IDSOK cestovat také 
rychlíky a expresem Českých 
drah. Občané je využijí při jízdě 
linkami dálkové osobní dopravy 
R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.

Analogická pravidla budou platit  
i ve vlacích dopravce RegioJet.  
S Jízdenkou IDSOK cestující 
budou moci využívat jeho spoje  
na trati Kojetín – Přerov – Hranice.

Informace o dalších změnách krajský koordinátor 
dopravy průběžně zveřejní na webu idsok.cz. Cestující 
se mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na telefonním 
číslo 588 88 77 88 denně od 5 do 22:30 hod. kromě 
víkendu a dnů pracovního klidu.
(článek dodaný společností KIDSOK)

Narození:
Vojtěch Pudil
 

24. 11. 2019

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

Společenská rubrika

Rozločili jsme se:
Marta Čecháková
Libuše Miklíková

20. 11. 2019 77 let
30. 11. 2019 89 let

Doplnění jízdního řádu
Upozorňujeme cestující veřejnost na „utajený“ 
autobusový spoj z Olomouce do Velké Bystřice  
s následující trasou:

Olomouc, hl.nádr
Olomouc, aut.nádr., podchod 
Olomouc, Lipenská
Velká Bystřice, Ferona
Přáslavice, Bistro
Přáslavice, rozc.Mariánské Údolí
Ppřáslavice, sušárna
Mrsklesy, kulturní dům
Velká Bystřice, hor.konec 
Velká Bystřice, radnice 

12:00
12:03
12:04
12:07
12:15
12:16
12:18
12:20
12:24
12:26

"Nový spoj"
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ÚVODNÍK
Bystřické vánoce 2019? Třeba v krabici od bot

Krabice od bot a vánoce? Jak to spolu souvisí? Řeknete si 
možná, že občas nějakou najdeme pod stromečkem se zbrusu 
novými kozačkami nebo lakýrkami. Taková krabice však 
může mít úplně jiné využití. Začalo to před osmi lety, když 
severočeský farář Mikuláš Vymětal chtěl, aby děti z chudých 
rodin z vyloučeného Šluknovského výběžku, dostaly  
k vánocům nějaký dárek. A tak oslovil lidi, kteří by měli 
radost, že těmto nejmenším zaženou štědrovečerní smutek, 
aby dali do krabic od bot drobné dárky – hračky, pastelky, 
knížky nebo sladkosti, zabalili je a pak je roznesli rodičům, 
kteří pro své děti dárky neměli. Za osm let myšlenka vyrostla 
do celonárodního projektu české diakonie, do kterého se 
letos zapojily i děti z naší bystřické školky. A tak použily ty 
krabice od loňských bot a letos do nich vložily různé dárky 
s popisem, zda jsou určeny chlapci či dívce a jakého věku. 
Paní učitelky je zabalily a odnesly do sběrných míst. V celé 
zemi se tak dostane vánoční radosti téměř čtyřiceti tisícům 
dětí v potřebných rodinách, azylových domech pro matky  
s dětmi a nízkoprahových zařízeních.

Každý jsme vnoučetem, někdo přímo Ježíškovým

Také o letošním adventu je to možné díky skvělému projektu 
Českého rozhlasu, který se zaměřuje na plnění osobních 
přání osamělých seniorů žijících v domovech pro seniory. 
Prostřednictvím webové stránky www.jeziskovavnoucata.
rozhlas.cz zapisují například sociální pracovníci přání 
seniorů a kdokoliv si je tam může převzít a dotyčnému je 
splnit. A lidem, kteří třeba roky nedostali k vánocům osobní 
dárek, udělat radost, jejíž hloubku možná nedohlédneme. 
Stojí za to se na web podívat a počíst si, co si staří lidé dlouhá 
léta jen marně přáli, co by jim udělalo radost. Živé osobní 
příběhy pak můžeme vyslechnout na vlnách Radiožurnálu. 
Je to velmi zajímavé poslouchání. Tak například paní  
Vlaďce (76 let) se splnilo přání setkáním s herci ze seriálu 
Ordinace v růžové zahradě, téměř osmdesátiletý pan Rudolf 
upoutaný na vozík se s asistentem – vnoučetem dostal  
do dílen a provozu kopřivnické Tatry a kolektiv seniorů 
ze Vsetína si užil pravou zabijačku. V bystřickém Domě 
pokojného stáří sv. Anny na podobném principu plní 
přání našich seniorů zákazníci olomouckého Globusu 
prostřednictvím projektu Strom splněných přání. Všechna 
přání tam byla zveřejněna, zákazníci si je mohli vybrat, 

dárek tam zakoupit a předat hypermarketu, jehož pracovníci 
přijeli do našeho domova a udělali jeho obyvatelům nadílku. 
V našem domově však bystřická Ježíškova vnoučata 
rozdávají radost i svou osobní přítomností - jsou mezi 
námi spoluobčané, kteří docházejí za osamělými seniory 
s omezenou pohyblivostí dělat jim společnost, nabídnout 
osobní blízkost, přátelství, povídání. A myslím, že zvláště 
v seniorském věku člověk pochopí a docení něco pro nás 
mladší tak samozřejmého. 

Skutečný dárek? Třeba včelky a kuřata do Ugandy

Že jste ještě nikdy nikomu nevěnovali kozu, živá kuřata, 
včelí úl, pytel osiva nebo ošetření u lékaře? A už vůbec ne  
do Afriky nebo na Střední východ? Tak až o letošních 
vánocích zachytíte mezi reklamou na coca-colu nebo nové 
pohádky i anonci společnosti Člověk v tísni na projekt 
Skutečný dárek (www.skutecnydarek.cz), budete vědět, o co 
jde. Za několik stokorun si zde můžeme vybrat v dárkovém 
e-shopu a poslat dárek, který má sílu zachraňovat lidské 
životy. Bez přehánění! A proč? Když pro nic jiného, tak aby 
ti lidé měli snesitelnější život ve své vlastní zemi a nemuseli 
ji opouštět. A nebo třeba proto, že to pomáhá učit naše děti 
dávat, dělat radost, převzít malý kousek zodpovědnosti. 
I z Bystřice letos „poletí“ do dalekých končin celá řada 
skutečných dárků.

Proč to všechno píšu? Protože čtete vánoční noviny. A i toto 
je Bystřice. Protože celý rok píšeme o metrech čtverečních 
nového betonu, asfaltu, střech a trávníků - a tak ve vánočních 
novinách to jistě jednou oželíte. Za pár dní či hodin prožijeme 
Štědrý večer - nejkrásnější okamžiky roku. A máme za sebou 
stejně krásný advent. Spolu jsme pod krásnou jedlí vypili 
nějaký ten punč, pozpívali koledy, vypustili lodičku, přivítali 
svatého Mikuláše, nakoupili na překrásných vánočních 
jarmarcích. 

Tady v Bystřici máme důvod mít radost, pokoj a dobro 
- nejen o vánocích. Tím spíš, když je dokážeme projevit.  
A my všichni z bystřické radnice bychom si přáli, aby 
nám to vydrželo po celý příští rok!

S přáním požehnaných vánoc, pevného zdraví  
a trošky toho pomíjivého lidského štěstí, jménem celého 
městského úřadu.

Ivo Slavotínek

PODĚKOVÁNÍ
Vážení,

chtěl bych, jako jeden z autorů fotografií, vyjádřit své díky organizátorům za realizaci tak náročné akce, 
jakou je výstava k 30. výročí sametové revoluce ve Velké Bystřici. 

Výstava v kulturním domě Nadační vyniká především dokonalou instalací a výběrem vystavených 
fotografií, které díky využití velkých formátů více poutají pozornost návštěvníků. 

Mile mě překvapila také velká účast při vernisáži i mnoho známých, kteří běžně na výstavy nechodí.  
Děkuji zejména autorovi výstavy p. Zdeňku Poláchovi za její přípravu a skvělou spolupráci.

Srdečně zdravím a těším se na další setkání.

Vladislav Galgonek
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KULTURA

Stočné

Odpad

Poplatek
za psa

Pronájem 
hrobového místa

23,- Kč/m³ bez DPH
směrné číslo 35 m³ /osobu/rok

200,- Kč za jednoho psa/rok 

300,- Kč další pes/rok

Pronájem na 5 let dle smlouvy

ZÁLOHA 900,- Kč/osobu/rok

650,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 4/2019 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

150,- Kč 
- poplatník osoba starší 65 let/rok

200,- Kč další pes 
- poplatník osoba starší 65 let/rok

Nárok na osvobození dle OZV 
č. 02/2019 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

Internetové
služby

Výše úhrady dle smlouvy 

(info p. Vaculíková – odbor 
tajemníka, tel: 585 351 371)

Možnost úhrady na období: 

měsíčně (zpětně), čtvrtletně, 
pololetně, popř. na celý rok 2020

Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém 
zasedání dne 11. 12. 2019 schválilo poplatky 
na rok 2020.

Poplatky lze uhradit buď v hotovosti   
v pokladně městského úřadu nebo na ban-
kovní 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 čtyřčíslí variabilního symbolu „xxxx“ 
značí číslo popisné a poslední dvojčíslí „yy“ 
počet osob, za kolik platíte (př. platba pod 
VS 232130702 = stočné k domu č. p. 307  
za 2 osoby).

Bydlíte-li v bytovém domě a platíte převodem 
na účet, doplňte do poznámky pro příjemce 
informaci, kterého (kterých) z poplatníků se 
platba týká.

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

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

POPLATKY NA ROK 2020

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 1. 5. 2020.
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25. 1. 2020
Městský ples  / Hotel Zámek
od 19 hod.

15. 2. 2020
Ples SRPŠ / KD Nadační
od 20 hod.

22. 2. 2020
Hasičský ples / KD Nadační
od 20 hod.

14. 3. 2020
Josefovské šibřinky /  KD Nadační
od 20 hod.

Plesová sezóna 2020

PROGRAM NA VÁNOCE A ZÁVĚR 
ROKU 2019 VE VELKÉ BYSTŘICI 

21. 12. v 16.00 hod.
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 

A POUŠTĚNÍ SKOŘÁPKOVÝCH 
LODIČEK

Zámecké náměstí

22. 12. od 13.00 do 17.00 hod.
JINDŘICH ŠTREIT A JAN ŠIBÍK: 

30 LET SVOBODY?
galeriezet

24. 12. ve 21:15 hod.
ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ  

Z KOSTELNÍ VĚŽE
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

24. 12. ve 22:00 hod.
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele a Husův sbor

25. 12. v 17:00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM

Před kostelem Stětí sv. Jana Křtitele

26. 12. ve 13:00 hod.
ŠTĚPÁNSKÉ PLAVÁNÍ

přehrada

26. 12. v 18:00 hod.
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ

KD Nadační

29. 12. od 13:00 do 17:00 hod.
JINDŘICH ŠTREIT A JAN ŠIBÍK: 

30 LET SVOBODY?
galeriezet

31. 12. v 10:00 hod. – VYPRODÁNO
DIVADELNÍ SILVESTR

KD Nadační

do 31. 12.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ POD ŠIRÝM 

NEBEM
Kapitulní park















Katarina Bohac Linares 
Ženy světa (obrazy)

 vernisáž 18. 1. 2020 v 17 hod. 

výstava potrvá do 26. 3. 2020

Katarina Bohac Linares je česko-venezuelská umělkyně, 
která v České republice založila galerii latinského 
umění Latin Art Gallery s cílem propagovat to nejlepší  
z latinskoamerického a mezinárodního umění ve střední 
Evropě. Narozená v Caracas ve Venezuele, její otec 
českého původu ji od počátku seznamoval s evropskou 
kulturou. Její venezuelská matka jí zanechala rodný jazyk 
a lásku k umění. Studovala výtvarné umění na Univerzitě 
v Andy v Meridži a Institutu vyšších studií umění Armando 
Reveron v Caracas, kde absolvovala studium výtvarné 
artefakty se specializací na keramiku. 

Katarina se zúčastnila mnohých individuálních  
a skupinových výstav ve Venezuele, Itálii, Rakousku 
a České republice, kde se představila keramiku  
a malbu. V současné době se věnuje propagaci a šíření 
latinskoamerického umění v České republice.





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

Tříkrálová 
sbírka 2020
http://www.trikralovasbirka.cz/
O víkendu 4. – 5. ledna 2020
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Folklorní soubor HANÁ zve všechny příznivce na

ŠTĚPÁNSKÉ
KOLEDOVÁNÍ

Akce se koná za podpory Olomouckého kraje.

26. prosince 2019 od 18.00 hod

Velká Bystřice - KD Nadační

letos věnované blahopřání

k devadesátinám

Jiřího Čady
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Aprílové 

5. dubna 2020  18.00 
Rošáda 

12. dubna 2020  18:00 
Velká Zebra 

19. dubna 2020  18:00 
Královny 26. dubna 2020  18:00 

Past na myši 

Připravila pro vás 
Osvětová beseda Velká Bystřice 

 Kulturní dům Nadační Velká Bystřice 

Permanentky na všechna představení lze zakoupit 
v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice 

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE

Telefon: 734 236 502 / e-mail: knihovna@muvb.cz
www.knihovna.velkabystrice.cz

Michal Sýkora: Pět mrtvých psů
Vrchní komisařka Marie Výrová, přezdívaná „Velká Sova“, spolu 
se svými kolegy vyšetřuje noční loupežné přepadení, během něhož 
skupina maskovaných mužů ukradla z olomoucké zoologické 
zahrady tři severoamerické medvědy a současně zavraždila vrátného. 
Jan Hřebejk zpracoval do filmové podoby v sérii Detektivové  
od Nejsvětější Trojice.

Kristina Ohlssonová: Davidovy hvězdy
Ve Stockholmu je zastřelena učitelka mateřské školy a vzápětí zmizí 
cestou na tenisový trénink dva chlapci. Policejní tým, stojí před velice 
složitým a propleteným případem.

knižní novinky

Knihovna je otevřena:
Po 8:00 - 10:00 12:15 - 17:00

St 12:15 - 17:00
Út, Čt, Pá zavřeno

Hanna Jameson: Jsme poslední
„Nad Washingtonem vybuchla atomová bomba.“ Jon Keller si toto oznámení 
přečte u snídaně na telefonu. Je služebně na konferenci ve Švýcarsku. V hotelu 
s temnou minulostí, obklopeném hlubokými lesy daleko od nejbližšího města. 
Spolu s dvacítkou dalších hostů se Jon snaží udržovat aspoň nějaké zdání civilizace.

Louise Pennyová: Dlouhá cesta domů
Desátá kniha z úspěšné série s vrchním inspektorem Gamachem. Po odchodu 
do penze si Armand Gamache, bývalý vrchní inspektor Sureté du Québec, užívá 
poklidného života v zapadlé vísce. Sousedka ho požádá o pomoc při hledání svého 
manžela Petera, který se po roční odluce v domluvený den nevrátil domů.



foto: [1 - 3] Petr Nakládal, [4 - 6] Kateřina Žbánková,  [7 -11] Martina Žbánková, [12-14] Miroslav Pech
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[1] - [3] Vánoční koledování v ZŠ 28. listopadu
[4] - [6] Vánoční jarmark v MŠ Zámecká 29. listopadu

[7] - [11] Mikuláš 5. prosince
[12] - [14]  Předvánoční akademie 7. prosince
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
Projekt Skutečně zdravá škola 

na vánočním jarmarku ZŠ

Za rodiče: 
Lenka Hojgrová, Eva Jungová, Simona Buriánková a Jarka Pechová

V rámci realizace programu Skutečně zdravá škola, do kterého se přihlásila i naše 
škola, měli návštěvníci vánočního jarmarku možnost ochutnat méně tradiční, 
zdravější verze cukroví a pomazánek. 

Při nákupu a ochutnávání se mohli všichni zájemci seznámit i s materiály 
k programu, které byly dispozici, případně si je odnést domů k prostudování.  
Na všechny dobroty byly na místě i recepty. Protože byl o recepty velký zájem  
a na některé již nezbyly, můžete je nalézt na webových stránkách školy.

Na přípravě a prodeji se podílela naše ZŠ, školní jídelna a rodiče. Škola zajistila 
stánek a přípravu celé místnosti, paní kuchařky nám napekly tři druhy cukroví, 
rodiče zajistili chléb, připravili tři druhy pomazánek a ještě jeden druh cukroví. 
Výrobky pomáhaly připravovat, aranžovat a prodávat děti ze školy. Děti se v roli 
prodávajících velice osvědčily, neboť veškeré zboží bylo na konci jarmarku 
vyprodáno. Zbylo jen pár kousků cukroví.

Naším cílem bylo ukázat návštěvníkům jarmarku, že „zdravé“ jídlo nemusí vždy 
znamenat, že není dobré, že je možné ho připravit zdravou a zároveň velice 
chutnou formou, a když se potom i pěkně nazdobí, je neodolatelné. Podle toho, 
jak bylo u našeho stánku stále hodně lidí a někteří se vraceli i vícekrát a jídlo 
velice chválili, si myslíme, že se nám to povedlo. I ti, kteří se přiznali, že zdravé 
jídlo běžně nejí, byli překvapeni, jak může být dobré.
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i prodeji. Výtěžek z prodeje bude 
použit na aktivity pro děti v rámci programu Skutečně zdravá škola. V případě, že 
by někdo z rodičů měl zájem se do programu zapojit, budeme moc rádi.

Vánoční koledování 
s jarmarkem

Po roce jsme u nás ve škole zahájili kouzelný adventní 
čas tradičním jarmarkem. Návštěvníci potěšili svá srdce 
koledováním, vánočními radovánkami a připomenutím 
starých tradic v podání našich nejmenších. Voňavý punč 
přilákal dospělé, krásně nazdobené cukroví zase děti.  
Z výrobků na stáncích přímo přecházel zrak. Tyto výtvarné 
skvosty si našly brzy své zákazníky a dělají teď jistě všem 
velkou radost. V tělocvičně hosté měli možnost zhlédnout 
téměř profesionální vystoupení taneční, instrumentální  
a gymnastická. 

Děkujeme všem rodičům, prarodičům, dětem  
a vyučujícím, kteří přispěli ke krásné předvánoční 
atmosféře ve velkobystřické škole. Velké poděkování 
patří zejména všem, kteří upekli nějakou dobrotu  
do kavárny. 

Jaromíra Pazderová 

Svatomartinské slavnosti
I letos, jako každý rok, přijel ke škole v nejbližší sobotu po svém svátku 
po setmění svatý Martin na bílém koni. Sníh tentokrát nepřivezl, 
ale zato s ním jako vždy jel bohatý doprovod římských legionářů  
a ohňožonglérů. U školy už na něj čekal dlouhý průvod dětí i dospělých 
s rozsvícenými lampiony. Všichni jsme se pak vydali směrem  
na náměstí, kde už po celé odpoledne probíhaly Svatomartinské 
slavnosti.

V rámci bohatého programu slavností na náměstí jsme připravili  
i výstavu podzimních dekorací, které vyrobily děti z naší školy buď  
sami, nebo za pomoci rodičů či ve škole. Sešli se na ní podzimní 
skřítkové, zvířátka, lucerny, věnce a spousta dalších nápaditých 
výrobků. 

Jaromíra Pazderová 

Foto: Svatomartinské slavnosti
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SPORT

(autor fotek Josef Jedenástík)

Házená Velká Bystřice, 
klub s 90letou tradicí, přestavuje 

úspěšné odchovance!

Bystřický rodák David "Krachy" Krahulec, bývalý dorostenecký 
a juniorský reprezentant ČR.

David si v šesti letech vybíral mezi fotbalem a házenou. Házená 
zvítězila a jak sám říká: "Zalíbila se mi dynamika, rychlost  
a především skutečnost, že se jedná o kolektivní sport. Mými 
vzory byli starší kluci z mého mateřského klubu, kterým jsem 
se chtěl vyrovnat a právě oni mě motivovali k tomu, abych  
na sobě makal a zlepšoval se!" Šikovného leváka z Bystřice 
si brzy všimli a nabídka z Karviné na sebe nenechala dlouho 
čekat! V Karviné David odehrává šest sezón, v mladším, 
starším dorostu, mužích. Házenkářský vrchol?

Jednoznačně 2. místo na otevřeném mistrovství Evropy 
dorostenců ve Švédsku v roce 2011. Zde se David Krahulec 
dočkal individuálního ocenění, byl zvolen do All Stars týmu 
šampionátu coby nejlepší pravé křídlo!

V současné době je bystřičák Krachy hráčem extraligového 
HBC Ronal Jičína, kde je v základní sestavě na postu pravého 
křídla. "Cíl pro sebe mám jednoduchý, zlepšovat se," říká 
David Krahulec.

Kamila Petrová

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Čas, kdy se duše otevírá poezii a srdce se plní radostí a vděčností

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ KONCERT

MISTY acappella a sólisté

31. prosince v 16 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
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OBEC PŘÁSLAVICE 
 POŘÁDÁ V PONDĚLÍ 

 

 
OD 12.00 HODIN 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEBUDE CHYBĚT HORKÝ PUNČ A ŠPEKÁČKY 

 

SOUČASNĚ VÁS ZVEME 
NA HŘIŠTĚ, KDE VE 21.00 HODIN VYPUKNE 
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Vánoční otevírací doba na hotelu Zámek 
21. 12. 2019 OTEVŘENO  

ubytovací část ZAVŘENA 

restaurace OTEVŘENA 10:00 – 19:00 

22. 12. 2019  - 2. 1. 2020 ZAVŘENO 

3. 1. 2020 OTEVŘENO 

ubytovací část 7:00 – 21:00 

restaurace 10:00 – 21:00 

Další dny OTEVŘENO dle standardní otevírací doby. 
 

 

Týnecká 10,Velká Bystřice

přijme brigádníky

Zdravotní sestru

Pracovníka v sociálních službách

Uklízečku

zástupy v době čerpání dovolené 
a volna našich pracovnic

Zájemci se mohou kontaktovat 
na telefonním čísle

602 760 821
e-mail: lakomy@muvb.cz

nebo
774 455 881

paní Magda Janíková
e-mail: janikova@muvb.cz

Mgr. Zdeněk Lakomý
ředitel DPS sv. Anny

OSTATNÍ INZERCE

VYPRODÁNO
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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 2020 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 2020 přejeme všem mnoho 
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Děkujeme našim obchodním partnerům za projeve-
nou přízeň v roce 2019 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2020 se těšíme  na další spolupráci

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 
2020 Vám přeje personál a obyvatelé Domu 
pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
2020 přeje Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice









Kino Velký Týnec přeje čtenářům Bystřických novin 
vše dobré do dalšího roku. 
Program na leden 2020 najdete na stránkách obce 
www.velkytynec.cz
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REKLAMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 
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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   
 

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

 Výkup  autobaterií  od 14 Kč/kg 
 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

 ul. ČSA 556, 100 m 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 
 
 
                
 
 

AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost 
brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu. 

- jedná se o navádění chmele a následující dvě opravy navinutí
- v měsících duben a květen dle vzrůstu chmelových rostlin
- práci je možné vykonávat i po běžné pracovní době a o víkendech
- se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

- navýšena na 6,30 Kč za jednu rostlinu
- výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je 

v rozmezí 448 až 640 kusů (2822,- Kč až 4032,- Kč za řádek)
- této odměny lze dosáhnou pouze při splnění podmínek uvedených 

ve smlouvě a v návodu na navinování chmele

- pouze osobně v pracovní dny i o víkendech 
- od 3. února do 2. března 2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin 
- na vr‡tnici Þrmy Agrospol Velk‡ Bystřice s.r.o., ulice Svésedlická 

740, Velká Bystřice 

Odměna

Nabídka práce - Navádění chmele

Zájemci se mohou přihlásit 

Základní infromace

Více informací na www.agrospolvb.cz

Bystřické noviny č. 1/2020, vychází 19. 12. 2019. 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, Petr Nakládal. 

Náklad 1.500 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 1. 2020. 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.



SYRINX / ZÁLETNÍCI
DJ´S PAT A MAT

Předprodej vstupenek:
Od 6. 1. 2020 a rezervace míst na tel.: 734 236 502
 v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice

VSTUPNÉ:100 KČ

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

a slavnostní večer bude moderovat Zuzka Vodičková.

PROGRAM:
MAŽORETKY BOHUŇOVICE
POLE DANCE APOKALIPS OLOMOUC

PROGRAM:
MAŽORETKY BOHUŇOVICE
POLE DANCE APOKALIPS OLOMOUC

Vás zve na

25. ledna 2020 od 19.00 hodin

Mestský
ples

Mestský
ples

Hotel Zámek Velká Bystřice
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