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Lidový rok 2008? 
Letos nejen folklor! 

Přestože pořadové číslo 19., které 
nese letošní ročník folklorního festiva-
lu Lidový rok není nijak kulaté, bude 
to ročník kromobyčejný, nabitý mimo-
řádnými událostmi! No považte: 
tradičně bohatá a pestrá skladba účin-
kujících souborů, sobotní večerní 
vystoupení kapely Fleret i s Jarmilou 
Šulákovou, poklepání základního 
kamene nového Zámeckého náměstí, 
svěcení a představení nového praporu 
města a v neposlední řadě první ochut-
návka z nové vizuální, grafické identi-
ty města - představení nového loga! 
Folkloristickým, národopisným rozbo-
rem programu Lidového roku se ve 
všech propagačních materiálech budou 
zabývat mnohem povolanější, to mi 
nepřísluší. Já můžu říci, že se velmi 
těším na tradičně precizní provedení 
jednotlivých vystoupení našich Haná-
ků, na exotický soubor z Gruzie, ale 
také na nahlédnutí do středoevropské-
ho folkloru nedalekého Maďarska. 
Jedním ze šlágrů letošního programu 
pak bezesporu bude koncert fol-
krockové legendy z valašských 
Vizovic - kapely Fleret v nejsilnější 
sestavě, tedy i s Jarmilou Šulákovou. 
Myslím, že již několikaletá tradice 
sobotních večerů, které jsou jakousi 
volnou disciplínou, jakýmsi žánrovým 
vykročením z ryzího národopisu do 
lidové zábavy, je příjemným zpestře-
ním, které k folkloru přiláká další, 
nové posluchače a diváky. Nedělní 
program pak bude letos dost rozšířen o 
příjemné společenské události. O půl 
deváté ráno začne slavnostní mše sv. 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, aby 
proběhlo vysvěcení nového praporu 
města Velká Bystřice. Návrh praporu 
od heraldika, pana plukovníka Loudy, 
zhmotnila prostřednictvím saténu paní 
Mikulková ze Samotišek. A tak v kolo-
ritu nejen hanáckých krojů potom po 
mši vyjdeme společně s říznou 
dechovkou průvodem na Zámecké 

náměstí, kde bude pokračovat festiva-
lový program. Po obědě bude prapor 
představen všem přítomným návštěv-
níkům festivalu. Současně proběhne 
také slavnostní poklepání základního 
kamene nového Zámeckého náměstí, 
jehož výstavba započne s největší 
pravděpodobností na jaře příštího 
roku. Kámen bude následně umístěn 
v nové zdi, která bude ohraničovat 
budoucí rynek. Aby toho všeho nebylo 
málo, představíme veřejnosti také 
nové logo města, které je hlavním 
prvkem nové vizuální, grafické identi-
ty Velké Bystřice. Je to tedy ten mar-
ketingový, propagační symbol, se 
kterým chceme spojit nový, postupně 
zaváděný jednotný styl prezentace 
města a všech jeho aktivit a organizací. 
Program Lidového roku bude také 
ozvláštněn tématickou výstavou v pří-
zemí radnice, která bude letos věnová-
na hanácké gastronomii. A hanácké 
dobroty by měly být k mání mimo jiné 
také v jídelním lístku Restaurace 
Nadační a Restaurace Zedníkovi.

Hliník se koncem roku 
zaskví novotou! 

Milí spoluobčané, v posledních 
měsících se stalo velmi příjemnou 
tradicí, že vám můžeme s panem sta-
rostou přinést nějakou radostnou zprá-
vu z oblasti investiční výstavby a 
rekonstrukce města: po novém Zámec-
kém náměstí, revitalizaci Zámeckého 
parku, dostavbě 2. patra Domu pokoj-
ného stáří sv. Anny, rekonstrukci ul. 
Na Letné, výstavbě nové cyklostezky 
z Bystřice do Mariánského údolí a 
rekonstrukcích sociálních zařízení 
mateřských školek se naše městečko 
dočká další kompletní rekonstrukce 
jedné celé ulice - tentokrát ulice 
Hliník! Vzhledem ke skutečnosti, že 
díky pomoci pana poslance Tomáše 
Kvapila jsme obdrželi dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI) na výstavbu chodníku a bezba-
riérových úprav od kostela Církve 
československé husitské až ke hřbito-
vu, rozhodli jsme se, že část mimořád-
ných příjmů našeho města plynoucích 

z výhodného prodeje nepotřebného 
majetku investujeme do úplné rekon-
strukce ul. Hliník, tedy i s vozovkou, 
parkovištěm u hřbitova a novými 
výhybnami na cestě k Přáslavicím. 
Původně jsme měli představu, že práce 
zahájíme až po dokončení rekonstruk-
ce ul. Na Letné, ale protože jsme vázá-
ni povinností dokončit práce hrazené 
z dotace SFDI do konce letošního 
roku, začnou práce již 1. září. 
Objízdná trasa na sídliště Nad Skálou 
a ke hřbitovu bude vedena přes dálnič-
ní přivaděč k Přáslavicím. Délka celé 
stavby je cca 450 metrů, vozovka bude 
rozšířena na standardních 5,5 metru, 
pouze v případě asi 70metrového 
úseku bude v užším profilu šíře 4,5 
metru, což je pořád víc než stávající 
stav a stačí to k vyhnutí 2 protijedou-
cích vozidel. Celkový náklad celé této 
investice bude činit cca 7,7 mil. Kč.  

Hanáci reprezentovali 
Bystřici v polském Opoli

Závěrem bych tímto chtěl ještě 
jednou poděkovat členům našeho 
bystřického folklorního souboru Haná 
za vzornou reprezentaci na festivalu 
„Sousedská setkání“ v polském Opoli, 
které se uskutečnilo v neděli 10. srpna 
t.r. ve zdejším skanzenu Muzeum 
opolské vesnice. Vystoupení probíhalo 
v rámci projektu česko-polské přeshra-
niční spolupráce a nejen to: naši haná-
ci přivezli také spoustu dobrot tradiční 
hanácké kuchyně, takže v části skanze-
nu, který nám místní vyhradili pro zří-
zení dočasného velvyslanectví Hané 
v Opoli, se během několika minut 
vytvořily fronty na tvarůžky, škvarky, 
povidla a především moravské pivo 
Zubr a Šerák. Vysoce byla hodnocena 
kvalita, úroveň našeho národopisu, 
resp. náročnost choreografie vystoupe-
ní Hanáků. Musím říct, že jsem s 
hrdostí sledoval účinkování naší bys-
třické reprezentace na tomto opolském 
kulturním kolbišti. Je to výborné záze-
mí a předpoklad pro dojednání další 
zajímavé spolupráce. Tož o Lidovém 
roku zase u nás, opolští sousedé!

Ivo Slavotínek
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Informace z bystřické radnice
lMěsto vypisuje druhé kolo na podá-
vání žádostí o příspěvek na činnost pro 
neziskové organizace. Termín podání 
žádostí je do 22. září 2008. Žádosti 
mohou podávat neziskové organizace i 
fyzické osoby. Bližší informace jsou 
uvedeny na internetových stránkách 
města www.muvb.cz
lPODZIMNÍ SBĚRNÁ SOBOTA – 
13. září 2008 od 7.30 hod. do 11.30 
hod. před Zámeckými sklepy. Občané, 
mimo podnikatele, mají možnost zba-
vit se všeho nepotřebného, co nám leží 
na půdách, sklepích. 
Do velkoobjemového odpadu patří: 
matrace, koberce, linolea, WC mísy, 
umyvadla, kočárky, křesla, gauče, 
staré oděvy, boty apod.
Do nebezpečného odpadu patří:
olejové automobilové filtry, plechovky 

a zbytky barev, monočlánky, autobate-
rie, zářivky, znečištěné lahve a sklo od 
chemikálií, zbytky přípravků na hubení 
škůdců a postřiky, staré léky, vyjeté 
motorové oleje, mořidla a rozpouště-
dla, hadry znečištěné barvami, oleji a 
vazelínou, obaly od sprejů, televizory, 
radia, ledničky, domácí spotřebiče, 
opotřebované pneumatiky. 
Tento velkoobjemový odpad a 
nebezpečný odpad se netýká odpadu 
vzniklého podnikatelskou činností.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad 
bude ihned na místě přebírat svozová 
firma REMIT s r.o. Šternberk za asis-
tence zaměstnanců technických slu-
žeb.
lV poslední době se v našem městě 
objevuje znovu vandalismus. Ať už 
jsou to převrácené kontejnery na sepa-

rovaný odpad, poničené dopravní 
zařízení a dopravní značení. V případě 
zjištění pachatele bude tento předán 
přestupkové komisi Magistrátu města 
Olomouce. 
lPracoviště CZECH POINTu na 
odboru výstavby a TS Městského 
úřadu vydalo od začátku letošního 
roku celkem 283 ověřených výstupů 
z Živnostenského a obchodního rejstří-
ku, z katastru nemovitostí a rejstříku 
trestů. 
lStarosta města svolává na pondělí 
15. září 2008 zasedání zastupitelstva 
města Velká Bystřice. Začátek zasedá-
ní je v 18.00 hod. v prostorách Hotelu 
Zámek Velká Bystřice. Program zase-
dání bude zveřejněn na internetových 
stránkách města www.velkabystrice.cz 
a na úřední desce městského úřadu. 

V návaznosti na dubnový upgrade 
technologie a přenosové kapacity RR 
spoje Olomouc – Velká Bystřice došlo 
v srpnu k navýšení konektivity a násle-
dujícím úpravám tarifů:

lTarif „Občan“ – maximální rychlost 
u uživatelů připojených na optiku, 
ethernet nebo technologii 5GHz se 
zdvojnásobuje na 4096 kbs

lTarif „Firma“ - maximální rychlost 

Bystřický internet – srpnové změny tarifů
u uživatelů připojených na optiku, 
ethernet nebo technologii 5GHz se 
zdvojnásobuje na 4096 kbs

Z technologických důvodů nejdou 
uvedené změny aplikovat na uživatele 
na technologii 2,4 GHz.

lU všech tarifů se mění interval 
půlení z 5-ti na 30 minut a naopak 
interval uvolňování rychlostí z 30-ti na 
5 minut.

Přehled aktuálních tarifů pro občany:
wMini
Připojení domácnosti k bezdrátové
síti linkou až 512 kb – 100,-Kč/měsíc
wObčan
Připojení domácnosti k bezdrátové síti 
linkou až 4096 (2048*) kb - 300,-
Kč/měsíc
* uživatelé připojení technologií 2,4 GHz

Kompletní ceník a více informací: 
http://intranet.muvb.cz

Štemba
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Při ohlédnutí občana našeho měs-
tečka za tím, jak naši představitelé 
nakročili do dalšího století a nového 
tisíciletí mně běží hlavou tři typy 
pohledů:

1. Pohled člověka, který měl možnost 
být u toho, když se rozjížděla činnost 
radnice v nových poměrech – coby 
zastupitel

2. Zvědavost občánka, jak to budou 
kočírovat ti, kteří představují novou 
generaci

3. Obdiv profesionála, který se v ob-
lasti investiční činnosti pohybuje celý 
život

Když tým lidí kolem představitelů 
obce ing. Hradila a p. Koše přemýšlel 
v 90. letech min. století o nastupující 
generaci, která měla převzít pomysl-
nou štafetu, tak těžko předpokládal, že 
jejich následovníci se na radnici svižně 
zabydlí a již v prvním volebním obdo-
bí vyšlou signál, že mají o dění v obci 
nejen přehled, ale i představu, kudy 

vede ta správná cesta.
Starosta ing. Pazdera a jeho nejbliž-

ší spolupracovníci využívají všech 
možností, jak dosáhnout finančních 
prostředků z grantů EU či státního 
rozpočtu.To znamená, že se v této ná-
ročné problematice pohybují lidé, kteří 
jsou schopni dát dohromady živo-
taschopné projekty, jejichž součástí je 
rozsáhlá dokladová část, jež musí být 
stravitelná pro úředníky, kteří rozhod-
nou o zařazení žádostí do pořadí.

Protože se v investiční výstavbě 
pohybuji několik desítek let, dobře 
vím, co dá práce připravit kvalitní 
projekt, díky němu zajistit finanční 
krytí, vybrat solidního dodavatele a 
nakonec téměř „za odměnu“ dílo reali-
zovat v přijatelném termínu a kvalitě, 
tak těm, co mají výše uvedené činnosti 
na radnici v náplni práce, teď vlastně 
nahlas říkám díky, vedete si dost 
dobře.

Závěrem si uvědomuji, že vlastně 
narušuji trend, který je v Česku po 

generace nastaven. To znamená kriti-
zovat, pomlouvat, odmítat, nesouhlasit 
a závidět. Tímto ohlédnutím dávám 
najevo, že si občas někdo všimne, že 
jsou i na radnicích lidé, kteří tvrdě a 
smysluplně pracují a je na místě je 
pochválit, protože to může být pro ně 
impuls, aby zvedli hlavu ve chvílích, 
kdy se nedaří a dochází energie.

Úplně nakonec bych jen zmínil, že 
je dobrý pocit žít v obci, která se doká-
že na vysoké úrovni postarat o vlastní 
seniory. I to svědčí o tom, že ti, co 
rozhodují o nasměrování obecních i 
získaných financí, nemají jen dobrou 
hlavu, ale i citlivé srdce.

Zdeněk Šudřich

Narození:Narození:

Matyáš Petr 19. 6. 2008
Selicharová Nela 2. 7. 2008
Kaczor Lukáš 13. 7. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrikaOhlédnutí za činností radnice na počátku 21. století

KONCERT
KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice

zvou na

MAX BROD TRIO
Kerstin Strassburg – klavír

Petr Matěják – housle
Marie Hixová – violoncello

neděle 21. září 2008  ve 14.00 hodin
salonek hotelu Zámek Velká Bystřice

Program:

Ludwig van Beethoven: 
Klavírní trio B dur, op.97, „Arcivévodské“
1. Allegro moderato, 2. Scherzo. Allegro, 
Andante cantabile, ma peró con moto, 

4. Allegro moderato

Bohuslav Martinů:
Bergeretes per violino,violoncello e pianoforte

Pocco allegro–Andantino–Allegro con 
brio–Allegro–Moderato

MAX BROD TRIO vzniklo v roce 2005. Právě rozdíl-
nost národností, odlišný hudební vývoj, jiné životní 
zkušenosti, ale stejný pohled na hudbu přitahovaly 
hudebníky české a německé národnosti možnost 
vytvořit tento komorní soubor. 

Vstupné 30,- Kč, děti zdarma. 

Srdečně zvou pořadatelé.

KPH, Farní úřad 
a Kulturní středisko Velká Bystřice

zvou na 

KONCERT
neděle 28. září 2008 v 19.00 hodin
Farní kostel Stětí Sv. Jana Křtitele

Hrají: Kathleen Scheide - varhany
Čeněk Pavlík – housle

Program:
William Selby – Voluntary in A major
J. S. Bach – Pastorale
Georg Muffat – Passacaglia
J. H. Knechg – Cantabile mit einemangenehmen

Orgelregister Nachspiel
J. S. Bach – Adagio ze sonáty g moll 

(pro housle sólo)
G. F. Händel – Sonáta č. 5 A dur
F. Benda – Sonáta G Dur

Dr. Kathleen Scheide vystudovala varhany na univer-
sitě v Kalifornii. Je žádanou koncertní umělkyní 
nejen v USA, vyučovala na několika významných 
amerických universitách a nyní působí jako doktorka 
hudby na prestižní Westminster Choir College 
v Princetonu.

Čeněk Pavlík patří k nejlepším českým houslistům, 
své první soutěžní vítězství získal již v šesti letech. 
K jeho nejvýznamnějším úspěchům patří první ceny 
v mezinárodních soutěžích Pražské jaro a Emilly 
Anderson v Londýně. Podle ohlasů z celého světa je 
na jeho hudebním projevu ceněn především hluboký 
emocionální prožitek a elegance projevu.

Vstupné dobrovolné.       Srdečně zvou pořadatelé. 
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Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na zábavnou akci

"Skáčeme s ČSSD" 

Akce je určena pro děti, které si budou moci
 zasportovat v dětském skákacím hradu.  

Uskuteční se v neděli 14. 9. 2008
 u dolní mateřské školky ve Velká Bystřici. 

Při deštivém počasí se akce nekoná.

srdečně zve ČSSD

Zájezd do polského Těšína
Zájezd se uskuteční ve středu 8. 10. 2008.

Odjezd autobusu je v 5.30 hodin z autobusových 
zastávek. Cena 170,- Kč. 

Můžete si nakoupit dušičkové a vánoční zboží.

Zájemci ať se přihlásí na tel. č.: 604 589 244

Helena Goldscheidová

Příští měsíc nás čekají oslavy 90. 
výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Sokol jako spolková 
organizace je velmi úzce spjat s touto 
událostí. Činnost Sokola směřovala od 
jeho založení r. 1862 po celou dobu 
jeho historie k všesokolským sletům, 
kde demonstrovali cvičenci nejen svou 
fyzickou zdatnost, krásu pohybu, ale 
především mravní sílu. Za Rakouska- 
Uherska šlo o národní uvědomění 
v duchu myšlenek zakladatelů Sokola, 
po vzniku České republiky r. 1918 
o upevnění a rozvoj prvního samostat-
ného státu Čechů a Slováků, o upe-
vnění demokracie v duchu myšlenek 

doufám, že v hojném počtu zapojí, 
bude celostátní turistická akce Se 
Sokolem na rozhlednu. Uskuteční se 
v sobotu 20. 9. 2008 a vystoupáme na 
rozhlednu v ZOO na Svatém Kopečku, 
kde v její blízkosti proběhne setkání 
sokolstva župy Olomoucké - Smrč-
kovy. 

Sokol sdružuje téměř 190 000 čle-
nů, kteří se dobrovolně věnují spor-
tům, pohybovým aktivitám v oddílech 
sokolské všestrannosti a kulturní čin-
nosti, ale nezapomínají na odkaz 
svých předchůdců.

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

 
5.9. pátek KRTEK A OREL     Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,-

5.9. pátek SEX VE MĚSTĚ Produkce: USA
19.30 hod. Trojice čtyřicátnic a jedna pade- Vstupné Kč 40,-
140 min. sátnice si užívá peněz, sexu a života Přístupný od 12let

a hodně o tom mluví. Komedie. Titulky!

12.9. pátek INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ Produkce: USA
18.00 hod. KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY Vstupné Kč 40,-
122 minut H.Ford v režii S.Spielberga. Titulky! Přístupný

19.9. pátek SPEED RACER Produkce: USA
18.00 hod. Přichází svět stvořený pro rychlost. Vstupné Kč 40,-
134 minut Akční film z prostředí Přístupný

automobilových závodů. Český dabing!!

26.9. pátek LETOPISY NARNIE: Produkce: ČR
18.00hod. PRINC KASPIAN Vstupné Kč 40,-
144 minut Fantastické, dobrodružné Přístupný

pokračování ságy úspěšného filmu. Český dabing!

V říjnu uvidíte: Bathory, Hancock, Mamma Mia, Kung Fu Panda, 
Mumie: Hrob Dračího císaře

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.

Velký Týnec - ZÁŘÍ 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

… muži a ženy
Fabienne Brin – Moje malá Sára

východní a západní mentalita bývá někdy v manžel-
ství veliký problém

… napětí
Kristina Cattaneo – Mrtví beze jména 

soudní antropoložka odhaluje zákulisí své dobrodruž-
né práce 

… fantasy
Luc Besson – Artur v zakázaném městě

desetiletý Artur se pomocí tajemné brány dostává do 
jiného světa, kde prožívá spoustu dobrodružství 

Kde nás najdete?
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je 
vpravo od hlavního vchodu do školy. Knihovna nabízí 
literaturu pro děti i dospělé, beletrii i naučné knihy, časo-

0

prvního prezidenta Osvoboditele 
T. G. Masaryka.

Naše T. J. Sokol Velká Bystřice se 
aktivně zapojila do všech akcí pořáda-
ných na počest tohoto výročí, ať už se 
jednalo o Veřejné cvičení v Olomouci- 
Chválkovicích, které pořádala župa 
Olomoucká - Smrčkova nebo Slet pod 
Ještědem, který pořádala župa 
Ještědská ve spolupráci s Českou obcí 
sokolskou. V zahajovacích projevech 
obou těchto akcí byla vyzdvižena 
úloha a podíl Sokola na vzniku ČSR. 

Další akcí, jež je pořádána u příleži-
tosti oslav tohoto významného výročí 
a do které se naše jednota aktivně a 

SOKOL A 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

pisy a brožury různého zaměření. V srpnu roku 2006 byl v knihovně spuštěn automatizovaný výpůjční provoz. Tento 
projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Knihy mohou být vyhledávány podle nejrůznějších 
hledisek, pokud si nejsme jisti názvem nebo autorem. Je možné si knihy rezervovat a v případě, že požadovaný titul 
není v našem fondu, zapůjčit jej z jiné knihovny. Stejně tak zjistit informace o fondu jiných knihoven pomocí internetu, 
jehož používání je zde veřejné a bezplatné.  
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“Bezpečná cesta do školy”

V pátek 6. 6. 2008 proběhl ve spolupráci s Policií ČR a 
MÚ ve Velké Bystřici projekt s názvem ”Bezpečná cesta do 
školy”. Do projektu se zapojila celá škola.

Již během měsíce května žáci v mapkách Velké Bystřice 
zakreslovali cestu, kudy chodí každé ráno do školy a barev-
ně zdůrazňovali místa, kde se necítí zcela bezpečně. 
Výsledky se v první polovině měsíce června statisticky 
zpracují a budou předány místostarostovi Velké Bystřice.

Pro 1. až 5. třídu si připravila policie besedu v tělocvičně 
školy na téma „Práce policie“ a „Dopravní výchova“. Do 
druhého tématu se žáci aktivně zapojovali, odpovídali na 
otázky a také si zasoutěžili v poznávání dopravních značek. 

Další témata týkající se zejména cyklistiky probírali třídní 
učitelé se svými žáky ve třídách.

Třída 4.B  se rozdělila do tří skupin a spolu s policisty 
vytvořili dopravní hlídky, při kterých měřili řidičům projíž-
dějícím přes Velkou Bystřici rychlost a kontrolovali přede-
psané vybavení aut. Vzorným řidičům pak rozdávali usmě-
vavé smajlíky a těm ostatním smajlíky zamračené.

Také druhý stupeň nezůstal pozadu. Se svými třídními 
učiteli si žáci zopakovali pravidla silničního provozu a dále 
plnili formou „sazky“ dopravní test zaměřený na cyklistiku.

“ S T Ř Í P K Y   ZE   Š K O L Y “

DOPIS 

Ahoj Tigere,
       je pro mě velkou radostí, že Ti 
můžu dnes, 18.03.2008, napsat tenhle 
dopis, po kterém jsem dlouho toužil. 
Jen tak ze zábavy se Tě zeptám, jak jde 
život, ale podle mě je tahle otázka 
zbytečná, protože si určitě užíváš s 
rodinou, vylepšuješ techniky v golfu, 
prožíváš slávu a plaveš v penězích 
(myslím to tak, že jich máš spousty), 
nemám pravdu? Podle toho, jak Tě 
vidím hrát v televizi s Tvým elegant-
ním švihem a postojem, pobaveným 
obličejem a neuvěřitelnými odpaly, mi 

Ukázky slohových prací našich žáků

Jestli jim umožníš hrát golf, což před-
pokládám, budou určitě tak dobří 
golfisté jako Ty a stoprocentně přibu-
dou na poličce (nebo kde ty poháry 
máš) nové. 

Já bych na to snad zapomněl, ale 
jsem také golfový hráč. Hraji pouze 
jeden rok a občas mě můj švih zklame 
a pak to letí… (radši nechtěj slyšet). 
Jsi můj velký vzor a v televizi je skvě-
lé se na Tebe koukat, jak parádně hra-
ješ. Snad se na tento vrchol dostanu i 
já, ale ještě si asi dlouho počkám, než 
vypiluji všechny chybičky. Nechtěl 
bys přijet sem do České republiky? 
Rád bych Tě poznal osobně a chtěl 

připadáš více než šťastný. Na interne-
tových stránkách se objevuje Tvé 
golfové video, když jsi byl ještě malý 
kluk, bylo Ti tam kolem sedmi let. 
Nemůžu tomu uvěřit, ale hrál jsi skvě-
le už jako dítě. Máš prostě vlohy gol-
fového mistra. Golfové umění Tvého 
otce bylo také exkluzivní jako Tvoje, 
takže jsi podle mě určitě po tátovi. 
Tahle otázka mě celkem zajímá a zní, 
kolik jsi dohromady od doby, kdy jsi 
byl ještě dítě (spíše moc šikovné dítě) 
až po dnešní dobu, vyhrál pohárů? 
K ničemu tuhle odpověď nepotřebuji,  
jen mě tak zajímá, poněvadž tuším, že 
jich máš dost. A co děti, nezlobí moc? 
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Poznámky:
Zápasy mladších a starších dorostenců a mužů podléhají hlášenkovému systému, jejich začátek bude upřesněn prostřed-
nictvím plakátů, popř. relace v Městském rozhlase.

Den Kategorie Čas Soupeři

So 13.9.2008 ml.žáci 10.30 SK Velká Bystřice, Uničov B, Libavá

st. žáci 13.30 SK Velká Bystřice -   STM Olomouc

st. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   HC Zlín 

Ne 14.9.2008 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   HC Zlín

muži bude upřesněno SK Velká Bystřice -   TJ Šumperk

Ne 28.9.2008 mini A, B 9.00 turnaj mini mladších

So 4.10.2008 ml. žáci 10.30 SK Velká Bystřice, Senice, STM Olomouc

st. žáci 13.30 SK Velká Bystřice -   Luhačovice

st. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice  -   Tatran Litovel

Ne 5.10.2008 mini A, B 9.00 turnaj mini starších

ml. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   Tatran Litovel

muži bude upřesněno SK Velká Bystřice -   Orel Paskov

Ne 12.10.2008 mini A, B 9.00 turnaj mini mladších

So 18.10.2008 ml. žáci 10.30 SK Velká Bystřice, Litovel A, Uničov A

st. žáci 13.30 SK Velká Bystřice -   Dřevohostice

st. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   Sokol HC Přerov

Ne 19.10.2008 ml. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   HC Zubří

muži bude upřesněno SK Velká Bystřice -   Házená Uničov

So 1.11.2008 st. žáci 10.00 SK Velká Bystřice -   HC Zlín

So 8.11.2008 st. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   TJ Cement Hranice

Ne 9.11.2008 ml. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   Sokol Ostrava

muži bude upřesněno SK Velká Bystřice -   Sokol Ostrava

So 22.11.2008 st. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   TJ Bystřice p.Host.

Ne 23.11.2008 ml. dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice -   SKP Frýdek - Místek

muži bude upřesněno SK Velká Bystřice -   TJ Sokol Trnávka

HÁZENÁ - PODZIM 2008
Rozpis domácích utkání družstev oddílu házené SK Velká Bystřice

bych Tě vidět naživo odpalovat. Mohl 
by sis vyzkoušet hřiště, na kterém jsem 
se to vše učil. Pokud by to nešlo, pře-
mluvím moje rodiče a poletím za 
Tebou (samozřejmě s holemi). Tak se 
měj a ať Ti to pořádně lítá!!

Tvůj obdivovatel, Filip Houska, 8.B

Milý Ježíšku,
tento dopis Ti píšu, protože si něco 

přeju. Přeju si světový mír a zdraví pro 
moji rodinu a všechny, co znám a aby 
nebyly žádné vážné choroby. Aby naše 
škola vydržela dalších aspoň 40 let. A 
přeji si, aby na konci školního roku byl 
večírek jako v USA.
Předem Ti děkuji.

Patrik, 7.ročník

Milý Ježíšku,
chtěla bych pro všechny děti a rodi-

če, také pro babičky, dědečky, tetičky, 
strýčky, bratrance, sestřenice, pro 
všechny příbuzné i pro neznámé lidi 
pár dárečků. Zdraví, štěstí, vtip a chuť 

pomáhat si. Pro sirotky bych si přála, 
aby našli náhradní rodinu. Ti, co jsou 
na ulici, aby se poučili a měli zase 
domov. A maminky aby měly rády své 
děti. A ještě pro učitele velkou dávku 
tolerance a trpělivosti, aby to s námi 
vydrželi a byli na nás hodní.
Moc, moc, moc děkuji!

Dominika, 7.ročník

VLASTNÍ 
CHARAKTERISTIKA

Jsem odvážný a vtipný kluk. Svým 
rodičům neodmlouvám, ale pomáhám 
jim. Jsem někdy sice trošku nešikov-
ný, občas se mi něco nepovede, ale to 
se asi stává každému člověku. V žád-
ném případě nejsem lakomý. Mým 
kamarádům se líbím takový, jaký jsem 
a nechtějí, abych se měnil. Takže 
zůstanu spolehlivý, kamarádský a 
slušný. Učím se hrát na klavír a cho-
dím cvičit. Samozřejmě se kamarádím 
i s počítačem.

(opravdu šikovný kluk), 7.ročník

C H A R A K T E R I S T I K A 
IDEÁLNÍHO PARTNERA

Můj budoucí kamarád by měl být 
upřímný, aby mi říkal pravdu, trpělivý, 
aby vydržel moje nálady, energický, 
aby se mnou chtěl chodit na různé 
akce, například do kina, na bazén, 
jezdit na výlety, obětavý, aby mi byl 
ochotný pomoci v každé situaci a 
vtipný, aby s ním byla také legrace.

Katka, 7.ročník

Měl by být spolehlivý, aby dodržel, co 
slíbí, společenský, aby uměl jednat s 
lidmi a rád chodil do společnosti, 
sportovně založený, zábavný, aby 
nezkazil žádnou legraci a nebyla s ním 
nuda a aby měl kladný vztah ke zvířa-
tům.

Tereza, 7.ročník

Moje partnerka by měla být hlavně 
komunikativní, tolerantní a věrná, 
naopak by neměla být panovačná, 
rozhazovačná a netrpělivá.

Lukáš, 7.ročník
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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

INZERCE
wNabídněte prosím pronájem zahrady. Tel.: 720 627 529
wNajde se někdo, kdo levně prodá popelnici? Tel.: 720 627 529
wProdám sekačku na trávu (benzínová, zánovní). Dohoda jistá. Tel.: 732 933 991

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 9. číslo vychází 29.8.2008. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

FK Velká Bystřice
Rozpis utkání – podzim 2008 - muži

9. 8. So 16.30 Štarnov – Velká Bystřice

17. 8. Ne 16.30 V  Bystřice – Chomoutov (hřiště Přáslavice)

23. 8. So 16.30 Lužice – V  Bystřice

31. 8. Ne 16.30 V  Bystřice – Vilémov 

7. 9. Ne 16.30 Těšetice – V  Bystřice

14. 9. Ne 16.00 Pňovice – V  Bystřice

21. 9. Ne 16.00 V  Bystřice – Přáslavice

27. 9. So 15.30 Babice – Velká Bystřice  

5. 10. Ne 15.30 V  Bystřice – Nová Hradečná

11. 10. So 15.00 Nemilany – V  Bystřice

19. 10. Ne 15.00 V  Bystřice – V  Týnec

26. 10. Ne 10.15 Náměšť na Hané – V  Bystřice

2. 11. Ne 13.30 V  Bystřice – Doloplazy

elká

elká

elká

elká

elká

elká

elká

elká

elká elký

elká

elká


