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Lidový rok slaví 20. narozeniny

Folklorní festival Lidový rok bývá 
každým rokem vrcholem společenské-
ho a kulturního života v našem městeč-
ku, tím spíš tomu tak bude letos, kdy 
proběhne jeho 20. ročník! Kulaté jubi-
leum mělo proběhnout původně již 
vloni, ale vzhledem k rozestavěnosti 
zámeckého areálu jsme si dali pauzu, 
výborně vyplněnou zdařilým prvním 
ročníkem lidové veselice Hanácký 
pupek světa. Protože většina “porod-
ních bolestí” zámeckého areálu bude 
ke konci srpna odstraněna, nic nebrání, 
abychom se 4.-5. září potkali v amfite-
átru při sledování úžasné podívané, 
jakou svým vystoupením skýtá armádní 
profesionální taneční soubor Ondráš 
z Brna nebo při poslechu tklivých melo-
dií kapely Hradišťan pod vedením Jury 
Pavlici. Tyto dvě „pecky“ budou vrcho-
lem sobotního večerního programu, ale 
již od 14.00 hod. se přijďme podívat 
na umění nejmenších tanečníků a zpě-
váčků. 

Když jubileum, tak ať to stojí za to: 
nedělní program Lidového roku dosta-
ne velkou doprovodnou akci, o jejíž 
uspořádání nás požádal hejtman 
Olomouckého kraje Ing. Tesařík. Až 
v nedělních ranních hodinách zaregis-
trujete na Bystřici pořádný “šrumec” a 
velké skupiny krojovaných Hanáků, 
vězte, že probíhá historicky první 
Setkání Hanáků! Po krojované mši 
svaté, která začne v 9.00 hod. v kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele, vyrazí Hanáci 
průvodem a v rytmu dechových hudeb 
na Zámecké náměstí a do amfiteátru, 
kde se jednotlivé hanácké soubory 
představí krátkou ukázkou ze svého 
programu, ale také společně zazpívají 
píseň “Či só hode”, což bude předmě-
tem zápisu mezi české národní rekordy 
evidované agenturou Dobrý den z Pel-
hřimova. Na závěr bude vytvořeno 
velké skupinové foto cca 500 krojova-
ných Hanáků a autorem snímku nebude 

nikdo jiný než sám mistr fotografické-
ho umění - prof. Jindřich Štreit. A právě 
jeho fotografie z cyklu “Člověk a 
čas” také otevřou a oživí naši novou 
“galeriizet”, kterou jako kurátor převzal 
do své správy náš nový spoluobčan pan 
Dr. Pastuszak. Přestože vernisáž pro-
běhne až v neděli 5.9. před polednem, 
výstava bude zpřístupněna již od začát-
ku sobotního programu Lidového roku, 
tedy od 14.00 hod.

Všechny podrobnosti o bohatém 
programu 20. Lidového roku naleznete 
na dalších stránkách VBN a na plaká-
tech.

Herní zahradu v MŠ Zámecké nám. 
rozsvítilo nové hřiště

Jak jsme vloni slíbili dětem z naší 
dolní školky, pokročili jsme ve zlepšo-
vání prostředí tohoto zařízení předškol-
ní výchovy. Kovové prolézačky z dob 
minulého režimu doposud umístěné 
v prostoru zahrady za školkou jsme 
v minulých dnech z větší části nahradili 
moderními hracími prvky a již na jaře 
novým sáňkařským kopečkem, který 
doplnil revitalizovaná prostranství Zá-
meckého parku a bude tak k dispozici 
nejen dětem ze školky, ale především 
široké sáňkařské veřejnosti. Tedy samo-
zřejmě, má to jednu nezanedbatelnou 
podmínku: kopeček nám musí svatý 
Petr trochu “pocukrovat”! 

Trápení s kanalizací 
v ulici Nádražní II.

Letos víc než kdy předtím se trápí 
někteří občané v ul. Nádražní II. vypla-
vováním sklepů, garáží a suterénů 
svých domů z kanalizace způsobeným 
především výrazně vyššími srážkovými 
úhrny z přívalových dešťů a bouřek. 
Kanalizace je v drtivé většině obcí 
projektována na 15 minutový přívalový 
déšť a jen v letošním roce jsme zažili 
několik téměř hodinových lijáků. 
K řešení tohoto problému jsme zatím 
přijali několik provozně-technických 
opatření jak na stoce, tak na čistírně 

odpadních vod. Současně jsme zadali 
hlavnímu projektantovi bystřické sto-
kové sítě ing. Poštulkovi zpracovat 
návrh trvalého řešení situace a v nepo-
slední řadě rovnou začneme s instalací 
tzv. zpětných klapek do rodinných 
domů postižených vyplavováním ze 
stoky.

Výstavba okružní křižovatky na 
Hamerské a rekonstrukce silnice 

Sv. Kopeček-Samotišky  

Závěrem ještě informace o jednom 
podstatně menším omezení: protože se 
konečně začala realizovat výstavba 
tolik potřebné okružní křižovatky na 
Hamerské u Peugeota, která od polovi-
ny září uzavře na 5 týdnů odbočení do 
Bystrovan a současně bude v tento čas 
zahájena rekonstrukce silnice Sv. Ko-
peček-Samotišky, pocítíme dopad těch-
to uzavírek i ve Velké Bystřici, neboť 
některé objízdné trasy povede Krajský 
úřad Olomouckého kraje právě přes 
naše městečko. Budeme situaci sledo-
vat, již jsme požádali dopravní i místní 
policii o pomoc s regulací dopravy a 
věříme, že to zvládneme a na konci 
nám budou k užitku nové dopravní 
stavby, které zlepší dopravní obsluž-
nost.

A protože v psaní úvodníků o dění 
v našem městečku se s panem starostou 
pravidelně střídáme a nezadržitelně se 
blíží závěr tohoto volebního období, 
chtěl bych po čtyřech letech práce 
“stálého dopisovatele” popřát čtenářům 
našich novin mnoho jenom dobrých 
zpráv, ať už je přinesou Velkobystřické 
noviny nebo život sám! S panem sta-
rostou jsme se čtyři roky snažili, aby 
jich co nejvíc přicházelo i z bystřické 
radnice. Přesto nezbývá než konstato-
vat ono známé: co se nám nepovedlo, 
to nám prosím odpusťte, a co se vydaři-
lo, z toho mějte dlouhou radost i užitek!  

S přáním všeho dobrého, především 
pevného zdraví,

Ivo Slavotínek 

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.

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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, 
poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

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. 

 

  



Vážený nálezce B.B. z Velké Bystřice

   Děkuji Vám touto cestou za poctivé 
navrácení Vámi nalezené peněženky 
v měsíci srpnu, která obsahovala veškeré 
osobní doklady, kreditní karty k účtům a 
finanční hotovost ve výši cca. 18.500 

korun. Ještě jednou děkuji a věřím, že si naši spoluobčané 
vezmou příklad z Vašeho poctivého jednání.

npor. Mgr. Pavel Chrudina
  vedoucí Obvodního oddělení PČR Velká Bystřice
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Narození:Narození:

Hrabalová Markéta 24. 6. 2010
Semerádová Anette 24. 6. 2010
Dvořáková Nela 30. 6. 2010
Hižnaj Denis 10. 7. 2010
Beláček Dominik 14. 7. 2010
Grepl Adam 20. 7. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Smékal Jaroslav 19. 7. 2010
Dlabalová Libuše 21. 7. 2010
Bernardová Anna 22. 7. 2010

V
V
V

Volby do zastupitelstva města 
Velká Bystřice

Termín konání voleb do zastupitelstva města 
Velká Bystřice

Volby do zastupitelstva města Velká Bystřice se konají ve 
dnech 15. - 16. října 2010. Ve Velké Bystřici jsou dva volební 
okrsky. 

Počet členů zastupitelstva města 
na volební období 2010-2014

V souladu s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém 24. zasedání 
ZM dne 14. 6. 2010 stanovilo pro volební období 2010-2014 
celkem 15 členů zastupitelstva města, stejně jako v předcho-
zím volebním období.

Kalendář akcí
Mikroregionu Bystřička září 2010

3. 9.
Mrsklesy – Vystoupení folklorních souborů
Přáslavice – Vystoupení folklorních souborů
Velká Bystřice – Beseda s dcerou autorky knihy „Byla 

jsem kočovnou herečkou i královnou“

3. – 5. 9.
Velká Bystřice – LIDOVÝ ROK – XX. ročník 

folklorního festivalu

4. 9.
Přáslavice – Diskotéka
Velký Újezd – Hudební slavnosti

11. 9.
Velká Bystřice – Mistrovství a přebor ČR BIKETRIAL
Přáslavice – Hodová zábava

– Přáslavské císařské hody
Tršice – Hody

18. 9. 
Daskabát – Zahájení školního roku

19. 9.
Velký Újezd – Loučení s létem

25. 9.
Velká Bystřice – Klavírní koncert
Mrsklesy – Hledání skřítka Podzimníčka

26. 9. 
Doloplazy – Pohádkový les

28. 9.
Velká Bystřice – Sokolský závod zdatnosti

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:

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Termín konání voleb do Senátu Parlamentu ČR 

v roce 2010
Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech 15. - 16. 
října 2010. Ve Velké Bystřici jsou dva volební okrsky. 
Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republi-
ky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve voleb-
ním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzda-
ných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zaháje-
no šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že 
volby proběhnou ve dnech 22. a 23. října 2010.
V Olomouckém kraji se volby do Senátu Parlamentu České 
republiky uskuteční ve volebním obvodu č. 61 se sídlem v 
Olomouci. 
Velká Bystřice je součástí volebního obvodu č. 61.

Pozvánka
na zasedání zastupitelstva 

města Velká Bystřice

v pondělí 13. 9. 2010 v 18.00 hodin
v prostorách Hotelu Zámek

S B Ě R velkoobjemového a nebezpečného odpadu
11. 9. 2010  od 8.00 do 11.00 h. 
na parkovišti u zámeckých sklepů

S B Ě R bioodpadu 
25. 9. 2010  od 8.00 do 11.00 h.

parkoviště u zámeckých sklepů; Nádraží ČD – dolní konec;
prodejna potravin Hajný

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.

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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, 
poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

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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LIDOVÝ ROK
XX. ročník folklorního festivalu s mezinárodní účastí

Velká Bystřice 3. – 5. září 2010

Festival pořádají: Město Velká Bystřice, Folklorní sdružení ČR, Folklorní soubor
                    HANÁ Velká Bystřice, Kulturní středisko Velká Bystřice

pátek 3. září 2010
17.00 předvečer LR v Přáslavicích a Mrsklesích – vystoupení souboru z Indonésie a Maďarska

sobota 4. září 2010
14.00 vystoupení dětských folklorních souborů

18.45 vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“ 

19.00 „V DOBRYM ZME SE ZEŠLI“ – HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou, VUS ONDRÁŠ, 
folklorní soubor GAUDEAMUS, zahraniční hosté z INDONÉSIE

Závěrečný ohňostroj 

neděle 5. září 2010
14.00 „DEBE DECKE TAK BELO“ festivalový galaprogram domácích a zahraničních souborů

Účastníci festivalu:

Dětské folklorní soubory: Krušpánek, Čekanka, Kanafaska – Velká Bystřice, Bartošův
DFS – Zlín, Děcka z Kunovic, Hlubinka – Ostrava, Kytice - Praha

Folklorní soubory dospělých: Kanafaska, Mladá Haná, Haná – Velká Bystřice, 
Gaudeamus – Praha, Salajka – Dambořice, Vrtek – Opava,
Rusava – Bystřice p. H., Záhorská muzika – Olomouc

Zahraniční hosté: Indonésie, Heľpančok – Slovensko, Szili - Maďarsko

Po oba dny v rámci festivalu Lidový rok: 

ŘEMESLNÝ JARMARK na Zámeckém náměstí

Výstavy: „ČESKÁ REPUBLIKA – FOLKLORNÍ VELMOC V SRDCI EVROPY“ – informační 
centrum v západním křídle Zámku

Jindřich Štreit: „LIDÉ A ČAS“ – galerie v západním křídle Zámku

Helena Lisá: KERAMIKA – cukrárna Galerie

Dny tradiční hanácké kuchyně – restaurace NADAČNÍ a restaurace U ZEDNÍKŮ

Zábavné atrakce pro děti i dospělé

SETKÁNÍ HANÁKŮ
1. setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem

Velká Bystřice, neděle 5. září 2010 

9.00 mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

10.15 krojovaný průvod Hanáků od kostela k amfiteátru 

10.30 „Setkání Hanáků“ – Na pódiu amfiteátru se představí Hanáci z více jak 20 obcí,
měst i městeček na Hané. V krátkých vystoupeních pozdraví diváky a představí svůj region. 

12.30 společné foto účastníků setkání

13.00 setkání hejtmana se zástupci souborů a muzik na Zámku

Akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka

0

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.

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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, 
poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

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 9/2010

ČESKÁ REPUBLIKA 
– FOLKLORNÍ VELMOC V SRDCI 

EVROPY
Výstava mapuje používání krojů při různých 

oslavách a setkáních napříč celou Českou 
republikou. Je zaměřena na široké spektrum 

návštěvníků, kteří tak mají možnost obdivovat 
lidový oděv ve všech jeho podobách.

Západní křídlo zámku – informační centrum

Otevřeno po celou dobu festivalu LIDOVÝ ROK.

Cukrárna „Galerie“
Helena Lisá – Keramika

Výstava bude otevřena po celou dobu festivalu
a potrvá do 15. září 2010 

Kateřina Bečková –
„Byla jsem kočovnou herečkou i královnou“

Beseda s dcerou autorky - pátek 3. září v 18.00 hodin 

I TY MŮŽEŠ 
ZACHRÁNIT

LIDSKÝ ŽIVOT
Akce na podporu bezplatného dár-
covství krve a zesílení poznatků o 
zásadách první pomoci se uskuteční 
v naší obci v průběhu folklorního 
festivalu LIDOVÝ ROK, v neděli 5. 
září 2010. V rámci představení, 
které pro vás připravili studenti 
Univerzity Palackého v Olomouci, 
sdružení v dobrovolnickém týmu 
Pomáháme pomáhat, se můžete těšit 
mimo jiné na stánek s ukázkami 
první pomoci doplněné o namasko-
vaná reálně vypadající zranění nebo 
měření krevního tlaku. Nebude 
chybět ani kviz s tématikou první 
pomoci o drobné ceny. Akce se koná 
v rámci projektu s názvem Pomá-
háme pomáhat v obcích, nad kterým 
převzal záštitu, jako dobrovolný 
dárce krve, hejtman Olomouckého 
kraje Martin Tesařík.

Tým Pomáháme pomáhat
www.pomahamepomahat.cz

Myslím, že na tento článek konečně 
dozrál čas. Starší dcerce byly čtyři 
měsíce, když jsme spolu Mateřské 
centrum zakládaly - a teď jí bude co 
nevidět pět let. A první dětští návštěvní-
ci jdou do první třídy!!! A stejně rychle, 
jako nám ty naše děti rostou před oči-
ma, mění se i všechno kolem. 

Také v Bublince se ledacos změnilo. 
První dva roky to byla jen taková nefor-
mální skupina maminek, ale po dvou 
letech už nás okolnosti donutily 
pohnout se z místa a založit občanské 

sdružení. V prostředí bývalého školnic-
kého bytu tak postupně vznikl ideální 
prostor. Pro děti máme veškerou „po-
vinnou výbavu“ a pro rodiče alespoň 
překapávač na kávu. Někdy mám pocit, 
že doslova zachraňuje životy. 

Snažíme se pro malé i dospělé 
návštěvníky vymýšlet program. Ten se 
mění každý měsíc, ale má své pevné 
schéma: první týden v měsíci muzicíru-
jeme a cvičíme, druhý týden tvoří děti, 
třetí maminky a čtvrtý týden patří 
návštěvě zvenku – prezentace dětské 

výživy, očkování, dětské obouvání a 
podobně. A každé úterní odpoledne 
patří volným hernám bez programu.

Pravidelně k nám jezdí náš dvorní 
pan fotograf a jeho výsledky zdobí 
domácnosti maminek a babiček široko 
daleko. I my si občas vyrazíme - do 
keramické dílny v Samotiškách, na 
celodenní výlet za zvířátky do ZOO 
nebo na koníky do Radíkova. Pravi-
delně se opakují i dětské bazary 
v Orlovně, Mikulášské nadílky s disko-
tékou a prázdninová setkávání na 

V Bublince to žije, žijte s námi!!!

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.

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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, 
poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

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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zahradách maminek. 
Od samého začátku se ale objevují i 

názory, že „to“ k ničemu není, že kafe 
si můžeme vypít i doma a že není potře-
ba dávat peníze z městského rozpočtu 
na takové zbytečnosti.

Rozumný člověk si názor udělá sám, 
já bych k tomu jenom ráda řekla, že nic 
z toho, co v životě člověk udělá pro 
svoje nebo „cizí“ dítě, není zbytečné!!! 
Paní učitelky ve školce se shodnou, že 
bublinkové děti jsou lépe připravené na 
kolektiv, mají menší problém s adaptací 
a jsou také mnohem samostatnější. 
Musí si totiž ledacos mezi ostatními 
dětmi obhájit, naučí se hrát si společně, 
respektovat mladší a poslechnout i 
jinou autoritu než rodiče. I maminky 
tak dostanou možnost seznámit se 
navzájem. 

Přesto je v Bystřici stále spousta 
maminek, které k nám nezajdou. 
Důvody znám jenom některé a přiznám 
se, moc je nechápu.
„Já tam nejdu, stydím se, nikoho tam 
neznám“ nebo „nevím, co tam po mně 
budou chtít, jak to tam chodí“, „bojím 
se organizované zábavy“, „moje dítě je 
na to ještě moc malé, pro nás to není“ a 
podobně. Odpovím v krátkosti: stydět 
se nemusíte, bát také ne. Nekoušeme a 
seznámíte se brzy. Přes děti se totiž 
člověk seznámí nejrychleji a spontánně. 
Tím, že se k nám přijdete podívat, se 
naprosto k ničemu nezavazujete – maxi-
málně už víckrát nepřijdete. 

Ani označení organizovaná zábava 
není přesné. Program vám nabídneme, 
ale nevnucujeme. Chodí i maminky, 
které se na naše tvoření rády dívají, ale 
samy dělat nechtějí. K mému potěšení 
ale často někoho strhneme k netušeným 
výkonům! A k poslednímu argumentu, 
že máte miminko ještě malé a pro vás 
to není? Pokud jste zdraví a máte chuť 
mezi nás přijít, jste srdečně vítáni. Obě 
moje holčičky tady vyrostly. Nejprve se 
dívaly ode mě z náručí, pak z postýlky, 
ohrádky a nakonec už po koberci samy 
lezly, chodily, běhaly a teď už se stateč-
ně i ta mladší prohání všude na odrá-
žedle nebo s kočárkem.

Udělalo by mi radost, kdyby bystřic-
ké maminky využívaly našeho centra 

alespoň stejně jako všechny okolní. 
Sjíždějí se k nám z Lošova, Bystrovan, 
Droždína, Mrksles, Hluboček, dokonce 
máme stálé návštěvníky i z Olomouce – 
jenom některé místní maminky asi 
raději chodí s kočárkem po Bystřici 
samy. Není to škoda?

Protože i já jsem přistěhovaná 
maminka, vím, že nebylo úplně lehké 
usadit se, sžít se s novým prostředím a 
seznámit se s novými lidmi. 

Tak jestli chcete, přijďte, v Bublince 
to totiž žije! Srdečně vás zvu. 

Lucka Pazderová

Knihovna Velká Bystřice - knižní novinky
… detektivní
Alexander McCall Smith – Žirafí slzy

svérázná majitelka detektivní kanceláře v Botswaně řeší 
zmizení mladého muže a také pomůže malé křovácké 
dívence

… něco poučení i zábavy 
Alena Ježková – Řecké báje 

nejkrásnější řecké báje převyprávěné pro mládež

… z lékařského prostředí
Ken McClure – Bezedná propast

vědec Gavin musí přijít na to, proč někdo brání výzkumu 
léku proti rakovině

NABÍDNĚTE MĚSTU VÁNOČNÍ STROM
Vánoční strom nemusí pocházet přímo z lesních porostů, loni 
byly nabídky k pokácení krásných smrků od obyvatel města, 
bohužel k některým se technika nedostala. Přesto na 
Zámeckém náměstí stál strom z pozemků ve Velké Bystřici. 
Také letos bychom chtěli na nově zrekonstruované Zámecké 
náměstí postavit vánoční strom z Velké Bystřice. Radnice se 
proto obrací na obyvatele městečka, aby sami nabídli jehlič-
nan k tomuto prestižnímu svátečnímu účelu. Máte-li na 
svých pozemcích vhodný strom, prosíme o zaslání nabídky 
do 31.10.2010 na městský úřad Velká Bystřice, nebo telefo-
nicky 585 351 371, e-mailem: info@muvb.cz. 

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

w

w
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Velký úspěch velkobystřické 
házené na mistrovství 

Evropy dorostenců
Velký úspěch v současné době zaznamenal 
oddíl házené našeho města, když se v repre-
zentaci dorostenců České republiky na letoš-

ním mistrovství Evropy v házené, konaném v Černé Hoře, 
objevil hráč SK Velká Bystřice David Krahulec. O tom, že 
i v malém oddílu může vyrůst kvalitní reprezentant, svědčí 
i to, že v dosavadních třech zápasech nastřílel David 28 bra-
nek a je zatím naším nejlepším střelcem na tomto mistrovství 
Evropy. Nezbývá než doufat, že tento příklad přitáhne další 
malé zájemce o tuto hru a také vzbudí v našich současných 

hráčích chuť na sobě tvrdě pracovat a soustavným tréninkem 
se neustále zlepšovat. Samozřejmě velkou radost udělal 
David všem trenérům, kteří se na jeho výchově podíleli již 
od nejmladších kategorií.
Výbor oddílu házené tímto děkuje Davidovi za vzornou 
reprezentaci našeho oddílu a přeje mu na jeho další sportovní 
dráze co nejvíce úspěchů. 
Dosavadní výsledky české dorostenecké reprezentace 
na ME:
Švýcarsko – Česko 27:27 (13:12), David Krahulec 5 branek
Česko – Slovinsko 35:37 (14:17), David Krahulec  13 branek
Island – Česko 41:37 (21:21) ,  David Krahulec  10 branek

Za výbor házené SK Velká Bystřice
Jaroslav Loun

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

KLAVÍRNÍ KONCERT

sobota 25. září 2010 ve 14.00 hodin
salonek Hotelu Zámek, V. Bystřice

Na klavír hraje 
Jan JIRASKÝ

Program:

D. Scarlatti: Sonáta D dur, Sonáta G dur

L. van Beethoven: Bagately op.33

L. Janáček: Naše večery, Nelze domluvit,
Frýdecká panna Maria (z cyklu 
Po zarostlém chodníčku),
Sonáta 1.X.1905, Vzpomínka

B. Martinů: Etuda in a, Polka in E, 
Pastorale, Polka in F, Etuda in F 
(z cyklu Etudy a polky)

V. Kalabis: Sonáta č. 2 pro klavír
Allegro impetuoso pro klavír

Vstupné 40,-  Kč, srdečně zvou pořadatelé

Podzimní festival duchovní hudby 
– Olomouc 2010, 17.ročník

Pod záštitou arcibiskupa olomouckého a metropolity 
moravského Mons. Jana Graubnera

Pořádá MUSICA VIVA o.s.

Sobota 25.9. - chrám sv. Mořice, 19.00 hodin
Josef Bohuslav Foerster Stabat mater
Leoš Janáček Glagolská mše

Csilla Boross - soprán; Yvona Škvárová - alt; 
Jaroslav Březina - tenor; Martin Gurbaľ - bas; 

Petr Rajnoha - varhany; 
Kühnův smíšený sbor; Marek Vorlíček - sbormistr; 
Filharmonie Brno; Jaromír Michael Krygel - dirigent

Sobota 2.10. - Konvikt, kaple Božího těla, 19.00 hodin
Leoš Janáček 1. smyčcový kvartet “Z podnětu 

Kreutzerovy sonáty”
Osvaldo Golijov Sny a modlitby Izáka 
Antonín Dvořák 13. smyčcový kvartet G dur

Talichovo kvarteto; Karel Dohnal - klarinety

Pondělí 4.10. - Klášterní Hradisko, 19.00 hodin
François Couperin Večerní čtení

Ensemble Tourbillon 
Petr Wagner - viola da gamba, umělecký vedoucí

Předprodej vstupenek od 1.9.2010 v podloubí radnice 
585 513 392

Informace a prodej na fakturu 608 772 142, 
hamplova@ars-viva.eu

BIKETRIAL
Mistrovství a přebor ČR
Biketrial Klub Olomouc opět po roce 
pořádá Mistrovství ČR a přebor ČR 
v BIKETRIALU –  11. září 2010 od 
10 do 17. hod., areál Skalka, Velká 
Bystřice.
Přijedou špičkoví závodníci (účastní-
ci Mistrovství světa i Evropy) z celé 
ČR i zahraničí. Bude opravdu na co 
se dívat. Letos opět chystáme nové a 
náročné sekce. Ale závodí i menší 
kategorie a i ti malí už umí pěkné 
"kousky"!! Tímto zveme všechny 
občany Velké Bystřice na zajímavou 
podívanou.

Biketrial Klub Olomouc, 
Jaroslav Popelka
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Ve čtvrtek 12. 8. jsme sehráli toto 
přátelské utkání na hřišti Letná. S vel-
kými obtížemi seskládané družstvo 
miniků bylo doplněno čtyřmi ml. žáky. 
Zápas měl velice vyrovnaný průběh, 
hrálo se 3 x 15 min. Němky, které nás 
značně výškově převyšovaly, prefero-
valy hru založenou na střelbě z dálky. 
Naši hráči odpovídali rychlými protiú-
toky a hezkými kombinacemi. Celé 
družstvo, které v tomto složení hrálo 
poprve, zaslouží pochvalu. Výborně 

zahrál nejlepší střelec družstva D. 
Šiška, rychlými protiútoky skóroval 
O. Majer, v brance byli oporou všichni 
tři brankaři - M. Tesařík, J. Routner a 
M. Vykoukal, na pivotu se dařilo A. 
Pazderovi a s přehledem zvládli velkou 
házenou i F. Buršík, K. Palacková, M. 
Vičarová, S. Konečná a T. Spurný.

Příjemným překvapením byly výko-
ny T. Buršíka, který hrál aktivně jak 
dopředu, tak dozadu, běhal, zakládal 
rychlé protiútoky, uvolňoval pivota a 

střílel branky. Další výraznou postavou 
zápasu byl Štěpán Souček, který přes 
svůj nízký věk odehrál výborný zápas 
jako křídlo - nastřílel 8 branek a byl 
velice platný i v obraně.
Hráči (branky): 
J. Routner (br), M. Vykoukal (br), 
M. Tesařík (br+4), D. Šiška (9), 
Š.  Souček (8) ,  O.  Majer  (5) ,  
T. Buršík (5), A. Pazdera (2), 
F. Buršík (1), T. Spurný, M. Vičarová, 
S. Konečná, K. Palacková.

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ S DRUŽSTVEM MLADŠÍCH ŽAČEK
COTTBUS (NĚMECKO) - VÝHRA 33:30 !!!

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.

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. 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc

Ceny včetně DPH.

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, 
poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz, případně přímo na Kulturním středisku: 
tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
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Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.
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půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
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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

3.9. pátek NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU Produkce: USA
18.00 hod. Strhující drama z prostřední newyor- Vstupné Kč 50,-
132 minut ského policejního sboru.      Titulky! Přístupný od 12 let 

10.9. pátek KRTEK A HODINY Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-  

10.9. pátek TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK Produkce: USA
18.00 hod. Kouzelný svět dobře známých hraček. Vstupné Kč 50,-
103 minut Český dabing! Přístupný

17.9. pátek SEXY 40    Produkce: USA
18.00 hod. Sexy Catherina Zeta-Jones si našla Vstupné Kč 50,-
95 minut mladšího přítele…! Přístupný od 12 let

Romantická komedie.        Titulky!

24.9. pátek SHREK: ZVONEC A KONEC Produkce: USA
17.00 hod. Film, který nemůžete vynechat. Vstupné Kč 50,-
19.00 hod. Poslední kapitola.     Český dabing. Přístupný
92 minut

V říjnu uvidíte: Chlupatá odplata, Kájínek, Počátek, Román pro muže…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ZÁŘÍ

INZERCE
wBroušení nožů a drobné zámečnické práce (řezání, vrtání, 

sváření i nerez) každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.00 
hod na pekárně. Pekařství Marcel HIRSCH - Pekárna 
Velká Bystřice.

wNabízím použité: funkční 120 litrový el. bojler, menší 
umyvadlo s nohou kávové barvy. Cena dohodou.
Tel: 604 935 455
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