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Scenérie vskutku ladovské
Zima chytla v únoru svůj letošní 

druhý dech a naše ulice znovu přikryla 
bílá peřina. Po několika letech tak má 
zimní období znovu víceméně stan-
dardní charakter, který však přináší 
kromě zimní romantiky také spoustu 
práce s odklízením sněhu. Většinu 
práce na hlavních tazích městem zajistí 
chlapi z Technických služeb, kteří drží 
služby a v případě potřeby nastupují do 
práce i v noci. Velmi milým příkladem 
občanské angažovanosti a sousedské 
výpomoci je však pan Ing. Jan Malý 
z ul. Na Letné, který svým soukromým 
traktorkem odhrnuje veřejná pro-
stranství nejen před svým domem, ale 
také v širším okolí. Za tento pozitivní 
příklad bych mu chtěl vyjádřit velké 
díky! 

Hanácký rok v Bystřici začíná
Postní období před velikonocemi je 

v plném proudu, ale před jeho začátkem 
jsme si podle tradice užili čas bujarého 
veselí zvaného masopust! Letošní 
Bystřický masopust se zabijačkou, 
jehož fotoreportáž najdete na jiném 
místě VBN, však navíc odstartoval 
nový projekt, cyklus zvaný Hanácký 
rok v Bystřici. Co to je? V Bystřici 
máme napříč rokem řadu zajímavých 
akcí, jejichž leitmotivem je obnova, 
udržení lidových tradic. Letos jsme si 

řekli, že by bylo dobré nějak je propojit 
a tak vznikl nápad vyzkoušet si nový 
model, nové rozkročené pojetí jubilej-
ního 20. ročníku Lidového roku, který 
připravujeme na rok 2010 - tedy pod 
jednou střechou propagace (PR) zkoor-
dinovat všechny ty zaběhlé, ale i nové 
akce a nabídnout jejich návštěvníkům 
průřez skutečným rokem na hanáckém 
venkově. Tak tedy sledujte na plaká-
tech, letácích, bannerech a webových 
stránkách, co nás bude postupně 
v celém letošním roce čekat: 
http://hanackyrok.velkabystrice.cz. 

Myslím, že je to důstojná a bohatá 
náhrada za odložený festival Lidový 
rok, jehož jubilejní 20. ročník se usku-
teční v září 2010 na zbrusu novém 
Zámeckém náměstí a amfiteátru.

Další investiční akce tohoto roku: 
opěrná zeď na Křížkovského ulici
Z Ministerstva financí jsme v polo-

vině února obdrželi přípis, který 
potvrdil, že ve státním rozpočtu České 
republiky máme letos vyčleněno 1,5 
mil. Kč. Účelem použití těchto pro-
středků je rekonstrukce části opěrné zdi 
na Křížkovského ulici. Kdo tudy chodí, 
nemohl si v posledních letech nevšim-
nout nebezpečně vyhlížejících puklin a 
vyboulenin, které svědčí o postupné 
ztrátě hlavní funkce zdi: opěry svahu a 
na něm ležících domů v horním patře 
ul. Křížkovského. Za tuto částku samo-
zřejmě neopravíme celou zeď, ale její 
první část od schodů pod orlovnou 

směrem nahoru ke kostelu. Archi-
tektonický návrh a vlastní projekt nové 
opěrné zdi připraví znovu autorská 
dvojice ing. arch. Michal Sborwitz 
(architekt) a Ing. Pavel Klásek (projek-
tant), autoři budoucího nového Zámec-
kého náměstí. Nová zeď bude respekto-
vat rysy té současné, původní: tedy 
kamenné obložení, použití břidlice 
z nedalekých lomů začátku Nízkého 
Jeseníku a zámečnické doplňky v ko-
vářské černi. Peníze ze státního roz-
počtu pro Velkou Bystřici zajistil opět 
pan poslanec Tomáš Kvapil, který na 
nás myslel již poněkolikáté. Proto 
v těchto dnech na něj prosím zase pro 
změnu mysleme my. Ve dnech, kdy 
svádí nejtěžší zápas svého života…

Budoucnost objektu železniční 
zastávky na horním konci

Již několik let vede město Velká 
Bystřice jednání s Českými drahami o 
správě a dalším využití objektu čekárny 
a výdejny jízdenek na železniční za-
stávce na horním konci. O co v případě 
budovy jde? Jedná se o jeden z typic-
kých příkladů zamotaných majetko-
právních vztahů: objekt – zděná budova 
čekárny a výdejny jízdenek – je majet-
kem města Velká Bystřice, zatímco 
pozemky pod budovou a kolem ní jsou 
majetkem původně Českých drah, nyní 
Správy železniční dopravní cesty. 
Protože objekt vždy sloužil výhradně 
Českým drahám, město jej v minulosti 
opakovaně nabídlo drahám k odkoupe-
ní i za symbolickou cenu, tedy přede-
vším proto, aby se o něj staral ten, kdo 
jej užívá. To dráhy odmítly a v poslední 
době dokonce začaly omezovat či úplně 
rušit výdej jízdenek. Protože objekt 
zastávky pustne a pro město je neudrži-
telné donekonečna opravovat projevy 
vandalismu, začali jsme iniciovat i jiná 
řešení jeho dalšího využití: např. proná-
jem či prodej. Protože pokud bude 
někdo v objektu každý den provozovat 
nějakou činnost, živnost, vandalismus 
vytlačí. Samozřejmě, že taková trans-
akce by byla podmíněna vyřešením 
krytého čekání cestujících na vlak a 
nějaké formy zajištění prodeje jízde-

 
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

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. 

Ahoj Bu-bu,

 

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10
přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku 
(pouze vyučenou)

Kontakt: 585 154 487
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nek, nejlépe pásmových- jako na MHD. 
O dalším vývoji a osudu objektu 
zastávky vás budeme informovat. 

Březnový úvodník skončím, jak 
jsem začal: poděkováním. Protože 
České dráhy s ukončením osobního 
prodeje jízdenek na zastávce tuto také 
uzavřely, zamkly, začali se na nás 
v průběhu zimy obracet občané 
s žádostmi, jestli nemůžeme zajistit 
otevírání čekárny pro prokřehlé cestují-
cí, kteří čekají na vlak. Po několika 
jednáních nám nakonec dráhy vyšly 
vstříc a zapůjčily nám klíče od naší 
zastávky . Nic by z toho však nebylo, 
kdyby naše prosby nevyslyšel jeden 

J

obětavý a vždy přívětivý občan - pan 
Jaromír Klenovský. On se stal klíční-
kem, který ráno odemkne a večer 
zamkne zastávku. Doufám, že jen do 

března, kdy České dráhy zvažují znovu 
obnovit osobní prodej jízdních dokladů. 
Pane Klenovský- upřímné díky! 

Ivo Slavotínek

„Až tady nebudu, žít bude dál,
co jsem kdy s láskou druhým tu dal …“

- Jsou dny v životě, na které se nezapomíná -

Dne 23. ledna 2009 jsme vzpomněli
STÉ VÝROČÍ narození

FRANTIŠKA  HEJLA  MRAČOVSKÉHO
genealoga, ornitologa a ochranáře přírody

Jeho práci, úspěchy a nadšení pro ornitologii oce-
nili mnohokrát členové MOS i jiných spolků, jichž 
byl členem a pro které s láskou a obětavě 
pracoval celý život.

Rodina děkuje všem, kdo stále vzpomíná s námi – kdo jste si ho vážili a na 
něj a na jeho přínosnou práci nezapomněli, můžete si o něm přečíst 
podrobný článek na www.sigut.cz.

Termín splatnosti poplatků pro rok 2009 
se blíží; 31.03.2009. 

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)

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

14.03.2009 na parkovišti u zámeckých sklepů od 07:30 
hod. do 11:30 hod.
Občané, mimo podnikatele, mají možnost zbavit 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, autobaterie, 
zářivky, znečištěné lahve a sklo od chemikálií, zbytky pří-
pravků na hubení škůdců a postřiky, staré léky, vyjeté moto-
rové oleje, mořidla a rozpouštědla, hadry znečištěné barva-
mi, 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 asistence  
zaměstnanců technických služeb.

Informace z bystřické radnice

P o z v á n í 
na 18. veřejné zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, které se koná 
16. března 2009 v 18.00 hod. v Hotelu Zámek ve Velké Bystřici. 

PROGRAM: Rozpočtová opatření 
Majetkové záležitosti
Schválení odměn neuvolněným členům ZM 
Různé

Širokou veřejnost zve Ing. Marek PAZDERA, starosta města

Daň z příjmu za rok 2008 

Tak jako v loňském roce 
Finanční úřad Olomouc nabídl 
službu pro poplatníky z Velké 
Bystřice ve věci klientského přístu-
pu při podávání přiznání daně 
z příjmu za rok 2008. Tiskopisy na 
podání 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. 

Inzerát:  

Kontakt: 585 154 487

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, Týnecká 10

přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku (pouze vyučenou). 
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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 3/2009

Kulturní středisko Velká Bystřice
zve na

operetní zábavný pořad
neděle 15. března 2009 v 15.00 hodin 

salonek hotelu Zámek ve Velké Bystřici

Účinkují:
sólisté operety Moravskoslezského  národního divadla 
v Ostravě
Jana Hoštáková, Eva Zbrožková
Jan Drahovzal, Václav Morys,
Petr Miller a sólista opery 
Slezského divadla v Opavě Petr Murcek

V pořadu zazní ukázky z operet Polská krev, Vinobraní, 
Čardášová princezna, Hraběnka Marica,Krásná Helena, 
Orfeus v podsvětí, Cikánský baron, Veselá vdova, Tulák,

Netopýr, Paganini, Země úsměvů…

Tančí: Zuzana Rausová nebo Dája Roncová

Doprovázejí: členové orchestru pod vedením dirigentů

 

Josefa Kostřiby nebo Nenka Slavova

Průvodní slovo: 
sólista činohry Slezského divadla v Opavě

František Štěpán a Alena Bartlová

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

 

Narození:Narození:
Jakub Konečný 24.12. 2008
Nikola Korandová 24.12. 2008
Daniela Pazderová 2.  2. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika Kulturní středisko Velká Bystřice 
zve na hudebně zábavný pořad

Písničky zpod taláru
Účinkuje

    „zpívající
             právník“

JUDr. IVO JAHELKA
sobota 7. března 2009 v 17.00 h.

kongresový sál hotelu Zámek 

ve Velké Bystřici

Autorský pořad je tematicky zaměřený na soudní přípa-
dy a právní problematiku podávanou zábavnou formou. 
Je složený z mluveného slova a písniček (Balada o útěku 
z Černošic přes Seychely do Johanesburgu a dále… 
(pracovní název „Domovní prohlídka“), Lečo, Balada o 
gatích od Versáče, Cikánská balada, Balada o pozitivním 
dopadu školení z bezpečnosti práce, Odložený zajíc, 
balada o tetovaném Franckovi, Soudka, Balada o zahrad-
ním pychu, Nebytové prostory, Balada o neoprávněném 
obsazení psí boudy (pracovní název „Bouda psí“,) 
Balada aprílová …) 

 Vstupné 80,- Kč,-       Srdečně zvou pořadatelé.

 

P O Z V Á N K A
Oddíl házené SK Velká Bystřice

si dovoluje pozvat všechny občany našeho města na

IX.  JOSEFOVSKÉ  ŠIBŘINKY
které proběhnou v sále Kulturního domu Nadační 

v sobotu dne 21. března 2009
K tanci a poslechu hraje hudební skupina 

BALIN BAND Luboše Juny

Začátek ve 20.00 hodin           Vstupné 60,- Kč, Masky 30,- Kč

*Bohatý výběr jídel a nápojů * Vložené sportovní soutěže * 
*Dobrá zábava zajištěna* Masky vítány*
*Podmínkou účasti je slušný a čistý oděv* 

K hojné účasti na akci zvou pořadatelé

 
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

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. 

Ahoj Bu-bu,

 

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10
přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku 
(pouze vyučenou)

Kontakt: 585 154 487



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

Tove Jansson – Tatínek a moře 
Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali 

Janu Neckařovou

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovnì.
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Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009

1. 3.
Doloplazy - Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice - Turnaj v házené (st. žáci)

13. 3.
Velká Bystřice - Turnaj mikroregionu ve stolním

tenise
14. 3.

Doloplazy - Hasičský ples
Přáslavice - Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice - Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy - Večer s Country
Velká Bystřice - Josefovská zábava – Šibřinky

26. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční jarmark (škola) 

- Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát - Setkání seniorů
27.-28. 3.

Přáslavice - Výstava OÚ + p. Doležel
28. 3.

Tršice - Vítání jara
29. 3.

Velká Bystřice - Smrtná neděle - mše 
(Římskokatolická farnost)

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

 

             PRODEJNÍ  VÝSTAVKU  
 

             2. a 3. dubna 2009  
             8.00 – 17.00 hodin  

 V
 
přízemí radnice (naproti pošty). Výbor ZO SPCCH

 

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

… detektivní

Elizabeth Lowell – Safírová kletba
Kate pátrá po ztracených safírech i svém bratrovi, 
který je z jejich krádeže obviněn 

… tajemství

Alec Palmer – Démoni pralesa 
do Konga se vydávají expedice prozkoumat podivný 
přírodní jev; ne všechny však mají dobré úmysly 

… pro děti

Olga Černá – Poklad starého brouka
Julča se u tety na prázdninách nudí, ale potom potká 
v lese zvířecí kamarády…

0

Sportovní úspěchy žáků
Dne 3. 2. 2009 získalo družstvo star-

ších žáků ve složení Tomáš Pupík, 
Zdeněk Zich, Daniel Dambor, Štefan 
Dunaj, Petr Polách, Daniel Grmo-
lenský, Erik Atyafi, Michal Surma, 
Jaroslav Gottwald, David Novotný, 
Dominik Novotný 1. místo v republiko-
vém  kole této soutěže a postoupili do 
celorepublikového finále Poháru AŠSK 
v házené hochů ZŠ. Do finále se hoši 
probojovali přes okresní, krajské a 
republikové kolo. Vždy se umístili na 1. 
místě. Podle slov trenéra, pana Milána 
Kufrika, chlapci předvedli vynikající 
výkon a ukázali se jako výborný tým.

Ve dnech 6. - 8. února 2009 se 
uskutečnil v Zubří turnaj v miniházené 4 
+ 1 pod názvem WINTER MINI-ZUBŘÍ 
2009. Na turnaji hrálo celkem 24 druž-
stev rozdělených do čtyř skupin. Ročník 
99 obsadil celkově 16. místo, ročník 98 
ve složení Matěj Tesařík, Michal Červin-

stupni). Samé jedničky si domů odneslo 
107 žáků prvního stupně a 16 žáků dru-
hého stupně. První pololetí se nevydařilo 
pěti žákům (jednomu na prvním stupni a 
čtyřem na stupni druhém), kteří nepro-
spěli, ale jak jsem zmínila výše, není nic 
ztraceno.

Jako na každé škole se i u nás objevily  
nějaké kázeňské problémy. 
Na konci prvního pololetí byl udělen 
druhý stupeň z chování pěti žákům dru-
hého stupně a jedna žákyně byla ohod-
nocena třetím stupněm z chování.

Naštěstí daleko více žáků jsme mohli 
chválit. Třídní učitelé pochválili 211 dětí 
a 4 chlapci dokonce dostali pochvalu 
ředitelky školy.

Teď máme za sebou pololetní i jarní 
prázdniny. Věříme, že během nich 
nabrali všichni žáci sílu a chuť do druhé-
ho pololetí a bude se jim dařit lépe než v 
tom  prvním.

Gabriela Šišková

ka, Norbert Menšík, Dominik Šiška, 
Ondřej Majer, Albert Pazdera, Matěj 
Nový, Jan Sečka a Jiří Loubal obsadil 
celkově 2. místo. Dosažené výsledky, ale 
především herní projev, je o to cennější, 
že na turnaji hrála družstva z celé České 
republiky.

Všem týmům blahopřejeme a děkuje-
me za vzornou reprezentaci školy i bys-
třické házené.

J. Štěpánová

První pololetí uběhlo jako  voda
Ani jsme se nenadáli a je za námi 

první pololetí školního roku 2008/2009. 
Pro některé z letošních 364 žáků bylo 
více a pro druhé méně úspěšné. Nikdo 
však nevěsí hlavu, vždyť je před námi 
celé druhé pololetí a spousta možností 
všechno napravit. A jaké vysvědčení si  
ve čtvrtek 29. 1. 2009 odnesli naši žáci?

Celkem 215 žáků prospělo s vyzna-
menáním (154 na 1. stupni a 61 na 2. 

Masarykova základní škola

 
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

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. 

Ahoj Bu-bu,

 

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10
přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku 
(pouze vyučenou)

Kontakt: 585 154 487
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JILEMNICKÉ 
BOBOVÁNÍ

Po loňském velkém úspěchu T. J. 
Sokol Velká Bystřice opět uspořádala 
o jarních prázdninách pobyt dětí 
v podkrkonošské Jilemnici. Tato akce 
byla určena hlavně těm dětem, které 
nelyžují, aby si také užily zimních 
radovánek na horách. 

Do našich nejvyšších hor se letos 
vypravilo 26 dětí a 3 členové dospělé-
ho doprovodu. Při odjezdu z železnič-
ní zastávky jsme s boby v ruce působili 

zřejmě trochu nepatřičně, protože 
široko daleko nebyla ani sněhová 
vločka. Naštěstí předpověď počasí i 
sněhové zpravodajství z hor bylo 
velmi příznivé, takže už cestou vlakem 
jsme registrovali zasněženou krajinu. 
A hlavně s přibývající nadmořskou 
výškou sněhu přibývalo. Naše cestová-
ní bylo mírně zpestřeno nečekanou 
výlukou na trati, ale přesun do autobu-
su jsme zvládli hladce a rychle i přes-
to, že jsme měli ve skupině mnohem 
více malých dětí než loni.

Ubytování jsme měli opět zajištěno 

v sokolské ubytovně, která je téměř 
luxusní - čtyřlůžkové pokoje s vlastní 
sprchou i sociálním zařízením. Ovšem 
asi nejvíce jsme se těšili na stravování 
ve školní jídelně, které nás loni v dob-
rém slova smyslu úplně šokovalo. 
Snídaně formou bohatého švédského 
stolu, na oběd výběr ze 3 velice chut-
ných jídel i vynikající večeře. K tomu 
všemu různé zeleninové saláty dle 
chuti, kompoty, moučníky atd. 

Po 2 letech, kdy bylo sněhu 
poskrovnu, byla opět na jilemnickém 
náměstí vytvořena veliká sněhová so-

MASOPUSTMASOPUST Velká Bystřice 
sobota 21. 2. 2009

Velká Bystřice 
sobota 21. 2. 2009

 
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

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. 

Ahoj Bu-bu,

 

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10
přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku 
(pouze vyučenou)

Kontakt: 585 154 487
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Konečné pořadí v turnaji: 

1. HC Přerov A 
(účastník I.ligy házené)

2. SK Velká Bystřice 
(2. liga Severní Morava) 

3. TJ Uničov 
(2. liga Severní Morava)

4. SK Kuřim 
(2. liga Jižní Morava) 

5. HC Přerov B 
(Středomoravská liga) 

Výsledky domácího družstva 
Velké Bystřice:

Velká Bystřice – Přerov B 15 : 10
Branky V.B.: Barvíř J.(3), Pataj J.(2), 
Strádal J.(2), Wolf M.(2), Pörsök P. 
(2), Serbus L.(1), Dostál O.(1), 
Juračka R.(1), Tomášek D.(1).

Velká Bystřice – Přerov A  5 : 10
Branky V.B.: Pörsök P.(2), Strádal J. 
(1), Wolf M.(1), Juračka R.(1).

Velká Bystřice – Uničov 15 : 12
Branky V.B.: Pataj J.(6), Jakl L.(4), 
Strádal J.(2), Dostál O.(1), Pörsök P. 
(1), Barvíř J.(1).

Velká Bystřice – Kuřim 14 :  9
Branky V.B.:  Pataj J.(4), Jakl L.(3), 
Dostál O.(3), Pörsök P.(1), Serbus L. 
(1), Wolf M.(1), Tomášek D.(1).

Zpestřením turnaje byla i ochutnávka 
nápojů a dalších výrobků firmy 
NUTREND D.S., a.s., která je zná-
mým evropským výrobcem doplňků 
výživy pro sport a aktivní životní styl.
Výbor oddílu házené SK Velká 
Bystřice by chtěl závěrem poděkovat 
zejména sponzorovi turnaje firmě 
NUTREND D.S., a.s. (reprezentované 
na turnaji členem představenstva a.s. 
panem Pavlem Zedníkem), dále všem 
pořadatelům, rozhodčím, fanouškům a 
hráčům všech zúčastněných družstev 
za předvedené výkony.

SK Velká Bystřice, 
výbor oddílu házené

– 8 bodů 

– 6 bodů 

– 2 body

– 2 body

– 2 body

Poznámky:

Zápasy mladších a starších dorostenců a mužů podléhají hlášenkovému systému, jejich
začátek bude upřesněn prostřednictvím plakátů, popř. relace v Městském rozhlase.
Předpokládané začátky utkání:
st.dorost II. liga - sobota ve 14,30 hodin
ml.dorost I.liga - neděle ve 13,00 hodin,  muži II.liga - neděle ve 14,45 hodin

Den Kategorie Čas Soupeři

So 7.3.2009 st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Legata Hustopeče

Ne 8.3.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - SHC Maloměřice
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - TJ Holešov

So 14.3.2009 st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - DTJ Polanka

Ne 15.3.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol N.Veselí
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - DTJ Polanka

So 4.4.2009 ml.žáci 12,30 SK Velká Bystřice - Sokol II Prostějov
st.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - Sokol II Prostějov

st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol II Prostějov

Ne 5.4.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol II Prostějov
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol II Prostějov B

So 25.4.2009 mini A+B 9,00 turnaj
ml.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - STM Olomouc

st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - KH Zbrojovka Vsetín

Ne 26.4.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - HK Královo Pole
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - KH Zbrojovka Vsetín

So 2.5.2009 ml.žáci B 9,00 SK Velká Bystřice B, Uničov A, Senice

So 9.5.2009 ml.žáci 12,30 SK Velká Bystřice - Litovel
st.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - Bystřice p.H.

st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - TJ Rožnov

Ne 10.5.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - KH Kopřivnice
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - TJ Lesana Zubří

So 23.5.2009 ml.žáci B 9,00 SK Velká Bystřice B, Uničov A, Senice

So 30.5.2009 st.žáci 9,00 SK Velká Bystřice - Droždín
mini 4 + 1 10,00 turnaj

So 6.6.2009 ml.žáci 10,00 SK Velká Bystřice - Město Libavá

So 13.6.2009 mini 4 + 1 9,00 turnaj
ml.žáci 12,00 SK Velká Bystřice - Zlín

Rozpis domácích utkání družstev oddílu házené SK Velká Bystřice
HÁZENÁ - JARO 2009

V sobotu 7. února 2009 proběhl ve 
školní hale Masarykovy ZŠ ve Velké 
Bystřici již VIII.ročník turnaje v házené 
mužů pod názvem NUTREND CUP 
2009, jehož hlavním sponzorem byla 
olomoucká firma NUTREND D.S., a.s. 

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, 
vesměs účastníci 1.a 2.ligy házené. 
Turnaj měl velmi slušnou sportovní 
úroveň a byl určitě dobrou přípravou 
na jarní část soutěžního ročníku 
2008 – 2009 pro všechna zúčastněná 
družstva.

NUTREND CUP 2009 - TURNAJ V HÁZENÉ MUŽŮ

cha zdejšího vládce hor - Krakonoše. 
Působila opravdu impozantně, i když 
nedávná obleva napáchala menší vady 
na kráse. Nezapomněli jsme také 
navštívit místní Krkonošské muzeum, 
kde stejně jako loni na děti nejvíce 
zapůsobil technický unikát - mecha-
nický betlém.

Letos jsme si radovánek na sněhu 
užili opravdu do sytosti. Už jen tím, že 
jsme se nemuseli za sněhem (technic-
kým) vypravovat na vzdálenou sjez-
dovku, ale využívali jsme ideální 
kopec v blízkosti naší ubytovny. 

Aby náš pobyt nebyl zaměřen příliš 
jednostranně, měli jsme pro volné 
chvíle po večeři připraveny pro děti 
kvízy, testy, křížovky a hádanky s po-
hádkovou tématikou, kdy se hodnotily 
nejen správné odpovědi, ale také rych-
lost odevzdání. Vhod přišla také 
spousta omalovánek co jsme si přivez-
li s sebou. Bodovala se také každoden-
ně čistota a úklid pokojů. Samozřejmě, 
že starší pomáhali mladším dětem. Na 
závěr pobytu byly všechny soutěže 
vyhodnoceny a vítězové obdrželi slad-
kosti a drobné dárky. Sladkou odměnu 

nakonec dostali všichni účastníci. Plá-
novali jsme také pronájem tělocvičny 
v sokolovně, ale ta je zde téměř 100% 
vytížená, takže nebylo možné najít i 
jen malou skulinku v rozvrhu. Toto 
jsme považovali spíše za náhradní va-
riantu pokud by nebyl sníh, ale naště-
stí ho bylo všude kolem dosti a to bylo 
přece to hlavní, kvůli čemu jsme sem 
vlastně jeli. A podle nadšených ohlasů 
dětí i jejich rodičů to vypadá, že se do 
Jilemnice zřejmě vypravíme i za rok…

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

 
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

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. 

Ahoj Bu-bu,

 

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10
přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku 
(pouze vyučenou)

Kontakt: 585 154 487
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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

Ve dnech 24. 1. – 25. 1. 2009 se konal v hale MZŠ ve 
Velké Bystřici již tradiční turnaj mladšího dorostu 
v  házené „LO HANÁ CUP 2009“, v němž naši hráči změři-
li síly s dalšími pěti velmi kvalitními družstvy. Pozvání na 
turnaj přijala mužstva KH Kopřivnice, Cement Hranice, 
Lokomotiva Plzeň, HBC Jičín a polské družstvo 
Zawadzkie. 

Hráči SK Velká Bystřice odehráli se soupeři vyrovnané 
partie, většina zápasů měla podobný průběh. Téměř celé 
utkání jsme byli pro ostatní silným soupeřem, problémy 
nám činily závěry utkání, ve kterých jsme začali hromadit 
technické chyby a ztráceli míče a díky tomu jsme dovolili 
soupeři rozhodnout utkání v jejich prospěch. V utkání proti 
Plzni se navíc zranil Michal Zeman, který patřil mezi opory 
týmu. Výraznými postavami družstva Velké Bystřice byli 
Petr Polách a Tomáš Pupík, kteří svou bojovností a velmi 
disciplinovaným přístupem ke každému utkání přispěli ke 
kvalitnímu výkonu našeho týmu.  

Výsledky domácího družstva Velké Bystřice:
SK Velká Bystřice – Zawadzkie   20 : 17
SK Velká Bystřice – Plzeň          17 : 21
SK Velká Bystřice – Jičín           17 : 23
SK Velká Bystřice – Hranice        21 : 21
SK Velká Bystřice – Kopřivnice   14 : 20

Konečné pořadí v turnaji:
1. HBC Jičín
2. Lokomotiva Plzeň
3. KH Kopřivnice
4. SK Velká Bystřice
5. Zawadzkie
6. Cement Hranice

Vzhledem k většímu počtu utkání mohli být do hry zapo-
jeni všichni hráči, což velmi přispělo ke kvalitě  závěrečné 
fáze přípravy před nastávající sezónou. Vítězem turnaje se 
stalo družstvo HBC Jičín bez ztráty jediného bodu. 

Nejlepším střelcem byl s 30-ti vstřelenými brankami 
Petr Touš z týmu Lokomotiva Plzeň a nejlepším brankářem 
byl vyhlášen polský hráč Piotr Suchs. Turnaj fungoval jak 
po sportovní, tak po organizační stránce naprosto bez pro-
blémů, za což patří poděkování všem, kteří se na fungování 
a průběhu podíleli.

SK Velká Bystřice
Výbor oddílu házené

LO HANÁ CUP 2009 – turnaj v házené mladšího dorostu

 
6.3. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY II. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,-

6.3. pátek SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH   
18.00 hod. Zimní nostalgická komedie v tom Produkce: ČR
20.00 hod. nejlepším slova smyslu. Vstupné Kč 50,-
104 minut    Přístupný 

13.3. pátek MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: Produkce: USA
18.00 hod. MATURITNÍ ROČNÍK Vstupné Kč 50,-
112 minut Skvělá muzika, úžasná taneční čísla. Přístupný

Báječná podívaná s elektrizující Český dabing
energií.

20.3. pátek LABYRINT LŽÍ Produkce: USA
18.00 hod. Špionážní thriller v režii Ridleyho Vstupné Kč 50,-

Scotta. Titulky!
129 minut Přístupný od 12 let

27.3. pátek LÍBÁŠ JAKO BŮH Produkce: ČR
17.00 hod! Nová komedie od Marie Poledňákové. Vstupné Kč 50,-
19.00 hod! O.Kaiser, J.Bartoška, E.Holubová, Přístupný
21.00 hod! K.Magálová, M.Issová, R.Vojtek…
112 minut

V DUBNU uvidíte: Podivuhodný případ B.Buttona, Ocas ještěrky, 
Austrálie, Lovecká sezóna 2.
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 - BŘEZEN 2009

 
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

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. 

Ahoj Bu-bu,

 

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10
přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku 
(pouze vyučenou)

Kontakt: 585 154 487
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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. 3. číslo vychází 27.2.2009. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.
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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

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. 

Ahoj Bu-bu,

 

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička

březen  2009
1. 3.

Doloplazy -Dětský maškarní 
karneval

-Mrsklesy
45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice -Turnaj v házené 

(st. žáci)
13. 3.

Velká Bystřice -Turnaj mikroregionu 
ve stolním tenise

14. 3.
Doloplazy -Hasičský ples
Přáslavice -Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice -Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy -Večer s Country
Velká Bystřice -Josefovská zábava 

– Šibřinky
26. 3.

Velká Bystřice -Velikonoční jarmark
(škola) 

-Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát -Setkání seniorů
  27.-28. 3.
Přáslavice -Výstava OÚ + p. Doležel

28. 3.
Tršice -Vítání jara

29. 3.
Velká Bystřice -Smrtná neděle - mše 

(Římskokatolická 
farnost)

Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice, Týnecká 10
přijme na nepravidelnou výpomoc 

uklízečku a kuchařku 
(pouze vyučenou)

Kontakt: 585 154 487


