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Vážení spoluobčané,

když jsem se teď podíval, o čem 
jsem psal v dubnu v minulých letech, 
většinou jsem dubnový úvodník začínal 
konstatováním, že nám začíná jaro, ale 
zima ještě vystrkuje svoje drápky a 
následně jsem předkládal důkazy 
o tom, že jsme v zimě nespali a oko-
mentoval jsem připravované investiční 
akce. Letos se také budu tedy držet 
tradice, ale začít musím Cenou města 
na rok 2009.

Letos už popáté byla široká bystřic-
ká veřejnost vyzvána k předkládání 
konkrétních návrhů kandidátů na uděle-
ní Ceny města na rok 2009. V letoš-
ním roce se sešlo 12 nominací. 
Hodnotící komise byla jako každoročně 
složena ze zastupitelů města a předcho-
zích držitelů Ceny města a opět měla 
nelehký úkol. Ve Statutu Ceny města 
Velká Bystřice je uvedena základní 
podmínka – a to, že budou každoročně 
uděleny maximálně tři Ceny města 
z důvodu zachování výjimečnosti toho-
to ocenění. Ale tentokrát budou oceněni 
pouze dva pánové, kteří se během 
svého života významně podíleli na dění 
ve Velké Bystřici, a to Ing. Miroslav 
Hořínek a Ing. Arch. Jan Navrátil.

Pan Ing. Miroslav Hořínek obdrží 
Cenu města za společenskou angažova-
nost a za rozvoj kultury a sportu ve 
Velké Bystřici. Neboť byl dlouholetým 
aktivním členem ochotníků a také zapá-
leným sportovcem. Jeho aktivity se 
ovšem dotýkaly celé řady dalších spol-
ků a organizací a pokud mu síly stačí, 
tak - i s pomocí manželky Evy - pomá-
há dodnes. Pan Ing. Arch. Navrátil 
obdrží Cenu města za dlouholetý podíl 
na formování vzhledu Velké Bystřice. 
Stačí jen připomenout, že v 80. a 90. 
letech minulého století se pan architekt 
významně zasloužil o záchranu zámku, 
neboť byl (ale to jistě všichni ví) hlav-
ním projektantem rekonstrukce. V sou-
časné době již několik let předsedá 
stavební komisi. Pan architekt Navrátil 

také stál u zrodu projektů připravované 
rekonstrukce západního křídla zámku, 
výstavby amfiteátru a rekonstrukce  
náměstí. Doufám, že si laureáti i se 
svými blízkými slavnostní ceremoniál, 
který se uskuteční 18. dubna 2009, 
zaslouženě užijí. Již nyní jim blahopře-
jeme. 

Nyní se již dostávám k investičním 
akcím, které v letošním roce budeme 
provádět. Největší investicí bude 
Rekonstrukce Zámeckého náměstí a 
revitalizace zámeckého parku, při 
jejíž realizaci bude zásadně přebudován 
prostor Zámeckého náměstí a nově 
bude revitalizován a zpřístupněn park 
kolem mateřské školy. Na tuto akci se 
nám podařilo zajistit podporu z Regi-
onálního operačního programu (ROP) 
ve výši 28,744 mil. Kč, realizace stavby 
bude zahájená v měsíci dubnu 2009 a 
stavební práce budou ukončeny do 
konce roku. Při výběrovém řízení se 
pravděpodobně projevil vliv hospodář-
ské krize a zcela určitě i prestiž zakáz-
ky - vítězná nabídka byla totiž výrazně 
nižší než předpokládaný rozpočet od 
projektanta. Nabídková cena vítězného 
uchazeče byla 29,7 mil. a položkový 
rozpočet 38,2 mil. Kč. 

Na tento projekt navazuje investiční 
akce Amfiteátr a západní křídlo zám-
ku, na niž se také podařilo zajistit pod-
poru z prostředků ROP (dotace ve výši 
11,185 mil. Kč). Na tuto akci se v sou-
časné době dokončuje dokumentace 
pro výběrové řízení, se zahájením prací 
počítáme v druhé polovině roku 2009 a  
ukončení bude nejpozději v květnu 
2010, aby byl čas připravit jubilejní 
XX. ročník Lidového roku. V západním 
křídle zámku bude umístěno informač-
ní centrum, malá muzejní expozice 
folkloru, výstavní prostory a technické 
a hygienické zázemí k amfiteátru. 
V amfiteátru, který bude umístěn 
v zámeckém parku, se bude v budoucnu 
konat Lidový rok a věříme, že i spousta 
jiných kulturních akcí. Nyní je pro nás 
velkou prioritou pokusit se zajistit 
finanční prostředky na rekonstrukci KD 
Nadační, protože představa, že dlouho-
době bude novému krásnému náměstí 

vévodit náš „kulturák“, není skutečně 
lákavá.

Další akcí, která bude podpořena 
z prostředků ROP (podpora 12,849 mil. 
Kč), je Cyklostezka Velká Bystřice – 
Hlubočky. Zde již byly práce zahájeny, 
ukončení stavby je naplánováno na 
červenec tohoto roku tak, aby mohla 
cyklostezka co nejdříve sloužit cyklotu-
ristům i občanům, kteří dojíždějí do 
Mariánského Údolí do zaměstnání. 
Nabídková cena vítězného uchazeče 
(Sdružení firem Strabag + Insta) byla 
ve výši 16,5 mil. Kč, na spolufinanco-
vání akce se významně podílí i náš 
partner obec Hlubočky.  

Významnou částku budeme letos 
investovat i do místních komunikací. 
Od loňského roku již probíhá Rekon-
strukce komunikace v ulici Hliník. 
V rámci této investice bude provedena 
rekonstrukce místní komunikace, 
výstavba chodníku, parkoviště u hřbito-
va a veřejného osvětlení. Z celkového 
rozpočtu 7,825 mil. Kč se nám podařilo 
zajistit dotaci z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury ve výši 
0,834 mil. Kč. Rekonstrukce by měla 
být ukončena v měsíci dubnu 2009. 
Připravujeme i další akce v oblasti 
místních komunikací a chodníků (pene-
trační úpravy komunikací, lávka přes 
Lošovský potok, další pokračování 
rekonstrukce chodníků, v minulém 
úvodníku pan místostarosta zmínil 
opěrnou zeď v ul. Křížkovského atd.).

Součástí rozpočtu jsou i další drobné 
akce, které je ovšem nutné provést 
z důvodu havarijního stavu (rekon-
strukce střechy nové budovy školy) 
nebo jako dokončovací práce (pískov-
cový sokl radnice, sokl DPS). Kvůli 
stěhování technických služeb ze západ-
ního křídla zámku musíme připravit 
nové zázemí v areálu u parku, kde 
počítáme i s provizorním sběrným 
dvorem.  

Velký důraz jsme dali i na další 
přípravu projektových dokumentací 
(rekonstrukce KD Nadační, studie 
rekonstrukce mateřských školek, další 
drobné projekty technické infrastruk-
tury, rekonstrukce domu č.p. 66 atd.). 

 
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

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)

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)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová
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Na projekty je v rozpočtu vyčleněno 
1,435 mil. Kč. 

Samozřejmě budeme po celý rok 
sledovat rozpočtové příjmy města a 
budeme věřit, že se hospodářská krize 
významněji neprojeví na našich inves-

tičních plánech, a že také úspěšně 
zvládneme ne zrovna jednoduchou 
administraci našich dotačních prostřed-
ků. 

A ať nekončím tak pracovně - proto-
že se musíme věnovat i relaxaci, rád 

bych připomenul každoroční oblíbenou 
cykloturistickou akci Bílý kámen. 
Věřím, že pokud  na Libavé roztaje 
sníh, tak se s mnohými z Vás 1. května 
potkám.  Budu se těšit.

Marek Pazdera

Trochu statistiky:

Stav obyvatel: 
k 1. 1. 2009 je ve Velké Bystřici 2989 obyvatel.

Za rok 2008 bylo celkem ve Velké Bystřici 
58 sňatků, z toho 1 církevní
28 narozených dětí 
25 úmrtí

lTak 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. 
Dne 9. března 2009 ve spolkové místnosti budovy radnice 
pracovníci Finančního úřadu v Olomouci přebírali přiznání 
k dani za rok 2008 a odpovídali na případné dotazy občanů. 
Pro občany Velké Bystřice je to velký přínos, že nemusí 
jezdit do Olomouce, ale tato služba je jim k dispozici 
v místě bydliště. Doufáme, že tento přístup státní správy 
blíže k občanu bude pokračovat i v dalších letech. 
Děkujeme vedení Finančního úřadu v Olomouci, že pro 
Velkou Bystřici jsou tyto služby poskytovány.  
l· Rada města schválila vypsání grantů a dotací pro nezis-
kové organizace, spolky a fyzické osoby pro rok 2009. 
Podmínky pro I. pol. 2009 jsou k dispozici na internetových 
stránkách města www.muvb.cz/ spolky a organizace. V pří-
padě dotazů je možné se informovat na městském úřadě na 
tel. 585 351 671. Žádosti se přijímají do 30. 4. 2009.
lUpozornění firmy Remit s r.o. Šternberk 
Město Velká Bystřice má na celém svém území celkem 16 
míst s nádobami na separovaný odpad (plasty, sklo bílé a 
barevné a papír). Poslední dobou si někteří občané z těchto 

nádob udělali odpadkový koš na komunální odpad a 
odkládají zde vše, co jim doma překáží. Na toto jsme byli 
upozorněni pracovníky firmy, která odváží separovaný 
odpad. Proto apelujeme na občany, aby využívali těchto 
nádob pouze na odpad, který do něho patří, tj. plast, papír, 
sklo bílé a sklo barevné.

Cena města 2009
Hodnotící komise pro udělování Ceny města měla opět 
nelehký úkol; vybrat z předložených nominací ty, kterým 
bude letos udělena Cena města pro rok 2009. Nadpoloviční 
hlasy přítomných získali dva kandidáti, kteří byli navrženi a 
schváleni zastupitelstvem města dne 16. 03. 2009 k udělení 
Ceny města. 
Dnes již můžeme poblahopřát a poděkovat za dosavadní 
práci pánům Ing. Miroslavu Hořínkovi za rozvoj kultury a 
sportu a Ing. Arch. Janu Navrátilovi za dlouholetý podíl na 
formování vzhledu Velké Bystřice. Slavnostní předání 
Ceny bude v polovině dubna v obřadní síni městského 
úřadu za přítomnosti nejbližších rodinných příslušníků 
oceněných a členů zastupitelstva města. 

Volby do Evropského parlamentu
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím č. 46/2009 
Sb., volby do Evropského parlamentu na území České 
republiky na pátek 5. června 2009 a sobotu 6. června 
2009. Na webových stránkách Ministerstva vnitra je odkaz 
na informace o volbách, (www.mvcr.cz - odkaz 
„Informační servis“ - „Volby“), kde mohou občané získat 
potřebné informace.

Informace z bystřické radnice

Čisté veřejné prostranství 
Každý chceme mít okolo svého domu pěkný trávník, posečený, 

zametený chodník, abychom nešlapali v „něčem“, po čem můžeme i 
uklouznout a pak ta nelibá „vůně“. Ano, mluvím o psích exkrementech, 
které jsou velkým nešvarem veřejného prostranství v celé Velké 
Bystřici jak na zelených pásech, tak na vybudovaných chodnících ve 
středu města. Blíží se doba prvního sečení a pokud zeleň bude sloužit 
pro venčení psů, je velmi obtížné tyto plochy udržovat. 

Proto apelujeme na všechny majitele psů, aby po svých mazlíčcích 
uklízeli jejich výkaly, aby se maminky nebály dát dítě z kočárku na 
chodník nebo na trávník s obavou, že tento je značně znečištěn…. 
Stále častěji se ozývají stížnosti na značné znečištění prostranství a 
co se s tím bude dělat?! Pes potřebuje pohyb, ale na veřejnosti na 
vodítku, s košíkem a majitel se sáčkem, aby posbíral psí výkaly. 

Město bude provádět kontroly a bude využívat všech dostupných 
prostředků ke sjednání nápravy. Doufáme, že k tomu nebude důvod. 
Určitě všichni chceme, „aby si děti měly kde hrát“ !!!

Městský úřad Velká Bystřice
tajemnice úřadu

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička
duben 2009

5. 4. Velká Bystřice – Květná neděle – pletení
 tatarů

10. 4. Velká Bystřice – Křížová cesta – putování
 po kapličkách

11. 4. Velká Bystřice – Vigilie slavnosti
zmrtvýchvstání

12. 4. Velká Bystřice – Velikonoční bohoslužba
13. 4. Velká Bystřice – Mrskut – Velikonoční

 obchůzka
17.-19. 4. Velká Bystřice – Pohárek SČDO 

– divadelní přehlídka
18. 4. Velký Újezd – Turistické závody – Krajský

 pohár
19. 4. Velká Bystřice – Velikonoční koncert

 duchovní hudby
Velký Újezd – mladí hasiči – soutěž CTIF

24.-25.4. Přáslavice – výstava dětí ZŠ
25. 4. Bukovany – Stavění máje

Mrsklesy – Čarodějnický rej
Tršice – Soutěžní turnaj mladších benjamínků
Velká Bystřice – Otevírání studánek – Smilov
– Průvod do polí – žehnání v polích

30. 4. Tršice – Slet čarodějnic
Velká Bystřice – Pálení čarodějnic

SBĚR  ŽELEZNÉHO  ŠROTU
V sobotu dne 25. 4. 2009 bude v našem městečku prove-
den jarní sběr železného šrotu. Předem děkujeme za 
nachystání před domy, větší kusy (kotle a pod.) po doho-
dě na tel. 774 282 866 p. Čepelák, 604 180 602
p. Šperka vyneseme. Začátek sběru od 8.hod.

Sbor dobrovolných hasičů 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

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)

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)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová
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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 4/2009

Narození:Narození:
Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 23. 2. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jiří Běhal 28. 2. 2009
Marie Juříková 15. 3. 2009

V
V

Kulturní středisko Velká Bystřice
zve na koncert 

ABBA revival - POP STARS

pátek 3. dubna 2009 v 19.00 hodin 
na sále kulturního domu V. Bystřice.

Vstupné v předprodeji 100,- Kč od středy 
11. března (Kult. středisko nebo knihovna).

 Vstupné u pokladny před akcí 120,-Kč.

Stolová úprava. Občerstvení zajištěno. 

 Srdečně zvou pořadatelé.

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

D I S K O T É K A
Restaurace NADAČNÍ Velká Bystřice zve na 

VELIKONOČNÍ DISKOTÉKU

dne 10. dubna 2009 od 21.00 hodin 

v prostorách restaurace. 

Kapacita: 60 míst k sezení - prodej místenek 

u baru v restauraci Nadační (cena místenky 20,-kč)

Zábavu a super hity zajišťuje Dj VLK + DAVID

TJ Sokol Mrsklesy pořádá dne

25. 4. 2009 ve 20.00 hodin v sále KD

Program:

- volba Miss čarodějnice 2009              

- čarodějnický trojboj (koště nutné)

- bohatá tombola

- každá maska dostane dárek

- k tanci a poslechu hraje skupina 

Vstupné: 70,- Kč

Sraz čarodějnic v 19.45 hod. v 1. patře KD

 

Předprodej místenek od 17.4. na adrese Mrsklesy 133, pí Maderová 

 Pozvánka
Město Velká Bystřice a Soubor Haná 

zve všechny zájemce na ukázku tradiční 
hanácké Velikonoční obchůzky.

Sraz účastníků je v pondělí 13. 4. 2009 v 9.00 hodin 
na velkobystřickém náměstí. 

Je to výzva pro chlapy každého věku!  
Pokud chcete vědět, co máte udělat, 
aby ta vaše dívenka zůstala krásná 
a svěží v příštím roce, přijďte se 
podívat, jak se dříve jezdívalo na 
obchůzku na voze taženém 
koňmi a se zpěvem. 

Srdečně zvou všichni Hanáci

 
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

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)

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)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová
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Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti nejlepší ama-
térští herci z celé republiky, aby změřili svoje síly v mono-
lozích a dialozích. Všichni museli projít tvrdým sítem 
oblastních přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou 
pravidla. Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kate-
gorii vybrat vítěze a toho poslat do Velké Bystřice na celo-
státní finále. A je na co se těšit. Mnohé letošní účastníky již 
pravidelní návštěvníci Pohárku dobře znají z minulých 
ročníků a jejich jména jsou zárukou vysokých hereckých 
výkonů. 

Stejně jako v loňském roce začínáme již v pátek 17. 4. v 
19,00 hodin vystoupením prvního hosta přehlídky – 
Divadelního souboru Eduarda Vojana z Brněnce.

Pokračovat budeme v sobotu 18. 4. ve 12,30 vlastními 
soutěžními bloky.

Pro ty, kteří budou chtít vidět jen ty nejlepší, je určeno 
večerní defilé s vystoupením druhého hosta přehlídky – 
divadelního souboru Smotaná hadice Křenovice.

Program Pohárku SČDO 2009:

Pátek 17. 4. 2009

Vystoupení hosta přehlídky DS 
Eduarda Vojana, Brněnec
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša 19.00

Sobota 18. 4. 2009

Zahájení + Monolog ženy 12.30
Monology muži 14.30 
Dialogy 16.00 

Defilé, 
vyhlášení výsledků a vystoupení hosta přehlídky
Divadelní soubor Smotaná hadice Křenovice 
– Hana Hásová,
Jakub Šírek: Rozpalme to, má panenko!

Za všechny pořadatele si Vás dovolujeme co nejsrdečně-
ji pozvat na tento svátek ochotnického divadla. A hlavně si 
nenechte ujít vystoupení DS Eduarda Vojana z Brněnce, 
jejichž Maryša je nastudovaná podle úpravy Zdeňka Černí-
na. Kromě toho, že se jedná o vítěze celostátní přehlídky ve 

18.00

Pohárek SČDO 37. ročník – 17. - 18. 4. 2009
Vysokém nad Jizerou, tak za celých 15 let, co na tuto pře-
hlídku jezdím jako divák, jsem ještě nezažil, aby celý sál na 
konci představení povstal a bouřlivým potleskem poděko-
val souboru z Brněnce za jejich představení. Komedie 
Rozpalme to, má panenko rovněž prošla celostátní přehlíd-
kou ve Vysokém nad Jizerou a vyvolává salvy smíchu a 
vlnu nadšení u diváků.

Tomáš Hradil a Aleš Hořínek.
w

STAVĚNÍ
MÁJE 
 Na prvniho mája 
 tož jak decke postavime MÁJO. 
Začneme ta po té štvrté hoďce 
odpoledňa.

  PÁLENÍ ČARODĚJNIC
 O filipo-jakubské noci 30. 4. 2009 od 18 hod.
    se bode v Hliniko konať Páleni čarodejnic,
          néstrašňéši vebereme a potom opálime...
           Nebojte, bode jenom hadrová. Tož se
           teda robe vefeknite, vemte sebó dobró
           nálado, chlape, děcka a dorazte. 

Pořádá: Hliník, Hasiči a Čmelda

Na letošním – sedmém – přehlíd-
kovém klání regionálních hudeb-
ních skupin si nejlépe vedla kapela 
DOMINO z Dolan a Velké Bystřice, 
která získala nejvyšší počet hlasů 
v divácké anketě. Spolu s ní postou-
pila na podzimní Bystřické banjo 
jako druhá v pořadí skupina 
A.M.ÚLET z Moravičan a třetí místo 
po dramatickém souboji pěti adeptů 

 

Velkobystřické REGI BANJO doznělo…
získala HOT JAZZ ŠŮTRS z Pře-
rova. Mezi deseti účinkujícími se 
neztratila ani bystřická rodinná 
skupina Juráňů, vystupující pod 
názvem MAKYTAKY. 

Vrcholem večera byl víc jak hodi-
nový koncert bluegrassové morav-
skoslezské kapely BG STYL, který 
úspěšnou přehlídku završil.

J.Jerry Koš

Maryša

Rozpalme to, má panenko

 
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

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)
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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)
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Již po šestnácté vás zvou pořadatelé 
z Autoveloklubu a města Velká 
Bystřice na tuto rozsáhlou cykloturis-
tickou akci.

Ke vstupu do vojenského prostoru 
můžete použít vstupní stanoviště 
Mrsklesy, Smilov-zastávka, Město 
Libavá, Stará Voda, Nové Oldřůvky, 
Kovářov, Zelený kříž, Pramen Odry a 
údolím Olešnice od Velkého Újezdu a 
to od 7.00 ráno – vojenský prostor 
musíte opustit do 16.00.

Připomínáme, že povolené trasy 
nejsou rozlišeny na turistické, cyklis-
tické. To znamená, že i turisté mohou 
na trasy nastoupit ve všech vstupních 
prostorech akce. Pro cyklisty je proto 
nutná zvýšená pozornost a ohledupl-
nost k pochodníkům po celé Libavé.

Loni se velmi osvědčila novinka 
způsobu vstupu na akci a zjišťování 
totožnosti  účastníků, kdy jsme zrušili  
zdlouhavé vypisování přihlášek - 
každý přicházející účastník pouze 
předloží pořadateli průkaz totožnosti, 
uhradí vklad, obdrží vstupenku s evi-

denčním číslem (letos pěkná fotografie 
starovodského kostela) a odebere 
barevnou mapu, na níž jsou vytištěny i 
propozice akce. Pozor: bez průkazu 
totožnosti (občanský průkaz, cestovní 
pas) není vstup na území vojenského 
prostoru povolen!

Na akci přijeďte na kole v dobrém 
technickém stavu, protože vás čeká 
cesta neobydlenými pustinami vojen-
ského prostoru. Trasy vedou po silni-
cích, polních i lesních cestách s méně 
kvalitním povrchem, proto doporuču-
jeme cyklistickou přilbu, horská nebo 
trekingová kola, v žádném případě ne 
silniční speciály na galuskách!

Barevnou mapu s propozicemi a ba-
revnou fotografii jako vstupenku obdr-
ží každý účastník této cykloturistické 
akce, účastnický vklad je 20,-Kč za 
osobu (děti do 10 let vklad neplatí).

Pro starší občany a rodiče s malými 
dětmi vypravujeme opět autobusy, 
které na osmi zastávkách s krátkými 
procházkami ukážou účastníkům nej-
zajímavější místa celého vojenského 
prostoru. Zájemci se mohou přihlásit 
na radnici od 27. do 30. dubna – 
místenky budou zajišťovány až do 
vyčerpání kapacity. Cena bude ozná-
mena dodatečně. 

Protože zámeček Bores je obsazen 
cvičícími britskými jednotkami, bude 
občerstvení přemístěno na parkoviště 

u silnice 300 metrů severně od tohoto 
objektu. Občerstvení je možno použít i 
na mnoha dalších místech VVP 
(Mrsklesy, Strážná, pozorovatelna 
Střelná, Město Libavá, Stará Voda, 
Zelený kříž, restaurace Kozlov…)

V případě několikadenních vydat-
ných dešťů, záplav, vichřice či jiné 
přírodní katastrofy je připraveno odlo-
žení akce o jeden týden - na pátek 8. 
května,  což by bylo oznámeno na we-
bových stránkách města www.muvb.cz. 
a šířeno všemi sdělovacími prostředky.
Na webových stránkách budou pravi-
delně zveřejňovány všechny informa-
ce o přípravě, průběhu i vyhodnocení 
celé akce – dozvíte se vše potřebné – 
informujte se včas! Pokud chcete 
dostávat tyto informace od pořadatelů 
přímo do svého počítače, přihlaste se 
na e-mailové adrese kos.jar@volny.cz.
Kontakty:
Přihlášky na autobusy: paní Sokolová 
–585 351 371  sokolova@muvb.cz 
Souhrn informací, aktuality:
www.muvb.cz  (Kultura a sport – Bílý 
kámen)
Pořadatelé AVK:
kos.jar@volny.cz, 

herman@ravoz.cz,
Za pořadatele

Milan Heřman – předseda AVK
Jaroslav Jerry Koš – jednatel AVK

585 351 708
728 737 114
608 883 302

Přijeďte na Bílý kámen – 1. května!

Neděle 10. května 
v 15.00 hodin 

sál kulturního domu 
Velká Bystřice. 

Vstupenky v předprodeji 
od 20. dubna 

na Kulturním středisku 
nebo v knihovně 

ve Velké Bystřici 60,- Kč.

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na
ODPOLEDNE S KVĚTOU FIALOVOU  

A NAĎOU KONVALINKOVOU

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… zábavná historie

Will Cuppy – Královské skandály
slavné osobnosti a jejich silné i slabé stránky 

… tajemství

Traci Harding – Dary Dračí královny 
nalezený sumerský svitek obsahuje nejedno překvapení 

… pro děti

Zvonilka a kouzlo přátelství
víla Zvonilka se musí naučit přátelství přijímat i dávat

Pozorzměna času !!!
každý čtvrtek od 19 hod. v ORLOVNĚ na ulici 8. května ve Velké Bystřici

- nezáleží na fitness úrovni ani na věku, od začátečníků až po pokročilé
- pro ženy i muže
- společně můžeme odstranit vaše problémys bolestmi zad
- Pilatesovo cvičení pomůže vašim nedostatkům a zpevní tělo bez 

přetrénování 
1 hodina = 35,- Kč              Těší se na Vás Irena

Cena vstupenky před akcí 70,- Kč.
Každý návštěvník dostane v rámci Dne matek 

drobné občerstvení zdarma. 
Stolová úprava.          Srdečně 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

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)

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)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová
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DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY
V sobotu 21. 2. 2009 slavnostně vyzdobená sokolovna 

již podruhé v novodobé historii přivítala velké množství 
roztomilých a ná-
paditých masek. I 
s a m i  c v i č i t e l é ,  
kteří zajišťovali, 
aby nikoho nena-
padlo se nudit , 
m ě l i  p ř e v l e k y.  
Hlavní organizá-
torka akce, Lenka 
Otáhálová, měla na 
sobě kostým krá-
lovny a od toho se 
také odvíjela první 
velká soutěž - O 
královnin dukát. 
Po splnění každého 
ú k o l u  ( k o p  n a  
branku,  pro léz t  
látkovým tunelem, 
skok na trampolín-

ce, hod míčkem aj.) děti obdržely razítko na ruku a za 
všechny pak dukát od královny- čokoládový. Mezi dalšími 
soutěžemi, jako např. slalom mezi překážkami a hod na 
kuželky, mohly děti tancovat dle své fantazie nebo podle 
předtančení našich cvičitelů či starších žákyň. Při chvilce 
oddychu se mohli všichni pokochat sletovou skladbou 
Sluníčka v podání mladších žákyň. Vrcholem zábavného 

Určitě Vám vyvstává tato otázka a 
říkáte si, co tady nějaká Malúšová 
chce vlastně učit? Ráda bych vám 
touto formou trochu přiblížila sebe a 
svou myšlenku. Několik let studuji 
bojové umění, jsem držitelem titulu 
Shidoshi (titul učitele s 5. danem a 
výše) a chtěla bych své zkušenosti a 
dovednosti předávat dál pomocí tré-
ninků sebeobrany. 

My ženy jsme zranitelnější a slabší, 
tak to prostě v přírodě je. Samozřejmě 
jsou výjimky, ale většina z nás zrani-

telná je. Každý den čtu zprávy o tom, 
jak muž znásilnil ženu, jak pedofil 
zneužil dítě, ba i hůř. Jsou to velice 
smutné zprávy a je mi z nich zle. 
Bohužel ale nikdy nevíme, koho 
potkáme na ulici, když jdeme pozdě 
z práce, když venčíme psa nebo když 
jedeme vlakem za přítelem. Na kaž-
dém rohu na nás může číhat nebezpe-
čí. Nechci tím říct, že raději nemáme 
z domu ani vycházet. Chci tím říct, 
abychom, my ženy, byly obezřetné, 
pozorné, otevřené a hlavně citlivé na 

vše kolem nás. 
Na trénincích sebeobrany se věnu-

jeme právě obraně proti napadení. 
Studujeme přirozený pohyb a jak ho 
využít ke své obraně. Učíme se použí-
vat celé tělo, využívat veškeré mož-
nosti. Žena totiž nemá tolik síly jako 
muž a proto by měla hledat jiné alter-
nativy. Možnost využití energie útoč-
níka proti jemu samotnému, to je to, 
co potřebujeme! Nechci tu slibovat, že 
se každá žena naučí bránit během 
několikatýdenního kurzu, to nelze. Je 

odpoledne bylo losování bohaté tomboly a následný rybolo-
v. Velký dík patří štědrým sponzorům! A kdo se nenechal 
strhnout tancem nebo sportovním zápolením, mohl alespoň 
poslouchat rytmickou hudbu (ozvučení již tradičně zajišťo-
val p. Janík) a pojídat chutné domácí občerstvení (vyrobily 
ženy z naší jednoty a br. M. Doležel). Zvláštní poděkování 
si také zaslouží jednota Orel, která nám ochotně zapůjčila 
stoly i židle a na jejich přestěhování se podílely starší žáky-
ně, muži z oddílu odbíjené, členové výboru naší jednoty a 
další dobrovolníci.

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

Tréninky sebeobrany?? Ale na co?? Proti čemu??

Před více než rokem se na mě obrátil jeden 
známý s tím, zda se naši uživatelé nechtějí zapojit 
do pletení obvazů pro malomocné v Indii a já mu 
řekla, že to zkusíme, bylo to 29. ledna 2008.

Já o tom nevěděla nic, sezvala jsem uživatele 
do společenské místnosti, pozvala jsem pletařky 
z DPS Véska, které již pletou, naše uživatele to 
zaujalo a pustili se s vervou do práce. 

Dne 3. března 2009 jsme dostali pozvání do 
Arcibiskupského paláce v Olomouci, kde bylo 
setkání všech pletařů, „naše pletařky“ upletly 
více jak 300 obvazů, které pomáhají potřebným 
daleko ve světě. Za to jim patří velký dík, vždyť 
nezáleží na tom, kolik je nám roků a jaké máme 
zdravotní postižení, důležité je udělat něco pro 
druhé, i když my sami potřebujeme pomoc.

Kamila Šišková

Dopletená v Arcibiskupském paláci

 
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

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)

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)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová
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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

 
3.4. pátek BUDULÍNEK Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,-

3.4. pátek PODIVUHODNÝ PŘÍPAD Produkce: USA
18.00 hod. BENJAMINA BUTTONA  Vstupné Kč 50,-
166 minut Romantické drama s B.Pittem v hl.roli Přístupný od 12 let

10.4. pátek OCAS JEŠTĚRKY  Produkce: ČR
18.00 hod. D.Švehlík a K.Zíma v novém českém Vstupné Kč 50,-
90 minut filmu. Drama. Přístupný

17.4. pátek AUSTRÁLIE  Produkce: Austrálie
18.00 hod. Romantické milostné drama.                  USA, VB
165 minut N.Kidmanová a H.Jackman v hl. roli. Vstupné Kč 50,-
Titulky! Přístupný

24.4. pátek LOVECKÁ SEZÓNA 2 Produkce: USA
18.00 hod. Domácí versus lesní hosté. Vyhraje Vstupné Kč 50,-
76 minut dravější. Animovaný snímek pro děti. Přístupný

Český dabing!

V KVĚTNU uvidíte: Příběh o Zoufálkovi, Peklo s princeznou, 
Bolt-pes pro každý případ, Deník nymfomanky, Nouzový východ.
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 - DUBEN 2009

ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
V KOPANÉ MUŽŮ - SK VELKÁ BYSTŘICE

JARO  2009
5. 4. Ne 16.00 h. V. Bystřice - Lužice

12. 4. Ne 15.00 h. Vilémov - V. Bystřice
19. 4. Ne 16.30 h. V. Bystřice - Těšetice
26. 4. Ne 16.30 h. V. Bystřice - Pňovice

3. 5. So 16.30 h. Přáslavice - V. Bystřice
10. 5. Ne 16.30 h. V. Bystřice - Babice
17. 5. Ne 16.30 h. N. Hradečná - V. Bystřice
24. 5. Ne 16.30 h. V. Bystřice - Nemilany
31. 5. Ne 16.30 h. V. Týnec - V. Bystřice

7. 6. Ne 16.30 h. V. Bystřice - Náměšť na Hané
14. 6. Ne 16.30 h. Doloplazy - V. Bystřice

an Pe ed tZ ř í k
o

v
á

ale možné si osvojit obranné techniky 
a pohyby a poslouchat náš instinkt. 
Čím více budeme studovat obranné 
pohyby, tím více se nám vryjí do pod-
vědomí. Ty pak ve správnou chvíli vy-
plavou na povrch. 

Pokud budete mít zájem o studium 
sebeobrany, můžete začít kdykoli! 
Přístup není věkově ani jinak omezen. 
Tréninky probíhají každé pondělí 
a čtvrtek od 18°° do 19°° hodin v ma-
lé tělocvičně Masarykovy Základní 

školy, ulice 8. května č. 67, Velká 
Bystřice. 

Každý zájemce je srdečně vítán.

Hana Malúšová
www.bujinkan-hanka.webnode.cz

 
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

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)

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)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová
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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. 4. číslo vychází 31.3.2009. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 4/2009

INZERCE
wPronajmu RD 5 + 1 ve Velké Bystřici. Tel: 604 935 455, 603 422 254.

 
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

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)

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)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová


