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Vítání jara v Bystřici
I kdyby aprílové počasí letos 

v Bystřici vyvádělo „psí kusy“, série 
krásných či užitečných akcí, které se 
v dubnu v Bystřici uskutečnily, přinesly 
skutečnou předzvěst jara. Především 
bychom chtěli s panem starostou podě-
kovat všem zúčastněným maminkám, 
paním učitelkám, pracovnicím Kultur-
ního střediska či členům Folklorního 
souboru Haná za udržení, přesněji další 
rozvinutí velikonočního jarmarku do 
nově koncipované akce Velikonoční 
vítání jara. Tyto velikonoční dílny 
podle účastníků zaplnily prostory 
západního křídla zámku natolik, že pro 
příští rok budeme doufat v teplejší po-
časí, aby se akce mohla odehrát i v části 
přilehlého Zámeckého parku. 

Ke krásným obyčejům cyklu Hanác-
ký rok v Bystřici již neodmyslitelně pa-
tří Vynášení smrtky, zajišťované soubo-
ry Krušpánek a Čekanka, pod vedením 
paní vychovatelky Evy Kadalové. 

A z jiného jarního soudku: v polovi-
ně dubna pak maminky z Mateřského 
centra Bublinka trhaly rekordy prodejů 
v tradičním bazárku dětského oblečení 
a vybavení v orlovně. Z této akce 
vyrostl podnik, o němž se s respektem 
mluví v rodinách s malými dětmi 
i v okolních obcích.
Ne nadarmo se o Bystřici říká, že její 
výkladní skříní je spolkový život a 
občanská aktivita!

Den našich pedagogů 
Ještě koncem března, přesněji 28. 3., 

jsme vyrazili do naší základní školy 
přezkoušet naše žáky ze znalostí z ob-
lasti dějin pedagogiky. A tak na Den 
učitelů v naší škole padaly „záludné“ 
kontrolní otázky, jako například “Kde je 
pohřeben Jan Amos Komenský?”. No, 
nakonec jsme se přece jen trefili až do 
Nardenu, nicméně o samotném svátku 
svých učitelů měli žáci mnohem lepší 
povědomí. A tak jsme i jejich jménem 
našim kantorům poděkovali za práci, 
čas, někdy možná i nervy a trpělivost, 
kterou naší dorůstající generaci věnují.

Diskusní téma: 
jednosměrky v Loučné a Havlíčkově?

Na základě diskuse z posledních 
zastupitelstev bychom rádi v příštích 
týdnech provedli anketní průzkum 
názoru občanů, kteří žijí v ulicích 
Loučná a Havlíčkova, zda by přivítali 
zjednosměrnění těchto uliček. Jednak 
zúžená část vyústění Loučné ulice 
k přejezdu k Voglově pile a jednak 
sama nepříliš široká ulice Havlíčkova 
působí občas kolizní situace v dopravě 
- mezi vozidly i cyklisty. A protože 
takové rozhodnutí se nedá udělat bez 
znalosti většinového názoru těch obča-
nů, kterých se svými důsledky bude 
týkat každý den, rozhodli jsme se pro 
anketu. Každý dospělý občan těchto 2 
ulic nám bude moci doručit svůj názor 
na anketním lístku. Můžeme zaručit, že 
pokud se více jak 60% dotázaných 
vysloví pro změnu z obousměrného na 
jednosměrný provoz, takové dopravní 
opatření přijmeme. Tak vstříc primární 
demokracii - vstříc komunitnímu plá-
nování! 

Digitalizace televizního vysílání 
vrcholí - i v Bystřici

Podle sdělení Národní koordinační 
skupiny pro přechod na digitální tele-
vizní vysílání vyvrcholí přechod ze 
zemského analogového na digitální 
vysílání televizního signálu v naší 
oblasti v červnu letošního roku. K úpl-

nému vypnutí analogového signálu 
dojde 30. června letošního roku. Do té 
doby je třeba mít pořízen tzv. set-top-
box a upraven anténní systém pro pří-
jem digitálního signálu. Ale to asi 
nejsou pro většinu občanů nové infor-
mace, snad jen připomenutí pro ty, kdo 
zapomněli, aby nezažili “televizní tmu” 
a nepřišli o své oblíbené pořady. 
Veškeré informace jsou dostupné také 
na oficiálních webových stránkách: 
http://www.digitalne.tv/

Platby poplatků za odpad a stočné 
31. března uplynul termín pro úhra-

du poplatků za stočné a odpad. Protože 
zapomínání je lidské a není úmyslné, 
počkáme ještě na opožděné platby do 
konce dubna t.r. Po tomto termínu však 
bude město nuceno zbylé pohledávky 
vymáhat. Neříká se to rádo, ale obě 
služby - jak likvidace odpadů, tak odvá-
dění stoky, má své nemalé náklady, 
které při rozpočítání na počet občanů 
našeho města činí v letošním roce 
v případě odpadu 370,- Kč/os. a v pří-
padě stočného 697,- Kč/os. A televizní 
záběry z neapolských ulic bývají dosta-
tečně silným argumentem pro udržení 
funkčního systému likvidace odpadů. 
Ještě že televize zatím neumí přenášet 
reportáže i s pachovou stopu.

Na shledání v pelotonu pod Bílým 
kamenem se těší

Ivo Slavotínek

lměsto Velká Bystřice zajišťuje 
výkon veřejné služby nejen pro občany 
Velké Bystřice, ale i z okolí. Občané si 
odpracováním 20 – 30 hodin měsíčně 
přilepší finančně k minimální sociální 
dávce. Informace podá tajemnice měst-
ského úřadu Jana Drábková, 

tel. 585 351 671, 723 116 706. 
lv nejbližší době obdrží občané anket-
ní lístek ohledně zájmu o likvidaci 

biologického odpadu z domácností. 
Podmínkou likvidace je zakoupení 
speciální nádoby na biologický odpad 
o objemu 120, 140 a 240 litrů. Cena 
nádoby je cca od  950,- Kč do 1.200,- 
Kč. Prosíme nevyhazujte anketní lístek, 
ale vyplňte a odevzdejte jej na MěÚ – 
stačí schránka na dveřích budovy měst-
ského úřadu. 

Děkujeme. 

POZVÁNÍ 
v pátek 6. května 2011 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 

Informace z bystřické radnice

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

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

Miloš Macourek - Pohádky 
Odpovídalo 33 dětí a ze 28 správných odpovědí 

jsme vylosovali Annu Vondrů
Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

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

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… drama
Sabatina James – Sabatina

vzpoura muslimské dívky proti tradicím svých rodičů
… pro děti
Toy Story 3

další dobrodružství hraček malého Andyho, který 
už přece jen vyrostl

… záhady
Grazyna Fišarová – Fakta o převtělování

reinkarnace, minulé existence v životě současných lidí

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



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:
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

IDENTIFIKACE MAS 
Název MAS BYSTŘIČKA, o.p.s. 
IČ: 26882035 
Název SPL Strategický plán LEADER 
Číslo výzvy 7. vyhlašovaná výzva je první
 výzvou v roce 2011 
Webové stránky MAS www.masbystricka.cz (zde lze 
 nalézt kompletní znění výzvy) 
Sídlo MAS Zámecké náměstí 79, 

783 53 Velká Bystřice 
STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE
Vyhlašované Fiche 
Priority a cíle Strategického plánu LEADER Regionu By-
střička jsou prezentovány v rámci 7 Fichí, které byly vypra-
covány na základě široké diskuse, s ohledem na analýzu 
území, SWOT analýzu a provedené průzkumy mapující sku-
tečné potřeby místních subjektů a připravované projekty. 
Prostřednictvím dotační podpory projektů, realizovaných 
v souladu s jednotlivými Fichemi by mělo dojít k reálnému 
naplnění vizí Regionu Bystřička. 
V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci 
jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA 
VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER 

REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER

Do sedmé výzvy jsou pro příjem projektových žádostí 
vybrány následující Fiche: 
Fiche č. 2 –  Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury

 Předběžná finanční alokace cca 500.000 Kč 
Fiche č. 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby 

Předběžná finanční alokace cca 2.454.771 Kč 
Fiche č. 7 – Kulturní dědictví 

Předběžná finanční alokace cca 500.000 Kč 
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE 
Kontakt na manažera MAS a další osoby spojené s realizací 
SPL 
Ing. Zbyněk Müller, ředitel společnosti, 

777 327 325, muller@bmasistent.com 
Ing. Marek Pazdera, předseda správní rady společnosti, 

585 351 371, pazdera@muvb.cz 
Petra Janišová, manažerka projektů, 

724588832, janisova@masbystricka.cz 
Marie Palacková, ekonomka společnosti, 

606570025, palackova@muvb.cz 
Veškeré podrobnosti naleznou žadatelé na stránkách
www.masbystricka.cz

Blahopřání
V dubnu letošního 
roku oslavila p. 
Františka Gojišová 
97 roků. 

Narození:Narození:

Aneta Dubová 3. 3. 2011
Elen Hojgrová 7. 3. 2011
Anna Lolková 24. 3. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jiří Doleček 25. 3. 2011
Anežka Knolová 14. 4. 2011
Ing. Ivana Korydková 15. 4. 2011

V
V
V

V současné době je nejstarší obyvatelkou města 
Velká Bystřice a žije v DPS sv. Anny. 

Do dalších let jí přejeme mnoho zdraví.

Město Velká Bystřice se znovu  
rozhodlo podpořit květinovou výzdobu 
v našem městečku a rozhodlo se uspo-
řádat již VI. 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 je nejkrásnější 
předzahrádka, kde budeme hodnotit 
péči o veřejný prostor. Zde chceme 
především klást důraz na úpravu a péči 
o veřejnou zeleň a na květinovou 
výzdobu před vchody do domů. I zde 
bude probíhat hodnocení podobně jako 
v kategorii „O nejkrásnější okno“.

Letos potřetí 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. 2011 k rukám paní tajemnice 
Jany Drábkové.  

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

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

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

Miloš Macourek - Pohádky 
Odpovídalo 33 dětí a ze 28 správných odpovědí 

jsme vylosovali Annu Vondrů
Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

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

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… drama
Sabatina James – Sabatina

vzpoura muslimské dívky proti tradicím svých rodičů
… pro děti
Toy Story 3

další dobrodružství hraček malého Andyho, který 
už přece jen vyrostl

… záhady
Grazyna Fišarová – Fakta o převtělování

reinkarnace, minulé existence v životě současných lidí

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



Strana  3VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 5/2011

Soutěž bude probíhat od 1. 5. 2011 – 
30. 8. 2011, tipy na vítěze zasílejte 
prosím na MěÚ Velká Bystřice k rukám 
tajemnice paní Jany Drábkové. K účasti 
v soutěži ovšem není nutné podat 
přihlášku (kromě kategorie nejkrás-
nější část ulice). O vítězích bude rozho-
dovat odborná komise na základě tipů 
a vlastní prohlídky přímo v terénu. 
Do hodnotící komise budou nominová-
ni, pokud budou mít zájem, také vítě-
zové minulých ročníků a členové míst-

ní organizace Českého svazu zahrád-
kářů.

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 3.000 Kč, soutěžící 

na druhém místě obdrží 2.000 Kč a 
soutěžící na třetím místě obdrží 1.000 
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 rámci XXI. ročníku 
Lidového roku.

Čištění řeky Bystřice 
sobota 14. 5. 2011

Vážení občané Velké Bystřice. 
Už sedmý rok za sebou se snažíme 

v květnu vyčistit naši řeku a její okolí 
od odpadků. Této příjemné a užitečné 
tradiční akce se každý rok zúčastní 
okolo čtyřiceti dobrovolníků. Chtěl 
bych vás všechny pozvat i letos.

Sraz všech, kterým není jedno, 
v jakém prostředí žijí, co se děje v 
jejich okolí, i těch, kteří přijdou bez 
nějakých hlubších pohnutek, je v 8.00 
u vlakové zastávky Velká Bystřice. 
Odtud vyrazíme ke splavu v Burku, kde 
kolem poledne akci zakončíme. Po 
cestě a na závěr je připraveno občer-

stvení v podobě sladkostí, klobás, piva 
a limonád. V případě špatného počasí 
nebo vyššího stavu vodní hladiny Vám 
dáme včas vědět nový termín a to pro-
střednictvím místního rozhlasu, mai-
lem, na Facebooku. Budeme se však 
snažit vyhlášený termín do poslední 
chvíle dodržet. Doporučujeme dobré 
oblečení, dobré boty nebo gumáky, 
protože se budete prodírat terénem po 
obou březích řeky. Ti, kteří půjdou 
vodou, budou vybaveni vysokými 
gumovými botami od místních rybářů. 
Rukavice a odpadové pytle, které 
dostanete, pro nás, jako obvykle, zajiš-
ťuje Povodí Moravy. Dalším naším 
mecenášem je LO Haná, která zdarma 
poskytne uložení posbíraného odpadu. 

Celá tato monstrózní akce by byla i 
v tomto roku nemyslitelná bez podpory 
Městského úřadu Velká Bystřice.

Za sebe mohu opět napsat, že se na 
setkání s Vámi velmi těším a připome-
nout Vám, že všechny informace, foto-
grafie a Vaše případné dotazy či 
poznámky jsou na Facebooku, kde si 
po zaregistrování najdete v přátelích 
,,řeku Bystřici“ .

Nezapomeňte – je to stále na Vás.
Informace a dotazy: 
Václav Břeha – 776 044 244 
vaclavbreha@seznam.cz
Martin Šípek – 721 778 797
sipekmartin@seznam.cz
Marek Pazdera – 606 739 224
pazdera@muvb.cz

Vážení,
Dovolte mi napsat pár slov o varhanách 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké 
Bystřici.
První zmínka o existenci varhan po-
chází z roku 1770, kdy skončila velká 
barokní přestavba. Tehdejší bystřický 
farář a děkan Matouš Karel Seidl začal 
s úpravami interiéru kostela, které jsou 
patrné doposud. Do oprav byly zahrnu-
ty též varhany a celý chrámový kůr. Jak 
tyto původní varhany vypadaly, nevíme. 
Jisté je, že již v roce 1783 povolal farář 
Ondřej Marschoffer varhanáře z Olo-
mouce, Kroměříže a Města Libavá, aby 
zhodnotili jejich stav. Ti se shodli na 
tom, že stav je již nevyhovující a bude 
nutné přistoupit k pořízení nových. 
Ještě téhož roku byl osloven olomoucký 
varhanář Jan Haas (původně pocháze-
jící ze Slezska), aby postavil nový 
nástroj. Nové varhany měly již výrazně 
rokokové tvary a celé dílo přišlo na 450 
zlatých. Podle dochovaných fotografií 
z 30. let minulého století je patrné, že 
rokoková podoba  je shodná se střední 
částí současné skříně. Ukázalo se však, 
že vlivem klimatických podmínek v kos-
tele a patrně i ne příliš dobrou před-
chozí údržbou musí být stále častěji 
opravovány. Zejména v letech 1880, 
1900, 1901 a 1908 si jejich stav vyžá-
dal několik oprav.
Farář P. Václav Jakubík rozhodl v roce 

1936 o postavení  varhan nových. Za 
tímto účelem byla vyhlášena soutěž, 
jejímž výsledkem bylo hned několik 
návrhů na její realizaci. Zvítězil návrh 
firmy Jan Tuček Kutná Hora, který 
počítal s celkovým nákladem na pokrytí 
prací ve výši 58 000,- korun. Stávající 
skříň varhan nebyla odstraněna, ale 
upravena a rozšířena tak, aby vycháze-
la z podoby té původní. Skříň má dnes 
bílou barvu a je doplněna zlatým zdo-
bením. Co se týká výbavy a rozsahu, má 
nástroj 2 manuály a 18 rejstříků. Oproti 

původním, které vyžadovaly pohon 
šlapáním měchů, jsou tyto již pneuma-
tické na elektrický pohon.
Jak se ukazuje, jsou varhany opravdu 
křehkým hudebním nástrojem a proto 
již v roce 1965 a následně v roce 1988 
došlo k jejich opětovným opravám, 
menšími opravami prošly ještě v 90. 
letech. (výběr ze zápisu Zdeňka 
Lakomého)

Jak je patrné, současné varhany 
z dílny varhanáře Jana Tučka z Kutné 
Hory jsou z roku 1936-1937. Jsou to 

Velkobystřické varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

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

Miloš Macourek - Pohádky 
Odpovídalo 33 dětí a ze 28 správných odpovědí 

jsme vylosovali Annu Vondrů
Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

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

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… drama
Sabatina James – Sabatina

vzpoura muslimské dívky proti tradicím svých rodičů
… pro děti
Toy Story 3

další dobrodružství hraček malého Andyho, který 
už přece jen vyrostl

… záhady
Grazyna Fišarová – Fakta o převtělování

reinkarnace, minulé existence v životě současných lidí

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
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romantické varhany, po zvukové strán-
ce typickým produktem oné doby. Var-
hany jsou pneumatické, výpustkové, 
jejichž velkou nevýhodou je častá poru-
chovost. Jsou velmi náchylné na změnu 
teploty a vlhkosti vzduchu, špatná, a 
u I. manuálu téměř žádná přístupnost. 
Pokud pominu průběžné drobné opravy 
během roku, je nutné varhany pravidel-
ně opravovat a udržovat každých cca 
10-15 roků odbornou varhanářskou 
dílnou.

Stav varhan v současné době není 
nejlepší, nehrají některé tóny v oktávo-
vém rejstříku, nefungují některé spojky 
pedálu s manuálem, pozdní nástup 
tónů.

Jelikož naše varhany jsou součástí 
nemovité kulturní památky (památkou 
od 3. 5. 1958, č. rejstř. ÚSKP 38306/8-
2013) a jsou památkově chráněny, 
požádali jsme o zhodnocení stavu 
arcidiecézního organologa p. Jana 
Gottwalda a pana PhDr. Petra Koukala, 
Ph.D., organologa z Národního památ-
kového ústavu Praha. Jejich doporučení 
je jednoznačné: varhany nutně potře-
bují během 3-5 let generální opravu. 

Po zvážení všech možných variant 
rozhodla místní farnost o opravě a 
rozšíření stávajících varhan, přičemž 
přesný popis je k dispozici ve farnosti. 
Jelikož předpokládaná investice je 
kolem 1,5 mil. Kč, rádi bychom požá-
dali místní občany, firmy, podnikatele, 
živnostníky, kterým není osud varhan 
lhostejný, o jakýkoliv příspěvek.
Finanční příspěvek lze poslat:
- Převodem na účet číslo: 

1820154309/0800, vs: 440, ks: 0378
popis příkazce: jméno dárce

- Složenkou, která je k dispozici 
v každé naší kapli a kostele

- Finanční částkou předanou P. Josefu 
Opluštilovi proti dokladu o přijetí

Jsme si všichni vědomi, že předpo-
kládaná oprava a investice je velká a 
odpovídá investicím z roku 1783, 1880 
a 1937. 

Věříme však a doufáme, že se nám 

dílo podaří i v letech 2014-2015 a var-
hany budou sloužit nejen k církevním 
obřadům, ale i ke koncertům jako 
dosud.

Zpracoval Lubomír Vlk

Na Zámeckém náměstí v západním 
křídle zámku můžete navštívit:

v galeriizet
výstavu obrazů

Marcela Hubáčka
Svět se skládá z malých kousků

- do 15. května

a v informačním centru
výstavu fotografií

Eduarda Zacha 
Fotografie z Nepálu

- do 29. května

a to každou neděli 
od 14 do 18 hodin.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

květen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

5. 5.
Přáslavice –Kladení věnců

6. 5.
Velká Bystřice –Svátek matek
Přáslavice –Čištění Vrtůvky

7. 5. 
Velká Bystřice –Rybářské závody 

pro dospělé
Daskabát –Stavění máje, 

Slet čarodějnic
Hlubočky –Moraviánská 50

8. 5.
Velká Bystřice –Slavnost kroje,

Kuličkiáda
–Rybářské závody pro

mladé rybáře
Mrsklesy –Svátek matek
Tršice –Cyklovýlet „O pohár

Kunhuty tršické“
14. 5. 

Velká Bystřice –Sečeni lóke
–Čištění řeky Bystřice

Daskabát –Hodová zábava
Přáslavice –Diskotéka

15. 5.
Daskabát –Hody

21. 5.
Velká Bystřice –Vernisáž výstavy soch

22. 5.
Velká Bystřice –Brněnské kytarové

kvarteto
Přáslavice –Odpoledne pro 

seniory
26. 5.

Velká Bystřice –Liduška – závěrečný
koncert

28. 5.
Velká Bystřice –Dětský den, 

Káceni mája
Daskabát –Kácení máje
Mrsklesy –Kácení máje
Přáslavice Diskotéka–

GALERIEZET
Vážení milovníci umění, galeriezet vás srdečně zve na vernisáž 

výstavy soch brněnského sochaře Vladimíra Matouška

 VLADIMÍR MATOUŠEK:
 FRAGMENTY-NOVÉ POČÁTKY

 21. května 2011 v 17.00 hod. v prostorách galeriezet, 
Zámecké nám. 775, Velká Bystřice;

výstava potrvá do 17.července 2011;  těšíme se na vaši návštěvu.
 dr. jaroslaw pastuszak, kurátor galerie

 galeriezet,  zámecké náměstí 775, 783 53 velká bystřice, czech republic
 galeriezet@velkabystrice.cz             phone: 774 818 153

Církev československá husitská, KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice
v rámci setkání zástupců Kruhů přátel hudby uvádějí 

neděle 22. května 2011 ve 14.00 hodin
kostel Církve Československé husitské ve Velké Bystřici

Hrají: Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin Lindtner, Martin Wiesner
Na programu budou uvedeny skladby Štěpána Raka, Leo Brouera, Andrewa Yorka a další.

Brněnské kytarové kvarteto vzniklo v roce 2005 na brněnské konzervatoři. V roce 2007 
soubor premiéroval skladbu slovenského skladatele Mateje Haasze „Údolia sŕdc“ 
s Moravskou filharmonií Olomouc v Besedním domě v Brně.  V témže roce získal 1. cenu 
v soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě a v roce 2008 3. cenu na mezinárodní 
soutěži Maura Giullianiho v italské Gorizii. Soubor se vyznačuje výbornou technickou 
úrovní hráčů, souhrou a citlivým, promyšleným přednesem. Souhrn těchto kladů dovede 
vždy vdechnout život a jedinečnost každé skladbě přednášeného repertoáru. 

Vstupné 50,- Kč.                                    Srdečně zvou pořadatelé.

KONCERT BRNĚNSKÉHO 
KYTAROVÉHO KVARTETA

Klub seniorů a Kulturní středisko Velká Bystřice zvou v rámci dne

na posezení s hudbou a tancem
pátek 6. května 2011 od 15.00 hodin

sál kulturního domu Nadační

* Vystoupení starších žákyň ze Sokola 

* K tanci i poslechu zahraje MAGNET pod vedením 
manželů Čeřovských ze Štěpánova. 

* Drobné občerstvení připraveno.

Svátek matek 

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Kulturní středisko Velká Bystřice 
Vás v rámci projektu 
Hanácký rok v Bystřici zve na

sobota 28. května 2011 od 15.00 h. 
Zámecké náměstí ve Velké Bystřici

(v případě nepřízně počasí sál KD Nadační)

 Pro děti zdarma 
kornout zmrzliny, skákací 
hrad a skluzavka 

Připraveny jsou soutěže 
o ceny, hry a občerstvení

Srdečně zvou pořadatelé

Dětský den

►

◄ 

Základní umělecká škola „Žerotín“ve Velké Bystřici zve na

Závěrečný koncert žáků
zdejší školy

čtvrtek 26. května 2011 v 16.30 hodin
„galeriezet“ ve Velké Bystřici

Srdečně zveme všechny hudbymilovné posluchače.

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

 Římskokatolická farnost i náboženská obec Církve Československé 
husitské ve Velké Bystřici se společně připojují k celostátní akci

Noc kostelů
která u nás proběhne v pátek 27. 5. 2011 od 17 do 23 hodin. 
Během večera se budou konat prohlídky se zasvěceným výkladem, 

v hudební části projektu se tentokrát představí:
- pěvecký sbor CČSH a děti z biblického Spolča
- schola farní mládeže se zpěvy z Taizé
- rozšířený chrámový sbor spolu s příležitostným orchestrem pod vedením 

významného olomouckého dirigenta Tomáše Kláska provede skladby 
W. A. Mozarta a A. Vivaldiho

- Lenka Černínová (housle) a její oblíbenci
- Jitka Krätschmerová (housle) a Tomáš Krätschmer (klarinet) spolu 

s Lubomírem Vlkem  (varhany) zahrají Sonátu da chiesa Arcangela
Corelliho

- zpěvačka Milada Umlaufová a její přátelé
- vokální soubor Misty (dříve Makytaky) zazpívá spirituály, pop i jazz

Jste srdečně zváni, sledujte plakáty s podrobným programem.

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 

Zatoulané písmenko
Odpovídalo 29 dětí 

a ze 22 správných odpovědí 
byl vylosován 

Tomáš Maceášik

Otázky na květen najdete 
jako obvykle v knihovně.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

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

Miloš Macourek - Pohádky 
Odpovídalo 33 dětí a ze 28 správných odpovědí 

jsme vylosovali Annu Vondrů
Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

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

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… drama
Sabatina James – Sabatina

vzpoura muslimské dívky proti tradicím svých rodičů
… pro děti
Toy Story 3

další dobrodružství hraček malého Andyho, který 
už přece jen vyrostl

… záhady
Grazyna Fišarová – Fakta o převtělování

reinkarnace, minulé existence v životě současných lidí

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
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Kulturní středisko ve spolupráci s 1. stupněm Masarykovy 
základní školy a s maminkami ze SRPŠ připravili v krásných 
prostorách zrekonstruovaného západního křídla zámku odpo-
ledne ve čtvrtek 14. 4. 2011 pro děti i jejich doprovod dílnič-
ky s velikonočním vyráběním. Zájemci si mohli zkusit uplést 
pomlázku z vrbového proutí nebo košík z novinového papí-
ru, vyzdobit vajíčko barvami, voskem, papírem, vyrobit si 
velikonoční zápichy z papíru, ozdobit dekorační mřížku nebo 
perníčky.

Dvacet let 
HOTELU  ZÁMEK

Den dvacátého výročí připadne na 
středu 11. května 2011. Slavnostní 
prohlídky renovované budovy se v Den 
otevřených dveří zúčastnilo víc jako 4 
tisíce návštěvníků. Týž večer, 11. 5. 
1991, se konal zámecký ples, již zcela 
v režii paní Ivany Poláchové, která 
se stala první ředitelkou HOTELU  
ZÁMEK v ekonomické pronájmu. 

Těmto slavnostním chvílím již dlou-
ho předtím předcházela mnohá jednání 
MNV a nadřízených orgánů o budou-
cím využití objektu. Tím byla od 14. 
století tvrz, na jejím místě pak ve 2. 
polovině 16. století zbudován zámek a 
pivovar ve vlastnictví olomoucké kapi-
tuly od roku 1589. Po 2. světové válce 
využívala obec chátrajících budov po 
zaniklém pivovaru ke skladování che-
mických hnojiv i k dočasnému umístění 
místních služeb. První varianta, jak 
s objektem naložit, nacházela řešení 

v jeho likvidaci, k čemuž naštěstí nedo-
šlo. Finanční částka, jíž mělo být k to-
muto účelu použito, se stala předmětem 
úvah a propočtů vedoucího oblastních 
komunálních služeb p. Petra Juráše, 
který nabídnul obci v její výši záchranu 
objektu s možností pozdějšího dokon-
čení. Tuto variantu navrhovala i Památ-
ková péče Olomouc. Bylo rozhodnuto: 
objekt bude jako historická památka 
zachován a přebudován pro hotelové a 
společenské využití městečka. 

Studie projektu byla zpracována 
v roce 1983 podnikem DRUPOS Olo-
mouc pod vedením našeho občana Ing. 
arch. Jana Navrátila a dokončena v po-
době stavebních plánů podnikem 
SURPMO Olomouc v roce 1985. Plány 
renovace schválila i Památková péče, 
čímž byla cesta k obnově velkého míst-
ního díla otevřena. Následovala léta 
usilovné práce, brigádnické pomoci 
občanů, místních spolků a organizací 
Národní fronty, neboť vše bylo bráno 
jako Akce Z – nikoli ZÁMEK, ale 
ZADARMO. Otázka financování a 

materiálního zabezpečení byla v rukou 
MNV, jehož předsedou byl v těch 
letech pan Jaroslav Švarc (1977-1990). 
Šetrnost a efektivní zužitkování nákla-
dů byly prioritou akce, na což dbal 
dozorující vedoucí stavby (jeden z nej-
lepších, pan Jaroslav Pazdera, s řadou 
vlastních patentů). Přes mnohé provoz-
ní problémy dílo dostávalo svoji kýže-
nou podobu a v roce 1991 dospělo do 
závěrečného stádia. To naši společnost 
zastihlo v nových společenských pod-
mínkách, kdy po řádných komunálních 
volbách do obecního zastupitelstva 
přešla odpovědnost za přestavbu na 
nově zvolené zastupitelstvo v čele 
se starostou panem Ing. Čestmírem 
Hradilem.

Již zmíněná ředitelka HOTELU  
ZÁMEK paní Poláchová vedla podnik 
ke spokojenosti veřejnosti a hostí čtyři 
roky. Poté ze zdravotních důvodů ředi-
telskou činnost obci vypověděla. Z no-
vého konkurzu vypsaného v listopadu 
1995 vyšel vítězně pan Petr Jahoda, 
odborník v daném oboru a dosavadní 

Součástí dílniček byla výstava prací dětí ze školy a mateř-
ských školek s velikonoční tematikou.

Zpestřením programu pak bylo taneční vystoupení malých 
gymnastek a dětí ze souboru Čekanka.

Všem vystupujícím i těm, co se na organizaci akce a na 
provozu jednotlivých dílen podíleli, patří velké poděkování 
za ochotu a trpělivost s malými i většími "výrobci". Zájem 
o tvoření byl opravdu velký.

J. Pazderová

Velikonoční vítání jara s velikonočními dílnami

Sobota 7. května 2011
Prezentace v 5.00 hodin. Zahájení v 6.00 hodin.

Startovné 150,- Kč

Tombola a bohaté občerstvení zajištěno.

Rybářské závody na přehradě ve Velké Bystřici

V neděli 8. května 2011 

se budou konat rybářské závody pro členy
kroužku mladých rybářů naší MO.

Prezentace v 5.00 hodin. Zahájení v 6.00 hodin.
Startovné 50,- Kč.

MO ČRS Velká Bystřice Vás zve na tradiční velkobystřické

Srdečně zvou pořadatelé.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

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

Miloš Macourek - Pohádky 
Odpovídalo 33 dětí a ze 28 správných odpovědí 

jsme vylosovali Annu Vondrů
Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

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

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… drama
Sabatina James – Sabatina

vzpoura muslimské dívky proti tradicím svých rodičů
… pro děti
Toy Story 3

další dobrodružství hraček malého Andyho, který 
už přece jen vyrostl

… záhady
Grazyna Fišarová – Fakta o převtělování

reinkarnace, minulé existence v životě současných lidí

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
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pracovník hotelu Flora Olomouc. 
Převzetí zařízení netrvalo dlouho a již 
od února 1996 obnovil provoz se svým 
dvacetičlenným kolektivem v plné 
míře: hotelové ubytování, restaurace, 
kongresový a divadelní sál, klubovny, 
salonky, vinárna, směnárna a další 
služby, pro které byl objekt určen. Mezi 
nimi i obřadní síň se zázemím pro sva-
tební hostiny, matriku, vítání občánků a 
podobně.

Byla zde uskutečněna řada umělec-
kých i zábavních pořadů, přehlídek 
módy, výtvarného umění, ale i početné 
kulinářské akce a ochutnávky. Ke služ-
bám HZ patří konání podnikových akcí 
a kongresů, rautů, svatebních hostin a 
zasedání zastupitelstva.

Mezi četnými významnými hosty 

nechyběli ani oba polistopadoví prezi-
denti – pánové Václav Havel a Václav 
Klaus, předsedové vlády, pánové Petr 
Pithart a Miloš Zeman, ministr kultury 
pan Pavel Dostál a další. K potěše obča-
nů – diváků zde vystupovali přední 
špičkoví umělci, zpěváci, herci a 
hudebníci.

Až do doby výstavby amfiteátru 
(2009) byl HZ nepostradatelným záze-
mím všech domácích festivalů a přehlí-
dek pod názvem Lidový rok. Ředitel 
Jahoda byl vždy vstřícný k poskytnutí 
hotelového zařízení školám včetně 
ZUŠ, kulturnímu středisku, divadelní-
kům, členům souboru Haná i zastupitel-
stvu města.

Dvacet let existence HOTELU  
ZÁMEK nelze však hodnotit v součas-

né době samými výbornými. Čas nahlo-
dal leckteré hotelové zařízení a vybave-
ní (jedním z mála počinů města bylo 
položení nové krytiny -2001 – a usku-
tečněno několik neodkladných oprav. 
Ty zbývající majitele hotelu, to je měs-
to, teprve čekají. 

Přáli bychom si, aby i v nadcházejí-
cím desetiletí existence historického 
objektu bylo o něj pečováno stejně 
horlivě jako při jeho záchraně a obno-
vě. Velkobystřičtí občané si přejí, aby 
provozovatelé tohoto zařízení města 
měli nejméně tolik elánu, kolik ho měli 
ředitelé dosavadní. Do této očekávané 
budoucnosti lze popřát celému personá-
lu hotelu hodně úspěchů a kvalitních 
služeb k radosti spokojených hostí.

A. Nakládal

6.5. pátek DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY II. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti  MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

6.5. pátek ČERNÁ LUBUŤ Produkce: USA
19.30 hod. Co všechno byste obětovali pro sen? Vstupné Kč 50,-
108 minut Drama.               Titulky. Přístupný od 15 let

13.5. pátek RANGO Produkce: USA
18.00 hod. Možná vypadá divně, nikoho jiného však Vstupné Kč 50,-
107 minut nemají. Animovaná komedie pro děti. Přístupný

Český dabing.

20.5. pátek OPRAVDOVÁ KURÁŽ Produkce: USA
19.30 hod. Odplata si nakonec cestu najde. Vstupné Kč 50,-
109 minut Western.                      Titulky. Přístupný od 12 let 

27.5. pátek HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ Produkce: USA
19.30 hod. Patří kamarádství do postele? Vstupné Kč 50,-
112 minut Romantická komedie.                Titulky. Přístupný od 12 let

V červnu uvidíte: Útěk ze Sibiře, Králova řeč, Čertova nevěsta,
Autopohádky… 

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - KVĚTEN

INZERCE:
Kulturní středisko má zájem o starší zachovalý koberec 
větších rozměrů, pokud by někdo takový vyřazoval.
Informace na tel.: 585 351 680, 728 175 621.

Biketrial  Biketrial klub Olomouc zve všechny diváky na 
letošní závod Mistrovství a přeboru České republiky, který se koná 
v sobotu 14. května 2011 v areálu „Skalka“ (vedle kynologického 
cvičiště) od 10 do 17 hodin. 
Na závodníky čekají tradičně náročné tratě tvořené přírodními 
i umělými překážkami. Soutěžící mají za úkol projet na kolech tyto 
sekce s co nejmenším počtem trestných bodů v časovém limitu dvou 
minut. Obtížnost tratí je odstupňována podle věku jezdů a diváci 
mohou porovnávat vzrůstající dovednosti od nejmladších, sotva 
šestiletých závodníků na bíle značené trati kategorie „poussin“ až po 
zkušené jezdce v prestižní kategorii „elite“.
V bystřickém závodě se bude bojovat nejen o body do seriálu 
Mistrovství ČR, ale i o nominace na letošní Mistrovství světa pro 
jezdce jak z Česka, tak ze Slovenska. Lze proto očekávat účast nej-
lepších jezdců z obou zemí a rozhodně se bude na co dívat. Nenechte 
si tuto atraktivní podívanou ujít.

Republikové finále 
Poháru AŠSK v házené

Ve dnech 23. a 24. 3. 2011 se na naší škole uskutečnilo 
republikové finále v házené starších žáků a žaček. Hostili 
jsme 6 družstev chlapců a 6 družstev dívek.

V chlapcích se do republikového finále probojovala tato 
družstva: Lepařovo gymnázium Jičín, ZŠ Starý Plzenec, ZŠ 
Dolní Cerekev, ZŠ Na Beránku Praha, ZŠ Zubří a ZŠ Velká 
Bystřice. Z dívčích družstev se probojovala: ZŠ Olomouc 
Holečkova, ZŠ Křiby Zlín, ZŠ E. Krásnohorské Plzeň, ZŠ 
Burešova Praha, ZŠ Oslavická Velké Meziříčí a ZŠ Velká 
Bystřice.

Zvláštní pozornost si zaslouží děvčata z naší školy za 
odvahu a chuť reprezentovat, přestože holky házenou nikdy 
nehrály. Do zápasů šly s velkou bojovností a radostí ze hry.
Na stupně vítězů se probojovali:
Dívky: ZŠ Křiby Zlín - 1. místo 

Chlapci: ZŠ Zubří - 1. místo
Lepařovo gymnázium Jičín - 2. místo
ZŠ Dolní Cerekev - 3. místo

Naši hoši se utkali o 3. místo s chlapci ze ZŠ Dolní 
Cerekev. Odvedli velmi pěkný výkon a nakonec obsadili 
krásné 4. místo. Obrovské poděkování patří všem organizá-
torům, školní jídelně, pomocníkům z řad žáků naší školy a 
sponzorům. Za kulturní program děkujeme Krušpánku a 
dětem z kroužku gymnastiky p. vychovatelky Smidové.

Mgr. Michaela Fabíková 

ZŠ Holečkova Olomouc - 2. místo
ZŠ Burešova Praha - 3. místo

Za Biketrial klub Olomouc Radek Janka
www.biketrial-olomouc.cz

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

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

Miloš Macourek - Pohádky 
Odpovídalo 33 dětí a ze 28 správných odpovědí 

jsme vylosovali Annu Vondrů
Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

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

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… drama
Sabatina James – Sabatina

vzpoura muslimské dívky proti tradicím svých rodičů
… pro děti
Toy Story 3

další dobrodružství hraček malého Andyho, který 
už přece jen vyrostl

… záhady
Grazyna Fišarová – Fakta o převtělování

reinkarnace, minulé existence v životě současných lidí

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
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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

Chata
Moravia Soláň

Jaro na horách 
2011

mob.: 603 928 148 
www.chatamoravia.com

Nabízíme hromadné týdenní pobyty v období 
od 30.dubna do 10.června 2011 pro skupiny nad 12 osob.

Podmínky pobytu: Ubytování ve vybavených chatách (WC, sprcha, TV,
 nápojová kuchyňka-rychlovarná konvice, lednička)

Stravování formou polopenze:  výběr ze tří snídaní a tří večeří

Libovolný týdenní termín v uvedeném období

Akční cena: 2300,-- Kč/osoba/týden

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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