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Vážení spoluobčané,
tradičně jsem chtěl věnovat první 

část svého říjnového úvodníku zevrub-
nému hodnocení průběhu devatenácté-
ho ročníku národního folklorního 
festivalu Lidový rok, ale letos se tomu 
raději vyhnu, protože při takovém 
obrovském množství doprovodných 
akcí (jen namátkou - svěcení praporu, 
poklepání základního kamene náměstí, 
výstava hanácké kuchyně, koncert 
Fleretu s Jarmilou Šulákovou, předsta-
vení nového loga města, vyhodnocení 
soutěže předzahrádek a další) bych 
určitě někoho zapomněl pochválit a to 
bych velmi nerad. Letošní Lidový rok 
byl prostě super a všichni, kdo se na 
něm podíleli, udělali obrovský kus 
práce a současně nastavili vysoko 
laťku pro dvacátý ročník, který začíná-
me pomalu  připravovat.

Snad můžeme doufat, že 20. ročník 
Lidového roku bude výjimečný už jen 
tím, že se bude konat ve zcela nových 
prostorách. Město Velká Bystřice totiž 
uspělo v žádostech o podporu z pro-
středků Regionálního operačního 
programu (ROP), v opatření 2.3.1. 
s projektem Rekonstrukce Zámeckého 
náměstí a revitalizace zámeckého 
parku (podpora 28,744 mil. Kč ) a 
v opatření 12.3. Cestovní ruch s pro-
jektem Amfiteátr a západní křídlo 
zámku (podpora 11,185 mil. Kč), a tak 
se snad konečně dočkáme dostatečně 
reprezentativního centra našeho měs-
tečka. Před započetím prací na této 
rekonstrukci nás ale čeká ještě obrov-
ský kus práce, protože práce na projek-
tech a příprava dokladů, které jsou 
vyžadovány k podpisu smlouvy, jsou 
velmi náročné. Teprve následně bude-
me připravovat výběrové řízení a při-
pravovat realizaci stavebních prací. 
Věřme, že nebudeme nuceni vzhledem 
k dosti velkému objemu prací přistou-
pit ke krizovému scénáři, kdy bychom 
zvažovali posunutí 20. ročníku 
Lidového roku na rok 2010. Neboť 
v rámci projektů bude prakticky zcela 

nově „předěláno“ celé Zámecké 
náměstí včetně přilehlé zahrady mateř-
ské školy (která bude upravena na park 
a zpřístupněna a bude v ní umístěn 
nový amfiteátr), nádvoří zámku, 
budov bývalé LŠU a současného stře-
diska technických služeb. Řešené pro-
jekty bychom chtěli postupně předsta-
vovat na našich webových stránkách.

Celkově musím konstatovat, že 
jsem velmi pyšný na úspěšnost našich 
projektů při podávání žádostí o podpo-
ru z prostředků Evropské unie. Kromě 
již výše uvedených akcí jsme uspěli 
v ROP i v opatření 1.3. s projektem 
Cyklostezka Velká Bystřice – Marián-
ské Údolí, zpřístupnění údolí řeky 
Bystřice pro cyklistickou dopravu 
(podpora 12,849 mil. Kč). V tomto 
případě se jedná o cyklostezku přes 
chatovou osadu Burk až po nové par-
koviště u Moravie. 

Dalším projektem, který je financo-
ván z prostředků ROP, je akce Velká 
Bystřice – rekonstrukce komunikace 
Na Letné. Tato dlouho očekávaná 
společná investice Olomouckého kraje 
a města Velká Bystřice se právě 
v těchto dnech dokončuje. Realizace 
stavebních prací se zvláště obyvatelům 
„za mostem“ zdála nekonečná, ale 

odměnou za trpělivost je nám všem 
opravdu krásná nová silnice včetně 
chodníků a parkoviště u hřiště. Slav-
nostní předání komunikace do užívání 
je připraveno na pátek 10. října na 15. 
hod. odopoledne. Chtěli bychom při-
pravit ve spolupráci s Olomouckým 
krajem a dodavatelskou firmou Insta 
Olomouc krátké posezení s dechovkou 
Bystřičanka a malým občerstvením. 
Přijďte se také podívat a zhodnotit 
kvalitu stavebních prací.

Všechny naše plány nám ale bohu-
žel nevyšly, neboť jsme neuspěli s 
žádostí o podporu z prostředků ROP  
na rekonstrukci Kulturního domu 
Nadační. A tak krásnému novému 
Zámeckému náměstí (s novými chod-
níky a dlažbami, rekonstruovaným 
západním křídlem zámku, revitalizo-
vaným a zpřístupněným parkem vedle 
mateřské školy, novým amfiteátrem a 
rekonstruovanou radnicí) bude zatím 
vévodit  stařičký oprýskaný „kultu-
rák“. Ale neházíme flintu do žita a 
žádost o podporu z ROP se chystáme 
přepracovat a podat v nejbližším mož-
ném termínu (první polovina roku 
2009) znovu. Věřím, že příště se nám 
podaří uspět.

Marek Pazdera

Kresba navrhovaného stavu

 

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

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem 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.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.

“ S T Ř Í P K Y   ZE   Š K O L Y “

INZERCE
wProdám levně dvouplotýnkový elektrický vařič nepoužitý a petrolejový ohřívač pro ohřev jedné místnosti i se zásobou 

petroleje. Dále 3 ks akumulačních kamen. Cena dohodou. A. Schwarzová, DPS Velká Bystřice.

wKoupím staré petrolejové lampy: Visací , stolní - skleněné – majolikové, také jejich součásti - náhradní díly. 
Telefon: 352 666 367, Mobil: 774 122 001

wPronajmu ve Velké Bystřici přízemní byt 2+1 s příslušenstvím v rodinném domě. Tel.: 723 663 363

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V září jsme se ptali na knihu 

Bob a Bobek, králíci z klobouku 
Odpovídalo 22 dìtí 

a z 21 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Kateřinu Šebíkovou

Otázky na říjen najdete jako obvykle 
v knihovnì.
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Informace z bystřické radnice
wSrážka mlýnského náhonu ve Velké 
Bystřici je naplánována od 6. 10. 2008 
do 20. 10. 2008 včetně.
wBlíží se konec roku 2008 a plánuje 
se rok 2009. Městský úřad, zastupitelé 
města, připravují návrh rozpočtu na rok 
2009. Občané mohou k návrhu roz-
počtu podávat své připomínky a 
náměty. Předpoklad pro schválení roz-
počtu je na prosincovém zasedání 
zastupitelstva města. Návrh rozpočtu 
bude vyvěšen minimálně 15 dnů před 
jeho projednáváním v zastupitelstvu 
města. Připomínky k návrhu rozpočtu 
mohou občané uplatnit buď písemně ve 
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění 
nebo ústně na zasedání zastupitelstva.  
wRada města schválila koeficient 
nájemného pro rok 2009 a to u bytů 
I. kategorie navýšení o 19,4 %, u bytů 
II. kategorie navýšení o 28,4 % a u bytů 
IV. kategorie navýšení o 48,7 %. 

VOLBY 2008
17. a 18. října 2008 se konají volby do 
zastupitelstva Olomouckého kraje. 
Ve Velké Bystřici jsou dva volební 
okrsky. Koncem září zasedaly okrsko-
vé volební komise, aby volily předsedu 
a místopředsedu komise. Městský úřad 
Velká Bystřice zajistí doručení hlasova-
cích lístků minimálně 3 dny před zahá-
jením hlasování, tj. nejpozději v úterý 
14.10. 2008. V případě jakýchkoliv 
nejasností se prosím obraťte na měst-
ský úřad, tajemnici Janu Drábkovou, 
tel. 585 351 671, 723 116 706.
Oznámení o době a místě konání voleb 
bude zveřejněno od 2. 10. 2008 na 

úřední desce městského úřadu. Na 
internetových stránkách města je odkaz 
na stránky Olomouckého kraje, kde se 
mohou občané dovědět o zaregistrova-
ných stranách a kandidátech pro volby 
do zastupitelstva Olomouckého kraje. 
Předvolební kampaň je záležitostí 
každé politické strany, politického  
hnutí a koalice, jejichž kandidátní listi-
na byla zaregistrována. Více informací 
na www.kr-olomoucky.cz;
h t t p : / / w w w. k r - o l o m o u c k y. c z
/OlomouckyKraj/Legislativa/Volby
/Volby+do+zastupitelstev+krajů/
VOLBY+2008/BOLBY+2008_CZ.htm
?lang=CZ;

Pozvání
Ve čtvrtek 23. října 2008 v 17.00 hodin se u pomníku T.G. Masaryka 

na nádvoří Masarykovy základní školy ve Velké Bystřici 
uskuteční pietní akt u příležitosti 

90. výročí vzniku ČSR. 

Širokou veřejnost zve Ing. Marek PAZDERA, starosta města
Ve Velké Bystřici vznikne 

pečovatelská služba
Milí spoluobčané,

díky schválené podpoře Regionálního 
operačního programu (ROP) bude ve 
Velké Bystřici realizován projekt 
Charity Olomouc „Zavedení pečova-
telské služby na venkov“, která díky 
podpoře cca 1,1 mil. Kč vybuduje na 
místní Římskokatolické faře středisko, 
dispečink pečovatelské služby (terénní 
péče) pro Velkou Bystřici a okolí.

Po několika letech tak získáme další 
článek do systému sociálních služeb 
ve Velké Bystřici a okolí, který společ-
ně s Domem pokojného stáří sv. Anny 
vytvoří opravdový komplex služeb! 

Realizace projektu by měla začít 
v roce 2009, po dokončení plánova-
ných stavebních úprav bude v dispe-
činku pracovat pečovatelka, která 
bude vyjíždět do V. Bystřice a okol-
ních obcích za objednanými službami, 
jako např. nákupy, donáška obědů, 
úklid, pomoc při sebeobsluze, pomoc 
s hygienou apod.  

V návaznosti na rozvoj pečovatel-
ské služby, na předpokládané rozšíření 
objemu této terénní péče, uvažuje 
Charita Olomouc i s rozšířením o 
budoucí ošetřovatelské (zdravotnické) 
úkony. Pečovatelskou službu si budou 
moci občané hradit mimo jiné z tzv. 
„příspěvku na péči“, o který si mohou 
zažádat občané se sníženou schopností 
sebeobsluhy.

Před zprovozněním činnosti pečo-
vatelské služby budeme veřejnost 
informovat o technicko-organizačních 
a provozních opatřeních, o kontakt-
ních údajích pověřených pracovníků 
peč. služby.

Ivo Slavotínek.
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Narození:Narození:
Jan Charvát 10. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Dana Pospíšilová 9. 9. 2008V
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wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
wObčan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 4096 kb – 300,- Kč/měsíc
Ceny včetně DPH.
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,
případně přímo na Kulturním středisku: tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Humanitární sbírka
Husův sbor ve Velké Bystřici opět 

pořádá humanitární sbírku pro Občan-
ské sdružení Diakonie Broumov. Věci 
se přijímají v zadní kanceláři kostela, a 
to v úterý 7., ve středu 8. a ve čtvrtek 
9. října 2008 od 9 do 12 a od 13 do 18 
hodin. Vše v igelitových pytlích.

V případě problému s doručením 
sběru rádi pomůžeme.
Věci, které vybíráme:
lVeškeré pánské, dámské a dětské 
oblečení z bavlněného materiálu – i 
poškozené (trička, košile, mikiny, 
tepláky a teplákové soupravy, halenky, 
kalhoty, kimona)
lLůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – 
nejméně 1m², i poškozené
lZimní oblečení – jen nepoškozené, 
bez fleků, děr, molů a rozbitých zipů 
(sportovní bundy, kabáty)
lKožené nepoškozené věci (bundy, 
kabelky, peněženky, pásky)
lNepoškozené záclony různých 
rozměrů, larisy, vlněné deky
lPlyšové hračky, spací pytle, knihy - 

nepoškozené
lBoty (pouze nové), přikrývky (pou-
ze péřové)
Věci, které opravdu brát nemůžeme:
wVše, co je špinavé, mokré nebo 
zatuchlé
wSvetry, silonové a dederonové oble-
čení
wSaka, uniformy, vatové kabáty, 
balonové a šusťákové kabáty
wMolitanové věci a jakékoli odřezky
wPéřové bundy, vatované přikrývky, 
polštáře, stany, koberce, matrace
wLyžařské potřeby (lyže, lyžařské 
boty, hůlky), poškozené a obnošené 
boty
wNebezpečný odpad (lednice, televi-
zory, sporáky, počítače)
wVeškerý nábytek, šicí stroje, jízdní 
kola, lampy, lustry
wMalé spotřebiče (žehličky, kávova-
ry, topinkovače, varné konvice…)
wSkleničky, talířky, hrnce, kufry, 
kočárky, školní potřeby

S pozdravem Hana Šebíková, 
tel.: 737 242 943 

Pošta Velká Bystřice 
– změny hodin pro veřejnost

Od 1. 10. 2008 dochází ke změně 
hodin pro veřejnost u pošty Velká 
Bystřice. Tato změna souvisí s proce-
sem optimalizace poštovní sítě a počtu 
zaměstnanců České pošty, s.p.

Připomínky k této změně můžou 
občané zasílat na níže uvedený kon-
takt. Následně budou projednány s 
přestaviteli města.
Hodiny pro veřejnost pošty Velká 
Bystřice od 1.10.2008

pondělí: 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00

úterý: 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

středa: 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00

čtvrtek: 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.00

pátek: 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00

Ing. Aleš Skyva
vedoucí obvodní pošty Olomouc 9

Ladova 2, 779 00 Olomouc
e-mail: skyva.ales@cpost.cz

Hasiči Velká Bystřice organizují 

sběr železného šrotu 

na sobotu 18.10.2008 od 8.00 hod. 
Sběr připravte před své domy. 

Děkuje Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice 

PŘÁTELÉ ZVOU 
NA POTLACH

Hotel Zámek – 3. října 2008

Začátek bude v 19.00 hodin 
nebo tak nějak, až si 

povykládáme a správně 
naladíme na pohodovou 

muziku. 

Nebudeme v tom hraní sami, 
protože naše pozvání přijala 

parta kamarádů z České 
Třebové CARAMBA,
která hrála na loňském 

Bystřickém banju.

Moc se na Vás těšíme, 
zdraví a zvou

PŘÁTELÉ

Vernisáž výstavy 
fotografií řeky Bystřice

Organizátoři čištění řeky Vás 
srdečně zvou na malou výstavu 

amatérských fotek do 
Cukrárny Galerie ve V. Bystřici 

od 10. do 31. října 2008.
Vernisáž se uskuteční v pátek 

10. října v 17.30 hodin.
Kromě krátkého hudebního 
vystoupení kytaristy Tomáše 

Krejčiříka se setkáte s autorem 
knihy „Tepny krajiny“ panem 

Miroslavem Kobzou.
K vidění budou hlavně fotografie 

zachycující řeku pohledem 
některých z nás.

Těší se na Vás organizátoři 
čištění řeky. 

Mezinárodní den seniorů
„Tu jsem náhle viděl, že mohu 

pro druhého něco znamenat, už jen 
tím, že tu jsem a že ten druhý je 
šťastný, protože jsem u něho. Je to 
něco, pro co lze žít.“

Valné shromáždění OSN v roce 
1991 vyhlásilo 1. říjen „Mezi-
národním dnem seniorů“. Pojďme 
oslavit tento svátek seniorů společ-
ně do Domu pokojného stáří sv. 
Anny ve středu 1. října. A jak budou 
oslavy probíhat: sejdeme se v 10.00 
hod ve společenské místnosti, slav-
nostně zahájíme „náš den“, 10.15 – 
12.00 hod. sportovní hry, 12.30 – 
13.30 oběd, vyhodnocení, 14.30 
společné posezení při hudbě a tanci. 

Zveme všechny seniory z Velké 
Bystřice.

Kamila Šišková

 

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

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem 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.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.

“ S T Ř Í P K Y   ZE   Š K O L Y “

INZERCE
wProdám levně dvouplotýnkový elektrický vařič nepoužitý a petrolejový ohřívač pro ohřev jedné místnosti i se zásobou 

petroleje. Dále 3 ks akumulačních kamen. Cena dohodou. A. Schwarzová, DPS Velká Bystřice.

wKoupím staré petrolejové lampy: Visací , stolní - skleněné – majolikové, také jejich součásti - náhradní díly. 
Telefon: 352 666 367, Mobil: 774 122 001

wPronajmu ve Velké Bystřici přízemní byt 2+1 s příslušenstvím v rodinném domě. Tel.: 723 663 363

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V září jsme se ptali na knihu 

Bob a Bobek, králíci z klobouku 
Odpovídalo 22 dìtí 

a z 21 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Kateřinu Šebíkovou

Otázky na říjen najdete jako obvykle 
v knihovnì.

 



MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINKA zve širokou veřejnost na tradiční

PODZIMNÍ BAZÁREK
který se uskuteční v sobotu 25. října 2008 od 9.30 - 12.00 hodin

v sále Orlovny ve Velké Bystřici.

Prodat a nakoupit můžete: Sezónní dětské oblečení a obuv všech velikos-
tí, hračky, sportovní potřeby, autosedačky, kočárky, kola, odrážedla, 
potřeby a pomůcky pro miminka, dětský nábytek, zkrátka všechno co už 
doma neupotřebíte, ale ostatním by se mohlo ještě hodit.

Srdečne zveme všechny k nákupu za skvělé ceny!

Vámi označené a oceněné zboží bude přebíráno k prodeji ve čtvrtek 
23.10. a v pátek 24.10. 2008 od 16 do 17 hodin v sále Orlovny. Pokud 
chcete touto cestou cokoliv prodat, prosíme, kontaktujte nás na telefon-
ním čísle 775 028 332, nebo e-mailem: PazderováL@seznam.cz.

Poskytneme Vám podrobné informace a přidělíme osobní číslo pro ozna-
čení Vašeho zboží. Ostatní iformace o činnosti MC Bublinka, jeho akcích 
i bazárku, získáte na www.mcbublinka.estranky.cz 
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PODĚKOVÁNÍ
Za kulturní středisko a výbor Lidového roku děkuji 
Všem, k teř í  zapůjč i l i  exponáty na výs tavu 
„Z hanácké kuchyně“. Uchovávejte tyto poklady pro-
sím pro další výstavy nebo je možné je po domluvě 
uschovat v depozitáři Městského úřadu Velká Bystřice.

Garant výstavy: Alice Dubová

Upřímně děkujeme všem, kteří finančně podpořili folklorní festival LIDOVÝ ROK:
Generálním sponzorem Lidového roku je stavební společnost INSTA,

mediálními partnery jsou Rádio APOLLO, Český rozhlas a Rádio Proglas.
Festival je pořádán za finanční spoluúčasti  Olomouckého kraje a dále jej podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury ČR, Cargo, MCO Olomouc, Ferona Thyssen Plastics V. Bystřice, 
Hotel Zámek V. Bystřice, Ferona Olomouc, Ravela V. Bystřice, Eurospektrum Group, Wirpo a member of RaW group, Agrospol V. 
Bystřice, VAPE V. Bystřice, LO Haná, Ditana V. Bystřice, Zendulka Olomouc, FORCOM NET, Pekařství Hirsch, Florcenter 
Olomouc, ZADO V. Bystřice, TOI TOI, AUTA-BUSY Studený, Elektro Zgubiš, Ing. V. Schneider a řada dalších.
Další naše díky patří všem, kteří ochotně pomohli při samotné organizaci nebo zajišťovali technické zázemí tohoto náročného a 
krásného festivalu. Město Velká Bystřice a organizační štáb LR

Slezánek, Český TěšínSlezánek, Český Těšín

LIDOVÝ ROK
2008

LIDOVÝ ROK
2008

Průvod městem s vysvěceným praporemPrůvod městem s vysvěceným praporem

Výstava “Zhanácké kuchyně”Výstava “Zhanácké kuchyně”

Lomisa, GruzieLomisa, Gruzie

PODĚKOVÁNÍ
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Změny v systému přijímacích zkou-
šek na střední školy

Změny přinesl s účinností od 4. čer-
vence 2008 zákon č. 243/2008 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
(školský zákon). Tento nový zákon před-
stavuje nejzásadnější změnu v systému 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve 
středních školách od roku 1990.

Hlavní změna, která bude nejvíce 
zajímat všechny letošní žáky 9. ročníku i 
jejich rodiče je v tom, že každý uchazeč 
může podat pro první kolo přijímacího 
řízení do denní formy vzdělávání tři 
přihlášky.

Další podstatnou změnou je to, že 
zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
podává přihlášku do denní formy vzdě-
lávání přímo řediteli střední školy, do 
níž se uchazeč hlásí, a to do 15. března, 
resp. do 30. listopadu v případě oborů 
vzdělání s talentovou zkouškou.

Úplnou novinkou v systému přijíma-
cího řízení ke vzdělávání ve středních 
školách je proces potvrzování úmyslu 
vzdělávat se v konkrétní střední škole, 
kam byl uchazeč v rámci přijímacího 
řízení přijat. K tomu bude sloužit zápi-
sový lístek. Každý uchazeč o vzdělávání 
ve střední škole, který se účastní přijíma-
cího řízení pro následující školní rok, 
obdrží pouze jeden zápisový lístek, 
který mu vydá základní škola, a to nej-
později do 15. března, resp. do 30. listo-
padu v případě, že uchazeč podává při-
hlášku do oborů s talentovou zkouškou. 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední 
škole je uchazeč nebo zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče povinen potvrdit 
odevzdáním zápisového lístku řediteli 
střední školy, který rozhodl o jeho přijetí 

ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pra-
covních dnů ode dne, kdy bylo uchaze-
či doručeno rozhodnutí o přijetí. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný 
zástupce nezletilého uchazeče odevzdá-
ním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole, vzdává se tímto 
práva být přijat za žáka dané střední 
školy a na jeho místo lze přijmout jiného 
uchazeče. Práva být žákem střední školy 
se vzdává i uchazeč, který písemně 
požádá ředitele příslušné střední školy o 
zpětné vydání zápisového lístku.

O dalších podrobnostech ke změnám 
v systému přijímacího řízení budou 
rodiče žáků informováni výchovnou 
poradkyní v průběhu roku, neboť zatím 
nebyla vydána novela vyhlášky č. 
671/2004 Sb., kterou se stanoví podrob-
nosti o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, ve 
znění pozdějších předpisů, která je 
k provedení některých změn v uprave-
ném systému přijímacího řízení ke vzdě-

Podzimní prázdniny připadnou na 
pondělí 27. října a na středu 29. října 
2008.
Vánoční prázdniny budou zahájeny 
v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v 
pátek 2. ledna 2009. 
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 
2009.
Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 30. ledna 2009.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 
jsou pro okres Olomouc stanoveny od 9. 
2. – 15. 2. 2009.
Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 
2009.
Hlavní prázdniny budou trvat od stře-
dy 1. července 2009 do pondělí 31. 
srpna 2009.

Období školního vyučování ve školním 
roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 
2009.

J. Štěpánová
lávání ve středních 
školách nezbytná.

Organizace 
školního roku 

2008/2009
Období školního 
vyučování v prv-
ním pololetí bude 
ukončeno ve čtvr-
t e k  2 9 .  l e d n a  
2009.
Období školního 
vyučování ve dru-
hém pololetí bude 
ukončeno v úterý 
30. června 2009.

INFORMACE Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Církev československá husitská, KPH a Kulturní středisko Velká 
Bystřice zvou na

JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek – 1. housle Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Jan Řezníček – viola Břetislav Vybíral – violoncello

úterý 14. října 2008 v 17.00 hodin v Husově sboru,
kostel Církve československé husitské ve V. Bystřici

Program:
Leoš Janáček - I. Smyčcový kvartet (1923)
Z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“
1. Adagio, 2. Con moto, 3. Con moto, 4. Con moto
Bohuslav Martinů - VII. Smyčcový kvartet
(Concerto da camera) (1947)
1. Poco allegro, 2. Andante, 3. Allegro vivo

a) buď
Antonín Dvořák - Smyčcový kvartet F Dur, op. 96 („Americký“) 
1. Allegro ma non troppo, 2. Lento, 3. Molto vivace, 4. Vivace 

ma non troppo
b) nebo

Bedřich Smetana - II. Smyčcový kvartet d moll
Allegro, Allegro moderato, Allegro non piu moderato,
ma agitato e con fuoco Finale. Presto
Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 
z řad studentů. Navazuje organicky na nejlepší tradice české a 
moravské hudebnosti a je častým hostem na zahraničních pódi-
ích.

Vstupné dobrovolné.             Srdečně zvou pořadatelé.

1. 

Kulturní středisko Velká Bystřice a KPH zvou na

KONCERT
neděle 19. října 2008 ve 14.00 hodin

salonek hotelu Zámek Velká Bystřice

Hrají:
František Novotný – housle                Vladimír Hollý – klavír

Program:
Josef Suk – Balada

Leoš Janáček – Sonáta pro housle a klavír
1. Con moto, 2. Balada, 3. Allegretto, 4. Adagio

Bohuslav Martinů – Pět madrigalových stancí
Moderato, Poco allegretto, Andante moderato, Scherzando, 
poco allegro, Poco allegro

Richard Strauss / V. Příhoda – Růžový kavalír

Erich Wolfgang Korngold – Mnoho povyku pro nic

František Novotný patří k mezinárodní houslové špičce. Svůj mimo-
řádně široký repertoár uplatňuje ve spolupráci s předními českými i 
zahraničními symfonickými tělesy a v recitálech také s vynikajícími 
světovými i českými klavíristy. Je docentem houslové hry na Hudební 
fakultě JAMU, pravidelně učí i na mistrovských kurzech (ČR, Japon-
sko, USA).

Vladimír Hollý je absolventem pražské AMU ze třídy pedagoga Jana 
Panenky, jednoho z nejrenomovanějších českých interpretů. Opakovaně 
se účastnil mezinárodních interpretačních kurzů světového pianisty 
Eugena Indjice. Věnuje se komorní hře, koncertuje u nás i v zahraničí a 
pedagogicky působí na JAMU.

Vstupné 30,- Kč, děti zdarma.    Srdečně zvou pořadatelé.
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19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem 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.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.

“ S T Ř Í P K Y   ZE   Š K O L Y “

INZERCE
wProdám levně dvouplotýnkový elektrický vařič nepoužitý a petrolejový ohřívač pro ohřev jedné místnosti i se zásobou 

petroleje. Dále 3 ks akumulačních kamen. Cena dohodou. A. Schwarzová, DPS Velká Bystřice.

wKoupím staré petrolejové lampy: Visací , stolní - skleněné – majolikové, také jejich součásti - náhradní díly. 
Telefon: 352 666 367, Mobil: 774 122 001

wPronajmu ve Velké Bystřici přízemní byt 2+1 s příslušenstvím v rodinném domě. Tel.: 723 663 363

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V září jsme se ptali na knihu 

Bob a Bobek, králíci z klobouku 
Odpovídalo 22 dìtí 

a z 21 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Kateřinu Šebíkovou

Otázky na říjen najdete jako obvykle 
v knihovnì.
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SE SOKOLEM 
DO KROMĚŘÍŽE

Stalo se už tradicí, že na začátku 
nového cvičebního roku pořádají oddíly 
mladšího a staršího žactva jednodenní 
výlet po krásách naší vlasti. Tentokrát 
volba padla na moravské Atény - město 
Kroměříž a jeho zámek s Podzámeckou 
zahradou.

V sobotu 13. 9. 2008 se nás na želez-
niční zastávce ve V. Bystřici sešlo 30 
dětí a 4 dospělí.

Co nás ale velice zaskočilo, bylo 
náhlé ochlazení. Vždyť v uplynulých 
dnech jsme si libovali na září až 
v nezvykle vysokých teplotách…

Město Kroměříž nás přivítalo zalité 
sluncem v celé své kráse. Ne nadarmo 

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE
zahajuje od měsíce října nový cvičební rok dle níže uvedeného rozvrhu hodin 

oddílů všestrannosti. Novinkou je obnovení oddílu starších žáků (5.- 9. třída), kdy se 
nám po několika letech marného snažení konečně povedlo získat mladého cvičitele. 
Mladší žáci (1.- 4. třída) cvičí společně s děvčaty v oddílu mladšího žactva.

Stejně jako loni nabízíme zájemcům cvičení jógy každý sudý čtvrtek za poplatek:
členové T. J. Sokol V. Bystřice - 50,- Kč, ostatní - 70,- Kč
pondělí 15.00 - 16.00 hod. st. ženy - A. Rechová

16.00 - 17.30 hod. ml.žactvo - L. Otáhalová, V. Jaklová, 
H. Navrátilová

17.30 - 19.00 hod. st. žákyně - L. Otáhalová, H. Navrátilová
19.00 - 20.00 hod. ženy s hudbou - L. Vaculíková

úterý 17.00 - 18.30 hod. starší žáci - P. Rulíšek
středa 17.00 - 18.30 hod. předškolní žactvo - V. Rášová, L. Otáhalová, 

H. Navrátilová
20.00 - 21.00 hod. kalanetika - H. Stroblová

čtvrtek 16.00 - 17.30 hod. rodiče + děti - S. Zapletalová, V. Křepelková
lichý 19.00 - 20.00 hod. gymbaly - L. Otáhalová
sudý 18.30 - 20.00 hod. jóga - L. Pilařová

- 

- 

Letos se již popáté konaly ve spolu-
práci domova důchodců a penzionu ve 
Chválkovicích a Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb sportovní hry seniorů. 
Obyvatelé domova sv. Anny se zúčastni-
li každého ročníku. V letošním roce se 
nám podařilo sestavit dvě družstva. Na 
tuto soutěž jsme se poctivě připravovali 
a trénovali tyto disciplíny: ruské kužel-
ky, hod na cíl, florbal – střelba hokejkou, 
hod zátěží na přesnost, hod kroužků na 
tyče, šipky. Naši sportovci se usilovně 
snažili o získání bodů a s opravdovým 
zájmem se této akce zúčastnili, dokonce 
jsme měli s sebou i fanoušky. Nejstarší 
závodnicí celých sportovních her byla 
obyvatelka našeho domova 94 letá paní. 
Touto cestou bychom chtěli upřímně 

 Premiéru ve Velké Bystřici a širo-
kém okolí bude mít česká legenda hry 
na banjo  Marko Čermák a jeho sku-
pina Paběrky, dále mezi nás přijedou 
staří známí Vojta Kiďák Tomáško a 
Ríša Melichar, následně pak závěr 
celé přehlídky bude patřit našim přáte-
lům Nezmarům s Mikim Ryvolou – 
Miki vystoupí i v samostatném pásmu, 
v němž zazpívá jednak písně své i 
skladby svého nesmrtelného bratra 
Wabiho.

Tento jedinečný soubor koncertů na 
sále KD je připraven na sobotu 8. 
listopadu – předkoncert našich kama-
rádů Přátel začíná již v 16 hodin – 
zveme všechny milovníky country, 
folku, trampské písně i bluegrassu, 
protože bez nadsázky: bude to velké…

Přehlídku pořádá Kulturní středisko 
Velká Bystřice pod záštitou města a 
městského úřadu - podrobnosti přine-
seme v druhé polovině října na webo-
vých stránkách města (www.muvb.cz) 
i v příštích Velkobystřických novi-
nách.

Jaroslav Jerry Koš

VEŘEJNÉ PODĚKOVÁNÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH  

HASIČŮ 
ve Velké Bystřici a profesionální-
mu sboru hasičů v Olomouci za 
rychlou a účinnou pomoc při 
likvidaci požáru podkrovní míst-
nosti z 8. na 9. září t.r. Svou poho-
tovostí a odborným zásahem nám 
zachránili střechu nad hlavou a 
předešli velkým majetkovým 
škodám. Upřímný dík všem zasa-
hujícím členům sborů vyjadřuje 

rodina Nakládalova

poděkovat našim sportovcům, kterým 
patří uznání.

Kamila Šišková 

Sportovní hry ve Chválkovicích

Je tu říjen - Banjo klepe na dvéře 
bystřického Kulturního domu a my 
všem podáváme zprávu o tom, co jme 
na toto kulaté výročí připravili – slibu-
jeme, že to bude zážitek zcela ojedině-
lý.

Máme potvrzeno, že na přehlídce, 
která je koncipována při této význam-
né příležitosti jako soubor samostat-
ných koncertů, vystoupí z regionálních 
kapel tři nejúspěšnější z jarního Regi-
banja – to znamená Přátelé z Olo-
mouce, Alibaba z Horky a AMÚlet 
z Moravičan.

Dále se představí historicky nejú-
spěšnější kapela bystřických přehlídek 
Lístek z Prahy a nejúspěšnější kapela 
bystřických diváckých anket posled-
ních let – moravskoslezský BG Styl.

Římskokatolická farnost Velká 
Bystřice, Náboženská obec Církve 
československé husitské ve Velké 
Bystřici a Městký úřad ve Velké 

Bystřici společně pořádají v sobotu 
1. listopadu 2008 

u příležitosti 
Památky zesnulých:

VZPOMÍNKOVOU 
SLAVNOST NA VŠECHNY 

ZESNULÉ 

Program:

15.00 hod. 

Mše svatá za všechny zesnulé 
ve farním kostele ve Velké 
Bystřici.

16.00 hod. 

Průvod na místní hřbitov. 

16.15 hod. 

Ekumenická bohoslužba a vzpo-
mínka na všechny zesnulé na míst-
ním hřbitově (u hlavního kříže). 

Jubilejní desáté Bystřické banjo je tu…

 

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

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem 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.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.

“ S T Ř Í P K Y   ZE   Š K O L Y “

INZERCE
wProdám levně dvouplotýnkový elektrický vařič nepoužitý a petrolejový ohřívač pro ohřev jedné místnosti i se zásobou 

petroleje. Dále 3 ks akumulačních kamen. Cena dohodou. A. Schwarzová, DPS Velká Bystřice.

wKoupím staré petrolejové lampy: Visací , stolní - skleněné – majolikové, také jejich součásti - náhradní díly. 
Telefon: 352 666 367, Mobil: 774 122 001

wPronajmu ve Velké Bystřici přízemní byt 2+1 s příslušenstvím v rodinném domě. Tel.: 723 663 363

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V září jsme se ptali na knihu 

Bob a Bobek, králíci z klobouku 
Odpovídalo 22 dìtí 

a z 21 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Kateřinu Šebíkovou

Otázky na říjen najdete jako obvykle 
v knihovnì.
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Dne 28.srpna 2008 v odpoledních 
hodinách odjíždělo družstvo miniházené 
starší (ročník 98-99) SK Velká Bystřice 
na mezinárodní turnaj, který byl pořádán 
házenkářským oddílem Nové Veselí. 
Jedná se o velký turnaj, který je pořádán 
pro kategorie miniházená, mladší a starší 
žáci, přičemž starší žáci hráli své utkání 
v Novém Veselí, mladší žáci ve sportov-
ní hale Žďár nad Sázavou a kategorie 
mini se hrála na třech venkovních hřiš-
tích s umělým povrchem ve Žďáru nad 
Sázavou. Na turnaji byla zastoupena 
družstva z Chorvatska, Polska, Slo-
venska a z České republiky. 

V kategorii mini hrálo celkem 19 
družstev, která byla rozdělena do 4 
základních skupin. Naše družstvo dosáh-
lo v základní skupině těchto výsledků: 
V. Bystřice – Sokol Úvaly 12 : 1
V. Bystřice – Telnice B 9 : 5
V. Bystřice – Juliánov A 13 : 4

V základní skupině nebylo poraženo a 
jako vítěz skupiny postoupilo do čtvrtfi-
nálové skupiny. Zde postoupila vždy 
první dvě družstva z každé skupiny, tedy 
celkem 8 družstev. Naši hoši dosáhli 
v zápasech s nejlepšími družstvy těchto 
výsledků:
V. Bystřice – Telnice A 13 : 13
V. Bystřice – Karviná A 14 : 10
V. Bystřice – HBC Strakonice 12 : 8
V. Bystřice  Újezd u Brna 17 : 11
V. Bystřice – Nové Veselí A 9 : 12
V. Bystřice – Nové Veselí C 8 : 14

V této skupině již bylo zřetelné, že se 
zde probojovala velmi kvalitní družstva, 
o čemž svědčí i skutečnost, že ze základ-

0
0
0

0
–

ní skupiny nepostoupila např. Dukla 
Praha. Naši hráči odehráli velmi kvalitní 
zápasy a podali obdivuhodné výkony. 
V posledních dvou zápasech, kdy již 
bylo jisté, že postupujeme do semifinále, 
si zahráli všichni hráči a určitě nezkla-
mali.

V neděli dopoledne jsme hráli semifi-
nálové utkání s družstvem Telnice A. 
Podle názorů přítomných trenérů jiných 
družstev se jednalo o předčasné finále, 
neboť zápas byl velmi kvalitní a skončil 
v  n o r m á l n í  h r a c í  d o b ě  1 3 : 1 3 .  
O postupujícím do odpoledního finále 
rozhodly 7 metrové hody, které naši 
hráči vyhráli 5:3.

Odpolední finále se již nehrálo na 
venkovním hřišti, ale bylo přemístěno do 
sportovní haly, kde se hrála poté i finále 
mladších a starších žáků. Samotné finá-
lové utkání s družstvem Nové Veselí A se 
hrálo v zaplněné hale ve velmi bouřli-

při ligových zápasech mužů Karviné. 
V tomto zápase si opět zahráli všichni 
hráči. 

Družstvo odehrálo turnaj v této sesta-
vě: brankář Matěj TESAŘÍK, hráči 
Michal ČERVINKA, Dominik ŠIŠKA, 
Albert PAZDERA, Kamil ŠÍPEK, Jiří 
LOUBAL, Ondra MAJER, Radek 
DOSOUDIL a Norbert MENŠÍK. Všem 
hráčům patří velké poděkování za před-
vedený výkon na tomto mezinárodním 
turnaji, který je považován za nejkvalit-
nější turnaj miniházené 4+1 v České 
republice. 

Postup do finále a celkové druhé 
místo se řadí mezi největší úspěch tohoto 
družstva. Poděkování patří rovněž rodi-
čům hráčů, kteří byli s družstvem pří-
tomni po dobu konání turnaje.

Trenéři družstva miniházená 
SK Velká Bystřice

Marek Pazdera, Norbert Menšík
vém prostředí, kdy 
našim hráčů fandi-
li fanoušci z Kar-
viné, neboť do 
finále mladších a 
starších žáků se 
probojovala druž-
stva Karviné. Fi-
nálový zápas jsme 
prohráli 9 : 21, po 
poločase 6 : 8. Na 
hráčích bylo patr-
né nezvyklé bouř-
l i v é  p r o s t ř e d í ,  
které se dalo při-
rovnat k prostředí 

Mezinárodní turnaj miniházené 4+1 Nové Veselí  28. – 31.srpna 2008

Sobota 23.8.2008 – J.M.I.T. CUP 
– turnaj mužů

Pořadí v turnaji:
1. SK Velká Bystřice (2.liga Severní 

Morava)
2. Zawadzkie (Polsko – 1.polská liga)
3. OREL Paskov (2.liga Severní Morava)
4. TJ Cífer (Slovensko – 2.liga)
5. SK Kuřim (2.liga Jižní Morava)

Velmi dobrý výkon našich mužů, 
zejména v posledním zápase s polským 
mužstvem (výhra 20:19), vedl až k vítěz-
ství v celém turnaji. Za postupně se lepší-
cí výkony v průběhu celého turnaje se 
jednalo o zasloužené vítězství.

Neděle 24.8.2008 – LO HANÁ CUP – 
turnaj staršího dorostu

Pořadí v turnaji:
1. Tatran Litovel
2. LO HANÁ Velká Bystřice
3. SHC Maloměřice
4. Cement Hranice

Ani bojovný výkon v posledním zápa-
se proti Litovli (prohra o 1 gól 20:21) 
nestačil domácím dorostencům na vítěz-
ství v turnaji. Druhá příčka v turnaji je 
však úspěchem. Kvalita turnaje však 
utrpěla tím, že se turnaje nakonec nezú-

Srpnové házenkářské turnaje ve výsledcích
častnilo přihlášené družstvo TJ Bystřice 
p. Hostýnem.

Neděle 31.8.2008 – SMVB CUP – tur-
naj starších žáků

Pořadí v turnaji:
1. TJ Rožnov p.R.
2. SK Velká Bystřice
3. SHC Maloměřice
4. SK Žeravice
5. Tatran Bohunice

Ani statečný a bojovný výkon 
v posledním zápase proti Rožnovu (pro-
hra 14:18) nestačil domácím st. žákům na 
vítězství v turnaji. Vítězem turnaje se stal 
zaslouženě celek Rožnova, naši starší 
žáci obsadili po kvalitních výkonech 
pěkné druhé místo.

byl komplex zámku a zahrad v r. 1998 
zapsán na Listinu světového přírodního a 
kulturního dědictví UNESCO. V 18. 
stol. přebudovali biskupové zámek na 
letní reprezentační rezidenci a umístili 
v ní správu rozsáhlého majetku diecéze. 
Podzámecká zahrada je stylovým kraji-
nářským parkem o velikosti 64 ha, vyu-
žívající regulace řeky Moravy a bažina-
tého lužního lesa s romantickými stavba-
mi, sochařskou výzdobou a Živým kout-
kem.

Výletu se zúčastnilo poměrně dosti 
malých dětí, proto se paní průvodkyně 
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6.6. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ II. Produkce: ČR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem 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.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.

“ S T Ř Í P K Y   ZE   Š K O L Y “

INZERCE
wProdám levně dvouplotýnkový elektrický vařič nepoužitý a petrolejový ohřívač pro ohřev jedné místnosti i se zásobou 

petroleje. Dále 3 ks akumulačních kamen. Cena dohodou. A. Schwarzová, DPS Velká Bystřice.

wKoupím staré petrolejové lampy: Visací , stolní - skleněné – majolikové, také jejich součásti - náhradní díly. 
Telefon: 352 666 367, Mobil: 774 122 001

wPronajmu ve Velké Bystřici přízemní byt 2+1 s příslušenstvím v rodinném domě. Tel.: 723 663 363

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V září jsme se ptali na knihu 

Bob a Bobek, králíci z klobouku 
Odpovídalo 22 dìtí 

a z 21 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Kateřinu Šebíkovou

Otázky na říjen najdete jako obvykle 
v knihovnì.
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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
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