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Hanácký pupek světa
První zářijový víkend se nezadržitel-

ně blíží a s ním i vrchol kulturní sezony 
v našem městečku. Tradičně se v tento 
čas scházíme k bujarému veselí a fasci-
nujícím sestavám mnoha domácích i 
cizokrajných folklorních souborů.

Letos tomu bude trochu jinak: přes-
tože bychom za normálních okolností 
za několik dní slavili 20. jubileum 
festivalové přehlídky Lidový rok, zá-
sadní přestavba a rekonstrukce Zámec-
kého náměstí, revitalizace Zámeckého 
parku, výstavba amfiteátru a rekon-
strukce západního křídla zámku zne-
možňují jakékoliv aktivity v centru 
města a tedy i konání Lidového roku.

Proto již na podzim minulého roku 
přijala rada města rozhodnutí, že 20. 
jubileum Lidového roku si zaslouží 
nové prostředí centra města a tedy že 
jej o rok odloží. Aby však v čase 
mohutné výstavby nebyli občané naše-
ho města ochuzeni o tradiční lidovou 
zábavu, připravilo město Velká Bystři-
ce, Kulturní středisko a folklorní sou-
bor Haná výjimečný program plný 
zábavy, recese, mystifikace, soutěží, a 
hlavně dobré muziky, prostě Hanácký 
pupek světa. Proto neváhejte a v sobotu  
5. září přijďte již ve 14.00 hod. do 
Kapitulního parku za Bystřičku, proto-
že doslova každá generace si přijde na 
své: od hudby skupiny Javory (souro-
zenci Ulrychovi), přes hanácké bigbít 
v podání Straceného ráje, až po klasic-
kou zábavu se skupinou Eurovokal, to 
vše doplněné recesí, zábavou, soutěže-
mi. Přiznám se, že se velmi těším na 
netradiční, příjemné prostředí Kapitul-
ního parku. I tuto příležitost využijí 
naši hasiči, aby z výtěžku prodeje 
občerstvení posílili veřejnou sbírku na 
hasičské přepravní vozidlo.

Slavnostní otevření cyklostezky
Většina z nás již jistě vyzkoušela 

kvality nové cyklostezky z Velké 
Bystřice do Mariánského Údolí - jak na 
bicyklu, tak na kolečkových bruslích, 

řečených „inlajnech“. Přesto teprve 
koncem srpna se tato stavba dočkala 
slavnostního otevření za přítomnosti 
zástupců Úřadu regionální rady, 
Olomouckého kraje a dalších složek a 
organizací. 

V pátek 28. srpna byla střižena 
páska nejen na naší cyklostezce, ale 
rovněž na té vedoucí z Přáslavic přes 
Daskabát do Velkého Újezda. Obě totiž 
tvoří úseky rozsáhlého projektu „Zpří-
stupnění údolí řeky Bystřice cyklistické 
dopravě“, tedy budoucí cyklistické 
stezky vedoucí z Olomouce až do 
Moravského Berouna, s odbočkami na 
Přáslavice, Velký Újezd a do Tršic. 
Slavnostní otevření bylo mimo jiné 
zajímavé jízdou družiny historických 
cyklistů, kteří tak zavzpomínali na 
časy, kdy tak krásné, hladké a pro cyk-
listy samostatné stezky neměli k dispo-
zici. Po přestřižení pásky u lávky 
v Burku se pak peloton setkal v areálu 
firem bývalé Mory Moravie s pracovní-
ky managementu firem Gorenje a 
Honeywell, kteří neskrývali potěšení 
nad novou infrastrukturou pro bezpeč-
nou, ekologickou bezmotorovou dopra-
vu zaměstnanců do práce. 

Kašna, zeď, náhon
Přes některé nepředvídatelné tech-

nické problémy s bývalými sklepy 
pivovaru, přeložkou kabelů a přede-

vším novým založením náhonu pokra-
čuje rekonstrukce Zámeckého náměstí 
utěšeně a viditelně přibývá nových 
prvků. Protože se množí dotazy vás 
občanů na některé detaily řešení 
náměstí, umístili jsme řadu výkresů, 
plánů a vizualizací této investiční akce 
na webové stránky města. 

Tak se můžete například podívat, jak 
bude vypadat hmota budované zámec-
ké zdi, střed náměstí v podobě krásné 
pískovcové kašny nebo nové schody, 
resp. stupně k nově otevřenému mlýn-
skému náhonu podél silnice na Buko-
vany. Právě rozhodnutí Rady města, 
která dala na doporučení architekta 
Michala Sborwitze, že by tekoucí voda 
v náhonu mohla být dalším zajímavým 
oživením našeho rynku, se setkala 
s velmi pozitivním ohlasem občanů, 
především pamětníků kdysi odkrytého 
náhonu. Výstavbou zámecké zdi na 
západní straně náměstí pak architekt 
sleduje potřebu uzavření centrální 
plochy města alespoň ze tří stran. 

V budoucnu bude možné pak zeď 
částečně nahradit dostavbou nějaké 
vkusné, přiměřené multifunkční budo-
vy, které dole v podloubí nabídne třeba 
prodejní plochy a v patře kancelářské 
prostory pro komerční využití. Ale to 
bude úkol nejspíš pro budoucí genera-
ce. Pro nás bude zámecká zeď předsta-
vována do náměstí zajímavým loubím 
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(již dnes patrné sloupořadí) a směrem 
ven k parku a k mostku u hrušky popí-
navým porostem břečťanu. Navíc 
v prostoru mezi mototechnou HDT car 
a zámeckou zdí vznikne dětský koutek, 
průchozí do nádvoří mezi náměstím a 
Kulturním domem Nadační. 

V případě zájmu o jakékoliv vysvět-
lení k výstavbě nového Zámeckého 
náměstí nabízíme občanům možnost 
komentáře a  ukázky v projektové doku-
mentaci stavby. Jinak můžete také na-
hlédnout na internet na adresu: http:
//www.velkabystrice.cz/Article.php
?ArticleID=1307&Menu1ID=108&
Menu2ID=0&Menu3ID=0

Životní jubileum 
Jerryho Koše

Závěrem bych se rád ještě 
vrátil na začátek prázdnin, kdy 
oslavil životní jubileum náš spolu-
občan a hybná síla mnoha zajíma-
vých akcí v našem městečku, sou-
časný kronikář Jaroslav Jerry Koš. 

Kdyby mě neubezpečila paní 
matrikářka, nevěřil bych, že Jerry 
slavil sedmdesátku, protože jeho 
vitalita a organizační entuziazmus 

banja, Bílého kamene či kronikářské 
činnosti!

Krásné dny babího léta přeje 
Ivoš Slavotínek 

wSvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: sobo-
ta 12. 9.2009 od 7.30 hod. do 11.30 hod. před Zámeckými 
sklepy. 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. 
wSvoz biologického odpadu: sobota 19. 9.2009 – od 8.00 
– 11.30 hod. Kontejner bude přistaven na parkovišti 
u zámeckých sklepů, na ul. Nádražní v prostoru před nádra-

žím a na parkovišti u AB Marketu v ul. Na Svobodě. 
Občané zde mohou odkládat padaná jablka, odpad ze zahra-
dy mimo větve a komunální odpad. Město projedná s fir-
mou LO Haná Velká Bystřice ještě jeden svoz biologického 
odpadu a to na měsíc říjen 2009. 
wStarosta města svolává na čtvrtek 10. září 2009 zasedání 
zastupitelstva města Velká Bysčtřice. Začátek zasedání je 
v 18.00 hod. v prostorách Hotelu Zámek Velká Bystřice. 
Program zasedání bude zveřejněn na internetových strán-
kách města www.velkabystrice.cz a na úřední desce měst-
ského úřadu. 
wVolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky vyhlásil prezident republiky na dny 9. a 10. října 
2009. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 9. října 
2009 v budově Masarykovy základní školy a mateřské 
školy ve Velké Bystřici od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobo-
tu 10. října 2009 od 08.00 hod. do 14.00 hod. Veškeré 
podrobné informace k volbám získáte na webových strán-
kách města www.muvb.cz, na webových stránkách minis-
terstva vnitra: www.mvcr.cz a na úřední desce města 
v podloubí radnice. 
wSrážka mlýnského náhonu – od 1. 9.2009 – 15. 9.2009.

mu mnozí mladší můžeme závidět! 
Proto tedy ještě jednou i touto formou: 
přejeme Ti Jerry pevné zdraví a hodně 
nadšení do dalších dílů Bystřického 

Matice svatokopecká, občanské 
sdružení působící  př i  bazi l ice 
Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku, k jehož poslání patří mj. 
podpora  a zviditelňování tohoto místa 
jako významné kulturní a církevní 
památky, hodlá vybudovat poutní 
cestu s naučnou stezkou ze Svatého 
Kopečka na Svatý Hostýn a napojit 
se tak na obdobnou cestu, kterou 
v loňském roce vybudovaly Matice 
velehradská a svatohostýnská. Tím by 
došlo k propojení těchto 3 nejvýznam-
nějších moravských poutních míst a 
současně i propojení mikroregionů a 2 
krajů v této lokalitě pro využití v rámci 
turistiky, cykloturistiky a rozšíření 
cestovního ruchu. Akce  by měla být 
zrealizována do května 2010 - k 15. 
výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. 
na Svatém Kopečku a tím současně by 
měla být připomenuta a oslavena tato 
významná událost.

Zamýšlená cesta v délce asi 50 km 
by měla být doplněna 20 panely s 

informačními tabulemi, které by obsa-
hovaly údaje o místě, kde se panel 
nachází, historii i současnosti, poukaz 
na významné kulturní či církevní 
památky, rodáky, přírodní zajímavosti 
a uvedení sponzora. Procházejícím by 
tak  současně poskytly důvod k zamyš-
lení, poučení i tip na bližší poznání 
dané lokality. Současně chceme vydat 
průvodcovskou brožuru, která by 
zájemce blíže a podrobněji seznámila s 
místy, jimiž procházejí, s upozorněním 
na stravovací a ubytovací možnosti v 
místě, kilometráž, výškové rozdíly, 
které je na trase čekají, a možností 
místa získání turistického razítka na 
trase.

Poněvadž jako občanské sdružení 
nemáme vlastní finanční zdroje, jsme 
odkázáni vyjma symbolického člen-
ského příspěvku ve výši 100,- Kč 
ročně pouze na dary našich příznivců, 
a celkové náklady na tento projekt 
mají činit asi 800.000,- Kč (každý 
panel s tabulí včetně autor. odměny a 

osazení v terénu má stát 30.000,-Kč), 
dovolujeme si obrátit se na všechny, 
kdo mají vztah k církevním památkám, 
zájem o kulturu, turistiku a podporu 
duchovních hodnot vůbec, se žádostí 
o laskavé poskytnutí sponzorského 
daru či jiného finančního příspěvku na 
tuto akci.

Příspěvek lze zaslat bezhotovostně 
na náš účet u Komerční banky, a.s. 
pobočka Olomouc, číslo účtu:
43-4740250257/0100, nebo složenkou 
na adresu Matice svatokopecká, 
Sadové nám. 1, 772 00 Olomouc – 
Svatý Kopeček, případně poskytnout 
v hotovosti proti převzetí příjmového 
dokladu u služby v muzeu Matice 
svatokopecké každou sobotu od 12 do 
17 hodin a v neděli a svátky od 10 do 
17 hodin. Na požádání vystavíme 
doklad o poskytnutí daru, který je 
odpočitatelný pro daňové účely.

Za Vaši štědrost a dar v jakékoliv výši 
upřímně děkuje Matice svatokopecká.

Poutní cesta s naučnou stezkou Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
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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:

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - září 2009

4. 9.  
Velká Bystřice – Nový skautský rok – Junák

5. 9.  
Velká Bystřice – Hanácké pupek světa
Přáslavice – Diskotéka
Velký Újezd – Hudební slavnosti III.

12. 9.  
Velká Bystřice – Farní pouť 
Přáslavice – Hodová zábava
Přáslavice – Přáslavské císařské hody

12.-13. 9.
Velká Bystřice – Cyklopouť do Štípy a Provodova 
Tršice – Tršické hody

19. 9.  
Mrsklesy – Posezení u písničky

26. 9.
Velká Bystřice – Sokolský závod zdatnosti 
Mrsklesy – Hledání skřítka Podzimníčka

Narození:Narození:

Michal Šnajder 21. 6. 2009
Lucas Balog 30. 6. 2009
Marie Ježková 10. 7. 2009
Veronika Vodáková 16. 7. 2009
Vojta Hinčica 17. 7. 2009
Ema Finsterlová 23. 7. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Antonín Jedelský 2. 7. 2009V

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice
uvádějí

sexteto lesních rohů

CORNI  DELICATI
neděle 20. září 2009 ve 14.00 hodin

salonek Zámku Velká Bystřice

Účinkují:

Zuzana Rzounková
Marie Čapská

Petra Čermáková
Eva Krajhanzlová
Jana Adámková

Tomáš Kirschner – umělecký vedoucí

Program:

Tomáš Kirschner – Corni Delicati

Anonym – Aria Sancti Huberti 
a Aria Bon Repos

František Xaver Thuri – Partita ad Honorem 
Sancti Huberti

F. Duvernoix – Trio

B. D. Weber – Quartett Es dur

Antonín Rejcha – Trio Es dur

Carl Maria von Weber – Čarostřelec

Richard Wagner – Tannhäuser 

W. A. Mozart – Předehra k opeře 
Kouzelná flétna 

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

Alchymista Paolo Coelho
Babička Božena Němcová
Co život dal a vzal Betty Mac Donaldová
Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenová
Egypťan Sinuhet Mika Waltari
Harry Potter J.K. Rowlingová
Malý princ Antoine de Saint-Exupéry
Osudy dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek
Pán prstenů J.R.R. Tolkien
Rychlé šípy Jaroslav Foglar
Saturnin Zdeněk Jirotka
Stmívání Stephenie Meyerová

Kniha
mého srdce

Celonárodní anketa o nejoblíbenější 
knihu obyvatel České republiky.

1. kolo – posláno 91635 hlasů,
2. kolo – posláno 111219 hlasů 

3. kolo končí 13. září 2009.

Vybíráte z těchto 12 knih:



Strana  4 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 9/2009

Dne 3. 8. dopoledne se skupinka 
mladých lidí čítajících cca 30 hlav 
sešla na olomouckém Hlavním nádra-
ží, aby společně vyrazili na netrpělivě 
očekávanou akci. Přestože na první 
pohled možná mohli působit jako 
společenství nepříliš sourodé, věřte 
tomu nebo ne, v průběhu následujících 
dnů nic nenasvědčovalo tomu, že jsou 
všichni z různých měst, městeček, 
obcí, farností..

To, co tou dobou měli všichni spo-
lečného (a pro nás, co jsme tábor při-
pravovali, to možná platilo dvojnásob) 
byla jistá míra napětí, očekávání a 
těšení se. Dětem se nejspíš v hlavách 
honilo, co jsme si pro ně letos zase 
nachystali, jestli budou moci bydlet 
v chatce spolu tak, jak si představují, 
jestli dle svých představ budou spolu 
i ve skupinkách, jestli… V přímém 
kontrastu s těmito jistě důležitými 
starostmi v mojí hlavě zmateně probí-
hal podobný myšlenkový proces: jestli 
jsme na letošek nachystali vyváženou 
kombinaci pohody, zábavy a vzdělání, 
jestli děti přijmou rozestavení do tábo-
rových skupinek a stejně jako u dětí 
bylo i spousta dalších „jestli“.

Po příjezdu a ubytování – až se 
usadil prach a adrenalin poklesl na 

přijatelnou úroveň, byl písknut první 
nástup, který zahájil tábor - letos 
s podtitulem: „O poklad pevnosti 
Boyard“. Program tábora se, jak název 
napovídá, nesl v duchu legendární 
televizní soutěže, ve které soutěžící 
museli prokázat nejrozmanitější 
schopnosti a týmového ducha. V naší 
táborové verzi proti sobě soupeřila tři 
družstva a v průběhu celého tábora 
měla možnost získávat klíče od truhly 

Podzimní festival duchovní hudby 
Olomouc 2009

Pod záštitou Mons.Jana Graubnera, 
arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského

XVI. ročník

Sobota 19.9.2009, chrám sv. Michala, 19.00 hodin

Sergej Rachmaninov: Nešpory, op. 37

Otakar Brousek / recitace
Slovenský filharmonický sbor 
Blanka Juhaňáková / sbormistr

Středa 23.9.2009, kostel Zvěstování Páně, 19.30 hodin

Komorní koncert                                    / u kapucínů /

G. P. Telemann - G. F. Händel - J. D. Zelenka - J. L. Dusík -
D. Scarlatti - S. Vorlová - C. Debussy - L. Janáček

Bořivoj Navrátil / recitace
Karolína Berková / mezzosoprán
Vilém Veverka / hoboj
Kateřina Englichová / harfa

Sobota 3.10.2009, chrám sv. Mořice, 19.00 hod.

Jaromír Hnilička: Jazzová mše

Jaromír Hnilička / trubka
Ladislav Lakomý / mluvené slovo

Smíšený pěvecký sbor ARS BRUNENSIS
Dan Kalousek / sbormistr

B SIDE BAND Brno
Josef Buchta / umělecký vedoucí

Komorní orchestr  - členové Filharmonie Brno
Jiří Petrdlík / dirigent

s pokladem, indicie vedoucí k místu, 
kde truhla s pokladem leží a v nepo-
slední řadě táborové peníze - Šejny, 
které se daly případně rozmnožit 
v Casinu a mohly posloužit i jako 
výkupné, pokud se některému z týmů 
nepodařilo získat nějaký ten klíč či 
indicii. Skladba aktivit si v drtivé 
většině vyžadovala spolupráci všech 
členů týmu - malých, velkých, kluků i 
holek. Velmi příjemným překvapením 

Orelský tábor - Travná 2009

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… napětí
Leah Ruth Robinson – Nepřirozená smrt

pátrání po záhadných úmrtích se málem stane osudným 
i pro jejich vyšetřovatele

…pro děti 
Christiane Rettl – Detektiv Louskáček

i ve zvířecí říši se dějí nepěkné věci, které je třeba
 objasnit     

… z české literatury
Táňa Kubátová – Známá neznámá

setkání po letech má pro každého z aktérů úplně jiný 
význam

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
e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete?
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy základní 
školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je vpravo od hlavního 
vchodu do školy. Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, 
beletrii i naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření. V 
srpnu roku 2006 byl v knihovně spuštěn automatizovaný 
výpůjční provoz. Knihy mohou být vyhledávány podle nejrůz-
nějších hledisek, pokud si nejsme jisti názvem nebo autorem. 
Je možné si knihy rezervovat a v případě, že požadovaný titul 
není v našem fondu, zapůjčit jej z jiné knihovny. Stejně tak 
zjistit informace o fondu jiných knihoven pomocí internetu, 
jehož používání je zde veřejné a bezplatné.

0
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Poznámky:
Zápasy mladších a starších dorostenců a mužů podléhají hlášenkovému systému, jejich začátek bude upřesněn prostřed-
nictvím plakátů, popř. relace v Městském rozhlase.
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 5.9.2009 ml.žáci 12.00 SK Velká Bystřice - Luhačovice
st.žáci 13.30 SK Velká Bystřice - Luhačovice

st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Luhačovice

Ne 6.9.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - KP Brno
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - TJ Holešov

So 19.9.2009 ml.žáci 12.00 SK Velká Bystřice - STM Olomouc
st.žáci 13.30 SK Velká Bystřice - STM Olomouc

st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - STM Olomouc

Ne 20.9.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol Ostrava
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - STM Olomouc

So 26.9.2009 mini-99,00 9.00 turnaj  ( 6 družstev )

So 3.10.2009 ml.žáci 12.00 SK Velká Bystřice - Přerov
st.žáci 13.30 SK Velká Bystřice - Uničov

st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - SKP F-Místek

Ne 4.10.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - SKP F-Místek
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - Uničov

So 17.10.2009 ml.žáci 12.00 SK Velká Bystřice - Zlín
st.žáci 13.30 SK Velká Bystřice - TJ Bystřice p.Host.

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

Ne 18.10.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - HC Zubří
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - HC Zubří - junioři

Ne 25.10.2009 mini 01 9.00 turnaj  ( 6 družstev )

Út 28.10.2009 mini 01 9.00 turnaj  ( 6 družstev )
ml.žáci 9.30 SK Velká Bystřice - Šumperk
st.žáci 10.30 SK Velká Bystřice - Šumperk

So 31.10.2009 ml.žáci 10.00 SK Velká Bystřice - Napajedla
st.žáci 11.00 SK Velká Bystřice - Napajedla

So 7.11.2009 st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - SHC Maloměřice

Ne 8.11.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - SHC Maloměřice
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol Trnávka

So 21.11.2009 st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol HC Přerov

Ne 22.11.2009 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol Nové Veselí
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - Baník Havířov

bylo, že snad v žádném týmu se nena-
šel žádný „otloukánek“, kterého by ti 
„silnější“ obcházeli a nepovažovali jej 
za plnohodnotného člena. Celý pro-
gram tábora vyvrcholil dvoudenním 
putováním za chybějícími indiciemi a 
klíči, během kterého naši účastníci 
prošli Javorník, Račí údolí a hrad 
Rychlebštejn. Nakonec zvítězilo druž-
stvo, které bylo nejrychlejší; jeho 
členové za pomoci indicií zjistili, kde 
se nachází truhla a pomocí těžce vybo-
jovaných sedmi klíčů otevřeli truhlu 
s pokladem a vyzdvihli nejvyšší hoto-
vost, kterou následně přetavili v celo-
táborové dražbě odměn.

Cestou domů vlakem (nejen) na mě 
však padl smutek; 10 dnů uteklo jako 
voda a všichni jsme si tam pořídili 
množství krásných vzpomínek. Proto 
si myslím, že za sebe a všechny, co se 
na táboru podíleli, by se naše zážitky, 
dojmy a pocity daly shrnout do jediné 
věty: „už aby byly zase prázdniny a 
další tábor“.

Závěrem bych proto rád poděkoval 
všem účastníkům za jejich nasazení a 
chuť si hrát a za takřka bezproblémový 
chod celého programu a také všem, co 
se na realizaci podíleli, protože bez 
jejich obětavosti by tábor ani nezačal.

 Jan Fojtík
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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

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

ZEDNICTVÍ     -      IVO PAVLITA

 Kuličkiáda

 

Vázání šátku

 

4.9. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ Produkce: ČR
10.00 hod. Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

4.9. pátek HARRY POTTER Produkce: USA
18.00 hod. A PRINC DVOJÍ KRVE Vstupné Kč 50,-
155 minut Další pokračování dobrodružství Přístupný 

H. Pottera a jeho přátel. Český dabing

11.9. pátek PŘÍPAD NEZBEDNÉ KLÁRY Produkce: ČR
18.00 hod. Film natočen podle knihy Michala Vstupné Kč 50,-
95 minut Viewegha.  Přístupný od 12 let

18.9. pátek DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů  Produkce: USA
17.30 hod. Hrdinové z prostřední pod bodem Vstupné Kč 50,-
19.30 hod. mrazu se vrací. Komedie pro všechny. Přístupný
94 minut Český dabing

25.9. pátek TRANSFORMERS: Produkce: USA
18.00 hod. Mimozemští roboti měnící se Vstupné Kč 50,-
147 minut v pozemská auta jsou zpět. Přístupný

Sci-fi, fantasie. Český dabing

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 - ZÁŘÍ


