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Vážení spoluobčané,
v sobotu 16.1. 2010 se uskutečnilo 

slavnostní předání hasičského pře-
pravního automobilu MERCEDES-
BENZ Sprinter 315 CDI KB 4x4 
zásahové jednotce Sboru dobrovolných 
hasičů (SDH) Velká Bystřice. Nové 
auto po následné přestavbě nahradí 
stávající AVII A31, která byla vyrobena 
v roce 1983, jednotce slouží již více 
než 26 let a udržovat ji v dobrém tech-
nickém stavu je nadále nemožné.

Přepravní automobil byl pořízen 
díky podpoře Olomouckého kraje (290 
tis. Kč), obce Mrsklesy (200 tis. Kč), 
Regionálního centra Olomouc (100 tis. 
Kč). Město Velká Bystřice vyhlásilo 
také veřejnou sbírku, jejíž výtěžek (240 
tis. Kč) byl také věnován na pořízení 
auta. Sbírku podpořili především místní 
občané a podnikatelé. Přispěli i naši 
dobrovolní hasiči, kteří na konto sbírky 
věnovali výdělky ze sběrů železného 
odpadu, dětských dnů, z občerstvení 
z Hanáckého pupku a ze společenských 
zábav, které v roce 2009 pořádali (cca 
100 tis. Kč). Zbytkem do celkové část-
ky 1,2 mil. Kč přispělo město Velká 
Bystřice (370 tis. Kč). 

Jednotka požární ochrany (JPO) 
SDH Velká Bystřice je zařazena do 
plošného pokrytí Olomouckého kraje 
jednotkami požární ochrany jako jed-
notka II.stupně. To znamená, že vyjíždí 

hned po profesionálních hasičích. 
Velmi často jednotka zasahuje v kopco-
vitém a lesnatém terénu, proto má nově 
pořízené auto náhon na všechna čtyři 
kola. JPO SDH Velká Bystřice má ještě 
k dispozici cisternovou automobilovou 
stříkačku (CAS) Tatra 815, která je 
ovšem pouze čtyřmístná. I proto má 
nově pořízený automobil devět míst, 
aby v případě závažnějších situací 
mohli být přepraveni další hasiči. 
Současně plánujeme, že bude v novém 
automobilu přepravována další techni-
ka určená k zásahu.

Velkým úkolem pro rok 2010 je 
realizace přestavby nového automobilu. 
Při přestavbě bude automobil vybaven 
technikou (žebříky, čerpadla, hadice, 
pomůcky první pomoci, atd.), po jejím 
provedení bude přepravní automobil 
přihlášen jako zásahový. Na provedení 
přestavby bychom znovu chtěli požádat 
o podporu Olomoucký kraj a současně 
se budeme snažit znovu zapojit širokou 
veřejnost a další případné dárce a spon-
zory. Věříme, že se nám náš záměr 
podaří.

Nové hasičské auto jste mohli na 
konci ledna pravidelně ve večerních 
hodinách vídat u sportovního areálu Na 
Letné, kde naši hasiči již podruhé 
v této zimě nachystali kluziště. Jako 
každým rokem přišel s myšlenkou 
připravit osvětlené kluziště zapálený 
sportovec Ing. Laďa Schneider. O po-
moc byli požádáni místní hasiči pod 
vedením starosty SDH p. Jirky Čepelá-

ka, kteří po několik dní (poprve již před 
Vánocemi) stříkali na hřiště desítky 
kubíků vody. Letos ve spolupráci s 
našimi technickými službami udělali na 
Lošovském potůčku malou přehrádku a 
vodu tedy nemuseli vozit cisternou. Po 
obrovském úsilí se nakonec podařilo 
ledovou plochu v obstojné kvalitě při-
pravit a věřím, že si ji letos ještě užije 
jak široká bystřická veřejnost, tak ško-
la. Rád bych pochválil všechny, kdo se 
o toto kluziště zasloužili. Na prvním 
místě musím tedy uvést bystřické hasi-
če, ale i technické služby a sportovce. 
Teď už je jen na počasí, jestli udělá 
radost všem malým i velkým bruslařům 
a dovolí nám letos ještě ledovou plochu 
využívat. 

Těsně před vánočními svátky se 
uskutečnilo zasedání zastupitelstva 
města Velká Bystřice, na kterém byl 
schválen rozpočet na rok 2010 a také 
poplatky za odpad a stočné. V minulém 
úvodníku rozpočet základně představil 
pan místostarosta Slavotínek a do další-
ho vydání připravuje článek o plnění 
rozpočtu 2009 a o rozpočtu na rok 2010 
předsedkyně finančního výboru Ing. 
Elefteria Schrottová. Takže komentář 
k rozpočtu nechám na ní a dovolím si 
malou poznámku k poplatkům. 

Poplatek za odpad je stanoven 
z nákladů předcházejícího roku za 
odvoz a skládkování komunálního 
odpadu. Pro tento rok jsme museli 
přistoupit k mírnému navýšení místní-
ho poplatku za odvoz a skládkování 

Hasiči mají radost Bruslí se i večer

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… z lékařského prostředí
Nicole Amrein – Doktorka Kateřina

snaha lékařky o záchranu života i přes odmítání 
ostatních členů sekty

…pro velké i malé 
Motocykly – 1001 fotografií 

typy, historie, závodníci…    
… z české literatury
Ivan Kraus – Číslo do nebe

vztahy a problémy velké rodiny popisované 
s laskavým humorem

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 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

Půjčovní doba o vánočních svátcích
23. 12. 09 – 27. 12. 09 Zavřeno

Pondělí 28. 12. 2009 8.00–10.00  12.15–16.45

29. 12. 09 – 3. 1. 2010 Zavřeno

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

zábavnou show s nejkrásnějšími 
a nejznámějšími operetními melodiemi

neděle 7. března 2010 v 15 hodin
kongresový sál hotelu Zámek V. Bystřice

Účinkují:

Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě: Jana Hošťáková nebo Eva Zbrožková,
Jan Drahovzal nebo Václav Morys, Petr Miller

Sólista opery Slezského divadla v Opavě: Petr Murcek

Členka opery Slezského divadla v Opavě: Anna Ondáková

Tančí: Zuzana Rausová  nebo  Dája Roncová

Doprovází členové orchestru pod vedením dirigentů:
Josefa Kostřiby  nebo  Nenka Slavova

Průvodní slovo: sólista činohry Slezského divadla 
v Opavě František Štěpán  a  Alena Bastlová
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odpadu na 360,- Kč na osobu a rok 
(v minulém roce byl poplatek 350 
Kč/os/rok). Znovu bych chtěl zdůraznit 
důležitou skutečnost, která nám pomá-
há udržet poplatek v rozumné výši, a to, 
že se nám povedlo několikanásobně 
zvýšit množství separovaného odpadu, 
za který město neplatí za uložení ani 
odvoz na skládku. Toto je hrazeno ze 
systému třídění odpadu Eko-kom, na 
který přispívají výrobci obalů a produ-
centi odpadů. Znamená to tedy, že 
občané, kteří ukládají odpad do nádob 
na separovaný sběr, šetří životní pro-
středí a městu (tedy nám všem) finanč-
ní prostředky. Každým rokem se nám  
daří navyšovat počet sběrných nádob 
na separovaný odpad. Někdy ovšem 
bojujeme se svozovou firmou a občas, 
díky neukázněným občanům, trošku 
vázne udržování pořádku v okolí sběr-
ných míst. Přesto bychom chtěli z fi-
nančních prostředků, které jsme ze 
systému Eko-kom získali, i v letošním 
roce dále rozšiřovat počet sběrových 
nádob. 

Poplatek za stočné je stanoven 
z nákladů na provoz kanalizace a čistír-

Informace z bystřické radnice

ny odpadních vod. Ve Velké Bystřici je 
3nyní stočné 15,- Kč/m , což při směr-

3ném čísle 41 m  na osobu a rok zname-
ná poplatek 615,- Kč/osobu. Jen pro 
informaci: stočné v Olomouci se po-

3hybuje již přes 30,- Kč/m . V letošním 
roce došlo k navýšení jen z toho 
důvodu, že jsme se stali plátci DPH a 
tudíž poplatek za stočné byl zatížen 
10% DPH. Je ovšem nutno znovu zdů-
raznit, že do budoucna musíme počítat 
s nárůstem ceny stočného, protože 
legislativní předpisy budou mnohem 
přísnější a provozování kanalizace 
bude nákladnější. Budeme také nuceni 
i vzhledem ke stavu některých stoko-
vých sítí vytvářet fond na jejich rekon-
strukci. Ještě připomenu, že poplatky 
za stočné i poplatek za odvoz a sklád-
kování odpadu musí být uhrazeny do 
31.3. 2010.

Dalším poplatkem je poplatek za 
psa. Zde jsme v radě města diskutovali 
zda není cena 150 Kč za psa velmi 
nízká. Nakonec jsme se rozhodli výši 
poplatku ponechat. Vzhledem k tomu, 
že velmi málo občanů je odpovědných 
a sbírá psí exkrementy po svých miláč-

cích, uvažujeme o spolupráci s bezpeč-
nostní agenturou, která bude provádět 
náhodné kontrolní akce. Na pokladně 
při uhrazení poplatku za psa také obdr-
žíte symbolicky několik sáčků…

Ale ať nekončíme u psích výkalů. 
V sobotu 23.1.2010 se v prostorách 
hotelu Zámek uskutečnil tradiční 
Městský ples. Letos jsme se - po loňské 
netradiční swingové kapele - vrátili ke 
klasické plesové kapele a myslím, že 
skupina L.I.F. snad všechny uspokojila. 
Mě osobně se ples líbil - slušná návště-
va, bohatá tombola, výborná kapela, 
doplňková diskotéka a velmi pěkný 
doprovodný program. Poděkování patří 
panu Petru Jahodovi, řediteli hotelu 
Zámek, všem pořadatelům (hlavně 
z řad pracovníků MěÚ) a sponzorům. 

A na úplný závěr bych chtěl pochvá-
lit pana Malého z ulice Na Letné; když 
jsem v prosincovém úvodníku prosil 
občany o spolupráci při údržbě chodní-
ků, nevěděl jsem, že se najde takový 
dobrovolník, který „projede“ skoro celý 
nový chodník v ulici Na Letné. 
Děkujeme.

Marek Pazdera

3Stočné 15,- Kč/m 615,- Kč/osobu/rok

Odpad 360,- Kč/osobu/rok

Poplatek 150,00 Kč za jednoho psa/rok 100,00 Kč jeden pes/rok
 za psa - poplatník důchodce

220,00 Kč další pes/rok 150,00 Kč další pes/rok
- poplatník důchodce 

Informace o poplatcích v roce 2010:
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
16.12.2009 schválilo poplatky na rok 2010: 

Z DŮVODŮ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ SKLADBY OBCÍ 
PROSÍME O ÚHRADU POPLATKŮ AŽ OD 20. 01.2010. 

Stejně jako v loňském roce lze uhradit poplatky buď 
v hotovosti v pokladně Městského úřadu nebo na bankovní 
účet Města – č.ú. 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 popisné 
a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte (př. 
platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 
osoby).

POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 31. 3. 2010

Upozornění pro poplatníky stočného dle odebrané vody 
z veřejného vodovodu:
Fakturu za vodné, z které bude proveden propočet stoč-
ného na rok 2010, je nutno předložit na městský úřad do 
31. 3. 2010.
U pozdějších plateb bude stočné propočteno dle směrné-

3ho čísla, tj. 41 m  odpadní vody na osobu a rok za 15,00 
3Kč/m , tj. 615,00 Kč na osobu a rok. 

Nájemné za pronájem hrobového místa a služby spojené 
s pronájmem hrobového místa na místním hřbitově budou 
rozesílány v průběhu roku 2010 společně s novými nájemní-
mi smlouvami. Prosíme o nahlášení nového nájemce hrobo-
vého místa. Děkujeme.

22. únor – VYPÁLENÍ PALÍRNY 

Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků 
za svobodu si 22. února 2010 v 11.00 hod. připome-
nou 65. výročí vypálení „palírny“ ve Velké Bystřici. 

Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento 
zásah proti členům velkobystřické skupiny připomí-
nají pietním položením kytičky k pamětní desce 
umístěné v blízkosti, kde stála v roce 1945 „palírna“.

Narození:Narození:

Tobiáš Tandler 7. 12. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Lydie Langerová 22. 11. 2009
Zdeněk Kobliha 24. 11. 2009
Helena Košťálková 28. 11. 2009
Adolf Zelinka 23. 12. 2009
Vladimír Šesták 27. 12. 2009
Miroslava Doleželová 30. 12. 2009
Jiří Vinohradník 3.   1. 2010
Miroslav Hořínek 11.   1. 2010

V
V
V
V
V
V
V
V
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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:

Byl to náš čas…
Na začátku letošního roku nás, 

k našemu zármutku, opustil pan Ing. 
Miroslav Hořínek.

Zemřel 11. ledna 2010 a důstojného 
rozloučení v Husově sboru se zúčastni-
lo mnoho spoluobčanů a smutečních 
hostí.

Náš velkobystřický rodák pocházel 
ze zemědělské rodiny. Byl druhý nej-
starší ze čtyř sourozenců. V mládí zaní-
cený sportovec – hokejista. Vystudoval 
vysokou školu zemědělskou, byl pro-
mován inženýrem a svému oboru agro-
nom se věnoval celý produktivní věk. 
Od třiapadesátého roku byl jedním 
z obroditelů místního ochotnického 
divadla a po úmrtí přítele Antonína 
Holotíka vykonával funkci předsedy až 
do roku 1990. Byl zkušeným ochotní-
kem, neboť svou první roli získal 
v jedenácti letech v Našich furiantech. 
Pro divadlo plála celá rodina. Sou-
rozenci Milada, Mojmír a Jarmilka i 

tatínek Bohumír, režisér a řadu let i 
ředitel divadla. Miroslav, zvaný svými 
vrstevníky po hrdinovi jedné z divadel-
ních her „BAKAREL“, měl k ochotni-
čině skutečně vřelý vztah. V mladém 
kolektivu našel svou celoživotní lásku 
Evu, s ní manželství a šťastnou rodinu. 
Byl to vždy přemýšlivý, uvážlivý člo-
věk, morálně i společensky vyzrálý. 
V nelehké době padesátých let, v pro-
blematickém roce 1968 a následné 
normalizaci bylo až s podivem ukočíro-
vat padesátičlenný soubor a čelit pro-
blémům vzniklým z politické nedůvěři-
vosti a podezřívavosti ze strany veřej-
ných orgánů vůči souboru. Měl autoritu 
a kolem sebe dovedné a pracovité lidi, 
řadu talentovaných hereček a herců, 
s nimiž dosahoval i skvělých úspěchů. 
Moc si vážil spolupráce s neúnavným 
profesionálním režisérem p. Vladimí-
rem Týřlem z Olomouce. Umělecká 
úroveň našich představení nám dopo-
mohla k účasti na celostátních přehlíd-

kách ve Vysokém nad Jizerou. Ve své 
vzpomínce nemohu zapomenout na 
zdařilé silvestrovské večírky a jiná 
příležitostná vystoupení, při nichž 
účinkovala bavičská dvojice „Hořínek-
Hradil“ a písničkami pořádně rýpli do 
naší společnosti. 

Po roce 1990 dal Miroslav Hořínek 
podnět k založení klubu seniorů – přá-
tel divadla a odtud se dostávalo pomoci 
při akcích jako Lidový rok či koncerty 
kruhu přátel hudby. Panu Ing. Miro-
slavu Hořínkovi byla po zásluze uděle-
na Cena města Velká Bystřice za rok 
2009. Pro nás mnohé byl příkladem 
upřímného, důsledného a pracovitého 
člověka.

Příteli Miroslave – nezapomeneme! 
Neboť až budeme zapomenuti, přesta-
neme existovat.

V milé vzpomínce na uplynulá léta a 
události současné ve vděčnosti a úctě

Antonín Nakládal

Vzpomínka

pevně spojenou, bychom chtěli připo-
menout.

Helena Lisická se narodila 26. listo-
padu 1930 v Olomouci. Publikovat 
začala na konci 50. let minulého století. 
Je autorkou více než dvou desítek kniž-
ních titulů. Kromě pohádek, pověstí či 
národopisných prací psala i divadelní 
hry pro děti, reportáže, fejetony, rozhla-
sové a televizní pořady. V dílech 
vycházela z důvěrného poznávání pozo-
ruhodných míst v kraji, z úzce naváza-
ných kontaktů s regionálními autory, 
přitahovaly ji i folklorní tradice a čin-
nost souborů.

V roce 1983 ji tento zájem přivedl 
i do Velké Bystřice. Paní spisovatelka 
poznala mladý, nadšený kolektiv s ne-
rozvinutým tvůrčím potenciálem a ten 

zase někoho, kdo by mu mohl hodně 
dát. V příštích letech umělecky vede 
soubor Haná, píše scénáře a především 
otevírá dveře k profesionálům a odbor-
níkům z olomouckého divadla, univer-
zity či muzea. Ke spolupráci získává 
např. PhDr. Borovičku, doc. Klapila či 
Jiřího Čadu. Vznikají programy, které 
dodnes patří ke kmenovému repertoáru. 
Jeden z největších darů ale předává 
odkrytím regionu Záhoří. Tempera-
mentní tance i písně tohoto téměř zapo-
menutého kraje si členy souboru zcela 
získávají a i díky nim Haná brzy slaví 
úspěchy na soutěžích, přehlídkách a 
konečně i v „Mekce“ folkloru, ve Stráž-
nici. Jako umělecká vedoucí paní Lisic-
ká vždy pevně stála za svým, její scéná-
ře byly do detailu propracované, posta-
vené na dokonalém slovu. To platí i o 
následujícím období, kdy paní Helena 
umělecky vede dětský soubor Slaměn-
ky. I tento kolektiv se díky jejím origi-
nálním scénářům zařadil mezi špičkové 
kolektivy, což potvrdil v roce 1991 
účastí na tehdejší národní přehlídce 
v Kroměříži.

Snad nejvíce je však pro Velkou 
Bystřici jméno Heleny Lisické spojeno 
s Lidovým rokem. Od jeho vzniku 

v roce 1989 byla jeho hlavní hybatel-
kou a dramaturgyní. Přivedla řadu 
osobností, které jsou vystupujícím 
nápomocny odbornou radou a pomocí. 
Za všechny alespoň jedno jméno: 
Zdeňka Jelínková – vynikající etnogra-
fka, která až do své smrti nevynechala 
jediný ročník festivalu a s Helenou 
Lisickou úzce a plodně spolupracovala. 
V posledních letech paní Lisická i přes 
zdravotní obtíže ráda přijížděla alespoň 
zasednout v lektorském sboru. Netřeba 
zdůrazňovat, že 4. září, při zahájení 
jubilejního 20. ročníku, budeme velice 
zarmoucení, neboť jeho zakladatelka 
již nebude s námi.

Helena Lisická odešla od rozdělané 
literární práce v pondělí 30. listopadu. 
Velká Bystřice byla pro ni místem, 
které si vybrala. Pro Lidový rok – osla-
vu radosti a mládí žijícího ve starých 
lidových tradicích, ale zároveň i jako 
místo, kde vedle svého manžela, vyni-
kajícího olomouckého archiváře Anto-
nína Roubice, spočine k poslednímu 
odpočinku. Říkala: „Můj život byl 
bohatý lidmi, které jsem potkala a 
poznala.“ Dodáme jen, že ona oplátkou 
obohacovala všechny ty, které potkala.

Petr Nakládal a Broňa Millá

Za Helenou Lisickou

   K významným 
osobnostem, se 
kterými jsme se 
v závěru roku 
s lítostí loučili, 
patřila i paní 
Helena Lisická. 
Její osobnost, 
v  up lynu lém 
čtvrtstoletí s Vel-
kou  Bys t ř i c í  

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… z lékařského prostředí
Nicole Amrein – Doktorka Kateřina

snaha lékařky o záchranu života i přes odmítání 
ostatních členů sekty

…pro velké i malé 
Motocykly – 1001 fotografií 

typy, historie, závodníci…    
… z české literatury
Ivan Kraus – Číslo do nebe

vztahy a problémy velké rodiny popisované 
s laskavým humorem

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 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

Půjčovní doba o vánočních svátcích
23. 12. 09 – 27. 12. 09 Zavřeno

Pondělí 28. 12. 2009 8.00–10.00  12.15–16.45

29. 12. 09 – 3. 1. 2010 Zavřeno

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

zábavnou show s nejkrásnějšími 
a nejznámějšími operetními melodiemi

neděle 7. března 2010 v 15 hodin
kongresový sál hotelu Zámek V. Bystřice

Účinkují:

Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě: Jana Hošťáková nebo Eva Zbrožková,
Jan Drahovzal nebo Václav Morys, Petr Miller

Sólista opery Slezského divadla v Opavě: Petr Murcek

Členka opery Slezského divadla v Opavě: Anna Ondáková

Tančí: Zuzana Rausová  nebo  Dája Roncová

Doprovází členové orchestru pod vedením dirigentů:
Josefa Kostřiby  nebo  Nenka Slavova

Průvodní slovo: sólista činohry Slezského divadla 
v Opavě František Štěpán  a  Alena Bastlová
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

únor 2010

6. 2.
Velká Bystřice 

– Masopust se zabijačkou
– Dětský karneval
– Orelský ples

Přáslavice – Hasičský ples
Doloplazy

Tršice – Vodění medvěda 
               a pochovávání basy

6.-7. 2. 
Velká Bystřice 

– LO Haná Cup 
      turnaj v házené (mladší dorost)

13. 2.
Bukovany – Vodění medvěda
Přáslavice – Šibřinky
Velký Újezd – Ples mysliveckého 

                  sdružení

20. 2.  
Velká Bystřice – Hasičský bál
Daskabát – Král Daskabátské 
                    slivovice (3. ročník)
Přáslavice – Masopust
Tršice – Maškarní ples
Velký Újezd – dětský karneval

26. 2.  
Velký Újezd – Ples SRPŠ

27. 2.  
Velká Bystřice – Turnaj v házené
                             starších žáků 
Daskabát – Vodění medvěda 
Hlubočky – Karneval (ZŠ Mar. Údolí)
Mrsklesy – Šibřinky

28. 2.
Mrsklesy – Dětský karneval 

 – Hanáckou Sibiří 
                  k pramenům Odry

Vážení přátelé,
rádi bychom vás i touto cestou 

seznámili s výsledky Tříkrálové sbírky 
2010. Koledníci ve Velké Bystřici 
vybrali 40 579 Kč. V tomto roce se do 
projektu zapojilo šest kolednických 
skupinek.

Děkujeme všem dárcům za jejich 
štědrost a i těm, kteří nám s přípravou a 
realizací sbírky pomohli. Zvláště chce-
me na tomto místě vyzdvihnout přínos 
místní asistentky sbírky paní Marie 
Pleskové a otce Josefa Opluštila, faráře 
zdejší římskokatolické farnosti. Zvlášt-
ní poděkování patří koledníkům, kteří 
obětovali svůj volný čas i pohodlí. 
Navzdory mrazu či nepohodě přinášeli 
radostnou zprávu o narození Krista a 
přijímali vaše finanční dary pro potřeb-
né. Za všestrannou pomoc a ochotu 
děkujeme i zaměstnancům obecního 
úřadu.

Ti všichni přispěli k tomu, že výtě-
žek sbírky v olomouckém děkanátu 
letos poprvé překročil hranici milion 
korun. Vykoledovalo se celkem 

1 012 400 Kč. Přibližně dvě třetiny 
prostředků Tříkrálové sbírky se vrací 
do míst, kde byly získány. 

V letošním roce chce Charita 
Olomouc větší část podílu ze sbírky 
věnovat na finanční spoluúčast pro 
projekt „Rozvoj a kvalita sociálních 
služeb pro lidi bez domova“, který je 
financovaný převážně z prostředků EU 
v rámci Regionálního operačního pro-
gramu. Hlavními cíli tohoto projektu je 
zkvalitnit, rozšířit a modernizovat stá-
vající prostory Střediska Samaritán pro 
lidi bez domova na Wurmově 5 
v Olomouci. 

Část prostředků z obdrženého podílu 
Tříkrálové sbírky bude určena i na 
humanitární, rozvojovou a přímou 
pomoc potřebným.

Děkujeme Vám, že jste štědře pod-
pořili projekty, díky nimž bude Charita 
adresně, účinně a efektivně pomáhat 
tam, kde je to potřeba.

Ing. Mgr. Daniela Pazderová
koordinátorka sbírky

tel. +420 734 435 406

Tříkrálová sbírka letos ještě úspěšnější

 

Poděkování
Děkuji touto cestou hasičům z Velké Bystřice 

Jiřímu Čepelákovi a Michalovi Dubskému
za ochotnou pomoc při odklízení sněhu ze střechy mého domu.

Ludmila Vyhlídalová, Velká Bystřice, 8. května 72

Kulturní středisko Velká Bystřice 

zve na

zábavnou show 

s nejkrásnějšími a nejznámějšími 

operetními melodiemi

neděle 7. března 2010 v 15 hodin

kongresový sál hotelu Zámek 

V. Bystřice

Účinkují:

Sólisté operety Moravskoslezského 

národního divadla v Ostravě 

a Slezského divadla v Opavě.
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snaha lékařky o záchranu života i přes odmítání 
ostatních členů sekty

…pro velké i malé 
Motocykly – 1001 fotografií 

typy, historie, závodníci…    
… z české literatury
Ivan Kraus – Číslo do nebe

vztahy a problémy velké rodiny popisované 
s laskavým humorem

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 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

Půjčovní doba o vánočních svátcích
23. 12. 09 – 27. 12. 09 Zavřeno

Pondělí 28. 12. 2009 8.00–10.00  12.15–16.45

29. 12. 09 – 3. 1. 2010 Zavřeno

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

zábavnou show s nejkrásnějšími 
a nejznámějšími operetními melodiemi
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v Ostravě: Jana Hošťáková nebo Eva Zbrožková,
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Josefa Kostřiby  nebo  Nenka Slavova

Průvodní slovo: sólista činohry Slezského divadla 
v Opavě František Štěpán  a  Alena Bastlová
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Vážení občané a příznivci HASIČŮ, 
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční

který se bude konat

v sobotu 20. února 2010 
na sále Kulturního domu ve Velké Bystřici

Začátek od 20 hodin, k tanci a poslechu hraje

hudební formace FONTANA.

Vstupné 50,- Kč.

Po celý večer zajištěno občerstvení, 
bohatá tombola a doprovodný program.

Srdečně zve SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

HASIČSKÝ 
BÁL

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE

Vás zve na

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY
v sobotu 6. března 2010 ve 14.30 hod. v sokolovně.

Připravili jsme spoustu zábavy, her a soutěží ve sportovním duchu, 
kterými vás provedou pohádkové postavy. Nebude chybět tanec, pěkné 

písničky, domácí občerstvení, stolová úprava ve vyzdobeném sále. 
A samozřejmě také bohatá tombola, rybolov, dobrá nálada…

Vstupné: dospělí 30,- Kč
děti 15,- Kč
masky zdarma

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V lednu jsme se ptali na knihu 

O VYKUTÁLENÉM MELICHÁRKOVI 
Odpovídalo 45 dětí a ze 32 správných odpovědí 

jsme vylosovali Vanesu Grůzovou

Otázky na únor najdete jako obvykle v knihovně.
Těšíme se 
na vás!

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na 

Dětský KARNEVAL 
„Zpíváme a tančíme s Míšou“

sobota 6. února 2010 od 14.30 hodin
sál Kulturního domu Nadační V. Bystřice

* Zpěv, tanec, hry, soutěže o ceny * 
* naučíte se písničku * každá maska bude oceněna *

** TOMBOLA **
Připraveno občerstvení formou domácího bufetu

Vstupné: dospělí 40,- Kč, 
děti bez masky 20,- Kč, masky zdarma
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Strana  6 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 2/2010

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… romantika a tajemství
Candice Proctor – Ozvěna noci

anglický královský dvůr, mrtvá
markýza a tajemný náhrdelník

…pro holky i kluky 
Ines Kroeger – Stříhání vlasů 

líbivé sestřihy pro dívky a chlapce 
krok za krokem

… z české literatury
Irena Fuchsová –Když se žena 

naštve
povídky, které vás pobaví a potěší

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. Tento projekt se 
uskutečnil za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR. Knihy 
mohou být vyhledávány podle nej-
různějších 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.

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 – 10.00, 12.15 – 16.45
Út 12.15 – 16.45
St 12.15 – 16.45
Čt 12.15 – 16.45
Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687
knihovna@muvb.cz
www.knihovna.velkabystrice.cz

Knihovna – online katalog 
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka 
ve Velké Bystřici nabízí novou služ-
bu -informace o knihách z fondu 
knihovny prostřednictvím internetu 
na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog)

nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště:

knihovna – online katalog.
Zde můžete zjistit, které knihy jsou 
v knihovně, jestli jsou půjčené nebo 
právě k dispozici, žádané knihy si 
zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co 
mají půjčené, jestli už není čas knihy 
vrátit apod. Bližší informace v kniho-
vně nebo telefonicky Vám ráda podá

 Lenka Lakomá

Celkem sedmnáct kapel ze středo-
moravského hudebního regionu se 
ucházelo o čest dostat se mezi desítku 
vybraných, které se bystřickému publi-
ku letos představí v našem Kulturním 
domě onu březnovou sobotu. Jejich 
pouhý výčet dává tušit, že tu zazní 
mnoho krásné trampské muziky, coun-
try, bluegrassu i folku. 

A spokojení diváci budou svými 
hlasy opět vybírat tři nejšťastnější, kteří 
postoupí na podzimní – „velké“ 
Bystřické banjo. Tak si zkuste již dnes 
tipnout, které skupiny to budou? Už se 
to několikrát podařilo skupinám 
ALIBABA, A.M.ÚLET, DC VOCAL, 
KELT GRASS BAND i BRZDA-
ŘŮM, nebo budou letos úspěšní 
BÝBR, HUBERTUS, THE LOG? 
Anebo překvapí domácí juráňovci 
MAKYTAKY, či se prosadí hned 
napoprvé bystřický MS BAND po 
diváckém úspěchu na loňském Hanác-
kém pupku?

Všechny účinkující vám blíže před-
stavíme v příštích Velkobystřických 
novinách – dnes vás už jen žádáme, 
abyste si opět udělali čas a přišli si tu 

Osmé REGI BANJO již 13. března…

parádu poslechnout, v roli úspěšných 
moderátorů stejně jako loni vystoupí 
dvojice Hanka Londová – Petr Naklá-
dal. Útulné prostředí bystřického sálu 
bude patřit jen vám, pořádající Kulturní 
středisko pod patronací města Velká 
Bystřice udělá vše pro to, aby se akce 
jako vždy vydařila.

Za pořadatele vás zve ředitelka KS 
Jarmila Možíšová i hlavní pořadatel 
J. Jerry Koš

Naše škola se zúčastnila již druhé 
partnerské schůzky v rámci partnerství 
škol Comenius. Schůzka se konala 
v portugalském Setúbalu 14.-19. ledna. 
Z řad žáků tentokrát naši školu repre-
zentovali Jiří Špelda z 9.B a Kateřina 
Kameníková z 9.A.

Jako vždy byli žáci ubytováni v rodi-
nách a měli možnost poznat každoden-
ní život svých nových portugalských 
kamarádů. Mohou nyní porovnat i 
výuku v naší škole s tou portugalskou, 
neboť se účastnili výuky v plném roz-
sahu. Kromě učení zbyl ale i čas na 
výlety, např. do Lisabonu, kde se všem 
mimo jiné líbilo místní Oceanárium. 
Všechny rodiny svým dočasným dětem 
připravily krásný víkendový program a 
spoustu zážitků. Naši žáci si skvěle 
poradili s novým prostředím, bez pro-

blémů komunikovali v angličtině a 
navázali nová přátelství. Na jedničku 
zvládli i dlouhou cestu.

Učitelé se věnovali hlavní náplni 
projektu – sociálním dovednostem, 
které by měly přispět ke zlepšení učení 
dětí. Byl vyhodnocen společně sestave-
ný dotazník, porovnány výsledky jed-
notlivých škol a dohodnuty aktivity, 
které budou na každé škole nyní násle-
dovat.
Rovněž si učitelé jako obvykle vyměni-
li mnoho profesních zkušeností, stejně 
jako děti si procvičili svou angličtinu a 
načerpali novou inspiraci do své další 
práce.

Již nyní se všichni těšíme, až se 
sejdeme na další partnerské schůzce, 
která se uskuteční v březnu v Polsku.

Vendula Mečířová

Partnerská schůzka v portugalském Setúbalu

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… z lékařského prostředí
Nicole Amrein – Doktorka Kateřina

snaha lékařky o záchranu života i přes odmítání 
ostatních členů sekty

…pro velké i malé 
Motocykly – 1001 fotografií 

typy, historie, závodníci…    
… z české literatury
Ivan Kraus – Číslo do nebe

vztahy a problémy velké rodiny popisované 
s laskavým humorem

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 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

Půjčovní doba o vánočních svátcích
23. 12. 09 – 27. 12. 09 Zavřeno

Pondělí 28. 12. 2009 8.00–10.00  12.15–16.45

29. 12. 09 – 3. 1. 2010 Zavřeno

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

zábavnou show s nejkrásnějšími 
a nejznámějšími operetními melodiemi

neděle 7. března 2010 v 15 hodin
kongresový sál hotelu Zámek V. Bystřice

Účinkují:

Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě: Jana Hošťáková nebo Eva Zbrožková,
Jan Drahovzal nebo Václav Morys, Petr Miller

Sólista opery Slezského divadla v Opavě: Petr Murcek

Členka opery Slezského divadla v Opavě: Anna Ondáková

Tančí: Zuzana Rausová  nebo  Dája Roncová

Doprovází členové orchestru pod vedením dirigentů:
Josefa Kostřiby  nebo  Nenka Slavova

Průvodní slovo: sólista činohry Slezského divadla 
v Opavě František Štěpán  a  Alena Bastlová
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V úterý 12. 1. jsme se zúčastnili turnaje 
mini 4+1 pro 4. až 5. třídy (1999 a 
mladší), který pořádala místní ZŠ ve 
spolupráci s SK Velká Bystřice. Turnaje 
se zúčastnilo 12 družstev. Základní část 
se odehrála ve dvou skupinách způso-
bem „každý s každým“. Družstvu 
chlapců se vedlo výborně ve skupině 
„B“, kterou bez ztráty bodu dokázalo 
vyhrát.
Družstvo dívek ve skupině „A“ vybojo-
valo několik velmi těžkých zápasů a 
skupinu také vyhrálo.

Skupina A
VB dívky - Jívová 8 : 4

- Heyrovského D 15 : 1
- Telnice 11 : 11
- Zeyerova (STM) 11 : 9
- Sokolnice 14 : 6

Skupina B
VB chlapci - Heyrovského Ch 17 : 10

- Prosenice 22 : 11
- Žeravice 18 : 10
- Uničov 14 : 8
- VB - smíšení 15 : 10

Ve finále se tedy střetla VB děvčata 
proti VB chlapcům. Zápas měl drama-
tický průběh, když po základní hrací 
době skončil nerozhodně 11 : 11. 
Následně se střílelo 5 sedmimetrových 
hodů – také remíza. Další tři sedmičky 
– opět plichta. Nakonec rozhodla náhlá 
smrt o zaslouženém vítězství dívek 
v tomto turnaji. Úspěch dívek na 1. 
místě a chlapců na 2. místě podtrhlo 
smíšené družstvo Velké Bystřice, které 
obsadilo 3. místo. Pochvalu zaslouží 
všichni hráči a hráčky. Z chlapců vyni-
kal J. Jedenástík, který zahrál výborně 
jak v útoku, tak v obraně. U dívek to 
byla tahounka V. Mikulášková, bojov-
nice M. Vachutková, výborně se roz-
střílela K. Palacká, ale super výkon 
předvedla L. Mikulášková v brance, po 
právu vyhodnocená nejlepším branka-
řem turnaje. Úspěch dívek je o to 
výraznější, že většina zúčastněných 
družstev byla chlapeckých!

Konečné pořadí turnaje: 
1. Velká Bystřice dívky
2. Velká Bystřice chlapci
3. Velká Bystřice smíšení
4. Zeyerova (STM), 5. Telnice, 6. Pro-
sebnice, 7. Jívová, 8. Uničov, 9. Zdravi-
ce, 10. Sokolnice, 11. Heyrovského 
chl., 12. Heyrovského d.

Sestavy + střelci:

Kluci: 
J. Routner (Br + 1), F. Buršík (Br), T. 
Buršík (17), T. Spurný (20), Š. Souček 

0
0

0

0

0

Poznámky:

Zápasy mladších a starších dorostenců a mužů podléhají hlášenkovému systému, jejich začátek
bude upřesněn prostřednictvím plakátů, popř. relace v Městském rozhlase.
Rovněž místo konání zápasů bude upřesněno - je předpoklad, že zápasy hrané do 21.3.2010
včetně, budou odehrány ve školní hale MZŠ, po tomto termínu pak na hřišti Na Letné

Rozpis domácích utkání družstev oddílu házené SK Velká Bystřice
HÁZENÁ - jaro 2010

Den Kategorie Čas Soupeři

So 20.2.2010 st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Tatran Litovel

Ne 21.2.2010 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - KH Kopřivnice
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - Lesana Zubří

So 6.3.2010 st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - HC Zlín

Ne 7.3.2010 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - HC Zlín
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - KH Orel Paskov

So 20.3.2010 st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - TJ Rožnov p.R.

Ne 21.3.2010 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - HCB OKD Karviná
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - TJ Šumperk

So 10.4.2010 ml.žáci 12,30 SK Velká Bystřice - Prostějov
st.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - Kostelec n.H.

st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - DTJ Polanka n.O.

Ne 11.4.2010 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Sokol II Prostějov
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - DTJ Polanka n.O.

So 17.4.2010 st.žáci 9,00 SK Velká Bystřice - Senice n.H.
mini 2001 10,15 turnaj za účasti VB "A" a VB "B"

So 24.4.2010 ml.žáci 10,00 SK Velká Bystřice - Napajedla

So 1.5.2010 mini 99-00 9,00 turnaj za účasti VB "A" a VB "B"
ml.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - Žeravice

st.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Cement Hranice

Ne 2.5.2010 ml.dorost bude upřesněno SK Velká Bystřice - Cement Hranice
muži bude upřesněno SK Velká Bystřice - KH Zbrojovka Vsetín

So 22.5.2010 ml.žáci 9,30 SK Velká Bystřice - Tatran Litovel
st.žáci 10,30 SK Velká Bystřice - Tatran Litovel

So 5.6.2010 ml.žáci 9,30 SK Velká Bystřice - Uherské Hradiště
st.žáci 10,30 SK Velká Bystřice - HC Zlín

Dívky vyhrály novoroční turnaj v miniházené.

V kategorii 99/00 jsme se zúčastnili 
čtyř turnajů, na kterých jsme vždy 
stavěli 2 družstva – chlapce a dívky.
Výsledky: v Prostějově 

– chlapci 1. místo, dívky 3. místo
ve Velké Bystřici 

– chlapci 1. místo, dívky 2. místo
v Kostelci 

– chlapci 1. místo, dívky 4. místo
v Žeravicích 

– chlapci 1. místo, dívky 3. místo 
Turnaje se vždy účastnilo 6 družstev 
systémem každý s každým.

V kategorii 01/02 to byly také čtyři 
turnaje.
Výsledky: 
v Olomouci – 1. místo z 5 družstev
v Žeravicích – 2. místo z 5 družstev
v Olomouci – 1. místo z 5 družstev
ve V. Bystřici – 1. místo z 12 družstev

Kromě těchto soutěžních turnajů jsme 
se zúčastnili:
wmezinárodního turnaje „Rozhodni 
se sám“ v Novém Veselí: 
Družstvo „A“ – 2. místo, 
družstvo „B“ – 8. místo (z 10 družstev)
wturnaje v Telnici 
– 3. místo z 8 družstev
wTroma Cupu – v Novém Veselí 
– kat. 99/00 

– chlapci 2. místo, dívky 6. místo 
    (ze 7 družstev)

– kat. 00/01 
– 2. místo ze 4 družstev
wturnaje v Prosenicích 
– družstvo „A“ – 1. místo, 
– družstvo „B“ 2. místo (z 5 družstev)
wVánočního turnaje na Zoře (6+1) 
– chlapci 2. místo, dívky 5. místo (z 5 
družstev).

Zhodnocení podzimní sezony miniházené

(10), A. Vodička (4), T. Maceášik (7), J. 
Jedenástík (29), K. Šípek (7).

Děvčata: 
L .  M iku l á š k o vá  (Br  +  3 ) ,  
V. Mikulášková (23), M. Vachutková 
(15), M. Vičarová, K. Palacková (22), 

K. Spurná, I. Michálková (1), A. 
Kremplová, S. Konečná (5).

Závěrečné poděkování patří všem, kdo 
nám pomáhali (rozhodčí, organizátoři). 
Speciální dík milé a usměvavé osádce 
bufetu!!! 
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ZEDNICTVÍ - IVO PAVLITA
Výstavba rodinných domů na klíč
Veškerá stavební činnost·
l

lvýstavba rodinných domů na klíč
lpřestavby bytových jader
lrekonstrukce rodinných domů
lzateplovací systémy, 

fasády a sádrokarton
lpokládka plovoucích podlah
lmalířské a natěračské práce
lvodo, topo, plyn a elektro

Možnost prohlídky vzorového RD 4+1
kontakt: 607 545 575         www.pavlitaa.estranky.cz

zednické a obkladačské práce

5.2. pátek DVA MRAZÍCI Produkce: ČR
10.00 hod. Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

5.2. pátek ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED Produkce: ČR
18.00 hod. Mrazivá komedie o tom, jak se dalo Vstupné Kč 50,-
119 minut žít v 70. letech a zároveň Přístupný

se nenechat zmrazit.

12.2. pátek 3 SEZÓNY V PEKLE Produkce: ČR
18.00 hod. Milostné drama začíná v roce 1947. Vstupné Kč 50,-
110 minut Kryštof Hádek a Karolina Gruszka Přístupný od 12 let

v hl.roli.

19.2. pátek MIKULÁŠOVY PATÁLIE Produkce: Francie
18.00 hod. Hrdinové senzačních příběhů Vstupné Kč 50,-
91 minut z dětských knížek, ožívají Přístupný

na filmovém plátně. Rodinná komedie!Český dabing!

26.2. pátek VYFIČ!  Produkce: USA
18.00 hod. Drsné závody na kolečkových Vstupné Kč 50,-
111 minut bruslích. Život hlavní hrdinky Přístupný
 dostává jiný rozměr. Titulky!

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.

V BŘEZNU uvidíte: Čtvrtý druh, Sherlock Holmes, Kawasakiho 
růže, Princezna a žabák

Kuličkiáda

 

Velký Týnec - ÚNOR

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

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… z lékařského prostředí
Nicole Amrein – Doktorka Kateřina

snaha lékařky o záchranu života i přes odmítání 
ostatních členů sekty

…pro velké i malé 
Motocykly – 1001 fotografií 

typy, historie, závodníci…    
… z české literatury
Ivan Kraus – Číslo do nebe

vztahy a problémy velké rodiny popisované 
s laskavým humorem

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 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

Půjčovní doba o vánočních svátcích
23. 12. 09 – 27. 12. 09 Zavřeno

Pondělí 28. 12. 2009 8.00–10.00  12.15–16.45

29. 12. 09 – 3. 1. 2010 Zavřeno

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

zábavnou show s nejkrásnějšími 
a nejznámějšími operetními melodiemi

neděle 7. března 2010 v 15 hodin
kongresový sál hotelu Zámek V. Bystřice

Účinkují:

Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě: Jana Hošťáková nebo Eva Zbrožková,
Jan Drahovzal nebo Václav Morys, Petr Miller

Sólista opery Slezského divadla v Opavě: Petr Murcek

Členka opery Slezského divadla v Opavě: Anna Ondáková

Tančí: Zuzana Rausová  nebo  Dája Roncová

Doprovází členové orchestru pod vedením dirigentů:
Josefa Kostřiby  nebo  Nenka Slavova

Průvodní slovo: sólista činohry Slezského divadla 
v Opavě František Štěpán  a  Alena Bastlová

 


