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Otevření nového střediska 
pečovatelské služby

Jak jsme již na stránkách VBN psali 
na přelomu roku, nestátní nezisková 
organizace Charita Olomouc zahájila 
od 4. ledna t.r. provoz pečovatelské 
služby (PS), tzv. domácí péče. PS je 
základní a nejrozšířenější sociální služ-
bou, která naplňuje moderní a logický 
princip, že služba by měla přijít za 
klientem do jeho přirozeného prostředí 
a teprve až to z objektivních důvodů 
není možné, musí přijít klient za služ-
bou - například za péčí domova pro 
seniory, který je potom službou navazu-
jícího druhého stupně. Proto se může-
me právem těšit ze skutečnosti, že po 
letech úsilí a pokusů má naše městečko 
komplexní systém sociálních služeb, 
který bude těžit ze spolupráce PS a 
Domova pokojného stáří sv. Anny. Od 
dubna t.r. funguje navíc středisko pečo-
vatelské služby ve zrekonstruovaných 
prostorách římskokatolické fary, které 
Charita Olomouc renovovala nákladem 
cca 1 mil. Kč z evropských prostředků 
Regionálního operačního programu 
(ROP). Slavnostní otevření střediska se 
uskutečnilo v neděli 18. dubna t.r. 
V přízemí fary najdeme přijímací sál a 
dispečink pečovatelek, kancelářské 
prostory pro administrativu PS, bezba-
riérové WC a skladové prostory. 
Vedoucí střediska PS je paní Alena 
Pírková, mob: 734 435 073 a s ní je 
možné dohodnout osobní návštěvu a 
posouzení potřebného rozsahu PS. 
Nezbývá než popřát pracovníkům PS 
mnoho sil a radosti ze společensky 
prospěšné práce!

Zahrádkáři slaví 50 let 
založení spolku

V posledních 2 letech slaví tradiční 
bystřické spolky jedno kulaté výročí za 
druhým: po divadelních ochotnících 
(v r. 2007 slavili 130 let), dobrovolných 
hasičích (v r. 2008 slavili 120 let), 
jednotě Orla (v r. 2009 slavili 80 let), 
oslavili také naši zahrádkáři pravé 

abrahámoviny - 50 let organizované 
existence. Spolek si toto výročí připo-
mněl v sobotu 17. dubna t.r. slavnost-
ním shromážděním ve Školní jídelně. 
A proto nezbývá než poblahopřát všem 
organizovaným zahrádkářům pod vede-
ním pana Josefa Matonohy (předsedy 
spolku) a Miroslava Zedníka (jednate-
le), kteří své zalíbení našli v péči o 
květiny, zeleň a užitkové plodiny a 
poděkovat za jejich pomoc a spolupráci 
při hodnocení nejkrásnějších květino-
vých výzdob a prostranství Velké 
Bystřice anebo za tradiční pořádání 
krásných výstav pěstitelských produk-
tů.

Zahajujeme postupnou obnovu MŠ 
Zámecké nám. - herní zahrady 

a snad i budovy 
Jak jsme na sklonku loňského roku 

přislíbili rodičům nejmenších bystřičá-
ků, zahajujeme postupnou, etapovitou 
obnovu herního zázemí MŠ na Zámec-
kém náměstí. Na okraji Zámeckého 
parku, před budovou MŠ, roste malý 
sáňkařský kopeček a přímo do oploce-
ného areálu herní zahrady za MŠ nyní 
pořídíme první část herních prvků, 
které si z celkového projektu vybere 
vedení MŠ. Projekt nové herní zahra-
dy zpracoval architektonický ateliér 
Polách&Bravenec a sektorovým způso-
bem řeší herní zázemí pro tři věkové 
kategorie dětí v MŠ - od nejmenších až 
po „velčáky“. Současně doufáme v 
úspěšnost připraveného projektu, resp. 
podané žádosti o dotaci z Operačního 
programu životní prostředí na výměnu 

starých a netěsnících oken a zateplení 
pláště budovy a tím i estetickou obnovu 
fasády.

Jarní bazárek Mateřského centra
Bazárek dětského vybavení a oblečení 
se stal již tradiční a jednou z 
„vlajkových“ akcí našeho Mateřského 
centra Bublinka pro širokou veřejnost a 
získává si na stále větší oblíbenosti 
mezi rodiči našich nejmenších. Proto 
maminkám kolem Lucky Pazderové 
patří upřímný dík nejen za tento užiteč-
ný nápad, ale i za vše, co pro rozvoj 
služeb rodině v Bystřici dělají. Jen 
trochu statistiky: nejen bystřické 
maminky si na bazárku vzájemně pro-
daly a nakoupily oblečení a vybavení 
celkem za 90.000,- Kč.

Gratulace nejstarší občance města 
paní Gojišové

A závěrem ještě jedna veřejná gratu-
lace: přestože věk dámy se neprozrazu-
je, s dovolením oslavenkyně se s pa-
nem starostou odvážíme k veřejné 
gratulaci naší nejstarší spoluobčance 
paní Františce Gojišové, která v minu-
lých dnech oslavila 96. narozeniny. 
Musím říct, že vitalitu, svěžest, životní 
optimismus a nadhled bychom této 
dámě mohli závidět! Tak všechno nej-
lepší, zdraví, radost ze života, lásku 
nejbližších a dobré přátele Vám paní 
Gojišová přeje kolektiv zaměstnanců 
Městského úřadu!

Na shledání v pelotonu pod Bílým 
kamenem se těší Ivo Slavotínek

POZVÁNÍ
v pátek 7. května 2010 v 17.00 hod. bude položena kytice 

k památníku OSVOBOZENÍ na Zámeckém náměstí. 

Město Velká Bystřice si tímto pietním aktem připomene
Den osvobození a ukončení II. světové války.

Zveme širokou veřejnost.

Ing. Marek PAZDERA
starosta města 

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

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

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

KULTURNÍ  STŘEDISKO  VELKÁ  BYSTŘICE
ZVE  VŠECHNY  DĚTI  I  JEJICH  RODIČE  NA

ZNÁMOU  POHÁDKU 

HRAJÍ ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SOUBORU „ŠOK“  
(ŠTERNBERŠTÍ OCHOTNIČTÍ KOMEDIANTI) 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2010 V 16.00 HODIN
SÁL KULTURNÍHO DOMU NADAČNÍ 

 Nechte se znovu unést příběhem bohatýra Ivana, 
krásné Nastěnky, Ježibaby, loupežníků a samozřejmě Mrazíka.

VSTUPNÉ 40,- Kč

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-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 knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 
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Informace z bystřické radnice

 Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky vyhlásil 
prezident republiky svým rozhodnutím 
ze dne 5. února 2010, publikovaným ve 
Sbírce zákonů pod číslem 37/2010 Sb.
 

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se kona-
jí v pátek 28. května 2010 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
29. května 2010 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. 

Hlasovací lístky obdrží volič mini-
málně 3 dny přede dnem konání 
voleb. Hlasovací lístky může také 
volič převzít nejpozději přímo ve 
volební místnosti ve dny voleb. V 
případě, že volič není schopen dojít 
do volební místnosti, je připravena 
mobilní hlasovací urna. Stačí jen 
dopředu nahlásit na městský úřad 
jméno, příjmení a bydliště a členové 
volební komise v sobotu 29. 5. 2010 
přijedou za voličem domů.

Volby do Poslanecké sněmovny, 
které probíhají v zahraničí, se konají 
rovněž ve 2 dnech na zastupitelském 
úřadě. 

Možnost hlasovat na voličský průkaz 
při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 
2010

Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do Poslanecké sněmovny, 
konaných ve dnech 28. a 29. května 
2010 ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat za 
podmínek stanovených zákonem 
č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“), o volbách do Parlamentu na 
voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 

Zákon o volbách do Parlamentu v tom-
to ustanovení upravuje dva způsoby, 
jak lze již dnes požádat obecní úřad, 
příslušný podle místa trvalého pobytu 
voliče, o vydání voličského průkazu, a 
to:

- písemnou žádostí opatřenou ově-
řeným podpisem voliče (osvobozeno 
od poplatků). Žádost musí být přísluš-
nému obecnímu úřadu doručena nej-

později 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 
21. května 2010. 

- osobně; v tomto případě není 
písemná žádost vyžadována, neboť 
volební orgán, který je oprávněn volič-
ský průkaz vydat, o žádosti voliče po 
prokázání jeho totožnosti učiní úřední 
záznam, ve kterém veškeré potřebné 
údaje uvede; o vydání voličského prů-
kazu lze požádat do okamžiku uzavření 
stálého seznamu, tj. do 26. května 2010 
do 16.00 hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
13. května 2010, předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče, žá-
dajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu, a to i do zahraničí; voličský prů-
kaz lze zaslat i na adresu zastupitelské-
ho úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz může vydávat také 
zastupitelský úřad za stejných podmí-
nek jako obecní úřad na žádost voliče, 
který je u něj zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Město Velká Bystřice se znovu  
rozhodlo podpořit květinovou výzdobu 
v našem městečku  a rozhodlo se uspo-
řádat již V. ročník soutěže „O nejkrás-
nější okno a nejlépe udržovaný veřejný 
prostor“. Hodnocenými kategoriemi 
budou nejkrásnější květinová výzdo-
ba domu, to znamená výzdoba oken, 
balkonů, teras a průčelí domů. V této 
kategorii se bude hodnotit celkový 
vzhled, praktičnost provedení, origina-
lita a barevná kombinace.

Druhá kategorie nejkrásnější před-
zahrádka, kde budeme hodnotit péči 
o veřejný prostor. Zde chceme přede-
vším klást důraz na úpravu a péči o  
veřejnou zeleň a na květinovou výzdo-
bu před vchody do domů. I zde bude 
probíhat hodnocení podobně jako 
v kategorii „O nejkrásnější okno“.

Letos podruhé bude hodnocena 
kategorie – nejkrásnější část ulice. 
Tato kategorie bude hodnocena podob-
ně jako nejkrásnější předzahrádka, ale 
podmínkou bude účast minimálně 5 
rodinných domů nebo 2 bytových 
domů v ucelené zástavbě. Pro tuto 
kategorii je nutné podat přihlášku do 
30.6. 2010 k rukám paní tajemnice 
Jany Drábkové.  

Soutěž bude probíhat od 1.5. 2010 – 
30.8. 2010, tipy na vítěze zasílejte 
prosím na MěÚ Velká Bystřice k rukám 
tajemnice paní Jany Drábkové. K účasti 
v soutěži ovšem není nutné podat při-
hlášku (kromě kategorie nejkrásnější 
část ulice). O vítězích bude rozhodovat 
odborná komise na základě tipů a vlast-
ní prohlídky přímo v terénu. Do hodno-
tící komise budou nominováni, pokud 
budou mít zájem, také vítězové minu-
lých ročníků a členové místní organiza-
ce Českého svazu zahrádkářů.

Termín hodnocení v době prázdnin a 
dovolených je zvolen záměrně, aby 
účastníci soutěže nezakoupili rostlinný 
materiál pouze na omezenou dobu 
krátce po výsadbě, ale aby se i v letních 
měsících o tyto výsadby starali a udržo-
vali je. 

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů 
ve své kategorii se stane jejím vítězem, 
obdrží cenu ve výši 3000 Kč, soutěžící 
na druhém místě obdrží 2000 Kč a 
soutěžící na třetím místě obdrží 1000 
Kč. Kategorie nejkrásnější část ulice 
bude mít jako překvapení speciální 
cenu (minimálně v hodnotě 10.000,- 
Kč). Stejně jako v minulosti budou 
ještě v každé kategorii udělena Čestná 

uznání místní organizace Českého 
svazu zahrádkářů.

Slavnostní předání cen vítězům 
proběhne v sobotu 4.9. 2010 v rámci 
XX. ročníku Lidového roku.

Marek Pazdera

Soutěž „O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný 
veřejný prostor a nejkrásnější část ulice“

Firma BCB technik s.r.o. ve spo-
lupráci se zemědělským druž-
stvem ZEVYR Domašov zahájila 
v pondělí 26.4. 2010 ve 12.00 
hodin prodej čerstvého kravské-
ho mléka. Výdejní automat je 
umístěný u pekárny v obci Velká 
Bystřice.

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
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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 

květen 2010
1. 5.

Velká Bystřice + Libavá – Bílý kámen
Velká Bystřice – Stavěni mája
Bukovany – Stavění máje
Tršice – Myslivecké setkání na
 Zátěši

2. 5.
Daskabát – Stavění máje, 

slet čarodějnic
Přáslavice – Stavění máje
Velký Újezd – Slet čarodějnic

5. 5.
Přáslavice – Kladení věnců

7. 5.
Přáslavice – Čištění toku Vrtůvky

8. 5.
Velká Bystřice – Rybářské závody-dospělí
Tršice – Cyklovýlet O poklad

Kunhuty Tršické
Mrsklesy – Den matek
Velký Újezd – Beat párty X

9. 5.
Velká Bystřice – Slavnost kroje

– Bystřická kuličkiáda
– Svátek matek (Josef Zíma)
– Rybářské závody (mládež)

15. 5.
Velká Bystřice – Čištění řeky Bystřice
Daskabát – Hodová zábava (Galaxy)
Přáslavice – Diskotéka
Velký Újezd – Hra Plamen (soutěž 

mladých hasičů)
16. 5.

Daskabát – Hody (Fleret s Jarmilou 
Šulákovou)

Přáslavice – Odpoledne pro seniory
22. 5.

Tršice – Dětský den
29. 5.

Velká Bystřice – Sečeni lóke
– Káceni mája s májovou 

veselicí
– Dětský den 

Bukovany – Kácení máje a dětský den
Daskabát – Kácení máje
Doloplazy – Dětský den
Mrsklesy – Kácení máje
Přáslavice – Diskotéka
Tršice - Zákřov – Kácení máje

30. 5.
Tršice – Dětský den a kácení máje
Velká Bystřice – Pěší pouť na Sv. Kopeček
Velký Újezd – Dětský den

31. 5.
Velký Újezd – Den dětí (ZŠ a MŠ)

3. 6.
Tršice – Sportovní hry mikroregionu

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 10. dubna 2010 jsem navštívila 38. ročník celostát-
ní přehlídky monologů a dialogů „Pohárek SČDO“ 2010 ve 
Velké Bystřici.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, od pořadatelů přes 
účinkující až po sponzory, za kus poctivé práce. 
Vzhledem k tomu, že se sama u nás v obci podílím při orga-
nizaci různých akcí a zdaleka  ne takového rozsahu jako je 
„Pohárek“, vím co dřiny, nervů a času tato činnost obnáší.
Děkuji všem za příjemný večer, který jsem u vás s rodinou 
prožila a přeji hodně moc zdraví, úspěchů, chuti, nezištné 
pomoci ostatních a také nadšenců jak z řad divadelníků tak i 
diváků -návštěvníků vašich akcí.
                                                                                                                            
Jana Ulicová 

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

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

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

KULTURNÍ  STŘEDISKO  VELKÁ  BYSTŘICE
ZVE  VŠECHNY  DĚTI  I  JEJICH  RODIČE  NA

ZNÁMOU  POHÁDKU 

HRAJÍ ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SOUBORU „ŠOK“  
(ŠTERNBERŠTÍ OCHOTNIČTÍ KOMEDIANTI) 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2010 V 16.00 HODIN
SÁL KULTURNÍHO DOMU NADAČNÍ 

 Nechte se znovu unést příběhem bohatýra Ivana, 
krásné Nastěnky, Ježibaby, loupežníků a samozřejmě Mrazíka.

VSTUPNÉ 40,- Kč

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-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 knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 



Strana  4 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 5/2010

Čištění řeky Bystřice 
15.5.2010.                                                                

Vážení občané Velké Bystřice, již po 
šesté se tento rok pokusíme pomoci 
řece a jejímu okolí od odpadků. Jako 
každý rok je až neuvěřitelné, co řekou 
připlave a co jsou někteří z nás do ní 
schopni vhodit. A protože jsou jen dvě 
možnosti a to nedělat nic nebo se tomu 
zkusit postavit, doufáme, že si spolu 
s námi vyberete tu druhou a nezůstane-
te lhostejní k místu, kde žijete.                                   

Letos začínáme u přejezdu na 
Bystrovany, kde je sraz jako obvykle 

v 8.00 a končíme kolem oběda u vlako-
vé zastávky. Pokud to zvládneme časo-
vě, rádi bychom ještě provedli ,,výsa-
dek“ do Burku, kde je pár ,,neuvěřitel-
ných míst“ podél cyklostezky. O občer-
stvení je postaráno, na vás zůstává jen 
oblečení a obuv do terénu. S rukavice-
mi, odpadovými pytli a odvozem od-
padků již tradičně pomáhají MěÚ Velká 
Bystřice, LO Haná a Povodí Moravy.

Rád bych též připomněl, že můžete 
celý rok posílat vaše fotky řeky 
Bystřice na naše www stránky a na 
podzim se na ně přijít podívat do bys-
třické cukrárny Galerie. 

Na www.muvb.cz – odkaz čištění 
řeky, vlevo dole, jsou také informace o 
řece, fotky z minulých akcí, výstav a 
vernisáží.    
Těšíme se na vás.

Kontakty a podrobnosti o akci: 
vaclavbreha@seznam.cz
Tel.: 776 044 244
sipekmartin@seznam.cz
Tel.: 721 778 797
pazdera@muvb.cz
Tel.: 606 739 224
Nezapomeňte, je to stále na vás. 

Vaši organizátoři

Narození:Narození:

Vojtko Tomáš 25. 2. 2010
Menšíková Julie 26. 2. 2010
Miklík Denis   5. 3. 2010
Zapletal Jiří 13. 3. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Kubáč Zdeněk 4. 3. 2010
Smolíková Štěpánka   6. 4. 2010
Kimmelová Marie   8. 4. 2010
Rýparová Ludmila 11. 4. 2010

V
V
V
V

PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 10. dubna 2010 jsem navštívila 38. ročník celo-
státní přehlídky monologů a dialogů „Pohárek SČDO“ 
2010 ve Velké Bystřici.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, od pořadatelů 
přes účinkující až po sponzory, za kus poctivé práce. 
Vzhledem k tomu, že se sama u nás v obci podílím na 
organizaci různých akcí a zdaleka ne takového rozsahu 
jako je „Pohárek“, vím co dřiny, nervů a času tato činnost 
obnáší.
Děkuji všem za příjemný večer, který jsem u vás s rodinou 
prožila a přeji hodně moc zdraví, úspěchů, chuti, nezištné 
pomoci ostatních a také nadšenců jak z řad divadelníků 
tak i diváků - návštěvníků vašich akcí.

Jana Ulicová

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

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

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

KULTURNÍ  STŘEDISKO  VELKÁ  BYSTŘICE
ZVE  VŠECHNY  DĚTI  I  JEJICH  RODIČE  NA

ZNÁMOU  POHÁDKU 

HRAJÍ ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SOUBORU „ŠOK“  
(ŠTERNBERŠTÍ OCHOTNIČTÍ KOMEDIANTI) 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2010 V 16.00 HODIN
SÁL KULTURNÍHO DOMU NADAČNÍ 

 Nechte se znovu unést příběhem bohatýra Ivana, 
krásné Nastěnky, Ježibaby, loupežníků a samozřejmě Mrazíka.

VSTUPNÉ 40,- Kč

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-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 knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 



 

Neděle 9. května 2010 v 15.00 hodin
 sál kulturního domu Velká Bystřice

Josef Zíma vypráví, vzpomíná a zpívá: 

 (Na Vlachovce, Zbraslavská, Přes dvě vesnice,
 Má nejdražší, Ten večer májový, Hříšní lidé…

 Cena vstupenky 70,- Kč 
na kulturním středisku, v knihovně nebo 
u pokladny před akcí ve Velké Bystřici. 

V rámci Dne matek dostane každý 
návštěvník drobné občerstvení zdarma.

Stolová úprava. Srdečně zvou pořadatelé.

Kulturní středisko 
Velká Bystřice 
zve na pořad 

„Sejdeme se 
     na Vlachovce,

aneb, 
bez písničky se žít nedá“

Kulturní středisko Velká Bystřice Vás 

v rámci projektu Hanácký rok v Bystřici

zve na

Dětský den
sobota 29. května 2010 od 15.00 hodin

Zámecké náměstí ve Velké Bystřici.

Hudebně-zábavným pořadem

„NADPOZEMSKY 

BAMBILIÓNSKÁ 

JÍZDA“

Vás provede 

Pan Něco, 

Smajlík Smíša 

a Any Tany.

Na hvězdě Bambilión teče pravá horká čokoláda, 
v oblacích létají plyšové hračky, nechodí se tu, ale 
tancuje. Na každém kroku čeká skvělá nálada, lízátka 
a jiné sladkosti, které dosahují velikosti stromů. Dále 
Vás čekají soutěže, tanec, písničky…

***Srdečně zvou pořadatelé***

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice 
uvádějí  K O N C E R T

BRNĚNSKÉ 
KYTAROVÉ 
KVARTETO

neděle 16. května 2010 ve 14.00 hodin 
salonek hotelu Zámek Velká Bystřice

Hrají: Michal Hrubý, Michal Hutyra, 

Martin Lindtner, Martin Wiesner

Program: Carl Ditters von Dittersdorf – Kasace 

in D, Luigi Boccherini – Introdukce a fandango, Leo 
Brouwer – Kubánská krajina a rumba, Maximo 
Diego Pujol – Grises y soles, Michael Preatorius – 
Courante, La Bourée, Ballet, Spagnoletta, Andrew 
York – Quiccan

Brněnské kytarové kvarteto vzniklo v roce 2005. 
Soubor se vyznačuje výbornou technickou úrovní 
hráčů, souhrou a citlivým, promyšleným předne-
sem. Souhrn těchto kladů dovede vždy vdechnout 
život a jedinečnost každé skladbě přednášeného 
repertoáru.

Vstupné 50,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.
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wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

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

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

KULTURNÍ  STŘEDISKO  VELKÁ  BYSTŘICE
ZVE  VŠECHNY  DĚTI  I  JEJICH  RODIČE  NA

ZNÁMOU  POHÁDKU 

HRAJÍ ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SOUBORU „ŠOK“  
(ŠTERNBERŠTÍ OCHOTNIČTÍ KOMEDIANTI) 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2010 V 16.00 HODIN
SÁL KULTURNÍHO DOMU NADAČNÍ 

 Nechte se znovu unést příběhem bohatýra Ivana, 
krásné Nastěnky, Ježibaby, loupežníků a samozřejmě Mrazíka.

VSTUPNÉ 40,- Kč

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-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 knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 
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Ve dnech 4. a 5. září 2010 se koná ve 
Velké Bystřici folklorní festival s mezi-
národní účastí LIDOVÝ ROK, přehlíd-
ka folklorních souborů a skupin. 
Program festivalu se uskuteční v amfi-
teátru v Zámeckém parku. 

Ve dvou festivalových dnech se 
občanům a návštěvníkům města Velká 
Bystřice představí dětské a dospělé 

soubory z České republiky a 4 soubory 
ze zahraničí.

4. 9.  14 – 24 hodin
Sobotní odpolední festivalový pro-

gram je od 14 hodin věnován dětským 
souborům. Ve večerním programu 
vystoupí naše i zahraniční soubory a 
program bude zakončen ohňostrojem.

LIDOVÝ ROK - XX. folklorní festival Velká Bystřice 4. a 5. září 2010
5. 9.  10 – 18 hodin

Nedělní festivalový den je zahájen 
již v 10 hodin dopoledne vystoupením 
dospělých souborů. Ve 14.00 hodin 
bude zahájen festivalový galaprogram 
s názvem „Debe decke tak belo“.  

Po oba dny festivalu řemeslný jar-
mark, doplňkové programy, výstavy…

Římskokatolická farnost ve Velké Bystřici
se připojuje k celostátní akci

Noc kostelů
která v našem kostele proběhne

v pátek 28. 5. 2010 od 19 do 23 hodin.
Během večera se budou konat prohlídky chrámu se zasvěceným 

výkladem, účast v hudební části projektu přislíbili mj. sólisté Karel 
Hewanicki (housle), Lubomír Vlk (varhany), Petr Nakládal (zpěv), 

soubory Strunky, Makytaky a chrámový sbor.

 Jste srdečně zváni, 
sledujte plakáty s podrobným programem.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… napětí
Ilona Maria Hilliges – Hvězdy nad Afrikou

lékařská expedice do východní Afriky se ocitá 
v nebezpečí života 

…pro nejmenší 
Laura Driscoll – Dupík a vajíčko 

příběhy malých zajíčků pro ty nejmenší

… romantika

Roxanne Becnel – Něžné intriky

škola pro dívky z lepší společnost, mladá učitelka 
a dva rozdílní bratři

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

V srpnu roku 2006 byl v knihovně spuštěn automatizova-
ný výpůjční provoz. Knihy mohou být vyhledávány 
podle nejrůznějších 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 použí-
vání je zde veřejné a bezplatné.

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

ALADIN 
Odpovídalo 36 dětí a z 25 správných odpovědí 

jsme vylosovali Patriku Grůzovou.

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-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 knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

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

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

KULTURNÍ  STŘEDISKO  VELKÁ  BYSTŘICE
ZVE  VŠECHNY  DĚTI  I  JEJICH  RODIČE  NA

ZNÁMOU  POHÁDKU 

HRAJÍ ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SOUBORU „ŠOK“  
(ŠTERNBERŠTÍ OCHOTNIČTÍ KOMEDIANTI) 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2010 V 16.00 HODIN
SÁL KULTURNÍHO DOMU NADAČNÍ 

 Nechte se znovu unést příběhem bohatýra Ivana, 
krásné Nastěnky, Ježibaby, loupežníků a samozřejmě Mrazíka.

VSTUPNÉ 40,- Kč

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-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 knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 



RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
tradiční velkobystřické

M o  Č R S  v e l k á  b y s t ř i c e
z a l o ž e n a  1 9 2 2

Vá s  z v e  n a

na přehradě 
ve velké Bystřici 

Akci sponzorují

prezentace v 5:00 hodin

start  v 6:00 hodin

Bohatá tombola a 
neméně bohaté občerstvení

8.5.2010
dne

hlavní sponzoři

elektromontáže 
p. obermann olomouc
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V sobotu 10. dubna odpoledne se 
sešli žáci a učitelé základní umělecké 
školy s příznivci dobré hudby na jejich 
každoročním „Jaření“.  Děti předvedly 
divákům, co všechno nacvičily se 
svými učiteli. Koncert zahájila děvčata 
ze souboru Krušpánek. Paní Lenka 
Černínová s nimi nacvičila Velikonoční 
písně a říkadla. Citlivě vybranými a 
čistě zahranými a zazpívanými jarními 
písněmi u nás navodily tu skutečně 
jarní náladu. 

Po nich jsme mohli slyšet Romanci 
v podání Kláry Vojáčkové a Taneční 
suitu od Kvarteta zobcových fléten ze 
třídy paní učitelky Hany Hrdové. 
Známý výrok praví, že flétny nelze 
v orchestru sladit dohromady, musím 
říct, že v našem kostele to „znělo“. 
Tentokrát se to holkám povedlo a jejich 
suita byla velmi krásná a pohladila po 
duši. 

Krásným vyvrcholením byl koncert 
orchestru Radima Černína, známý jako 
Bystrovanský šraml. V jeho vystoupení 

Orel Velká Bystřice zve na

CVIČENÍ ŽEN
Koná se každé pondělí v 19.30 hod. v sále orlovny 

ve Velké Bystřici (naproti školy).
Vhodné pro všechny věkové kategorie, jedná se 

o cvičení nenáročné, posilující a protahující. 
Cvičení vede pí. Nakládalová. 

Členky Orla zdarma, ostatní 15 Kč/hod.

Základní umělecká škola „Žerotín“ 
ve Velké Bystřici zve na

Závěrečný koncert žáků 
zdejší školy

čtvrtek 27. května 2010 v 16.30 hodin
salonek hotelu Zámek Velká Bystřice

Srdečně zveme všechny hudbymilovné posluchače.

Děti a učitelé ZUŠ „Žerotín“ Olomouc,
pobočka Velká Bystřice.

Muzikantské Jaření dětí v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

zazněly melodie klasické i muzikálové, 
takže si každý přišel na své. 

Ovšem nejvíce mě potěšilo, že děti 
hrají s nadšením a velikou chutí. A to 

z nich všech bylo cítit. Doufám, že jim 
to vydrží až do dospělosti.

Ing. Josef Langer

Občané ulice Hliník 
srdečně zvou na své 

tradiční akce 

v pátek 
30.dubna 2010 

na 

Pálení čarodějnic

koná se v Hliníku 
od 18 hodin do půlnoci

Uvítáme masky nebo kostýmy čarodějnic, 
vybereme tu nejhezčí a upálíme tu 

nejošklivější - (nebojte, jenom hadrovou!)

Živá hudba a občerstvení zajištěno!

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

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

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

KULTURNÍ  STŘEDISKO  VELKÁ  BYSTŘICE
ZVE  VŠECHNY  DĚTI  I  JEJICH  RODIČE  NA

ZNÁMOU  POHÁDKU 

HRAJÍ ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SOUBORU „ŠOK“  
(ŠTERNBERŠTÍ OCHOTNIČTÍ KOMEDIANTI) 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2010 V 16.00 HODIN
SÁL KULTURNÍHO DOMU NADAČNÍ 

 Nechte se znovu unést příběhem bohatýra Ivana, 
krásné Nastěnky, Ježibaby, loupežníků a samozřejmě Mrazíka.

VSTUPNÉ 40,- Kč

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-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 knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 
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křižovatkách. Pak mohou dodatečně od 
učitele dostat průkaz cyklisty.

Dítě může samostatně jezdit na kole 
od 10 let. A proto musí znát dopravní 
předpisy od tohoto věku.

Poznej svého psa
Ve středu 6. 4. 2010 měly děti 

z prvních, druhých a třetích tříd velmi 
vzácnou návštěvu. Fenka novofund-
landského psa Terezka se svým synem 
Toníčkem a se svými majiteli přišla děti 
při přednášce s praktickými ukázkami 
poučit, jak se chovat ke psům. 

Děti si nejprve mohly Terezku 
pohladit a pomazlitse s ní a potom si 
představovaly, že je Terezka zlý pes a 
zkoušely, jak by se zachovaly při setká-
ní s agresivním psem. Naučily se pra-
vidla chování při napadení psem, 
všechny si vyzkoušely i obrannou pozi-
ci a Terezka je "ohrožovala", když mezi 
nimi hledala piškoty. A i když to tento-
krát byla spíše legrace, protože předsta-
vit si, že je Terezka zlá, šlo jen velmi 
těžko, určitě si na toto "hraní" v případě 
potřeby všichni rychle vzpomenou.

Vernisáž výstavy Poznej a chraň
 – BAREVNÝ SVĚT

13. dubna v 16 hodin se v Domě dětí 

Krajské kolo soutěže 
v přednesu Dětská scéna

Krajské kolo soutěže v recitaci, do 
kterého postoupili z kola okresního 
Monička Korandová z 3. A a Berťa 
Pazdera z 6. B, proběhlo v pátek 16. 4. 
2010 na ZUŠ Žerotín v Olomouci a ani 
v něm se i přes velmi silnou konkurenci 
oba neztratili. Monča ve své kategorii 
vybojovala čestné uznání a Bertík se 
dostal do druhého finálního kola soutě-
že, na postup do celorepublikového 
kola to však už bohužel nestačilo. 
Oběma gratulujeme a chválíme za 
reprezentaci školy. 

Velkobystřická školní liga 4+1
V úterý 15. 4. 2010 se ve školní hale 

konal 4. turnaj v házené 4+1 pro žáky 
1. – 5. tříd v tomto školním roce.
Zúčastnilo se tentokrát šest družstev.

Kategorie A (1. – 3. třída) měla tři 
družstva – ZŠ Sv. Kopeček, ZŠ Velká 
Bystřice - Tygříci a Lvíčata. Vyhrála  
Lvíčata.
Kategorie B (4. – 5. třída) se zúčastnila 
tři družstva. Na prvních dvou místech 
se umístila ZŠ Velká Bystřice chlapci a 
dívky. Na třetím ZŠ Bystrovany.

V polovině turnaje byla soutěž 
v hodu sedmiček. 

Výsledky:
Kategorie A: Kategorie B:
1. VB Tygříci 1. VB kluci
2. SvK 2. VB dívky
3. VB Lvíčata 3. Bystrovany

Další turnaj bude 6. 5. 2010 a všechny 
srdečně zveme!

Průkaz cyklisty
V měsíci březnu absolvovali žáci 

čtvrtých tříd výuku dopravní výchovy. 
Tato výuka probíhala na dopravním 
hřišti v Olomouci (u plaveckého bazé-
nu). Byla složena ze 2 částí – teoretické 
a praktické. V teoretické části se děti 
učily poznávat dopravní značky a hlav-
ně chování na křižovatkách. V praktic-
ké pak jízdu na kole na dopravním 
hřišti (dopravní značky, semafor, kru-
hový objezd). Čtvrťáci jeli do Olomou-
ce celkem třikrát na dopoledne.

Cílem bylo získání průkazu cyklisty, 
který žák získá při zkouškách. Ty se 
skládají z teoretického testu (20 otázek) 
a praktického testu (jízda na dopravním 
hřišti). To vše za přítomnosti příslušní-
ků dopravní policie. 

Většina žáků 4. ročníku průkaz 
cyklisty zaslouženě získala. Ovšem 4 
žáci se ještě musí doučit chování na 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 A dále Vás zveme na

Stavěni mája
v sobotu 1. května 2010 

od 16 hodin opět v Hliníku

Občerstvení zajištěno, přijďte na makrely 

nebo párek v rohlíku.

Pro děti budou připraveny soutěže.

Ulice Hliník a Čmelda se na Vás těší!

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621
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Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

KULTURNÍ  STŘEDISKO  VELKÁ  BYSTŘICE
ZVE  VŠECHNY  DĚTI  I  JEJICH  RODIČE  NA

ZNÁMOU  POHÁDKU 

HRAJÍ ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SOUBORU „ŠOK“  
(ŠTERNBERŠTÍ OCHOTNIČTÍ KOMEDIANTI) 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2010 V 16.00 HODIN
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krásné Nastěnky, Ježibaby, loupežníků a samozřejmě Mrazíka.

VSTUPNÉ 40,- Kč

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
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půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
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Svátek skautů
24. dubna slaví každoročně 40 mili-

onů skautů a skautek na celém světě 
svůj svátek. Svatého Jiří mají skauti za 
patrona již přes 100 let kvůli jeho čest-
nosti, rytířské ctnosti a chuti pomáhat 
jiným. Pro svou odvahu a vysoce mrav-
ní jednání se stal patronem skautů a 
skautského bratrství na celém světě. 
Sv. Jiří není sice zmiňován v historic-
kých dokumentech, ale je pokládán za 
významnou historickou osobnost. První 
zmínka o něm pochází z 5. století. 
Podle legend se narodil kolem roku 270 
n. l. v Kapadokii, dnešním Turecku. 

a mládeže v Olomouci konala vernisáž 
výstavy k výtvarné soutěži Poznej a 
chraň, kterou vyhlašuje přírodovědné 
oddělení. Soutěž se letos uskutečnila již 
po pětadvacáté a přihlásil se do ní 
rekordní počet dětí a dětských kolekti-
vů z mateřských, základních i středních 
škol. 

Naši žáci z prvních, druhých a tře-

tích tříd se této soutěže zúčastnili. 
Dětem z 1. A a 1. B se podařilo získat 
ocenění za obrázky broučků a koček a 
jejich práce jsou vystaveny v galerii 
DDM v Olomouci (tř. 17. listopadu). 
Můžete se na ně a na další krásná 
výtvarná díla dětí z jiných škol podívat 
až do poloviny května.

Všem děkujeme za účast v soutěži a 

oceněným dětem moc gratulujeme.
Ocenění (a s ním pro každého 

diplom a CD s pohádkami a pro všech-
ny pak pohádkovou knížku) získali: 
Hynek Dvořák, Taťána Dobešová, 
Daniela Langerová, Barbora Petrová, 
Viktorie Zonová, Klára Čtvrtlíková 
(1. A), Anežka Smékalová, Tomáš 
Smida, Klára Adlerová (1. B).

Tenisový oddíl SK Velká Bystřice
Tenisový oddíl SK Velká Bystřice provedl v roce 2009 

částečnou rekonstrukci tenisových kurtů ve sportovním  
areálu Na Letné. V rámci této investiční akce byla provedena 
tréninková tenisová zeď, nové oplocení a nové opěrné zídky. 
Stavební práce mohly být realizovány díky dotaci, kterou 
jsme obdrželi z programu EU Leader, dodavatelem staveb-
ních prací byla firma VAPE s.r.o. 

V současné době jsou k dispozici 3 tenisové kurty a tré-
ninková zeď. Protože členové tenisového oddílu již od břez-
na zahájili brigádnické práce, můžeme již nyní nabídnout 
všechny tři kurty příznivcům tohoto krásného sportu.  
Zájemci o hru na tenisových kurtech z řad široké veřejnosti 
se mohou přihlásit u správce pana Petra Zedníka st. 
(tel.605 586 164, petr.zednik@velkabystrice.cz). Volné hodi-
ny lze zjistit na webových stránkách tenisového oddílu  
www.tenis-vb.wbs.cz nebo na nástěnce přímo u tenisových 
kurtů. Hodinová sazba za pronájem 1 dvorce je 50 Kč/hod. 

M. Pazdera – předseda tenisového oddílu

Matka byla z Lyddy, Palestiny. Po 
vzoru svého otce Jiří vstoupil do armá-
dy a byl dobrým vojákem. Obdržel titul 
tribuna a následně se stal rytířem a 
členem osobní stráže císaře Diokle-
ciána. Císař později vydal nařízení 
utiskovat a pronásledovat křesťany 
v celé říši. Jiřímu bylo nařízeno účastnit 
se těchto perzekucí, ale on to odmítl a 
přiznal se ke křesťanství. Rozzuřený 
Dioklecián ho nechal krutě mučit a 
později popravit. Jiří byl popraven před 
Nikomédijskou ochrannou zdí 23. 4. 
303. 

Na svátek Jiřího se každoročně účastní 
skauti a skautky výstupu na Ivančenu. 
Je to mohyla, která byla založena na 
památku skautů v odboji, kteří byli 
popraveni na konci 2. světové války, na 
svátek sv. Jiří, patrona všech skautů. 
Čeští skauti tak dokázali svou připrave-
nost a lásku k vlasti. Jedenkrát za rok 
jsou u mohyly předávána činovníkům 
skautingu vyznamenání – Medaile 
svatého Jiří – jako ocenění soustavné 
výchovné práce ve skautském hnutí. 
Ivančena je symbol nezdolnosti skau-
tingu.

Legenda o sv. Jiří
Legenda praví, že na úsvitu 3. století 
terorizovala obyvatelstvo libyjského 
Silene obluda, která vylézala z mokřin, 
měla křídla, dlouhý zakroucený ocas, 
zelenou krokodýlí kůži a svým jedova-
tým dechem oslepovala všechno živé. 
Obyvatelé museli každý den na chvíli 
vypudit draka z hnízda kvůli vodě. Aby 
tak mohli učinit, nabízeli drakovi lid-
skou oběť, kterou určil los. Netrvalo 
dlouho a los padl i na krásnou králov-
skou dceru Alkyonu. 

Jiří, který na svých cestách jel právě 
kolem, se postavil drakovi a princeznu 
osvobodil. Drak pro něj ztělesňoval 
všechno zlo, proti kterému Jiří přísahal 
Bohu bojovat. Šťastní obyvatelé Silene 
se nato z vděčnosti nechali pokřtít a 
přijali křesťanství. 

Juřicová Irena

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621
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POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

KULTURNÍ  STŘEDISKO  VELKÁ  BYSTŘICE
ZVE  VŠECHNY  DĚTI  I  JEJICH  RODIČE  NA

ZNÁMOU  POHÁDKU 

HRAJÍ ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SOUBORU „ŠOK“  
(ŠTERNBERŠTÍ OCHOTNIČTÍ KOMEDIANTI) 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2010 V 16.00 HODIN
SÁL KULTURNÍHO DOMU NADAČNÍ 

 Nechte se znovu unést příběhem bohatýra Ivana, 
krásné Nastěnky, Ježibaby, loupežníků a samozřejmě Mrazíka.

VSTUPNÉ 40,- Kč

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-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 knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 
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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

7.5. pátek DO KINA ZA KRTKEM Produkce: ČR
10.00 hod.  Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

7.5. pátek PEVNÉ POUTO Produkce: USA
19.30 hod. Příběh o životě a o tom, co následovalo Vstupné Kč 50,-  
135 minut  po něm. Drama! Přístupný od 12 let

Titulky!

14.5. pátek DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Produkce: ČR
19.30 hod. Komedie podle románu Miroslava Vstupné Kč 50,-
102 minut Švandrlíka. Režie Zdeněk Troška. Přístupný

21.5. pátek ŽENY V POKUŠENÍ Produkce: ČR
18.00 hod. Nová úspěšná komedie Vstupné Kč 50,-
20.30 hod. Jiřího Vejdělka. Přístupný
118 minut

28.5. pátek PROKLETÝ OSTROV Produkce: USA
19.30 hod. Někdo tu schází! Thriller. Vstupné Kč 50,-
137 minut V hlavní roli Leonardo DiCaprio Přístupný od 15 let

   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 ČERVNU uvidíte: 
Alenka v říši divů, Souboj Titánů , Robin Hood…....

Kuličkiáda

 

Velký Týnec - KVĚTEN

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
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Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-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 knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 


