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Bílý kámen - popatnácté!
Letošní první máj bude jako obvyk-

le nejen „lásky časem“, ale tento den 
především vyrazíme již popatnácté do 
dlouhého kopce z Mrskles na Stráž-
nou, abychom si v cíli této „horské 
časovky“ dali první zasloužené orose-
né pivko! Ano, jsou tu kulatiny asi 
nejvýznamnější cykloturistické akce 
střední Moravy – Bílého kamene. 

Detailní popis a informace o celé akci 
nám již v minulém čísle těchto novin 
přinesl Jaroslav Koš – Jerry. Já bych 

naopak chtěl sdělit to, co on ve skrom-
nosti sobě vlastní nenapsal: tedy že pat-
náct roků neúnavně, obětavě, nezištně 
a především 100% spolehlivě celou 
akci piplal až do dnešního věhlasu, 
který je zarámován účastí téměř 6000 
cyklistů. A tak když si letošní jubilejní 
15. ročník vybral k předání vedení bys-
třického Auto-velo-klubu, hlavního 
pořadatele, není vhodnější příležitosti 
kdy mu vyjádřit: úpřímné díky Jerry!     

Projektová příprava pokračuje: 
amfiteátr a západní křídlo zámku

Je už skoro pravidlem, že vás 
v úvodníku Velkobystřických novin 
seznamujeme s nějakou novinkou 
v oblasti projektové přípravy města 
Velká Bystřice. Hledám-li přirovnání 
v resortu zemědělství, naše město se 
nachází ve fázi intenzivní setby. 
Každým měsícem přibývají další a 
další projektové záměry, resp. žádosti 
o dotace - od těch malých v hodnotě 
desítek tisíc až po největší, jejichž 
náklady dosahují výše desítek milionů 
korun. V rámci integrovaného projektu 
„Centrum města Velká Bystřice – oži-

vení zámeckého areálu“ připravujeme 
druhou a třetí žádost do Regionálního 
operačního programu (ROP): jednak je 
to projekt „Rekonstrukce kulturního 
domu Nadační“  a jednak „Výstavba 
amfiteátru a rekonstrukce západního 
křídla zámku“.  Bystřický kulturák je 
již řadu let předmětem diskusí o nut-

nosti opravy jeho téměř havarijního sta-
vu. Vzhledem k objemu rozpočtu této 
investice, cca 29,5 mil. Kč, je zřejmé, 
že realizace rekonstrukce a dostavby je 
podmíněna financováním z mimoroz-
počtových zdrojů našeho města. 
Největší očekávání jsou v této souvis-
losti spojována právě s evropskými 
strukturálními fondy. Projektantem 
rekonstrukce kulturáku je ing. arch. 
Otto Schneider a v jeho práci lze 
nalézt snahu podtrhnout jakési funkci-
onalistické rysy objektu. Zásadní změ-
nou je přebudování původní dvorní 
strany orientované k zámku. Napříště 
tedy bude mít kulturák dvě „lícové“ 
strany jak z hlavní ulice, tak od zámku. 

Malou radostí je pro nás také již 
schválený příspěvek Olomouckého 
kraje na opravu malé sakrální památky 
- božích muk v polích při staré cestě na 
Velký Týnec. Boží muka a křížky patří 
zvláště na Moravě k výrazným a krás-
ným krajinotvorným prvkům a tak se 
můžeme těšit, že se v polích za 
Bystřicí „rozsvítí“ další z nich.

Opravené kostelní návrší 
zve k vycházce k Lípě porozumění

Naše městečko má další pěkný spra-
vený kout: díky spolupráci města a řím-
skokatolického farního úřadu došlo 
v minulých týdnech k vydláždění cesty 

Vznikne krásný prostorný foyer, výtah 
umožňující plnou bezbariérovost, klu-
bovny a zkušebny pro soubory, nově 
koncipovaná restaurace s kavárnou a 
v neposlední řadě terasa s vyhlídkou 
na zámek. Prostory sálu, tedy hlediště 
a jeviště nedoznají zásadních prostoro-
vých změn. 

To zcela jiným projektovým zámě-
rem je výstavba amfiteátru a rekon-
strukce západního křídla zámku. 
Umístění amfiteátru v projektové doku-
mentaci má již několik let ustálenou 
podobu - tedy na kraji Zámeckého par-
ku, před mateřskou školou, pod výraz-
ným bukem. Jeho řešení není v zásadě 

„betonové“, ale spočívá v terénních 
úpravách, kterými se vytvoří jakýsi 
plytký kráter s jevištěm, které bude 
zastřešeno. V objektu západního křídla 
zámku a přilehlých budovách by pak 
mělo najít své prostory hanácké náro-
dopisné muzeum, informační turistic-
ké centrum, malá galerie, v přední 
části veřejné WC a zázemí pro akce 
pořádané v amfiteátru. Základní archi-
tektonické rysy rekonstrukce budou 
vycházet z původního návrhu ing. 
arch. Navrátila, který se zámeckému 
areálu dlouhodobě věnoval a zná jeho 
rysy a specifika velmi dobře.
Tak nezbývá než doufat, že z rozsáhlé 
setby vzejde úroda!

Vizualizace kulturního domu
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Informace z bystřické radnice

kolem kostela. Ač je kostelní návrší 
jakýmsi zvláštním spirituálně-kultur-
ním centrem našeho městečka, řadu 
měsíců díky rozbahněnému terénu po 
předchozích stavebních pracích neský-
talo vhodný cíl pro nedělní vycházku, 
o peripetiích pohřebních procesí ani 
nemluvě.
Díky nabídce římskokatolické farnos-
ti, že dobrovolníci vydláždí a terénně 
upraví tento prostor v majetku města 
svépomocně a díky ochotě města 
zakoupit materiál, podařilo se nejen 
stavební, ale i zahradnické dílko. 
A tak když ve čtvrtek 24. dubna t.r. spo-
lečně pánové starosta, místostarosta, 
farář a přítomní brigádníci zasadili 
mezi kostelem a farou Lípu porozumě-
ní, získalo naše městečko další příjem-
né místo, které bude připomínat ono 
známé rčení: „Svorností malé obce 
vzkvétají, nesvorností velké obce 
hynou“. Myslím, že dobrá spolupráce 

a občanské partnerství patří k rodinné-
mu stříbru Velké Bystřice! 
   
DPS sv. Anny oslavil 10. narozeniny

Závěrem jen krátké připomenutí 
kulatého výročí: 1. dubna t.r. oslavil 
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká 
Bystřice, tedy jedna ze čtyř příspěvko-
vých organizací města Velká Bystřice, 
své 10. výročí založení. Ohlédnutí za 
dosavadní činností domova přinesla již 
v minulém čísle sociální pracovnice 
domova paní Šišková a tak já chci nyní 

jménem svým i jménem pana starosty 
popřát všem klientům i pracovníkům 
domova pokojného stáří vše jen to nej-
lepší! Ať toto zařízení pod patronátem 
sv. Anny, které poskytuje sociální služ-
by a bydlení bystřickým seniorům, i 
nadále prospívá! Současně bych chtěl 
poděkovat všem pracovníkům domova 
za jejich lidský přístup a rodinnou 
atmosféru, které jsou tím nejlepším 
lékem na všechny neduhy!

Ivo Slavotínek

Pozvání
ve středu 7. května v 17.00 hodin se uskuteční 

u Památníku Osvobození krátký pietní akt, 
při kterém si připomeneme 63 let od ukončení II. světové války 

a položením květin uctíme památku obětí nacismu.

Ing. Marek Pazdera, starosta města 

CZECH POINT Ceník
vydaných ověřených výpisů platný od 1.5.2008

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Úplný výpis Listu vlastnictví
- Za první stránku 70,00 Kč
- Za každou další i započatou stránku 20,00 Kč

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 

Úplný výpis z obchodního rejstříku
- Za první stránku 70,00 Kč
- Za každou další i započatou stránku 20,00Kč

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 

Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
- Za první stránku 70,00 Kč
- Za každou další i započatou stránku 20,00 Kč

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 

Úplný výpis z Rejstříku trestů 50,00 Kč 

PRACOVIŠTĚ CZECH POINTu:

Kde nás najdete

Odbor výstavby a TS Městského úřadu Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 79,
Kancelář dveře č. 2 - přízemí – p. Janočová Zuzana 

Úřední hodiny 

Pondělí a středa
8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 hod.

Úterý, čtvrtek
8.00 - 12.00; 13.00 - 15.30 hod. 

Pátek – zavřeno (jednání po telefonické dohodě)

Jana Drábková, tajemnice Městského úřadu Velká Bystřice
Tel. 585 351 671, 723 116 706

PODĚKOVÁNÍ

Všem zaměstnancům a vedení Pečovatelského domu 
sv. Anny ve Velké Bystřici za vzorné služby, péči, 
ochotu, vlídné slovo a pěkný přístup. 

Maminka, paní Věra Matonohová, zde našla druhý 
domov, kde byla velmi šťastná a spokojená, obklopena 
jak rodinou, tak dobrými přáteli a hodnými lidmi.

Za vše moc děkujeme.
Rodina Voigtova a Matonohova

Soutěž „O nejkrásnější okno 
a nejlépe udržovaný veřejný prostor“ 

Město Velká Bystřice se znovu  rozhodlo podpořit květi-
novou výzdobu v našem městečku  a rozhodlo se uspořádat 
již IV. ročník soutěže „O nejkrásnější okno a nejlépe udržo-
vaný veřejný prostor“. Hodnocenými kategoriemi budou 
nejkrásnější květinová výzdoba domu, to znamená výzdoba 

oken, balkonů, teras a průčelí domů. V této kategorii se 
bude hodnotit celkový vzhled, praktičnost provedení, origi-
nalita a barevná kombinace.

Druhá kategorie bude hodnotit péči o veřejný prostor. 
Zde chceme především klást důraz na úpravu a péči 
o veřejnou zeleň a na květinovou výzdobu před vchody do 
domů. I zde bude probíhat hodnocení podobně jako v kate-
gorii „O nejkrásnější okno“.

Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2008 – 30. 8. 2008, tipy na 
vítěze zasílejte prosím na MěÚ Velká Bystřice k rukám 
tajemnice paní Jany Drábkové. K účasti v soutěži ovšem 
není nutné podat přihlášku. O vítězích bude rozhodovat 
odborná komise na základě tipů a vlastní prohlídky přímo 
v terénu.  Do hodnotící komise budou nominováni, pokud 
budou mít zájem, také vítězové minulých  ročníků a členo-
vé místní organizace Českého svazu zahrádkářů.

Termín hodnocení v době prázdnin a dovolených je zvo-
len záměrně, aby účastníci soutěže nezakoupili rostlinný 
materiál pouze na omezenou dobu krátce po výsadbě, ale 
aby se i v letních měsících o tyto výsadby starali a udržovali 
je. Soutěžící s nejvyšším počtem bodů ve své kategorii se 
stane jejím vítězem, obdrží cenu ve výši 3000 Kč, soutěžící 
na druhém místě obdrží 2000 Kč a soutěžící na třetím místě 
obdrží 1000 Kč. Stejně jako v minulosti budou ještě v každé 
kategorii udělena Čestná uznání místní organizace Českého 
svazu zahrádkářů. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci 
MěÚ a členové Rady města.

Slavnostní předání cen vítězům proběhne v neděli 7. září 
2008 v rámci národního folklorního festivalu Lidový rok. 
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Narození:Narození:
Helena Peterová 22. 2. 2008
Jakub Kaduch 1. 3. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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Věra Matonohová 8. 4. 2008
Zdeněk Kadlec 10. 4. 2008

V
V

Diamantovou svatbu 
oslavili dne 19. 4. 2008

manželé 
Miroslav a Anežka Knolovi,

Na Svobodě 473.
Gratulujeme!

Vážení občané Velké Bystřice. Blíží 
se datum, kdy můžete opět po roce 
něco udělat pro životní prostředí přímo 
v místě, kde od narození žijete nebo 
kam jste se před nedávnem přistěhova-
li. 

Po zimě se znovu pokusíme vyčis-
tit, alespoň na nějakou dobu, řeku 
Bystřici a její okolí. Kdo kolem ní 
chodí, ví, že práce bude víc než dost.                                                    

Organizaci máme již po třech roční-
cích propracovanou, ale pokusíme se ji 
letos ještě vylepšit. Tedy: čtvrtý ročník 
začne v sobotu 17. 5. v 8.00 za obalov-
nou u železničního přejezdu na 
Bystrovany. Rozhodli jsme se úseky 
každý rok střídat, protože projít za část 
soboty celou řeku patřící našemu 
katastru je nad naše síly. Za, jak dou-
fám, krásného počasí vyrazíme spolu 
s traktorem ku Velké Bystřici a asi po 
obědě bychom měli dorazit k vlakové 
zastávce, kde akci po krátkém zhodno-
cení u kabanosu a bečky piva ukončí-
me. Občerstvení, které zajišťuje MěÚ, 
bude poskytováno samozřejmě také 
během cesty.                                                                                                                    

Rád bych Vás také upozornil na 
vhodné oblečení a obutí (gumáky, 
prac. rukavice). Odpad sbíráme do 
pytlů, se kterými nám finančně pomů-
že Povodí Moravy. Uložení odpadu na 
skládku zajišťuje zdarma LO Haná.                                                                                         
Na závěr se dostávám ke dvěma letoš-
ním novinkám.                                                               

V dlouhých zimních večerech se 
nám podařilo zprovoznit webové 
stránky-http://reka.velkabystrice.cz, 
na které se můžete také prokliknout 
přímo z městského www.muvb.cz 
(odkaz je úplně vlevo dole). Na těchto 
stránkách jsou umístěny informace 
z minulých čištění, zajímavosti o řece, 
které můžete sami doplňovat, fotodo-
kumentace a hlavně bych Vás chtěl 
upozornit na soutěž o nejhezčí fotky 
řeky Bystřice, do které můžete posílat 
zajímavé fotky řeky nebo všeho, co se 
k ní vztahuje. Deset nejlepších bude 
vystaveno každý rok v cukrárně 
Galerie. Aktuálně jsme již obdrželi 
první sérii fotek od p. Kružítka z Velké 
Bystřice. Druhou novinkou je jedineč-
ný, zcela originální a přitom praktický 

Letní čištění řeky Bystřice 17. 5. 2008.
dárek, který dostane každý účastník 
čištění. Přijďte si pro něj!!                                             

Kontakty a informace o akci, na 
kterých můžete a nemusíte potvrdit 
svou účast, případně podebatovat:                                                                                                             

vaclavbreha@seznam.cz
tel. 776 044 244                                 

sipekmartin@seznam.cz
tel. 721 778 797                                                               

pazdera@muvb.cz
tel. 606 739 224                                                                            

A nezapomeňte - je to stále na Vás.

Vaši organizátoři
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ČRS MO Velká Bystřice
založena 1922

Vás zve na

na přehradě ve Velké Bystřici dne 3. května 2008
prezentace 5.00 hodin

start v 6.00 hodin

Bystřický internet
- upgrade páteřního 
spojení do Olomouce

V polovině dubna došlo k povýšení 
páteřního spoje Bystřice - Olomouc. 
Stávající spoj ve volném pásmu 10G 
Hz byl nahrazen spojem v koordinova-
ném pásmu 18 GHz. Vítězem výběro-
vého řízení se stal spoj AL18F - mik-
rovlnný rádioreléový spoj od osvědče-
né firmy Alcoma s.r.o.

 
 

Hudební škola ve Velké Bystřici zve na

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

úterý 20. května 2008 v 16.30 hodin
Hotel Zámek Velká Bystřice

Vážení příznivci hudební školy, 
zveme Vás 

jako každoročně v tomto čase na

                                Závěrečný koncert

našich malých i starších muzikantů. 

Všichni se těšíme na Vaši hojnou účast.

Děti a učitelé ZUŠ „Žerotín“

Pozvání do divadla
Divadelní soubor Kulturního střediska Velká 
Bystřice si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat 
do divadla na představení

Eugene Labiche: 

NÁSLEDKY PRVNÍHO  
MANŽELSTVÍ

a Georges Feydeau: 

NEBOŽKA PANINA  MATKA
neděle 1. června 2008 v 17.00 hodin 
na sále Kulturního domu Nadační.

Jedná se o dvě jednoaktové hry, zarámované do 
celovečerního představení. První z nich jste 
mohli vidět na oslavách 130. let divadelního 
souboru, druhá je premiérová.

Vstupné 40,- Kč.   Srdečně zvou pořadatelé.

w

w

Přenosová kapacita 100 Mb/s rozši-
řitelná na 155 Mb/s.

Automatická regulace vysílacího 
výkonu, která udržuje stabilní úroveň 
signálu při zhoršení klimatických 
podmínek - sněhová chumelenice (to 
už nás tu možná nikdy nečeká ), 
krupobití, hustá mlha apod.

Nový spoj byl osazen paralelně se 
stávajícím a následně byl původní  
odpojen. Současně bych rád touto 
cestou poděkoval panu J. Rejzkovi 

J

Hlavní parametry nového spoje jsou 
následující:

Kmitočtové pásmo 18 GHz - jedná 
se o licencované pásmo bez nebezpečí 
rušení.

w

z Alcomy za pomoc s finálním vyladě-
ním konfigurace spoje.

V souvislosti s povýšením páteřní-
ho spoje dojde v polovině letních 
prázdnin k cca dvojnásobnému zvýše-
ní odebírané konektivity.

Také je v plánu v brzké době rozší-
ření kapacity vysílačů na dolním konci 
(na Instě) a výstavba vysílače pro 
pokrytí slepého místa ve Vrtově. 

Ing. Filip Štembírek
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Farní úřad Velká Bystřice, 
KPH a Kulturní středisko

zvou na 

KONCERT
CHRÁMOVÉ HUDBY

neděle 1. června 2008 ve 14 hodin 
Farní kostel Stětí Svatého Jana Křtitele

EVA BUBLOVÁ - varhany 
JAN RIEDLBAUCH - flétna

Program:

Georg Friedrich H ndel: 

Sonata g moll pro příčnou flétnu a basso continuo 
I. Adagio, II. Andante, III. Adagio, IV. Presto

Carl Philipp Emanuel Bach: 

Sonata g moll pro varhany Wq 70/6, H 87

I. Allegro moderato, II. Adagio, III. Allegro

Felix Mendelssohn-Bartholdy: 

Sonata B dur, č.4, op. 65

I. Allegro noc brio, II. Andante religioso, 
III.Allegretto, IV. Allegro maestoso e vivace

Georg Philipp Telemann: 

Fantasie č.2 a moll (z 12 fantasií pro sólovou flétnu)

Jehan Alain: Trois mouvements pour flûte et orgue

I. Andante, II.Allegro con grazia, III.Allegro vivace

Olivier Messiaen: 

Combat de la mort et de la vie (Souboj života a 
smrti) z cyklu Les Corps glorieux (Oslavená těla)

Franz Schubert: 

Ave Maria
Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé.

ä

DEN  MATEK
Kulturní středisko a Senior klub Velká 

Bystřice zvou na pořad

„Zadáno 
pro 

Yvettu Simonovou“
neděle 11. května 2008 

od 15.00 hodin
 sál kulturního domu Nadační

Yvetta Simonová zavzpomíná na své 
známé písničky, život, rodinu, lásky…  

V druhé části pořadu je dán prostor pro 
dotazy diváků.

Vstupné 30,- Kč. 

Drobné občerstvení zdarma.

 Srdečně zvou pořadatelé

POZVÁNKA 

na výstavu fotografií

„3 roky mého života“

od 19. dubna 2008 ve Velké Bystřici
- Cukrárna Galerie 

Vystavuje Roman TESAŘ,
žák 9. A Masarykovy ZŠ.

Kulturní středisko Velká Bystřice
zve i děti, které nenavštěvují
mateřskou školu, na hranou

pohádku

„Jabloňová princezna“

v úterý 27. května 2008 
v 9.00 hodin

sál kulturního domu Nadační

Vstupné 30,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé 
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Církev československá husitská, KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice zvou na koncert

„Exotika v říši tónů“
středa 4. června 2008 v 18.00 hodin v Husově sboru, 
kostel Církve československé husitské ve V. Bystřici.

Na pětiřadý xylofon hraje komorní sólistka BENA HAVLŮ.

Hostem koncertu je MgA JIŘÍ KUBICA,
který promluví o zajímavostech hudebních děl jednotlivých koncertů.

Z děl renomovaných skladatelů, inspirovaných exotickými zeměmi, uslyšíte: indiánské milostné 
a svatební písně, ukolébavku Maorů z Nového Zélandu, něhu japonského jitra, vzývání 

pralesních bohů…

Vstupné dobrovolné.                                         Srdečně zvou pořadatelé.

„Babička“ v Kambodži
Koncem roku 2006 představila divákům Česká 

televize ve svém vysílání pana NORODOMA 
SIHAMONIHO, krále Kambodže, který byl u nás 
na státní návštěvě a který v této televizní relaci 
hovořil bezvadnou češtinou, protože pobýval řadu 
let v Praze. 

V této televizní relaci kambodžský král projevil 
lítost nad tím, že se mu ani při českém pobytu na 
studiích ani při příležitosti nynější státní návštěvy 
nepodařilo sehnat „Babičku“ Boženy Němcové 
s ilustracemi Adolfa Kašpara, kterou poznal kdysi 
před léty u nějakého českého přítele a kterou by měl 
hrozně rád doma ve své knihovně. Toto zaujalo naši 
spoluobčanku paní Marii Břehovou, která toto 
vydání (v pořadí XX. – naklad. Česká grafická unie 

z roku 1941) měla ve své knihovně. I neváhala, 
požádala kancelář prezidenta ČR o radu, jak onu 
knihu odeslat do královského paláce v Kambodži a 
poté ji panu králi začátkem roku 2007 poslala. 

Nejdříve se nic nedělo, ale počátkem letošního 
roku obdržela za tento dar od pana krále děkovný 
dopis. 

Protože se s paní Marií Břehovou velice dobře 
znám zhruba 50 roků a ona ví, že mne takové 
záležitosti zajímají, pověděla mi celou tuto historii o 
„Babičce“ a věnovala mi pro městský archiv kopii 
děkovného dopisu, který ve zmenšeném provedení 
v našich novinách otiskuji.

Ing. Čestmír Hradil
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T. J. Sokol Velká Bystřice
pořádá v liché čtvrtky 19- 20 hod. cvičení s gymbaly pod vedením cvičitelky L. Otáhalové. Členové naší 
jednoty mají cvičení zdarma, ostatní zájemci zaplatí 20,- Kč/hod.
V sudé čtvrtky 18.30- 20 hod. cvičení jógy pod vedením L. Pilařové. Pro členy T. J. Sokol Velká Bystřice je 
cena za cvičení 50,- Kč, ostatní 70,- Kč.

Těšíme se na vás!

 
2.5. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ I. Produkce: ČR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.5. pátek LOVCI POKLADŮ: Produkce: USA 
18.00 hod. KNIHA TAJEMSTVÍ  Vstupné Kč 40,-
124 minut Dobrodružný, akční snímek. Přístupný

V hlavní roli N.Cage. Titulky!

9.5. pátek NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ Produkce: ČR
18.00 hod. Nový film F.Renče – vzrušující Vstupné Kč 40,-
92 minut souboj s divokým přírodním Přístupný

živlem, samozvanými strážci  
zákona i vlastními možnostmi.

16.5. pátek POKÁNÍ Produkce: USA
19.30 hod. Spojila je láska. Rozdělil je strach. Vstupné Kč 40,-
122 minut Zbyla jim jen naděje. Titulky!

Romantický film. Přístupný od 15 let

23.5. pátek O RODIČÍCH A DĚTECH Produkce: ČR
19.30 hod. Nová česká komedie o otcích, Vstupné Kč 40,-
110 minut synech a ženách jejich života. Přístupný

30.5. pátek 10 000 PŘ.N.L. Produkce: USA
18.00 hod. Dobrodružná, historická legenda. Vstupné Kč 40,-
109 minut Přístupný od 12 let Titulky!

Vnašem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Předprodej je vždy 45 minut před zahájením filmového představení a po 
celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

Velký Týnec - KVĚTEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… pro kutily
Maureen Carlson – Modelujeme postavičky

    z plastelíny, hlíny a moduritu
barevná vyobrazení a popisy vytváření nejrůznějších 
zvířátek, postaviček, ozdob… 

… napětí
Kay Hooper – Dotek strachu 

agentka FBI po ztrátě paměti pátrá ve své minulosti i 
současném okolí 

… z české literatury
Petra Nachtmanová – Lechtání rybiček

často nám někdo začne chybět až poté, co ho ztratíme 
nebo opustíme 
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ZEDNICTVÍ     -      IVO  PAVLITA  

PROVÁDÍME:
·  zednické a obkladačské práce 
·  výstavba rodinných domů na 

klíč 
·  přestavby bytových jader 
·  rekonstrukce rodinných 

domů 
·  zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
·  pokládka plovoucích podlah 

·  malířské a natěračské práce 
·  vodo, topo, plyn a elektro 

kontakt: 607 545 575 
e-mail:  pavlitova.k@seznam.cz www.pavlitaa.estranky.cz

www.montaze.wz.cz

STOLAŘSKÉ 
MONTÁŽNÍ PRÁCE

Václav Břeha & Martin Šípek

Příční 759, Velká Bystřice, 783 53
mobil: 776 044 244
e-mail: vaclavbreha@seznam.cz 

Týnecká 416, Velké Bystřice, 783 53
mobil: 721 778 797
e-mail: sipekmartin@seznam.cz

www.montaze.wz.cz

INZERCE
wProdám počítač včetně barevné tiskárny + dvě náplně do tiskárny. Cena 1 500,00 Kč. Bližší informace na tel.: 602 730 950.
wProdám šlapací kolo – ROTOPED. Cena 500,00 Kč. Bližší informace na tel.: 602 730 950.
wManželé ve středním věku koupí rodinný domek ve Velké Bystřici. Prosím nabídněte. Tel.: 602 495 409
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