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90. výročí vzniku 
samostatného Československa

   V úterý 28. října 
s i  n a š e  z e m ě  
připomněla vý-
znamné výročí, 
historický me-
zník, kterým byl 
vznik Českoslo-
venska - prvního 
demokratického 
s a m o s t a t n é h o  

státu Čechů, Moravanů, Slezanů, 
Slováků a Rusínů. Ve Velké Bystřici 
jsme si jej připomněli slavnostním 
pietním aktem již 23.října na nádvoří 
Masarykovy základní školy, při kte-
rém byly položeny květiny k soše 
prvního prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka. Sled událostí druhé polovi-
ny října roku 1918 známe z učebnic 
dějepisu, nicméně dovolte v krátkosti 
připomenout, jak tyto dny prožívali 
tehdejší obyvatelé Velké Bystřice:
v kronikách obce se píše o velkém 
všeobecném nadšení téměř čistě české 
obce- k české národnosti se ve Velké 
Bystřici hlásilo více jak 97 % obyva-
telstva. Oficiální oslava vyhlášení 
samostatné republiky se konala 30. 
října a představitelé tehdejší bystřické 
školy stáli v popředí událostí společně 
s představiteli obce. V čele shromáž-
dění lidu pronesli slavnostní projevy 
starosta Josef Hořínek a ředitel měš-
ťanské školy Jan Pospíšil. Národnostní 
problémy však nepřímo dolehly i na 
Velkou Bystřici, neboť sousední obce 
Mrsklesy a Mariánské Údolí měly 
výrazně německé osídlení, resp. jeho 
převahu a tvořily začátek převážně 
německé národnostní oblasti, tzv. 
Sudet. Zde změny z konce roku 1918 
byly přijímány pochopitelně poněkud 
jinak.

Slavnostní otevření MC Bublinka
V Bystřici máme další velmi aktivní 

spolek, který nabízí především ženám 

na mateřské dovolené možnost spole-
čenského vyžití: je jím již třetím 
rokem Mateřské centrum Bublinka, 
které letos zaznamenalo 2 výrazné 
změny. Jednak se z neformálního usku-
pení stalo registrované občanské sdru-
žení a jednak se naše maminky přestě-
hovaly do nových prostor - do bývalé-
ho školnického bytu v přízemí 1.stup-
ně základní školy. Velmi pěkně si to 
tam zařídily a tak v úterý 7. října uspo-
řádaly slavnostní znovuotevření 
Mateřského centra Bublinka a den 
otevřených dveří. Pestrá a bohatá 
činnost centra je pro naše městečko 
příslibem, protože kromě osvěty a 
vzájemné výměny zkušeností je pro-
středí centra zdrojem pravidelného 
společenského kontaktu pro ženy, 
které jsou jinak plně zaměstnány svou 
„prací na tři úvazky“ u svých dětí. 

Rozdělení grantů na kroužky 
a projekty nejen učitelů

Do své již „druhé sezony“ vstupuje 
tzv. Grantový program Masarykovy 
základní školy. 

Po prvním, takříkajíc testovacím 
období v minulém školním roce se 
ukázalo, že po nutných administrativ-
ních změnách je Grantový program 
účinným nástrojem na finanční podpo-
ru kroužků a projektů, zájmových 
aktivit žáků školy. Město tak chce 
především ocenit a podpořit práci 
učitelů nad rámec pracovního úvazku, 
kteří formou zajímavých aktivit rozví-
její nejen vzdělávací, ale i výchovnou 
složku pedagogického působení. Pro 
šk. rok 2008/9 se podařilo podpořit 
celkem 12 kroužků a projektů a kromě 
těch osvědčených a zavedených se 
žákům nově nabízí např. možnost 
realizace v kroužku „Střelby a histo-
rických zbraní“, formou výtvarných 
aktivit „Cestovat po Evropě“ nebo 
absolvovat mediální trénink a naučit se 
třídit informace a kriticky hodnotit 
působení médií. Myslím, že cca 80 tis. 
Kč , které byly rozděleny na formaci, 
růst a kultivování osobnosti našich 
žáků, jsou skutečnou investicí do 
budoucnosti!

Rekonstrukce Hliníku 
běží na plné obrátky

Po zprovoznění silnice v ulici Na 
Letné se naplno rozběhly také stavební 
práce na rekonstrukci ulice Hliník. 
V současné době se provádí instalace 
přípojek, propojení vodovodního řadu, 
probíhá zakládání opěrné zdi, přeložek 
či prodloužení některých inženýrských 
sítí (veřejné osvětlení) a položení 
obrub. Technologie stavby umožní 
případné rozfázování rekonstrukce 
tak, aby v případě nepřízně počasí a 
nutnosti přerušit práce byla ulice prů-
jezdná. Důležitá informace se však 
týká období „dušiček“. V tomto čase 
bude v ulici Hliník stále platit zákaz 
vjezdu a jediná možná objízdná trasa 
je vedena po dálničním přivaděči 
k Přáslavicím a odtud po asfaltové 
polní cestě zezadu ke hřbitovu, kde 
bude možné parkovat jako obvykle. 
Pěší přístup ke hřbitovu bude veden 
Hřbitovní ulicí, protože část cesty od 
křižovatky za farskou zahradou bude 
bezpečně přístupná. Do dušiček také 
bude nejbližší okolí hřbitova očištěno 
od bláta a stavebních nečistot. Věřím, 
že dočasné snížení komfortu v přístu-
pu ke hřbitovu bude dostatečně kom-
penzováno další nově opravenou ulicí.

Návštěva 1. náměstka ministra pro 
místní rozvoj

Ve středu 1. října navštívil Velkou 
Bystřici během své cesty po Moravě 
1. náměstek ministra pro místní rozvoj 
Ing. Milan Půček. Kromě slavnostního 
poklepání základního kamene amfite-
átru se pan náměstek aktivně zajímal 
o projektový záměr města Velká 
Bystřice, který se týká rekonstrukce 
tzv. podporovaného sociálního bydle-
ní, na které bude ministerstvo pravdě-
podobně i v příštím roce poskytovat 
dotace. 

V závěru své krátké návštěvy ještě 
pozdravil seniory z Domova po-
kojného stáří sv. Anny při příležitosti 
probíhajícího společenského progra-
mu Mezinárodního dne seniorů. 

Ivo Slavotínek
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V Bystřici proběhne kontaktní průzkum 
zájmu o pečovatelskou službu

školka a 1. třída
1. místo Hühnelová Eliška

Navrátilová Michaela
2. místo Buršík Filip

Souček Štěpán
3. místo Palacka Vojtěch

Vodička Antonín
2.- 3. třída

1. místo Jedenástík Josef
Mikulášková Veronika

2. místo Buršík Tomáš
 Roušal Michal

3. místo Kadlec Tomáš
Palacková Karolína

4., 5., a 6. třída - děvčata
1. místo Navrátilová Kamila

Otáhalová Šárka

2. místo Čtvrtlíková Tereza
Šípková Vendula

3. místo Otáhalová Markéta
 Rášová Klára
4., 5., a 6. třída - hoši

1. místo Goldscheid David
Řoutil Pavel

2. místo Sečka Jan
Sečková Pavla

3. místo Navrátilová Eliška
Teplý Dominik

7.- 9. třída- děvčata
1. místo Kameníková Kateřina

Sklenářová Nikola
2. místo Otáhalová Klára

Fialová Nikola
7.- 9. třída - hoši

1. místo Navrátil Vít
Sklenář Eduard

2. místo Ketman Marek
Novotná Nikola 

VÝSLEDKY SOKOLSKÉHO ZÁVODU ZDATNOSTI

Narození:Narození:
Šimon Možíš 27. 7. 2008
Lukáš Adler 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Rostislav Domes 26. 9. 2008V

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

Malý kouzelník a velká pětka 
Odpovídalo 29 dìtía z 28 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Elišku Mánkovou

Otázky na listopad najdete jako obvyklev knihovnì.
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Informace z bystřické radnice
wSběr biologického odpadu 8. listo-
padu 2008 od 8.00 hod. – 11.00 hod. 
na stanovištích: parkoviště u Zámku, 
parkoviště u prodejny A&B Market 
Na Svobodě a v prostoru před nádra-
žím ČD v ul. Nádražní I. 
Sběr se týká pouze odpadu ze zahrad, 
listí, trávy. Neberou se větve z keřů a 
stromů. Odpad přivezte v igelitových 
pytlích a pracovníci technických slu-
žeb jej vysypou do přistavených kon-
tejnerů. 
wNedoplatky na místních poplatcích 
a službách za rok 2008. Městský úřad 
upozorňuje občany, kteří nemají splně-
nou povinnost úhrady místních poplat-
ků a úhrad za služby, že tyto poplatky 
budou předány exekutorskému úřadu 
k vymáhání. Současně žádáme nájem-

ce hrobových míst, aby do konce roku 
uhradili roční poplatek nájmu hrobo-
vých míst. 
wMěsto opět rozšířilo počet sběrných 
nádob na separovaný odpad díky 
zapůjčeným odpadovým nádobám od  
autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a.s. v rámci krajských a 
lokálních projektů. O víkendech je 
však obsah nádob přeplněný a objevují 
se igelitové tašky a pytle vedle nádob, 
což není zrovna pěkná vizitka obce. 
Žádáme proto občany, aby zejména 
plastový odpad objemově minimalizo-
vali sešlápnutím a poté vhozením do 
nádoby. 
wMěsto připravuje rozpočet na příští 
rok. Prioritou je dokončení investič-
ních akcí a zahájení akcí, na které 

město získalo finanční dotace. Rovněž 
jsou zde plánovány také drobné opra-
vy, údržba majetku. Do rozpočtu 
města mohou občané vnášet svoje 
připomínky a náměty. Předpoklad pro 
předložení návrhu rozpočtu ke schvá-
lení je 22.12.2008. Nejméně 14 dnů 
před projednáváním bude návrh roz-
počtu vyvěšen k veřejné diskusi a 
připomínkování. 
wMikroregion Bystřička vydává opět 
nástěnný kalendář s akcemi na daný 
měsíc. Zájemci o tento kalendář si jej 
mohou objednat na sekretariátě měst-
ského úřadu u pí Sokolové; 
tel.: 585 351 371, e-mailová adresa: 
sokolova@muvb.cz. 
Orientační cena nástěnného kalendáře 
je 100,00 Kč. 

Volby do zastupitelstva kraje 17.10. - 18.10.2008

Poděkování
Děkuji touto cestou městu Velká Bystřice za 
přípravu slavnostního setkání šedesátníků a 
sedmdesátníků, které se uskutečnilo 11. října 
2008 v obřadní síni na zámku ve Velké Bystřici.
Součástí akce byl velmi pěkný kulturní program. 
Krásnou atmosféru setkání příjemně zpestřil 
svým pohoštěním pan ředitel hotelu Zámek Petr 
Jahoda.

Za všechny zúčastněné
Helena Belayová
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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:

OREL VELKÁ BYSTŘICE
VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO

SRDEČNĚ ZVE

 MALÉ I VELKÉ NA POHÁDKU, JAK JI 
NA MOTIVY KARLA ČAPKA ZPRACOVAL 

ZDENĚK SVĚRÁK A MY TROCHU UPRAVILI

LOTRANDO A ZUBEJDA + -
V NEDĚLI 9.LISTOPADU 2008 V 16 HOD.

V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI

Pozvánka na výstavku
ZO Svazu postižených civilizačními chorobami zve 
všechny obyvatele a žáky MŠ a ZŠ na svoji tradiční

PRODEJNÍ VÝSTAVKU
27. – 29. listopadu 2008 

8.00 – 17.00, v sobotu do 13.00
Výstavka se uskuteční 

v přízemí radnice, vchod proti poště. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 

dobrý nákup hezkých a levných dárečků pro sebe 
i své blízké. Tradičně bude i domácí cukroví.

Za výbor ZO SPCCH srdečně zve Olga Mečířová 

 

nPřehlídku zahajují vzpomínkovým koncertem olomoučtí Přátelé 
– trampská skupina, která se jako jediná zúčastnila všech deseti 
ročníků této významné celostátní akce…

nodehraje se tu premiéra české legendy hry na banjo Marko 
Čermáka a jeho trampské osadní kapely Paběrky, ze židlí nás 
zvedne opět Miki Ryvola i kamarádi Nezmaři…

namatérské vystupující skupiny účinkují bez nároků na honorář 
jen za krytí režijních nákladů, čerstvé vepřové škvarky, láhev 
Hanácké vodky a zasloužený potlesk diváků

npřehlídku uvádí opět dvojice moderátorů – Blanka Tornádo 
Prudilová a Michal Hroch Odložilík, ozvučení zajišťuje zvukař 
F. Petřík, digitální audiozáznam Pavel Voltner, videofilm tvoří 
šerif J. Krokyn Hořínek, v pohotovosti je celé Kulturní středisko 
jako vždy na čele s ředitelkou KS Jarkou Možíšovou, vše organi-
zuje J. Jerry Koš

nobčerstvení je zajištěno jak v patře, tak i v přilehlých prostorách 
včetně restaurace Nadační, k dispozici je kuchyně a restaurace 
hotelu Zámek v plném rozsahu

nslosovatelné vstupenky za 100,- Kč, – pan starosta a místostaros-
ta losují jako každý rok tři dárkové koše divákům

nvelké závěrečné session všech skupin – množství kytar, bas 
i mnohé banjo, zpíváme všichni jako o život!

 
Velká Bystřice - sál KD - sobota 8.11. 2008 - 16.00

ALIBABA(Horka n.M.), A.M.ÚLET (Moravičany), 
PŘÁTELÉ (Olomouc)

BG STYL (Moravsko-Slezsko),  LÍSTEK (Střední Čechy) 
 Vojta KIĎÁK Tomáško a RÍŠA Melichar

MARKO ČERMÁK a PABĚRKY

NEZMAŘI + MIKI RYVOLA

PROGRAM:

15.40 Ladění – zpívání
16.00 Zahájení přehlídky
16.05-16.50 PŘÁTELÉ
16.50-17.20 A.M.ÚLET
17.20-17.50 ALIBABA

17.50-18.05 přestávka
18.05-18.40 LÍSTEK
18.40-19.15 KIĎÁK A RÍŠA
19.15-19.50 BG STYL

19.50-20.00 přestávka
20.00-20.40 MARKO A PABĚRKY
20.40-22.10 NEZMAŘI 

A MIKI RYVOLA 

22.15 Ukončení přehlídky
22.20 Session BB
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Ve čtvrtek 27. listopadu 2008
od 16.00 do 18.00 hod.

Vás zveme do přední budovy

 Masarykovy základní školy 
ve Velké Bystřici na

VÁNOČNÍ 
KOLEDOVÁNÍ 

S JARMARKEM.
Připraven pro Vás bude:

jarmark s drobnostmi na i pod 
stromeček, vánoční dobroty k 
jídlu i k pití, doprovodný 

program dětí ZŠ.
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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

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel - Doktorka Valérie
mladá lékařka, nezištně se starající o chudé na 
Guadeloupu, je nalezena mrtvá 

… napětí

David Morell - Neznámá pravidla 
mladý pár se po vypití drogy ocitá neznámo kde a je 
nucen bojovat o holý život 

… z české historie

Jitka Lenková - Nejdůležitější bitvy v českých dějinách
od Sámovy říše až po současnost… 

0

Skautské středisko Velký Týnec Vás zve na

14. mezinárodní setkání 
skautských sběratelů

v sálech Právnické fakulty UP v Olomouci 
– tř. 17.listopadu (Envelopa)

sobota 8. 11. 2008 od 9.00 - do 14.00 hod.

kontakt: 585 391 047, 731 059 298

V pátek 10. října probíhala preven-
tivní akce zaměřená na ochranu rekre-
ačních objektů. Policisté obvodního 
oddělení z Velké Bystřice společně 
s policisty preventivně informační 
skupiny přímo v „terénu“ kontaktova-
li chataře. Upozorňovali je na zvýše-
né riziko vloupání do rekreačních 
objektů v zimním období a poskyto-

vali jim rady, jak toto riziko snížit. 
Současně nabízeli službu, v rámci 
které si majitelé chat mohou objekt 
zaevidovat u Policie ČR a to tím způ-
sobem, že vyplní formulář, na kterém 
uvedenou kontaktní údaje. 

Policisté zkontrolovali během akce 
přibližně 100 rekreačních objektů 
v chatových oblastech Suchý Žleb a 

Preventivní akce „Policisté radí chatařům“
Třešňový Sad. V několika případech 
zjistili policisté v zabezpečení chaty 
nedostatek a  informovali o tom maji-
tele prostřednictvím kontrolního líst-
ku, který zanechali na místě. Akce 
byla chataři přijímána velmi pozitivně.

npor. Mgr. Pavel Chrudina
vedoucí obvodního oddělení 

 

“ S T Ř Í P K Y   ZE   Š K O L Y “

 

V Bystřici proběhne kontaktní průzkum 
zájmu o pečovatelskou službu

školka a 1. třída
1. místo Hühnelová Eliška

Navrátilová Michaela
2. místo Buršík Filip

Souček Štěpán
3. místo Palacka Vojtěch

Vodička Antonín
2.- 3. třída

1. místo Jedenástík Josef
Mikulášková Veronika

2. místo Buršík Tomáš
 Roušal Michal

3. místo Kadlec Tomáš
Palacková Karolína

4., 5., a 6. třída - děvčata
1. místo Navrátilová Kamila

Otáhalová Šárka

2. místo Čtvrtlíková Tereza
Šípková Vendula

3. místo Otáhalová Markéta
 Rášová Klára
4., 5., a 6. třída - hoši

1. místo Goldscheid David
Řoutil Pavel

2. místo Sečka Jan
Sečková Pavla

3. místo Navrátilová Eliška
Teplý Dominik

7.- 9. třída- děvčata
1. místo Kameníková Kateřina

Sklenářová Nikola
2. místo Otáhalová Klára

Fialová Nikola
7.- 9. třída - hoši

1. místo Navrátil Vít
Sklenář Eduard

2. místo Ketman Marek
Novotná Nikola 

VÝSLEDKY SOKOLSKÉHO ZÁVODU ZDATNOSTI

Narození:Narození:
Šimon Možíš 27. 7. 2008
Lukáš Adler 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Rostislav Domes 26. 9. 2008V

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

Malý kouzelník a velká pětka 
Odpovídalo 29 dìtía z 28 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Elišku Mánkovou

Otázky na listopad najdete jako obvyklev knihovnì.
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Prostor pro všechny, 
nejen pro maminky…

V úterý 7. října 2008 bylo slavnostně otevřené Mateřské 
centrum Bublinka. 

Maminky se u nás sice scházejí už od května 2006, ale do 
té doby to byla pouze skupinka nadšených maminek, které 
se chtěly scházet a nesedět se svými dětmi doma. 

Veškeré oficiality nás dlouhou dobu odrazovaly a bylo 
nám hezky jenom tak. 

Se stěhováním do nových prostor nás to ale stejně nemi-
nulo. Od dubna 2008 máme statut občanského sdružení a  
díky velikému pochopení pana starosty a místostarosty 
máme také nové, královské prostory v přízemí Masarykovy 
ZŠ. Z nevyužitého školního bytu se nám podařilo společný-
mi silami vytvořit útulné místečko, kde si každý najde 
právě to, co potřebuje. Jsme vybavení i pro ty nejmenší 
návštěvníky – přebalovací stůl, postýlka, krmící židlička a 
ostatní nezbytnosti jsou všem k dispozici. 

Pro větší děti je připravené království hraček se skluzav-
kou a bazénkem plným balonků. Ke tvořivým aktivitám je 
uzpůsobený pracovní koutek a na kávičku pro maminky 
jsme myslely také…

Od listopadu 2007 připravujeme na každý měsíc pro-
gram – cvičíme, zpíváme, tvoří děti i maminky a na návště-
vu zveme odborníky z různých oblastí. Od příštího měsíce, 
počínaje 1. listopadem, otevíráme navíc úterní odpolední 
hernu a od ledna 2009 máme v plánu ještě čtvrteční dopo-
lední miminkovská setkání.

Program i organizace celého Mateřského centra se vyvíjí 
od aktuálních potřeb navštěvujících maminek (v poslední 
době i babiček!!!) a jejich broučků. 

Z návštěvnosti Bublinky a z ohlasů, které se k nám 

ZA ODMĚNU 
NA MUZIKÁL

Nácvik skladby Bossa nova ve 
velmi krátkém termínu, perfektní 
předvedení skladby a hlavně snaha 
se starším žákyním v T. J. Sokol vypla-
tily. Za odměnu děvčata dostala výlet 
do Prahy na muzikál Kleopatra.

4. 10. 2008 jsme vyjely brzy ráno. 
Dopoledne jsme se podívaly na nádvo-
ří Tyršova domu, vyjely lanovkou na 
Petřín, navštívily zrcadlové bludiště, 
cestou potkaly sochu K. H. Máchy, 
z mostu přes Vltavu jsme si prohlédly 
budovu Národního divadla a dopoled-
ní program jsme uzavřely nákupy 

dárků na tržišti V Kotcích. Poté jsme 
se přesunuly k divadlu Broadway. Tam 
se děvčata dozvěděla, že možná bude 
malé překvapení. Po chvíli přišel pán, 
který nás odvedl na terasu divadla 
Hybernie. Odtud se nám naskytl nád-
herný pohled na Prahu, ke kterému 
přispělo i pěkné počasí. Pán, který nás 
přivedl, byl šéf fanclubu divadla 
Broadway. Poprosila jsem ho, aby nic 
netušícím děvčatům řekl, oč jde. Když 
řekl, že po vystoupení se uskuteční 
setkání (o které jsem ho požádala e- 
mailem) v zákulisí divadla s herečkou 
a zpěvačkou Monikou Absolonovou, 
byl to pro holky příjemný šok.

Po představení muzikálu Kleopatra, 

které se všem moc líbilo, nás velmi 
vlídně přivítala Monika Absolonová. 
Na vstupenky všem napsala milé věno-
vání, společně jsme se vyfotily a 
Monika odpovídala na naše dotazy. 
Toto setkání bylo velmi příjemné. 
Děvčata byla nadšena, cesta zpět a i 
následné pondělní cvičení probíhaly 
v duchu vzpomínek na to, co zažila.

Jsem ráda, že se mi toto setkání 
podařilo zorganizovat. Děvčata si za 
svou snahu a píli milé překvapení 
určitě zasloužila. Myslím, že mají 
zážitek, na který se nezapomíná.

Lenka Otáhalová, 
cvičitelka T. J. Sokol Velká Bystřice

dostávají zpět, máme velkou radost. Těší nás, že naše práce 
má smysl, že se líbí a že můžeme v nových prostorách naši 
nabídku služeb dále rozšiřovat a zkvalitňovat. 

Na úplný závěr bych moc ráda poděkovala všem mamin-
kám, které se aktivně zapojily do příprav slavnostního 
otevření, podílejí se na chodu MC a také všem, kteří nás 
podporují a fandí nám. 

Veškeré další informace o MC Bublinka jsou dostupné 
na www.mcbublinka.estranky.cz.

A na úplný závěr ještě jedna osobní poznámka. Spousta 
lidí ve Velké Bystřici má Mateřské centrum spojené s mým 
jménem. Těší mě to, ale jeden člověk sám nic nezvládne. 
Druhá dobrá duše Bublinky zůstává pořád někde ve stínu. 
Přesto, že také centru obětuje veškerý svůj volný čas a dělá 
to jen a pouze jako dobrovolník. Moc díky Janě Koblihové.

Lucie Pazderová

OREL Velká Bystřice si vás dovoluje pozvat na

5. VÝSTAVU AMATÉRSKÝCH MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ
 v orlovně ve Velké Bystřici (naproti školy) 

ve dnech 16. – 23. 11. 2008. 

Vystavují: L. Žaloudek, P. Juráň, M. Vojáček, P. Vojáček, 
J. Bugno, J. Juřica, P. Langer,  D. Elsnerová, J. Laštůvka,  

E.Vlková, M. Krätschmer

Výstava bude zahájena dne 16. 11. 2008 v 16.00 hod. 
hudebním vystoupením skupiny MAKY-TAKY.

Srdečně zveme. 
Výstava bude k zhlédnutí denně do neděle 23. 11. 2008.

Út-Pá: 15.00 - 18.00 hod.; Po 17.11. a So-Ne: 9.00 - 17.00 hod. 

E. Horáková, 
Ž. Zedníková, 

Narození:Narození:

Šimon Možíš 27. 7. 2008

Lukáš Adler 31. 7. 2008

Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Rostislav Domes V26. 9. 2008
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Krušpánek v Českém Krumlově
V pátek ráno 26. 9. se scházíme ve velkém počtu, téměř 

kompletní Krušpánek s doprovodem rodičů a muzika 
Kanafaska, u krásného červeného autobusu před zámkem. Po 
naložení všech zavazadel máváme rodičům a vyrážíme na 
dvoudenní festival do Českého Krumlova. Po předcházejí-
cích čtrnácti dnech uplakaného a velmi studeného počasí na 
nás konečně svítí sluníčko a všichni se těšíme na Český 
Krumlov. Cestou se ale zatahuje, sluníčko se schovává za 
tmavé mraky a dokonce poprchává i když v předpovědi poča-
sí tvrdili, že bude celý den pěkně. Spousta uzavírek po cestě 
způsobuje, že na místo dorážíme na poslední chvíli a tak nám 
všem, bez času na vydechnutí, začíná festivalový maratón. 
Nikdo, kdo si to sám na vlastní kůži nevyzkoušel, netuší, co 
to všechno obnáší. 

Ve zkratce: přejezd na ubytovnu do Zátoně, povlečení 
postelí, rychlé oblékání do krojů, pro některé je obrovským 
výkonem vše vydolovat z kufru a rozdělit, co oblékat teď a 
co později, večeře v Českém Krumlově, navázání šátků a 
upravení krojů a přeběh na seřadiště průvodu. Mezitím už 
začátek průvodu vyráží na trasu, ale stíháme to. Čekají nás 
čtyři desetiminutová zastavení, kde máme tancovat a zpívat. 
Je skoro 19.30 a tma jako v pytli, ale ulice historického cent-
ra, kterými procházíme, jsou krásně osvětlené. Procházíme i 
přes nádvoří zámku, přes spoustu mostů, kolem stále se 
klikatící Vltavy a tancujeme, hrajeme a zpíváme lidem, kteří 
jdou s námi nebo na nás někde po cestě čekají. Protože je 
večer, nepředpokládáme, že bude svítit nebo dokonce hřát 
sluníčko, takže se děti mezi vystoupeními balí do plédů a 
dek, od řeky na nás leze zima. Asi ve 20.30 dorážíme společ-
ně se souborem Turiec ze Slovenska a s domácími dětmi ze 
souboru Jitřenka (mohli jste je vidět letos na Lidovém roku) 
do Domu dětí a mládeže, tedy do cíle. Tady začíná společná 
zábava (Čechy-Morava-Slovensko) a každý soubor naučí 
ostatní děti jeden svůj tanec a jednu písničku. Děti se baví 
společně a velmi spontánně. Podle krojů poznáváme, do 
kterého souboru děti patří. Těšíme se, že se děti pořádně 
unaví, padnou do postelí a pak hned krásně usnou. Ale přání 
nám nevychází. Děti opět dokazují, že vydrží víc, než si my 
dospělí myslíme. Na ubytovně ze sebe shazují kroje, částeč-
ně je ukládají pro další den, převlékají se do pyžam, vypadá 
to nadějně, ale místo sladkého usínání se společně probouzí. 
A nejčilejší jsou pochopitelně ty nejmenší. Je zbytečné je 
hned zahánět spát, vždyť na tento společný večer se všichni 
těšili. Ale nakonec se ubytovna uklidňuje a všichni usínají. 

Ráno nás nečeká žádné vyspávání, ale další taneční maratón. 
V sobotu už konečně i tady svítí sluníčko a i když se občas 
schová, tak je příjemně. Jeviště je na náměstí a kolem dokola 
spousta diváků, hlavně cizinců a krásný staročeský jarmark, 
který nás všechny moc láká. Jedno z vystoupení máme také 
na nádherné vyhlídce na zámek a když se chystáme tancovat, 
objevuje se štáb s kamerou a mikrofony. Natáčí nás Česká 
televize do pořadu Folklorní magazín, který se bude vysílat 
v televizi pravděpodobně začátkem prosince. Děti budou 
určitě na mnoha fotografiích, hlavně v Japonsku, protože 
fotografy nadšenými z krásného folkloru se to zde jen hemží. 
Zvládli jsme celkem sto dvacet minut tancování a zpívání, 
takže odpoledne všichni s velkou chutí svlékají kroje, cpou 
je (a to doslova) do kufrů a nastává nejlepší část festivalu – 
útok (nebo úprk) na jarmark a nakupování dárečků. Odjezd 
a cesta domů probíhá s pohádkou a taky s písničkami bez 
problémů, nespí skoro nikdo. Dorážíme do Velké Bystřice 
přesně ve 22.00, očekávaní spoustou rodičů. Zatímco vynáší-
me rekvizity a svoje věci z autobusu, podáváme informace 
zvědavým rodičům, některé děti jsou už skoro doma. 
Tak honem taky domů, dospat se a odpočinout si. 
Zasloužíme si to všichni. 

A ještě dodatek: 
Medvědy ani zámek jsme nestihli, tak snad příště. A poděko-
vání za reprezentování našeho folkloru z Hané patří dětem, 
muzice, „kostymérkám“ i našemu řidiči, protože všichni byli 
skvělí.  

Lenka Langerová 

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice informuje o možnosti využití sportovní haly.

Přijďte si k nám zasportovat v příjemném prostředí. Volné hodiny jsou k nahlédnutí na stránkách školy 
www.mzs-vb.cz. Kontakt na správce na telefonních číslech:  737 725 788,  602 784 157.
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pořádala T. J. Sokol Velká Bystřice 
v sobotu 27. 9. 2008 pro všechny děti 
od 5 let. Jedná se o terénní běh s plně-
ním úkolů na stanovištích úměrně 
jednotlivým věkovým kategoriím, 
např. hod na cíl, plížení, zdravověda, 
všeobecné a zálesácké znalosti aj. 
Trasa závodu vedla areálem Skalky a 
v okolí přehrady. Start i cíl byl na hřišti 
Na Letné. Soutěžilo 84 závodníků a 
s nejmladšími po nejkratší trase běželi 
rodiče, kteří se ovšem nepodíleli na 
plnění úkolů.

Fantasticky nám přálo počasí - po 
deštivých dnech přišlo babí léto!

O to, že se akce náramně vydařila, 
se velkou měrou zasloužili i sponzoři, 
díky nimž každý závodník obdržel 
občerstvení a dáreček, vítězové svých 
kategorií pěkné ceny.
Byli to: Městský úřad V. Bystřice, 
Květinky p. Vychodilová, A+B market 
p. Hajná, LO HANÁ p. Petr, Papír-
nictví a drogerie Berťas p. Menšíková, 
cukrárna Sněhurka, Pamiro, Sat, 
J. M. I. T., Adoni p. Šebík.

Poděkovat musím i pořadatelům 
Mistrovství republiky v biketrialu 
Triglav 2008, kteří s námi vzorně spo-
lupracovali při řešení problému soubě-
hu akcí ve stejné lokalitě i čase. Samo-
zřejmě nesmím zapomenout velice 
poděkovat všem členům naší jednoty i 
přátelům Sokola, kteří se jakkoliv 
podíleli na úspěšném průběhu akce, ať 
už na kontrolních stanovištích, na 
startu i v cíli nebo jinou formou.

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

3. ROČNÍK SOKOLSKÉHO ZÁVODU ZDATNOSTI

školka a 1. třída
1. místo Hühnelová Eliška, Navrátilová Michaela
2. místo Buršík Filip, Souček Štěpán
3. místo Palacka Vojtěch, Vodička Antonín

2.- 3. třída
1. místo Jedenástík Josef, Mikulášková Veronika
2. místo Buršík Tomáš, Roušal Michal
3. místo Kadlec Tomáš, Palacková Karolína

4., 5., a 6. třída - děvčata
1. místo Navrátilová Kamila, Otáhalová Šárka
2. místo Čtvrtlíková Tereza, Šípková Vendula
3. místo Otáhalová Markéta, Rášová Klára

4., 5., a 6. třída - hoši
1. místo Goldscheid David, Řoutil Pavel
2. místo Sečka Jan, Sečková Pavla
3. místo Navrátilová Eliška, Teplý Dominik

VÝSLEDKY SOKOLSKÉHO ZÁVODU ZDATNOSTI

7.- 9. třída- děvčata
1. místo Kameníková Kateřina, Sklenářová Nikola
2. místo Otáhalová Klára, Fialová Nikola

7.- 9. třída - hoši
1. místo Navrátil Vít, Sklenář Eduard
2. místo Ketman Marek, Novotná Nikola 

Během listopadu a prosince 2008 provede 
ve Velké Bystřici Charita Olomouc ve spoluprá-
ci s Městem Velká Bystřice kontaktní dotazní-
kové šetření pro zjištění zájmu o pečovatelskou 
službu (PS). Proškolení dobrovolníci Charity 
Olomouc osobně navštíví občany starší 65 let a 
dospělé osoby se zdravotním handicapem a 
společně s nimi vyplní krátký dotazník. 
Občanům také poskytnou informace o pečova-
telské službě vzhledem k připravovanému 
zřízení střediska PS ve Velké Bystřici a nabíd-
nou další sociální služby Charity Olomouc. 
Budou se prokazovat vystavenými kartičkami 
Charity Olomouc (s razítkem organizace a 
podpisem statutárního zástupce) platnými 
pouze s dokladem totožnosti. Zjištěná fakta - 
tedy míra a struktura poptávky občanů Velké 
Bystřice po pečovatelské službě - poslouží při 
vzniku střediska PS ve Velké Bystřici.

Co je Charitní pečovatelská služba (CHPS) ?
Jedná se o zařízení nestátní neziskové 

organizace Charity Olomouc, které usiluje o 
setrvání seniorů a lidí se zdravotním handica-
pem v domácím prostředí a podporuje zacho-
vání jejich sociálních vazeb. 
Pečovatelská služba nabízí především: 
wpomoc při péči o vlastní osobu
wpomoc při osobní hygieně 
wpodání stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy

wpomoc při zajištění chodu domácnosti
wzprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím

Pokud již nyní máte zájem o poskytování 
pečovatelské služby, prosím kontaktujte přímo 
Charitní pečovatelskou službu Olomouc: 

Bc. Jarmila Pachtová, 
Peškova 1, Olomouc;

736 765 017, 585 754 690 
Alžběta Gottwaldová, DiS. 
koordinátorka průzkumu zájmu o PS 
e-mail: alzbeta.gottwaldova@charita.cz
mobil: 608 505 487

e-mail: jarmila.pachtova@charita.cz;
 tel:

V Bystřici proběhne kontaktní průzkum zájmu o pečovatelskou službu
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Narození:Narození:
Šimon Možíš 27. 7. 2008
Lukáš Adler 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Rostislav Domes 26. 9. 2008V

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

Malý kouzelník a velká pětka 
Odpovídalo 29 dìtía z 28 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Elišku Mánkovou

Otázky na listopad najdete jako obvyklev knihovnì.



INZERCE
wMarcela Vydrová pedikura, manikura Husova 495, Velká 

Bystřice rozšiřuje nabídku služeb. Modeláž gelových 
nehtů. Objednávky na tel. 775 611 165.
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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

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 11. číslo vychází 31.10.2008. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

 
7.11. pátek KRÁL A SKŘÍTEK Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,-

7.11. pátek MÁJ  Produkce: ČR
18.00 hod. Film na motivy básně K.H.Máchy. Vstupné Kč 40,-
76 min.      Přístupný od 12 let

14.11. pátek VALL-I Produkce: USA
18.00 hod. Animovaný, rodinný film od tvůrců Vstupné Kč 40,-
103 minut Hledá se Nemo. Přístupný od 12 let

 Český dabing!!

14.11. pátek BATHORY   Produkce: ČR
20.00 hod. Vzkříšení čachtické legendy. Vstupné Kč 40,-
140 min. Přístupný od 12 let

21.11. pátek TEMNÝ RYTÍŘ Produkce: USA
18.00 hod. Vítejte ve světě bez pravidel. Vstupné Kč 40,-
152 minut Akční film. Přístupný od 12 let

Titulky!

28.11. pátek OKO DRAVCE Produkce: USA
18.00 hod. Chceš žít, tak poslouchej Vstupné Kč 40,-
118 minut Thriller. Přístupný od 12 let 

Titulky!

V prosinci uvidíte: Tropická bouře, Děti noci, Nestyda
V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 

jeden týden dopředu!

Velký Týnec - LISTOPAD 2008

Odstartoval nový ročník ankety Zlatý Ámos
V sobotu 11. října 2008 byl v Praze v Národním domě na 

Vinohradech slavnostně odstartován 16. ročník ankety o nejoblí-
benějšího učitele České republiky Zlatý Ámos 2008/2009. Žáci a 
studenti základních a středních škol mají necelé tři měsíce na to, 
aby nominovali své oblíbené pedagogy na titul Zlatý Ámos. 

Do přihlášky je třeba napsat stručnou charakteristiku navrhova-
ného kandidáta, popsat jednu příhodu s ním prožitou a připojit 
podpisy sta osob, které s přihláškou souhlasí. To všechno do 31. 
prosince 2008 poslat na adresu Klub Domino, Dětská tisková 
agentura, Na Nivách 314, 141 00 Praha 4. Formulář přihlášky i 
další informace jsou k dispozici na www.zlatyamos.cz. Na této 
internetové adrese také organizátoři všechny přijaté přihlášky 
zveřejňují. 

V lednu a únoru 2009 proběhnou regionální kola ankety. 
V nich budou žáci a studenti své návrhy obhajovat. Na začátek 
března je připraveno semifinále, ve kterém se prezentují navržení 
učitelé. Veřejné finále ankety se uskuteční v Praze v kongresové 
centru Olšanka v pátek 27. března 2009. 

Anketa Zlatý Ámos tvoří jakýsi most mezi dvěma pedagogic-
kými svátky. V říjnu, kdy pravidelně začíná nový ročník, je 
z rozhodnutí UNESCO světový den učitelů (5.10.), v březnu, 
k výročí narození J. A. Komenského, kdy anketa vrcholí slavnost-
ní korunovací, se slaví už tradičně den učitelů u nás (28.3.). 

Záštitu nad 16. ročníkem ankety Zlatý Ámos přijali: MŠMT 
ČR, hejtmani většiny krajů ČR a hlavní město Praha. Partnery 
jsou: Poštovní spořitelna, Folklorní sdružení ČR, ČMOS PŠ, 
Procter & Gamble, Právo a Český rozhlas. Spolupořadatelem 
ankety je Český rozhlas 2 Praha.
(DTA, Praha, tel 603 426 422, zlatyamos@zlatyamos.cz)

 

Zlatý Ámos, anketa o nejoblíbenějšího 
učitele České republiky
Pořadatel Klub Domino, 
Dětská tisková agentura

Na Nivách 314, 141 00 Praha 4
tel.: 603 426 422, 241 484 321

www.zlatyamos.cz, 
e-mail: zlatyamos@zlatyamos.cz

UPOZORNĚNÍ   Zájemci o pravidelné zasílání 
Velkobystřických novin se mohou přihlásit na Kulturním 
středisku ve Velké Bystřici, tel. 585 351 680. Částka za 
jedno číslo – 15,- Kč (5,- Kč noviny + 10,- Kč poštovné).
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