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Komunální volby 2010
Milí spoluobčané, drazí Bystřičáci,

listopadový úvodník našich Velko-
bystřických novin nelze začít jinak než 
malým ohlédnutím za hlavní společen-
skou událostí letošního bystřického 
podzimu a tou byly bezesporu volby do 
zastupitelstva města Velká Bystřice. 
„Historie se opakuje“- toť asi nejvýstiž-
nější charakteristika letošních komuná-
lek. Každá z pěti tradičních kandidátek 
získala stejný počet mandátů jako v mi-
nulém volebním období a to myslím 
svědčí o stabilitě naší místní samosprá-
vy. Podrobné výsledky přinášíme na 
jiném místě a tak já si dovolím jménem 
všech kandidátek poděkovat jejich 
voličům za projevenou důvěru právě 
proto, že namnoze občané našeho měs-
tečka křížkovali napříč všemi uskupe-
ními. A právě proto, že nové zastupitel-
stvo, jak pevně věřím, bude pokračovat 
v tradici svorné a plodné spolupráce, je 
toto poděkování průřezové, kolektivní. 
Myslím, že cílem celého zastupitelstva 
bude nezklamat propůjčenou důvěru a 
posunout rozvoj naší Bystřice zase 
o kus dál. Ustavující zastupitelstvo 
proběhne v pondělí 8. listopadu od 
18.oo hod. na zámku a tak věřím, že 
přijmete naše pozvání. 

Projekt Comenius přivedl do 
Bystřice žáky a učitele 
ze 6 evropských zemí

Možná jste v Bystřici zaregistrovali 
mezi 14. - 19. říjnem 2010 nemalou 
skupinu dětí a dospělých, mezi nimiž se 
pohyboval nepřehlédnutelný muž v ba-
vorském kroji a naše paní učitelky. Tak 
to se jednalo o účastníky partnerské 
schůzky projektu Comenius, tedy žáky 
a učitele ze 6 evropských zemí: Litva, 
Polsko, Rakousko, Německo, Itálie a 
Portugalsko, kteří se společně s našimi 

žáky a pedagogy vzájemně navštěvují, 
poznávají prostředí svých škol a vyučo-
vání, svoji kulturu, tradice a památky, 
učí se jazyky a navazují nová přátelství. 
Chtěl bych proto touto cestou poděko-
vat paní učitelce Vendule Mečířové, 
vedoucí a koordinátorce projektu za 
naši školu, že našim žákům otevřela 
nové obzory a ujala se realizace nároč-
ného evropského projektu. Rodiny 
našich žáků hostily po tyto dny evrop-
ské spolužáky, kteří si prohlédli regio-
nální pamětihodnosti, ochutnali místní 
speciality včetně loštických tvarůžků a 
v neposlední řadě navštěvovali naši 
školu. 

Projektová příprava nových 
investičních záměrů pokračuje
Tyto dny a měsíce se na bystřické 

radnici nesou mimo jiné ve znamení 
projektové přípravy nových investič-
ních záměrů našeho města: Projekt 
Centrem Bystřice čistou nohou přinese 
rekonstrukci některých chodníků, míst-
ních komunikací a výstavbu nové lávky 
přes Bystřičku u zastávky ČD, startuje 
realizace projektu údržby a obnovy 
komunální zeleně, zadali jsme projekt 
rekonstrukce mateřské školy na Zámec-
kém náměstí, jejíž novou tvář navrhuje 
autorský tým ing. arch. Michala Sbor-
witze (autora přilehlých objektů záp. 
křídla zámku) a v neposlední řadě hle-
dáme projektové příležitosti v progra-
mu česko-švýcarské spolupráce, jehož 
administraci z části převzala Nadace 
partnerství.

Dušičky

ním hřbitově římskokatolická farnost, 
náboženská obec církve čs. husitské a 
město Velká Bystřice. Za doprovodu 
Bystrovanského šramlu a pod vedením 
pana faráře Josefa Opluštila a paní fa-
rářky Hany Šebíkové vzpomeneme na 
místním hřbitově na naše drahé zemře-
lé. Vůbec dušičky jako takové jsou pak 
především dobrou příležitostí k uvědo-
mění, že v myšlenkách a vzpomínkách 
s námi zůstávají, se vším dobrým a 
krásným, co jsme společně prožili. 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 
jak se tento svátek jmenuje oficiálně, se 
slaví od 10. století a v zemích s křes-
ťanskou tradicí je zvykem během toho-
to dne či období navštívit hřbitov a 
rodinný hrob, rozsvítit na něm svíčku, 
pomodlit se za zemřelé a položit živé 
květiny, což symbolizuje víru ve věčný 
život. Památku věrných zemřelých 
zavedl roku 998 opat Odilo († 1048) ve 
francouzském benediktinském klášteře, 
který se takto snažil čelit přetrvávají-
cím pohanským obřadům. 

Svatomartinské odpoledne

  V době, kdy čtete 
tyto řádky, již asi 
vrcholí přípravy 
jednoho z ducho-
vních a společen-
s k ý ch  v r ch o lů

podzimu - vzpomínky na naše drahé 
zesnulé. O „dušičkách“, jak se tato 
slavnost lidově nazývá, budeme mít 
opět možnost navštívit již třetí vzpo-
mínkovou slavnost, kterou v sobotu 30. 
října od 15.oo hod. uspořádají na míst-

přinese kromě živých obrazů legendy 
o sv. Martinovi také průvod světel pro 
naše děti a gastronomické ochutnávky 
typických svatomartinských laskomin- 
husí pečínky, martinských rohlíků či 
dobrého vína. Tak neváhejte a přijďte 
v sobotu 13. listopadu s dětmi a lampi-
ony ke škole a především pak na 
Zámecké náměstí.

Ivo Slavotínek

Kulturní projekt- 
cyklus Hanácký 
rok v Bystřici 
2010 - pomalu 
finišuje a jeho 
závěr  p ř ináš í  
kromě krásných 
t r a d i č n í c h  
ad v en tn í ch  a  
vánočních akcí 
také jednu no-
vinku: Svato-
martinské odpo-
ledne. Tato stará 
evropská tradice 
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Informace z bystřické radnice 

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 1 Pazdera Marek Ing. 39 NK ODS 700 9,51 1

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 2 Seidler Martin Ing. 44 NK BEZPP 580 7,88 2

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 3 Schrottová Elefteria Ing. 58 NK BEZPP 531 7,21 3

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 4 Jahoda Petr 45 NK BEZPP 526 7,14 4

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 5 Mečířová Vendula Mgr. 33 NK BEZPP 482 6,55 5

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 6 Hošek Michal 39 NK BEZPP 454 6,17 6

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 7 Slepica Jan Ing. 54 NK BEZPP 477 6,48 7

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 8 Polcr Ivan 47 NK BEZPP 455 6,18 8

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Slavotínek Ivo Mgr. 34 KDU-ČSL KDU-ČSL 465 14,87 1

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Zavadilová Renata Mgr. 48 KDU-ČSL BEZPP 316 10,10 2

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Nakládal Petr 47 KDU-ČSL BEZPP 308 9,84 3

3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Nehněvajsa Miroslav 63 KSČM KSČM 118 12,43 1

4 Česká str.sociálně demokrat. 15 Kolman Zdeněk Ing. 60 ČSSD BEZPP 161 10,59 1

5 Sdruž.nezáv.kand.- Hliník 1 Čepelák Jiří 46 NK BEZPP 305 15,71 1

5 Sdruž.nezáv.kand.- Hliník 2 Zavadil Jaroslav 48 NK BEZPP 286 14,73 2

Výsledky voleb do zastupitelstva města Velká Bystřice, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
Navrhující

stranapoř.
čísloNázev

Politická
příslušnost

Příjmení, jméno, tituly

Pořadí
zvolení

abs.      v %číslo věk

Počet volených

členů zastupitelstva

15

Počet volebních 

obvodů

1

Okrsky

celkem    zpr.      v %

Voliči

v seznamu

2 471

Vydané

obálky

1 379

Volební

účast v %

55,81

Odevzdané

obálky

1 365

Platné

hlasy

14 8952 2 100

Kandidátní listina Hlasy Počet Přepočtený základ Přepočtené % Počet

číslo název abs. v % kandidátů dle počtu kandidátů  platných hlasů mandátů

1 SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" 7 358 49,40 15 14 895,00 49,39 8

2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 127 20,99 15 14 895,00 20,99 3

3 Komunistická str. Čech a Moravy 949 6,37 15 14 895,00 6,37 1

4 Česká str.sociálně demokrat. 1 520 10,20 15 14 895,00 10,20 1

5 Sdruž.nezáv.kand.- Hliník 1 941 13,03 15 14 895,00 13,03 2

Informace převzaté od Českého statistického úřadu.

0



Narození:Narození:

Aneta Slezáková 19. 8. 2010
Vendula Petrová 8. 9. 2010
Eliška Chudíková 24. 9. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Bohumil Pečínka 3. 10. 2010V
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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:

I NF O R M A C E 
o konání ustavujícího zasedání 
nově zvoleného Zastupitelstva 

města Velká Bystřice 

Městský úřad Velká Bystřice v souladu s ustanovením 
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavu-
jícího zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice, 
svolaného dosavadním starostou města Ing. Markem 
PAZDEROU v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Město Velká Bystřice, Zámecké 
náměstí, prostory Hotelu Zámek 

Doba konání: 8. listopadu 2010 v 18,00 hod. 

Navržený program :

1. Zahájení 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Složení slibu členů zastupitelstva města 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města

5. Volba předsedy a členů volební komise pro 
volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady

6. Volba členů návrhové komise

7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro
volbu starosty, místostarosty

8. Volba starosty

9. Určení počtu místostarostů

10. Volba místostarosty a dalších členů rady

11. Návrh na zřízení finančního a kontrolního 
výboru, volba předsedy a členů výborů

12. Volba oddávajících

13. Schválení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva 

14. Diskuse

Ve Velké Bystřici dne 01.11. 2010

Ing. Marek PAZDERA 
dosavadní starosta města 

Městský úřad Velká Bystřice 
bude dne 20. listopadu 2010 naposledy provádět 

sběr biologického odpadu. 

Stanoviště jsou stejná jako u sběrů v říjnu, t.j. 
Na Svobodě u A+B Market, Nádražní I. a u Zámeckých 
sklepů. 

Do sběru nepatří komunální odpad a větve ze stromů.

Dům pokojného stáří sv. Anny 
ve Velké Bystřici 

nabízí pracovní místo na pozici 
všeobecné zdravotní sestry k vykrytí služeb.

Vhodné např. pro zdravotní sestry 
na mateřské dovolené.

Vyžadujeme platnou registraci určenou pro 
všeobecné zdravotní sestry, praxi minimálně 3 roky.

Kontakt: janikova@muvb.cz
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MŠI SVATOU ZA VŠECHNY ZESNULÉ 

S PRŮVODEM SVĚTEL

Program: 
15.00 hod. Mše svatá za všechny zesnulé v DPS svaté Anny ve Velké Bystřici.
17.00 hod. Mše svatá za všechny zesnulé ve farním kostele ve Velké Bystřici.
18.00 hod. Průvod se svíčkami na místní hřbitov a krátká pobožnost.

Římskokatolická farnost Velká Bystřice Vás srdečně zve v pondělí 1. listopadu 2010

u příležitosti SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH a VZPOMÍNKY NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ NA

Dvanáctý ročník tramp-country-
folk-bluegrassové muziky odstartuje 
onu sobotu již v 15.30 předkoncertem 
naší bystřické skupiny MS Band, která 
dělá značné pokroky nejen v provedení 
převzatých skladeb, ale může se po-
chlubit i zajímavou vlastní tvorbou. 
Slíbili jsme vám bližší představení 
osmi hlavních aktérů letošního BB, 
pokud budete chtít více informací, 
podívejte se na jejich webové stránky – 
zde kapely uvádíme v abecedním 
pořadí:
Bluegrass Comeback – je výraznou 
bluegrassovou skupinou z Opavy, kte-
rou zdobí úspěchy na mezinárodních 
přehlídkách, před čtyřmi léty byla ve 
francouzkém Le Roche  z dvaceti účin-
kujících vyhlášena třetí nejlepší skupi-
nou Evropy, zúčastňuje se všech 
významných přehlídek tohoto žánru 
v Česku… 

www.bluegrasscomeback.wz.cz
Bob a Bobci – po velkém úspěchu 
u diváků BB jsou k nám opět pozváni – 
původně trampská skupina s třemi 
skvěle zpívajícími kantorkami doplně-
na dalšími třemi muzikanty má pro 
diváky strhující šmrnc a sklízí vavříny 
na všech významných přehlídkách, 
letos i na Jizerské notě… 

www.bobabobci.cz   
Falešná karta – těšíme se na úžasný 
comeback této ryze trampské skupiny, 
na jejímž výročním ohni vznikla známá 
Palcova Vysočina. Po návratu Vlasťáka 
z USA a Kanady se s vervou sobě vlast-
ní vrací i mezi nás, neúnavný kapelník 
Milda opět slibuje rozpoutat velký 
bystřický session …

www.fkarta.cz
Hubertus – uničovská kapela, jejíž 
duší je multižánrový muzikant a tramp 

Ondra Csik – produkuje zajímavou 
muziku ve stylu country, ale i folku a 
bluegrassu. Byli překvapením jarního 
Regi a strhujícím vystoupením si získa-
li hlasy našeho publika - získali dvakrát 
cenu diváků na Moravském vrabci 
v Mohelnici… 

www.bandzone.cz/hubertusunicov
Kelt Grass Band – i tato skvělá (osmi-
členná!) grassová skupina zažila loni 
svůj návrat, a to návrat totálně vítězný, 
potvrzený i jednoznačně prvním mís-
tem na Regi. Vítězí téměř na všech 
přehlídkách, odborná porota se na ně 
dívá skrz prsty, ale oceňují ji hlavně 
diváci, což vyvrcholilo jejich pozváním 
na festival do amerického Tennessee 
příští rok… 

www.keltgrassband.cz 
Marien – skupina s meteoritním vze-
stupem – hraje muziku folkovou, 
trampskou i country – za pouhých šest 
let dokázala třikrát vyhrát Portu a 
dokonce i Krtečka na Zahradě v Ná-
měšti, což je snad ta nejlepší vizitka. 
Kapelník a autor Víťa Troníček byl léta 
kapelníkem významné pardubické 
skupiny Poupata…  

www.marien.cz 
Old Boys Poutníci – muzikanti ze 
skupiny legendárních Poutníků, kyta-
risté F. Fanóš Linhárek (otec-zakladatel 
Poutníků) a J. Píďa Látal se vracejí do 
„poutnické“ minulosti a spolu s Pavlí-
nou Stankušovou vytvořili trio, které 
hraje a zpívá skladby „poutníka“ 
Roberta Křesťana a další zajímavé 
melodie z dílny této kapely…

www.uap.cz 
Stráníci – jádro kapely, které tvoří 
manželé Stráníkovi, má své sídlo v da-
lekých Krušných horách, kde se zrodila 
téměř před třemi desetiletími jako 

zajímavá folková skupina, působící 
postupně na všech významných folko-
vých festivalech v Česku. Spolupracují 
se skupinou Marien, vydali již tři zají-
mavá CD… 

www.stranici.cz 
Přehlídku pořádá Kulturní středisko 

za podpory města a několika tradičních 
sponzorů, zvučí ji osvědčený team 
Františka Petříka, moderuje již tradičně 
lipenská zpěvačka Blanka Tornádo 
Prudilová. Slosovatelné vstupenky stojí 
100,-Kč a pan starosta s místostarostou 
opět vylosují Cenu diváků z opět pořá-
dané divácké ankety. O občerstvení se 
opět vzorně postarají pracovnice 
Kulturního střediska, k dispozici účast-
níkům je restaurace Hotelu Zámek, kde 
náš sponzor, ředitel hotelu Petr Jahoda, 
zve na večeři všechny účinkující – 
možnost občerstvení je i v restauraci 
Nadační. Pokud se k vám nedostal 
přehlídkový bulletin, najdete ho se 
všemi informacemi na webových strán-
kách města:  www.velkabystrice.cz  
Neopakovatelná kamarádská atmosféra 
Bystřického banja i bystřické publikum 
je známé široko daleko - přijďte se 
pobavit a podpořit všechny vystupující 
skupiny!

Za pořadatele J. Jerry Koš

Bystřické Banjo už příští týden – 6. listopadu 2010!

6. 11.
Velká Bystřice – Bystřické banjo

– Vernisáž výstavy fotografií Bystřičky
– Bonitace německého ovčáka

11. 11.
Přáslavice – Den veteránů

13. 11.
Velká Bystřice – Svatomartinské odpoledne
Velký Újezd – Poslední leč
14. - 21. 11.
Velká Bystřice – Výstava amatérských malířů a fotografů

20. 11.
Doloplazy – Skautský country bál

21. 11.
Velká Bystřice – Pohádka „Nebojsa v čarovném lese“

25. 11.
Velká Bystřice – Vánoční jarmark v ZŠ
Mrsklesy – Kateřinská dílna (Sokol)

28. 11.
Mrsklesy – Rozsvícení obecního stromu

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička říjen 2010
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Rádi bychom Vás pozvali na 

vernisáž výstavy amatérských 
fotografií řeky Bystřice,

 která se bude konat dne 
6. 11. 2010 v nové GALERIIZET 

v západním křídle zámku.
Přesně v 16.00 zahajujeme koncertem souboru Lakomé Barky,
které zazpívají nejen těm, kteří se zúčastňují každoročního 
čištění naší řeky. Pokud jste o Barkách ještě neslyšeli, tedy 
vězte, že jejich hudba jde napříč různými žánry, jen těžce ji lze 
tedy zaškatulkovat a jejich spolupráce s výtvarníkem a hudební-
kem Petrem Niklem vyvrcholila v roce 2004 získáním ceny 
Akademie Anděl. Pro mě osobně bude jejich koncert událostí 
roku ve Velké Bystřici a vřele vám ho doporučuji spolu 
s fotografiemi řeky viděné pohledem našich spoluobčanů.

Vstupné je dobrovolné a výstava bude po ukončení k vidění 
v cukrárně Galerie a poté na městském úřadě. 

Těšíme se na vás.                  Za pořadatele Břeha Václav

OREL Velká Bystřice si vás dovoluje pozvat na

7. VÝSTAVU 
AMATÉRSKÝCH MALÍŘŮ
 v orlovně ve Velké Bystřici ve dnech 

14. - 21. 11. 2010. 

Vystavují: 
P. Juráň, D. Elsnerová, M. Vojáček, P. Vojáček, L. Žaloudek, 

I. Foretová, M. Adamcová, J. Balcárek, B. Millá

Výstava bude zahájena dne 14. 11. 2010 v 16.00 hod. 
krátkým koncertem Chrámového sboru V. Bystřice 

a dětského orchestru „Bystrovanský šraml“.

Srdečně zveme na toto „setkání umění“!
Výstava bude k zhlédnutí denně do neděle 21. 11. 2010

Po-Út-Čt-Pá:  15.00 – 18.00 hod.; St 17. 11. a So-Ne:  9.00 - 17.00 hod. 

 
 

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010

  od 16.00 do 18.00 hod.

 
Vás zveme do 

 

přední budovy Masarykovy základní školy

  

ve Velké Bystřici na

 

VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

 

S JARMARKEM.

 

jarmark s drobnostmi na i pod stromeček,
domácí dobroty k jídlu i k pití,
hudební a taneční vystoupení

dětí ze ZŠ a ZUŠ.

Kulturní středisko Velká Bystřice zve všechny děti na hudební pohádku

„Nebojsa v čarovném lese“
neděle 21. listopadu 2010 v 15.00 h. 

sál Kulturního domu Nadační Velká Bystřice

V rozmarné pohádce na motivy klasických českých pohádek budete sledovat 
příhody Nebojsy a nakonec jeho slavnou svatbu s princeznou Fňukalkou.

Vstupné 50,- Kč                         Srdečně zvou pořadatelé.

Martina
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KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice zvou 
na koncert hudebního tria

ČESKÉ TRIPARTITUM

sobota 27. listopadu 2010 ve 14.00 hodin
salonek Hotelu Zámek Velká Bystřice

Účinkují: Jiří POSPÍCHAL – housle
Zuzana RZOUNKOVÁ – lesní roh
Vladimír HOLLÝ – klavír

Vstupné 50,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé

Kulturní středisko a město Velká Bystřice zvou na

MIKULÁŠSKOU  NADÍLKU
Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního stromu

neděle 5. prosince 2010 od 16.00 hodin
náměstí ve Velké Bystřici u vánočního stromu

*Mikuláš nadělí všem dětem 
(balíčky přijímány nejsou)

*Ježíškova pošta 
(možnost poslání vánočního 
přání Ježíškovi)

*Zpívání s andělským chórem

A nakonec rozsvítíme vánoční stromečekKnihovna Velká Bystřice 

knižní novinky
… napětí
Jeffrey Archer – Klamný dojem

majitelé vzácných uměleckých děl podezřele často 
umírají, pátrání končí až velkým překvapením v malé 
anglické vesničce

… trochu cynický humor
Betsy Howie – Co mi dluží dcera

svérázná výpověď spisovatelky, která se rozhodne mít 
ve čtyřiceti letech dítě a zaznamenat všechna vydání 
s dítětem spojená

… pro děti
Walt Disney – Příběh hraček

malý Andy má narozeniny a dostává spoustu nových 
hraček, jenže co na to ty staré?

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

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V říjnu jsme se ptali na knihu 
Knížka Ferdy Mravence 

Odpovídalo 46 dětí a z 30 správných odpovědí 

jsme vylosovali Nikolu Sůvovou.

Otázky na listopad najdete jako obvykle v knihovně.

Od 14. 10. do 19. 10. se na naší 
škole konala partnerská schůzka pro-
jektu Comenius. Navštívili nás naši 
partneři z Polska, Rakouska, Německa, 
Litvy, Itálie a Portugalska. Celkem se u 
nás sešlo 15 zahraničních studentů a 14 
učitelů.

Pro všechny byl připraven bohatý 
program. Všechny naše hosty přivítali 
představitelé města na Zámku, poté 
jsme si společně prohlédli nové prosto-
ry informačního centra, galerii a amfi-
teátr. Ve škole na nás pak už čekala 
spousta různých aktivit. Děti i dospělí 
si vyrobili dekoraci na trička, svíčky a 
svícny, všichni si zazpívali karaoke a 
studenti vytvořili papírové Comenius 
lidi, kteří tu s námi zůstali i po jejich 
odjezdu. Všichni jsme si také společně 
zasportovali během sportovního odpo-
ledne. O víkendu jsme společně navští-
vili Loštice a tamější muzeum tvarůž-
ků, jeskyně v Javoříčku a  také 
Olomouc a Svatý Kopeček.

OREL VELKÁ BYSTŘICE     CVIČENÍ ŽEN
Nenáročné cvičení určené pro všechny věkové kategorie. Od 4. října 

každé pondělí v 19.30 V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI (naproti škole)

S SEBOU: SPORTOVNÍ OBUV A OBLEČENÍ, KARIMATKU,

CENA: 15,- Kč, ČLENOVÉ ORLA ZDARMA

PARTRNERSKÁ SCHŮZKA PROJEKTU COMENIUS
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Bylo však třeba také pracovat a 
stanovit si úkoly, které budeme plnit do 
příští schůzky, která se uskuteční 
v březnu v Litvě. Úkolem pro schůzku 
v ČR byla fotografická soutěž dětí. 
Všechny fotografie nyní zdobí prostory 
naší školy a rovněž jsme z nich uspořá-
dali výstavku v prostorách radnice, kde 
si tyto nádherné fotografie mohl pro-
hlédnout kdokoli, kdo měl chuť.

Věříme, že nejen naši hosté, ale také 
naši žáci a učitelé navázali nová přátel-
ství, získali nové zkušenosti a doved-
nosti.

Celá akce by se nemohla uskutečnit 
bez ochoty a odvahy rodin našich žáků, 
kde byli zahraniční studenti ubytováni. 
Jim patří náš velký dík, stejně tak jako 
představitelům města, SPCCH a mnoha 
dalším jednotlivcům, kteří nám ochotně 
pomohli s přípravou celého setkání.

Vendula Mečířová

Stalo se již několikaletou tradicí, že první sobotu v měsíci 
říjnu pořádá T. J. SOKOL Velká Bystřice poznávací zájezd. 
Každý rok se snažíme vybrat cíl, kam obvykle české cestov-
ní kanceláře nezavítají a proto jsme v letošním roce vybrali 
lokalitu východního Rakouska – zámecký komplex 
Schlosshof. 

Zámecký komplex Schlosshof leží jen pár kilometrů od 
slovenských hranic a výhled na bratislavskou Děvínskou 
Novou Ves nás provázel po celou dobu zájezdu. Zámek do 
současné podoby nechal vybudovat Princ Evžen Savojský. 
Tohoto velikána (ne sice tělesným vzrůstem nýbrž činy) 
s francouzským původem známe z hodin dějepisu jako pře-
možitele Turků při obléhání Vídně. V dobách jeho mládí měl 
sen stát se vojákem ve francouzské armádě – pro jeho malý 
vzrůst jej však nepřijali – naštěstí… Následně přijal nabídku 
rakouského císaře Leopolda I. a podařilo se mu tak odvrátit 
tureckou hrozbu ze střední Evropy. 

Celý zámecký komplex není pouze zámkem v pravém 
slova smyslu – jde o promyšleně vybudované sídlo, které 
bylo v minulosti naprosto soběstačné. Součástí komplexu 
jsou hospodářská stavení, pekárna, pivovar, kovárna, rozsáh-
lé polnosti, zahrady a nádherné terasovité zahrady. Po smrti 
Evžena Savojského celý komplex jeho dědička prodala rodi-
ně Habsburků. Zámek se tak stal letním sídlem císařovny 
Marie Terezie a její rodiny. Ti v rozmachu zámku pokračova-
li do doby, než přišla první světová válka a konec 
monarchie. Oslnivé období tohoto místa definitivně 
skončilo koncem druhé světové války, kdy se zámek 
stal sídlem sovětské armády, která se v této okupační 
zóně zdržela až do roku 1955. V průběhu těchto let byl 
zámek téměř zdevastován a až před dvěma desítkami 
let se uchytily snahy o jeho rekonstrukci, na kterou 
finančně přispěl především stát, soukromí investoři a 
Evropská unie. Probíhá velkorysá rekonstrukce interié-
rů, kde již ve zrenovovaných prostorách funguje turis-
tický a kulturní ruch – v rámci prohlídek lze nahlédnou 
i do dosud nezrenovovaných částí zámku. Probíhá 
obnova všech sedmi teras, kde jsou vybudovány nád-
herné zahrady a fontány. Bohužel k zahradám neexistu-
jí žádné původní plány – veškeré práce jsou proto pro-
váděny podle dobových fotografií a obrázků. My jsme 
navštívili zámek v období vinobraní – mnozí z nás tak 
měli možnost ochutnat místní výborný burčák (němec-
ky „Sturm“) a ti odvážnější mohli ochutnat i místní 

specialitu burčák malinový. 
Ze Schlosshofu jsme se vydali do nedalekého městečka 

Hainburg an der Donau, jehož dominantou je zřícenina stej-
nojmenného hradu. Nepříliš náročnou procházkou jsme se 
dostali až na vrchol kopce, kde jsou pozůstatky zdiva hradu, 
nádherný výhled do okolí a kde na nás také dýchla historie. 
Mimo jiné se zde také odehrála jedna historicky významná 
svatba. Devatenáctiletý český král Přemysl Otakar II. se zde 
oženil s Markétou Babenberskou, které bylo tehdy 49 roků. 
Je zřejmé, že o sňatek z lásky tehdy nejspíš nešlo – spíše je 
pravdou, že rod Babenberků byl tehdy vládnoucím rodem 
v rakouských zemích a po smrti Markéty se tak díky vypočí-
tavosti českého krále stala část Rakouska na krátkou dobu 
součástí Českého království. 

Zájezd jsme pořádali již tradičně s firmou JS BUSY p. 
Studeného ve Velké Bystřici a s průvodkyní pí. Gabrielou 
Annou Alföldiovou z cestovní agentury AG Z – TRAVEL ze 
slovenské Šaľi. I jim patří velký dík za výborný průběh 
zájezdu.

Již dnes už můžeme prozradit, že 9. dubna 2011 plánuje-
me jednodenní zájezd do termálních lázní v rakouském Laa 
an der Thaya se zajížďkou do nedalekého Znojma. Svůj 
zájem o účast můžete nahlásit obvyklými cestami. 

Hroščaník Tomáš
starosta T. J. SOKOL Velká Bystřice

Zájezd T. J. SOKOL Velká Bystřice do Rakouska
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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

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

5.11. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE IV. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti  MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

5.11. pátek SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ Produkce: USA
18.00 hod. Když máš kámoše, je možné úplně Vstupné Kč 50,-
80 minut všechno! Animovaný rodinný film. Přístupný 

Český dabing!

12.11. pátek ROMÁN PRO MUŽE Produkce: ČR
18.00 hod. Nová komedie podle románu Vstupné Kč 50,-
20.00 hod. M.Viewegha. V hlavní roli 
100 minut Miroslav Donutil. Přístupný od 12 let

19.11. pátek WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ 
18.00 hod. M.Douglas zpět ve své roli finančního Produkce: USA
126 minut žraloka. Režie O.Stone.             Titulky! Vstupné Kč 50,-

Přístupný od 12 let

26.11. pátek THE DOORS Produkce: USA
18.00 hod. WHEN YOU'RE STRANGE Vstupné Kč 50,-
95 minut Hudební dokument o vzestupech Přístupný od 12 let

a pádech legendární skupiny 70let. Titulky

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!
Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena
V PROSINCI UVIDÍTE: Občanský průkaz; Jíst, meditovat, milovat; 

Habermannův mlýn…, 

Kuličkiáda

Velký Týnec - ZÁŘÍ

INZERCE
wKulturní středisko má zájem o starší zachovalý kobe-

rec větších rozměrů, pokud by někdo takový vyřazo-
val. Informace na tel.: 585 351 680, 728 175 621.


