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Vážení spoluobčané,
únorový úvodník věnuji již několik let 
po sobě stejným tématům: rozpočet 
města, poplatky za stočné a odpad, 
Cena města a na závěr stručné zhodno-
cení a poděkování pořadatelům měst-
ského plesu. Tak bych to viděl, že i 
letos budu osvědčený scénář víceméně 
dodržovat.

Těsně před vánočními svátky se 
uskutečnilo zasedání zastupitelstva 
města, na kterém byl schválen rozpočet 
města na rok 2009. Komentář k roz-
počtu připravila do tohoto vydání 
Bystřických novin předsedkyně finanč-
ního výboru ing. Elefteria Schrottová. 
Základní charakteristiky rozpočtu na 
rok 2009 uvedl v úvodníku minulého 
vydání pan místostarosta Slavotínek, 
proto téma rozpočtu opustím a budu se 
věnovat poplatkům.

Poplatek za odpad je stanoven 
z nákladů předcházejícího roku za 
odvoz a skládkování komunálního 
odpadu. V minulém roce byl 340,- Kč 
na osobu a rok. V letošním roce došlo 
znovu k navýšení poplatku státu za 
ukládání odpadu na skládku o 100 Kč 
na závratných 500 Kč za každou tunu 
uloženého odpadu, k tomu ještě hradí-
me skládkovné a svoz komunálního 
odpadu. Proto jsme museli letos při-
stoupit k mírnému navýšení místního 
poplatku za odvoz a skládkování 
odpadu na 350,- Kč na osobu a rok. 
Znovu bych chtěl zdůraznit důležitou 
skutečnost, která nám pomáhá udržet 
poplatek v rozumné výši, a to, že se 
nám povedlo několikanásobně zvýšit 
množství separovaného odpadu, za 
který město  neplatí za uložení ani 
odvoz na skládku. Toto je hrazeno ze 
systému třídění odpadu Eko-kom, na 
který přispívají výrobci obalů a produ-
centi odpadů. Znamená to tedy, že 
občané, kteří ukládají odpad do nádob 
na separovaný sběr, šetří životní pro-
středí a městu, a tedy nám všem, 
finanční prostředky. Každým rokem se 
nám daří navyšovat počet sběrných 

nádob na separovaný odpad. Někdy 
ovšem bojujeme se svozovou firmou a 
občas, díky neukázněným občanům, 
trošku vázne udržování pořádku v okolí 
sběrných míst. Přesto   bychom chtěli z 
finančních prostředků, které jsme ze 
systému Eko-kom získali, i v letošním 
roce dále rozšiřovat počet  sběrových 
nádob. 

Poplatek za stočné je stanoven z ná-
kladů na provoz kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Ve Velké Bystřici je 

3nyní stočné 13,- Kč/m , což při směr-
3ném čísle 41 m  na osobu a rok zna-

mená poplatek 533,- Kč/osobu. Jen 
pro informaci: stočné v Olomouci se 

3pohybuje přes 30,- Kč/m . Je ovšem 
nutno znovu zdůraznit, že do budoucna 
musíme počítat s nárůstem ceny stočné-
ho, protože legislativní předpisy budou 
mnohem přísnější a provozování kana-
lizace bude nákladnější. Budeme také  
nuceni, i vzhledem ke stavu některých 
stokových sítí, vytvářet fond na jejich 
rekonstrukci. Ještě připomenu, že 
poplatky za stočné i poplatek za odvoz 
a skládkování odpadu musí být uhraze-
ny do 31. 3. 2009. 

Od podzimu 2007 je Městský úřad 
Velká Bystřice - odbor výstavby - kon-
taktním místem projektu CzechPOINT. 
V době, kdy byl tento projekt spuštěn, 
poskytoval CzechPOINT ověřené výpi-
sy z centrálních registrů: z katastru 
nemovitostí, z obchodního rejstříku a 
ze živnostenského rejstříku. V roce 
2008 byl CzechPOINT rozšířen o  

ověřený výpis z trestního rejstříku. 
Nyní od 1. 1. 2009 lze na pracovišti 
CzechPOINT získat výpis z registru 
řidičů, registr účastníků MA ISOH 
(autovraky) a výpis ze seznamu kva-
lifikovaných dodavatelů. Myslím, že 
zvláště o ověřený výpis z bodového 
hodnocení osoby bude velký zájem. 
K vyhotovení výpisu je nutný doklad 
totožnosti nebo plná moc (pokud žádost 
podává zmocnitel – více na www.
czechpoint.cz). Přílohou tohoto vydání 
Bystřických novin je kompletní ceník 
vydaných ověřených výpisů platný od 
1. 1. 2009. Myslím, že projekt 
CzechPOINT je blýskáním na lepší 
časy v dnešní záplavě byrokracie, o 
čemž svědčí i množství přístupů na 
našem kontaktním místě.  

Další novinkou, které si určitě všimli 
především řidiči, je osazení tří nových 
měřičů rychlosti. Měřiče, včetně insta-
lovaných kamer, byly umístěny přede-
vším na místa, na nichž je opakovaně 
porušována rychlost (nová komunikace 
Na Letné, ul. Kollárova, přechod pro 
chodce před DPS Sv. Anny). Věřím, že 
červeně blikající nápis „zpomal“ bude 
na řidiče působit a radary tak přispějí 
ke zklidnění dopravy ve Velké Bystřici. 

V roce 2005 byla založena tradice 
udílení Ceny města Velká Bystřice. 
V roce 2007 hodnotící komise složená 
ze všech zastupitelů města Velká 
Bystřice a držitelů ocenění z minulých 
let rozhodla o tom, že Cenu města 
Velká Bystřice získají ti kandidáti, kteří 
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Prokop Tomek * 13.11.2008
Štěpán Doubrava * 26.10.2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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Tomáš Sandr 20.11. 2008
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Miroslav Knol 10.12. 2008
Marie Záchová 16.12. 2008
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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: 

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel – Lékařská čest
s osobitým humorem pátrá bývalý chirurg po důka-
zech neviny pro obviněného kolegu 

… tajemství

Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

22.únor – vypálení „palírny“

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 23. 
února 2009 v 10,00 hod.  připomenou 64.výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomínají pietním 
položením kytičky k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v 
roce 1945 „palírna“. 
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Vážení spoluobčané,
jsme v poločase volebního období a 

již třetí rok Vás informuji o hospodaření 
města Velká Bystřice. Na úvod krátce 
k hospodaření a finanční situaci v roce 
2008 .  R o zpoče t  n a  t en to  rok  
byl schválen jako vyrovnaný ve výši 
37 410 tis. Kč. Rok 2008 ještě není 
účetně uzavřen, předběžné příjmy činí 
49 990 tis. Kč a výdaje 42 297 tis. Kč., 
přebytek rozpočtu bude asi 4 700 tis. 
Kč. I v tomto roce je opakovaně skuteč-
nost hospodaření města příznivější jako 
schválený rozpočet. Asi jsme při sesta-
vování rozpočtu opatrní nebo třeba 
obezřetní, nechceme plánovat akce, na 
které nebudeme mít finanční krytí. 
Daleko lepší je vědět, že na to máme a 
potom se pustit do díla. Příkladem je 
zahájená rekonstrukce ulice Hliník 
včetně parkoviště u hřbitova. Tuto 
investici pokryjeme z vlastních zdrojů, 
dotace byla zajištěna jen na chodníky a 
rozhodnutí padlo v době, kdy jsme vědě-
li, že to finančně zvládneme.

K ukončenému roku 2008 ještě struč-
ná rekapitulace. Je možné ho považovat 
za dobrý a finančně stabilní. Z hlediska 
investic se dá označit za rok komunikací 
a chodníků. Rovněž v roce 2008 jsme 
mnohdy řešili priority a potřeby města, 
názor nemáme pochopitelně všichni 
stejný, ale podle výsledků si myslím, že 
jsme vždy našli to nejlepší možné řeše-
ní. 

A na úplný závěr chci poděkovat 
všem kolegům, členům rady a zastupi-
telstva za spolupráci a aktivní přístup, 
poděkování patří i zaměstnancům Měst-

ského úřadu. Jejich role není o rozhodo-
vání, ale následná realizace včetně 
velmi náročné administrativy je jejich 
úkol a výsledek dobře odvedené práce.

Rozpočet na rok 2009 jsme začali 
připravovat v říjnu, podkladem byly 
výsledky za leden – říjen 2008. 
Podrobně jsme projednali návrhy roz-
počtů příspěvkových organizací a výda-
jové části městského rozpočtu. Došlo i 
na redukci výdajů a malé metodické 
změny u příspěvkových organizací. 
Největší dilema jsme měli při bilanci 
příjmů. Vzhledem k celkové situaci ve 
státě a tolik komentované krizi jsme 
velice pečlivě zvažovali jednotlivé 
položky daňových příjmů, přemýšleli, 
které daně mohou být ovlivněny celko-
vou stagnací ekonomiky. V příjmech pro 
rok 2009 máme zahrnut předpokládaný 
zůstatek prostředků z roku 2008 ve výši 
5 mil. Kč a investiční dotaci ve výši 
2 254 tis. Kč. Celkové příjmy jsou roz-
počtovány ve výši 44 428 tis. Kč.

Výdaje pro rok 2009 máme ve výši 
40 276 tis. Kč, rozpočet byl schválen 
jako přebytkový, přebytek činí 4 152 tis. 
Kč. Schválený rozpočet pokrývá veške-
ré náklady potřebné na zajištění provozu 
města. V oblasti investic rozpočet 
pokrývá dokončení rekonstrukce Hliník 
– 4 200 tis. Kč, vybudování nové lávky 
přes Lošovský potok ve výši 1 600 tis. 
Kč, podíl na cyklo-stezku Velká 
Bystřice – Hlubočky v částce 1 420 tis. 
Kč, celkové náklady budou 17 400 tis. 
Kč. Z drobných oprav je v rozpočtu 
zahrnuta oprava střechy MZŠ ve výši 
450 tis. Kč a další drobné rekonstrukce 

v celkové částce 880 tis. Kč. Význam-
nou položkou ve schváleném rozpočtu 
jsou náklady na projektovou dokumen-
taci ve výši 1 435 tis. Kč.

V roce 2008 jsme byli úspěšní při 
předkládání projektů, financovaných 
z evropských fondů. Byly schváleny 2 
projekty v předpokládané výši 50 mil. 
Kč. Jedná se o rekonstrukci Zámeckého 
náměstí a vybudování amfiteátru vč. 
rekonstrukce západního křídla zámku. 
Spoluúčast města bude činit 10 071 tis. 
Kč.
Tyto investice a hlavně podíl města 
nejsou zahrnuty ve schváleném roz-
počtu, ale jsme připraveni na bezproblé-
mové zajištění finančního krytí. 
Financování spoluúčasti chceme pokrýt 
z přebytku rozpočtu a dále z příjmů za 
prodej pozemků, které nejsou zahrnuty 
do příjmové části rozpočtu. Pokud nedo-
jde k realizaci prodeje, jsme připraveni 
čerpat úvěr ve výši cca 6 mil. Kč. 
Vzhledem k minimální zadluženosti 
města a významu schválených projektů 
musíme zajistit financování a čerpání 
úvěru v uvedené výši nepovažujeme za 
rizikové.

Zpráva o hospodaření města Velká 
Bystřice je stručným hodnocením plánů 
a představ. Jejich realizace bude velmi 
náročná a úspěšné zvládnutí financování 
považujeme v následujícím období za 
prioritu. Chceme využít možností, které 
se nemusí opakovat a jejich realizací 
přispět k zlepšení života v našem městě. 

Ing. Elefteria Schrottová
členka zastupitelstva města 

a předsedkyně finančního výboru

Hospodaření města Velká Bystřice

budou mít v maximálně dvoukolovém 
systému nadpoloviční počet hlasů. 
Hlavním důvodem je především zacho-
vání výjimečnosti tohoto ocenění. 
Může se tedy klidně stát, že pokud 
nebudou nominováni kandidáti, se 
kterými se ztotožní nadpoloviční počet 
členů komise, nebude Cena města udě-
lena. Vaše návrhy na kandidáty Ceny 
města uvítáme do 28. 2. 2009 na MěÚ 
Velká Bystřice k rukám paní tajemnice 
Jany Drábkové. Celý Statut udílení 
Ceny města Velká Bystřice je přístupný 
na našich webových stránkách. 

V sobotu 17. 1. 2009 se v prostorách 
hotelu Zámek uskutečnil tradiční Měst-
ský ples. Letos byl po hudební stránce 
trošku netradiční. Především proto, že 
hlavní kapelou byl velmi dobře hrající 
Swing band klasik Olomouc. Našlo se 
ovšem dost těch, kteří nejsou příznivci 
swingu a pro něž byl tanec při této 
muzice poněkud náročný. Pro ně byla 
diskotéka v restauraci slabou náplastí. 
Proto pro příští rok budeme pravděpo-
dobně uvažovat o změně hudebního 
scénáře. Mě osobně se ples líbil - sluš-
ná návštěva, bohatá tombola a dopro-

vodný program. Poděkování patří panu 
Petru Jahodovi, řediteli hotelu Zámek, 
všem pořadatelům (hlavně z řad pra-
covníků MěÚ) a sponzorům. 

A na závěr mám téma, které nebylo 
po dva roky pro velmi mírnou zimu 
aktuální, a to příprava ledové plochy 
v areálu SK Na Letné. Jako vždy přišel 
s myšlenkou připravit osvětlené kluziš-
tě zapálený sportovec Ing. Laďa 
Schneider. O pomoc byli požádáni 
místní hasiči pod vedením starosty 
SDH p. Jirky Čepeláka, kteří po něko-
lik dní mezi svátky ráno i večer na 
hřiště stříkali desítky kubíků vody. Po 
obrovském úsilí se nakonec podařilo 
ledovou plochu v obstojné kvalitě při-
pravit a byla po několik dní hojně vyu-

žívána veřejností i školou. Rád bych 
pochválil všechny, kdo se o toto kluziš-
tě zasloužili. Na prvním místě musím 
uvést zejména bystřické hasiče, ale i 
technické služby a sportovce. Jako 
typický příklad ochoty a spolupráce 
poslouží tato příhoda: Házenkářští 
veteráni oslavují 60. narozeniny 
p. Knola, když volá starosta SDH 
p. Čepelák, že hasiči chtějí přijet nastří-
kat hřiště. Veteráni místo oslavy 
nastoupí a zametají hřiště. Následně 
dojedou hasiči a za chvíli přibývá další 
vrstva ledu. Teď už je jen na počasí, 
jestli udělá radost všem malým i vel-
kým bruslařům a dovolí nám letos ještě 
ledovou plochu využívat.

Marek Pazdera

22. ÚNOR – VYPÁLENÍ PALÍRNY
Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu 
si 23. února 2009 v 10.00 hod. připomenou 64.výročí vypálení 
„palírny“ ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobo-
du si tento zásah proti členům velkobystřické skupiny připomí-

nají pietním položením kytičky k pamětní desce umístěné 
v blízkosti, kde stála v roce 1945 „palírna“.  
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Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

22.únor – vypálení „palírny“

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 23. 
února 2009 v 10,00 hod.  připomenou 64.výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomínají pietním 
položením kytičky k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v 
roce 1945 „palírna“. 
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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 8192 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:

VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 2/2009

Informace o poplatcích v roce 2009

Stočné 13,-- Kč/m3 tj. 533,00 Kč/osobu

Odpad 350,00 Kč/osobu

Poplatek za psa 150,00 Kč za jednoho 100,00 - poplatník
220,00 Kč další pes důchodce

150,00 Kč další pes
- poplatník důchodce

Hrobové místo 50,00 Kč jednoduchý hrob 100,00 Kč dvojhrob

Stejně jako v loňském roce lze uhradit poplatky buď 
v hotovosti v pokladně Městského úřadu nebo na bankovní 
účet Města č.ú. 19-1800230319/0800. V případě platby na 
účet, prosím, dodržujte tato pravidla:

Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 
symboly:
Stočné  VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad  VS 1337xxxyy, KS 0308
Popl.za psa  VS 1341xxxyy, KS 0308
kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popis-
né a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte. (př. 
platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 
osoby)
Popl.za hřbitov  VS 3632xxyyzz, KS 0308
Kde dvojčíslí „xx“ značí čtvrt, dvojčíslí „yy“ řadu a dvoj-
číslí „zz“ pořadí hrobu v řadě. (př. platba pod VS 
3632020307 = popl. za hrob v II.čtvrti, v 3. řadě, hrob č. 7). 
V případě, že číslo hrobu neznáte, informujte se na matrice 
městského úřadu  u p. Millé (tel: 585 154 156)

Tabulka vývozů komunálního odpadu v roce 2009

Měsíc v roce Dny v měsíci 

Únor Úterý: 3. 2. 17. 2.

Březen Úterý: 3. 3. 17. 3. 31. 3.

Duben Úterý: 14. 4. 28. 4.

Květen Úterý: 12. 5. 26. 5.

Červen Úterý: 9. 6. 23. 6.

Červenec Úterý: 7. 7. 21. 7.

Srpen Úterý: 4. 8. 18. 8.

Měsíc v roce Dny měsíci 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu: 

Sobota:     14. 3. Sobota:     12. 9. 

Září Úterý: 1. 9. 15. 9. 29. 9.

Říjen Úterý: 13.10. 27.10.

Listopad Úterý: 10.11. 24.11.

Prosinec Úterý: 8.12. 22.12.

0 0 0

Informace z bystřické radnice

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
wÚplný výpis Listu vlastnictví
wZa první stránku 70,00 Kč
wZa každou další i započatou stránku 20,00 Kč

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
wÚplný výpis z obchodního rejstříku
wZa první stránku 70,00 Kč
wZa každou další i započatou stránku 20,00Kč

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU 
wÚplný výpis ze živnostenského rejstříku
wZa první stránku 70,00 Kč
wZa každou další i započatou stránku 20,00 Kč

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ 
wÚplný výpis z Rejstříku trestů 50,00 Kč

VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ 
osoby z Centrálního registru řidičů 
wZa první stránku 50,00 Kč
wZa každou další i započatou stránku 20,00 Kč

REGISTR ÚČASTNÍKŮ MA ISOH („Modul Autovraky 
Informační Systém Odpadového Hospodářství“)
wZa první stránku 100,00 Kč
wZa každou další i započatou stránku 50,00 Kč

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 
z Informačního systému o veřejných zakázkách
wZa první stránku 100,00 Kč
wZa každou další i započatou stránku 50,00 Kč 

PRACOVIŠTĚ CHECH POINTu - kde nás najdete?
Odbor výstavby a TS Městského úřadu Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 79, kancelář dveře č. 2 - přízemí  
p. Janočová Z. 
Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00; 13.00 - 15.30 hod.
Pátek zavřeno (jednání po tel. dohodě) 

Jana Drábková, tajemnice Městského úřadu Velká Bystřice 

Ceník vydaných ověřených výpisů 
platný od 1.1.2009

Daň z příjmu za rok 2008 
Tak jako v loňském roce Finanční úřad Olomouc nabídl službu 
pro poplatníky z Velké Bystřice ve věci klientského přístupu při 
podávání přiznání daně z příjmu za rok 2008. Tiskopisy na podá-
ní přiznání budou k dispozici na městském úřadě od 2. února 
2009. 
Dne 9. března 2009 provedou pracovníci Finančního úřadu 
v Olomouci výběr přiznání včetně možných zodpovězení dotazů 
v době od 08.00 hod – 16.00 hod. ve spolkové místnosti budovy 
radnice – vchod ze Zámeckého náměstí. 

Narození:Narození:

Prokop Tomek * 13.11.2008
Štěpán Doubrava * 26.10.2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Narození:Narození:
Tomáš Sandr 20.11. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Miroslav Knol 10.12. 2008
Marie Záchová 16.12. 2008
Anna Mikulíková 19.  1. 2009

V
V
V

 
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: 

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel – Lékařská čest
s osobitým humorem pátrá bývalý chirurg po důka-
zech neviny pro obviněného kolegu 

… tajemství

Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

22.únor – vypálení „palírny“

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 23. 
února 2009 v 10,00 hod.  připomenou 64.výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomínají pietním 
položením kytičky k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v 
roce 1945 „palírna“. 
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

únor  2009
7. 2.

Hlubočky - Obecní ples
Přáslavice - Hasičský ples
Velká Bystřice - Nutrend Cup

turnaj v házené, muži
- Orelský a farní ples

8. 2.
Velká Bystřice - turnaj v házené 

(st. žáci)
14. 2.

Tršice - Ples TJ
Velký Újezd - Myslivecký ples

17. 2.
Velká Bystřice - Masopustní veselí - DPS

20. 2.
Bystrovany - ples základní a mateřské

školy
Doloplazy - Společenský ples

FC Sokol
Tršice - Hasičský ples - Zákřov
Tršice - Ples Mikroregionu

Bystřička
21. 2.

Daskabát - Král daskabátské 
slivovice

Doloplazy - Vodění medvěda
- Masopust

Velká Bystřice - Den sesterství - Junák
- Hasičský ples
- Zabíjačka a Masopustní

vodění medvěda
- Dětské maškarní 

šibřinky - Sokol
22. 2.

Bystrovany - Dětský karneval
25. 2.

Velká Bystřice - Popeleční středa - mše 
(Římskokatolická farnost)

27. 2. 
Velký Újezd - Ples školy

28. 2.
Hlubočky - Školní ples 

(ZŠ Hlubočky-Ves)
Mrsklesy - 45. Šibřinky
Přáslavice - Masopust
Velká Bystřice - Regi banjo

Hlubočky - Maškarní karneval 
ZŠ Mariánské Údolí

Přáslavice - Šibřinky
Tršice - Vodění medvěda

Město Velká Bystřice , Kulturní středisko a soubor Haná si Vás dovolují pozvat na

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začátek je v 10 hodin na Zámeckém náměstí. Pro malé i velké diváky jsou připraveny doplňkové 
kulturní programy, hry, soutěže, hanácká Zabíjačka. Kromě našich souborů vystoupí i hostující 
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Srdečně zvou pořadatelé

MMAASSOOPPUUSSTT
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Vážení občané a příznivci HASIČŮ,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční

 

HASIČSKÝ   BÁL,  
  který se bude konat 

 v sobotu

 
 21. února 2009 

 na sále Kulturního domu ve Velké Bystřici. 
Začátek od 20 hod., k tanci a poslechu hraje

 hudební formace FONTANA.
Vstupné 50,- Kč

 
Po celý večer zajištěno občerstvení,

bohatá tombola a doprovodný program.
Srdečně  zve SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ BYSTŘICE

Narození:Narození:
Tomáš Sandr 20.11. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Miroslav Knol V10.12. 2008
Marie Záchová V16.12. 2008
Anna Mikulíková V19.  1. 2009
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fantastická dovolená.
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18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
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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: 

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel – Lékařská čest
s osobitým humorem pátrá bývalý chirurg po důka-
zech neviny pro obviněného kolegu 

… tajemství

Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

22.únor – vypálení „palírny“

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 23. 
února 2009 v 10,00 hod.  připomenou 64.výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomínají pietním 
položením kytičky k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v 
roce 1945 „palírna“. 
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Ano přátelé, již posedmé se sjíždí 
hudební skupiny z celého středomo-
ravského regionu k nám do našeho 
městečka, aby zde předvedly co umí a 
pokusily se umístit v divácké anketě 
na prvních třech místech. Ty jim zaru-
čují účinkování i na podzimním 
„velkém“ Bystřickém banju, které je 
tradičním svátkem trampské a country 
písničky, bluegrassu a folku. Jedenáct 
účinkujících v soutěžní části přehlídky 
vybírali pořadatelé ze čtrnácti přihlá-
šených, představujeme vám je v abe-
cedním pořadí. 

Alibaba z Horky n.Moravou již 
Regi několikrát vyhrála a pravidelně 
postupuje – jejich folk mají diváci moc 
rádi. A.M.Úlet z Moravičan je skvělé, 
rovněž folkové trio s hostující Katkou, 
které po zeštíhlení získává jeden 
úspěch za druhým. Neméně známé je 
v Bystřici Domino, protože všichni 
známe bystřičáka Aleše Quacka 
Kubisu a duo manželů Mazalových. 
Premiéru má u nás skupina Goodwill 
ze středně-severní Moravy, která hraje 
moderní bluegrass. Kapela Hot Jazz 
Šůtrs z Přerova je neustále se měnící 
sestava kolem kapelníka Kačera, který 
zůstává věrný trampskému jazzu a 

swingu. Další u 
nás premiérová 
skupina se jmenu-
je Hubertus a je 
z Uničovska - 
h ra j e  coun t ry,  
folk i bluegrass. 
Místní se jistě těší 
na domácí skupi-
n u  J u r á ň o v c ů  
Makytaky, která 
za minulý rok 
u d ě l a l a  v e l k ý  
výkonnostní skok 
a zpívá jak gospe-
ly, tak spirituály a 
d a l š í  ž á n r y.  
Neomluvená Absence má kapelníka 
z Dolan a představuje se jako country-
folkové uskupení s už stabilizovanou 
sestavou. Olomoucko-ostravské koře-
ny přiznává skupina Reserve a hlásí se 
k autorskému folku. Představitelem 
typicky trampské moderní písně je 
přerovská skupina Špunt, u nás již 
mnohokrát vystupující. Zajímavý 
revival Věry Martinové nám předvede 
jesenické country uskupení Wabank, 
které v Bystřici rovněž uslyšíme letos 
poprvé.

Hostem našeho festivalu je i u nás 
velmi úspěšná moravsko-slezská blue-
grassová skupina BG STYL, jejíž 
samostatný, téměř hodinový koncert 
celou přehlídku zakončí.

Pořádající Kulturní středisko i 
Město Velká Bystřice jako tradiční 
patron akce zvou široko-daleko známé 
bystřické obecenstvo k včasnému 
zaujetí míst – ten večer bude určitě 
stát za to!

Jaroslav Jerry Koš

Bystřické REGI-BANJO v sobotu 28. února v 16.00 hodin!

Vážení přátelé,

Tříkrálová sbírka 2009 je již minu-
lostí. Koledníci ve Velké Bystřici 
vybrali 45.024,50 Kč, což je velký 
nárůst oproti loňskému ročníku sbírky, 

kdy se vybralo o necelých sedmnáct 
tisíc korun méně. V tomto roce se do 
projektu zapojilo šest kolednických 
skupinek; také v tomto ohledu jsme 
zaznamenali nárůst (v roce 2008 kole-
dovaly čtyři skupinky).

Získané prostředky se z větší části 
vrátí do míst, kde byly vykoledovány; 
Charita Olomouc tak bude moci 58% 
z celkové částky použít na poskytová-
ní adresné a účinné pomoci. Přidělený 

obnos peněz Charita Olomouc použije 
jako finanční spoluúčast pro projekt 
Zavádění pečovatelské služby na ven-
kov, který je financovaný z prostředků 
EU v rámci Regionálního operačního 
programu. Na římskokatolické faře ve 
Velké Bystřici vzniknou díky projektu 
prostory pro dispečink pečovatelské 
služby. Ta bude mít působnost nejen ve 
Velké Bystřici, ale i v okolí, takže při 
začlenění do struktury stávající charit-

Tříkrálová sbírka 2009 se ve Velké Bystřici povedla
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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: 

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel – Lékařská čest
s osobitým humorem pátrá bývalý chirurg po důka-
zech neviny pro obviněného kolegu 

… tajemství

Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

22.únor – vypálení „palírny“

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 23. 
února 2009 v 10,00 hod.  připomenou 64.výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomínají pietním 
položením kytičky k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v 
roce 1945 „palírna“. 
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Po více jak půlroce intenzivních 
stavebních prací byla dne 15. ledna 
2009  slavnostně otevřena rekonstruo-
vaná budova Domu pokojného stáří 
sv. Anny na Zámeckém náměstí. 
Stavba byla zahájena v červenci 2008 
a jejím výsledkem je 7 nových pokojů 
v novém, 3. nadzemním podlaží, dále 
kompletní zateplení budovy, provede-
ní nové fasády a výměna oken. Byty 
jsou vybaveny speciálními elektricky 
polohovatelnými postelemi. Investice 
byla provedena nákladem 5,9 mil. Kč, 
přičemž 4,473 mil. Kč činila dotace 
Ministerstva práce a sociálních věcí 

Slavnostní otevření rekonstruované budovy DPS sv. Anny
ČR. Budova je plně bezbariérová, 
protože již v roce 2007 byl v rámci  5. 
etapy dobudován lůžkový výtah, spo-
lečně se dvěma novými byty.  

Slavnostního otevření budovy se 
zúčastnili náměstkyně hejtmana Olo-
mouckého kraje Mgr. Yvona Kubjá-
tová a poslanec Ing. Tomáš Kvapil, 
který se také zasloužil o zajištění 
finančních prostředků MPSV ČR na 
celou rekonstrukci. Kapacita domova 
se po rekonstrukci zvýší z 31 na 38 
obyvatel.

Stavbu realizovala firma VAPE 
s.r.o. podle projektu ing. arch. Dana 

Životy, stavební dozor vykonával Ing. 
Jaroslav Mádr, město v technických 
otázkách zastupoval Ing. Filip Štembí-
rek. Všem jmenovaným patří poděko-
vání za práci pro zlepšení životních 
podmínek našich starších spoluobča-
nů.

Celkově byla tedy nedávná stavba 
již 6. etapou postupné rekonstrukce a 
modernizace DPS sv. Anny, která 
započala před 11 lety půdní vestavbou 
jídelny, kuchyně a administrativními 
prostorami domova v budově na 
Týnecké ulici. Následovala přístavba 
výtahu, rehabilitace, centrální koupel-
ny a ordinace v téže budově. Tamtéž se 
následně rekonstruovaly nebytové 
prostory bývalé ordinace na 3 nové 
byty a největším dílem byla 4. etapa, 
v rámci níž se realizovala dostavba 
dvorního traktu- spojovacího koridoru, 
společenského a duchovního zázemí, 
kotelny, prádelny a technicko-
manipulačního zázemí. 

Kamila Šišková
Ivo Slavotínek

Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10
přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku 
(pouze vyučenou)

Kontakt: 585 154 487

ní pečovatelské služby bude Charita 
Olomouc schopna poskytnout pomoc 
pečovatelek na celém území olo-
mouckého regionu. Část prostředků 
z obdrženého podílu bude také určena 
na humanitární, rozvojovou a přímou 
pomoc. 
I touto cestou chceme poděkovat 
všem, kteří nám s přípravou a realizací 
sbírky pomohli; obětovali svůj volný 
čas i pohodlí pro dobrou věc, za což 
jsme velmi vděčni. Zmiňme zde ale-
spoň místní asistentku sbírky paní 
Marii Pleskovou, otce Josefa Opluš-

tila, faráře zdejší římskokatolické 
farnosti, a samozřejmě všechny koled-
níky.  

V celém Olomouckém děkanátu 
(olomoucký region) se vykoledoval 
téměř jeden milion korun (931.670, 50 
Kč).

Součástí Tříkrálové sbírky 2009 byl 
i bohatý doprovodný program; mj. 
proběhly koncerty ve Velké Bystřici a 
Hlubočkách, koledníci se mohou 
zúčastnit výtvarné soutěže s názvem 
„Putování tří králů“. 

Děkujeme Vám za to, že jste i letos 

štědře podpořili projekty, díky nimž 
bude Charita efektivně pomáhat tam, 
kde je to potřeba. 

Bc. Adéla Adámková
koordinátorka pro dobrovolníky

+420 739 249 223 

KPH a kulturní středisko Velká Bystřice zvou na

Pěvecký koncert
neděle 22. února 2009 v 18.00 hodin
salonek hotelu Zámek Velká Bystřice

Účinkují:
sólista Opery Národního divadla v Praze

Roman JANÁL - baryton
a

Karel KOŠÁREK - klavír

Vstupné 40,- Kč, děti zdarma. 
Srdečně zvou pořadatelé

Narození:Narození:

Prokop Tomek * 13.11.2008
Štěpán Doubrava * 26.10.2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Narození:Narození:
Tomáš Sandr 20.11. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Miroslav Knol 10.12. 2008
Marie Záchová 16.12. 2008
Anna Mikulíková 19.  1. 2009
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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: 

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel – Lékařská čest
s osobitým humorem pátrá bývalý chirurg po důka-
zech neviny pro obviněného kolegu 

… tajemství

Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

22.únor – vypálení „palírny“

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 23. 
února 2009 v 10,00 hod.  připomenou 64.výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomínají pietním 
položením kytičky k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v 
roce 1945 „palírna“. 
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6.2. pátek O ZLATÉ RYBCE Produkce: ČR
8.00 hod. Představení pro MŠ  Vstupné Kč 10,-

6.2. pátek KOZÍ PŘÍBĚH - Příběhy staré Prahy Produkce: ČR
18.00 hod. Staré pražské legendy v prvním Vstupné Kč 40,-
81 minut českém 3D animovaném filmu. Přístupný 

13.2. pátek MADAGASKAR Produkce: USA
17.00 hod. Stále spolu. Stále ztraceni.             Vstupné Kč 40,-
19.00 hod. Animovaný film.  Přístupný
90 minut Český dabing!

20.2. pátek KDOPAK BY SE VLKA BÁL? Produkce: ČR
18.00 hod. Konečně film o lásce, který můžete Vstupné Kč 40,-
20.00 hod.  vidět s dětmi.         Přístupný
93 minut

27.2. pátek VY NÁM TAKY, ŠÉFE Produkce: ČR
18.00 hod. Jedeme v tom všichni. Vstupné Kč 40,-
113 minut Komedie.      Přístupný

V BŘEZNU uvidíte: Sněženky a machři, Muzikál ze střední, 
Labyrint lží, Líbáš jako Bůh.

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!
Předprodej je vždy 45 minut před zahájením filmového představení.Po 
celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

Velký Týnec - ÚNOR 2009

HÁZENÁ
zahájení jarní části sezóny 

2008/2009 již v únoru

Upozorňujeme všechny příznivce házené, že jarní část 
sezóny 2008 – 2009 začne již v závěru měsíce února 
následujícími domácími zápasy:

Sobota 21.2.2009:

14.30 hodin – zápas II.ligy staršího dorostu: 
SK Velká Bystřice – STM Olomouc

Neděle 22.2.2009:

13.00 hodin – zápas I.ligy mladšího dorostu: 
SK Velká Bystřice – HCB OKD Karviná

15.00 hodin – zápas II.ligy mužů: 
SK Velká Bystřice – STM Olomouc

Zápasy budou odehrány ve školní hale MZŠ.

Dále připomínáme únorové turnaje v házené:

wSobota 7.2.2009
turnaj v házené mužů „NUTREND CUP 2009“
za účasti 5 družstev, hrajících I. a II.ligu házené
Místo : školní hala MZŠ, trvání od 8 do cca 15 hodin

wNeděle 8.2.2009 – 
turnaj starších žáků
Místo : školní hala MZŠ, trvání od 8 do cca 15 hodin

Výbor oddílu házené

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

Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i 
naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření. 
V srpnu roku 2006 byl v knihovně spuštěn automatizova-
ný výpůjční provoz. Knihy mohou být vyhledávány 
podle nejrůznějších hledisek, pokud si nejme jisti 
názvem nebo autorem. Je možné si knihy rezervovat a 
v případě, že požadovaný titul není v našem fondu, 
zapůjčit jej z jiné knihovny.  

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel – Lékařská čest
s osobitým humorem pátrá bývalý chirurg po důka-
zech neviny pro obviněného kolegu 

… tajemství

Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

0

žaluzie * rolety * sítě
OKNA * DVEŘE * VRATA
... a vše co k nim patří ...

Kollárova 213, Velká Bystřice
(křižovatka Mrsklesy-Hlubočky)

zaměříme - vyrobíme dodáme - vyměníme

mobil : 602 708 360 , 737 183 344
       e-mail : zaluziehajny@seznam.cz

              www.zaluziehajny.cz

Narození:Narození:

Prokop Tomek * 13.11.2008
Štěpán Doubrava * 26.10.2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Narození:Narození:
Tomáš Sandr 20.11. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Miroslav Knol 10.12. 2008
Marie Záchová 16.12. 2008
Anna Mikulíková 19.  1. 2009
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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: 

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel – Lékařská čest
s osobitým humorem pátrá bývalý chirurg po důka-
zech neviny pro obviněného kolegu 

… tajemství

Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

22.únor – vypálení „palírny“

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 23. 
února 2009 v 10,00 hod.  připomenou 64.výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomínají pietním 
položením kytičky k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v 
roce 1945 „palírna“. 
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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. 2. číslo vychází 30.1.2009. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 2/2009

INZERCE
Prodám velký dům 4+1 + dílna se zahrádkou. Uprostřed Velké Bystřice, částečně zrekonstruovaný, možnost přístavby. 
Vhodné pro rodinu s dětmi. Cena 2.900 000,- Kč. K nastěhování kdykoli. Tel.: 732 215 426

w
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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.
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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: 

… z lékařského prostředí

Gilbert Schlogel – Lékařská čest
s osobitým humorem pátrá bývalý chirurg po důka-
zech neviny pro obviněného kolegu 

… tajemství

Kathinka Wantula – Bílý amulet 
pradávná kletba pomocí bílého amuletu působí zkázu 
i v současnosti 

… pro šikovné ruce

Penny Boylan – Malujeme na sklo
materiály, pomůcky, různé techniky, spousta barev-
ných vyobrazení

22.únor – vypálení „palírny“

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 23. 
února 2009 v 10,00 hod.  připomenou 64.výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici. Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomínají pietním 
položením kytičky k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v 
roce 1945 „palírna“. 


