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Vážení spoluobčané,
v únorovém čísle Bystřických novin 

jsem Vám sliboval článek předsedkyně 
finančního výboru a členky rady města 
ing. Elefterie Schrottové k plnění roz-
počtu roku 2010 a k rozpočtu roku 
2011. Naše paní předsedkyně finanční-
ho výboru je ovšem velmi aktivní žena 
a nestihla zaregistrovat uzávěrku břez-
nového vydání. O článek samozřejmě 
nepřijdete, je v aktuálním vydání a paní 
inženýrka ho navíc vylepšila o stručné 
zhodnocení hospodaření města v minu-
lém volebním období. 

Velmi mě těší, že mohu tento úvod-
ník začít velmi dobrou zprávou - akce 
Rekonstrukce Zámeckého náměstí – 
oživení zámeckého areálu, amfiteátr a 
západní křídlo zámku získala v katego-
rii Rekonstrukce a obnova titul Stavba 
roku 2010 Olomouckého kraje. Slav-
nostní předání se uskutečnilo v rámci 
zahájení výstavy Stavotech ve čtvrtek 
17. 3. 2011 v pavilónu A na výstavišti 
Flóra. Ocenění jsme přebrali v největ-
ším počtu zastoupených osob a myslím, 
že i to symbolizuje příkladnou spolu-
práci mezi autorem návrhu, investorem 
i dodavatelskými firmami.  Kategorie 
Rekonstrukce a obnova měla největší 
počet přihlášených staveb, i proto je pro 
nás titul Stavba roku 2010 Olomouc-
kého kraje velmi prestižní. 

Ale nejdůležitější pro nás samozřej-
mě je a bude samotné „oživení“ celého 
zámeckého areálu. Myslím, že pro 
pořádání akcí je celý prostor ideální. 
Kulturní akce v amfiteátru, zázemí 
v západním křídle zámku a stánky 
s občerstvením na Zámeckém náměstí. 
Chtěli bychom proto ke stávajícím 
akcím jako je Lidový rok, Hanácké 
pupek světa, Masopust, Svatomartinské 
slavnosti atd. přidat ještě další akce. 
Velmi dobrou zprávou pro nás je to, že 
díky příspěvku 800 tis. Kč od společ-
nosti ENDL + K budeme schopni již 
letos pořídit vlastní mobilní podium 
se zastřešením. Do budoucna máme 
v plánu mobilní podium  vždy v květnu 

postavit a nechat v amfiteátru až do 
pozdního léta. Pouze bude nutné 
z bezpečnostních důvodů vždy stáhnout 
střechu a sundat krycí plachty. Na 
podiu se pak mohou konat opravdu 
různé akce (odpolední vystoupení 
dechovky, koncerty, divadla...). 

S probouzejícím se jarem začínáme 
také s přípravou investičních akcí. Na 
začátku dubna bude dokončena oprava 
komunikace v ulici Tovární, která byla 
zahájena loni před koncem roku v sou-
činnosti s rekonstrukcí železničního 
přejezdu. Současně s těmito pracemi 
bude provedena také oprava komunika-
ce v ul. Vrtov. A v dalších měsících se 
budeme soustředit na zásadní investiční 
akce roku 2011, kterými jsou Centrem 
Velké Bystřice čistou nohou – I. etapa 
(příslib dotace z Regionálního operač-
ního programu ROP ve výši 9,905 mil. 
Kč), Stavební opravy a úpravy hygie-
nických zařízení ZŠ – zadní budova 
(podepsána smlouva o podpoře z pro-
gramu Leader ve výši 1,121 mil. Kč), 
Zateplení a výměna oken Zámecká MŠ 
(příslib dotace z Operačního programu 
ŽP ve výši 1,923 mil. Kč). Tyto inves-
tiční akce bychom chtěli realizovat 
ještě v tomto roce a především akce 
v základní škole a v mateřské škole 
musí v co nejmenší míře ohrozit provoz 
v těchto školských zařízeních. Další 
investicí, která byla na letošní rok plá-
nována, ale která bude zahájena až na 
podzim, je Regenerace veřejné zeleně 

města Velká Bystřice – I. etapa (příslib 
dotace ve výši 6,262 mil. Kč). Důvo-
dem zdržení je především to, že jsme se 
Státním fondem životního prostředí 
dlouho specifikovali podmínky výběro-
vého řízení a bylo by nesmyslné zahájit 
kácení stromů v době, kdy končí tzv. 
vegetační klid. Proto chceme tuto akci 
zahájit na podzim, přes zimu dokončit 
kácení stromů a nové výsadby realizo-
vat na jaře 2012. Když k tomu přidáme 
ještě několik drobnějších akcí jako dal-
ší část rekonstrukce chodníků (tento-
krát v ul. ČSA), střechu hasičské zbroj-
nice, informační systém v zámeckém 
areálu, doplnění mobiliáře a další, tak 
si myslím, že je před námi znovu 
velký kus práce. Věřím, že ho se ctí 
zvládneme.

Na úplný závěr musím pochválit 
pořadatele jak bystřického Masopustu 
tak Regi-banja. Obě akce byly velmi 
povedené. Na Regi-banju byl pro mě 
největším zážitkem chraplák Angličana 
Jamieho Marshalla. No a Masopustu 
přálo přímo skvostné počasí a i divácká 
účast byla famózní. Letos šel masopust-
ní průvod na dolní konec městečka a po 
dlouhé době naši domácnost nenavští-
vil. Nejprve jsme se doma radovali 
(nebude žádné pečení, vaření, uspoříme 
slivovici), ale nakonec nám ten tanec 
s medvědem chyběl… 

Takže příští rok Vás, Hanáci, u nás 
doma zase čekáme!

Marek Pazdera

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

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… zajímavosti
John Lloyd – Kniha všeobecné nevědomosti

nemusí být pravda všechno, čemu léta věříte…
… napětí
J.D. Robb – To se ti jen zdá

vyšetřování smrti policistovy dcery sahá hluboko 
do minulosti 

… pro děti
Stanislava Nopová - Toridi

dobrodružství osmileté Diany v Austrálii

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 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

Josefovská noc
Vydařila se, byla veselá, ke konci až moc. 

Myslím, že jsme se na Šibřinkách všichni dobře 
bavili…

Ostatně i dva dny poté se spousta lidí bavila, 
když jsem dopoledne za plného provozu z 
Vrtůvky u lékárny lovila s mým mužem poutač 
na dětský bazar. Umýt nepotřeboval, přesto je 
teď čistý jako nikdy předtím. Umytý, nablýskaný 
– a k zlosti aktérů úklidu – stále drží pohromadě 
a je opět na svém místě před školou.

Josefovská noc některé z nás natolik rozdo-
váděla, že se rozhodli uklidit všechno, co jim 
cestou z plesu přišlo do cesty. Nebylo to poprvé. 
I loni jsem třikrát hledala tentýž ručně pomalo-
vaný kus dřeva všude možně. Dvakrát ležel za 
plotem tují u školy, jednou za tatíčkem 
Masarykem. Letos ale uklízeči notně přitvrdili a 
dali si s poměrně těžkým kusem tolik práce, že 
ho několik metrů k mostu i poponesli. V kombi-
naci s hladinou alkoholu v jejich hlavách – 
poměrně slušný sportovní výkon.

Jakkoli odlehčeně může tento článek znít, ve 
skutečnosti není. Mezi mnou a dorostem, který 
má tohle všechno v Bystřici na svědomí, není 
zas takový věkový rozdíl. Přesto si troufnu tvrdit, 
že nám by něco takového strach nedovolil. 
Zřejmě se mládí cítí neohrožené. Za sebe ale 
otevřeně píšu, že pokud by se mi do rukou ten 
neohrožený aktér dostal, rozhodně by se mohl v 
ohrožení života ocitnout .

Lucie Pazderová 



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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Informace z bystřické radnice
Město Velká Bystřice na sobotu 9. dubna 2011 organizuje 
sběr biologického odpadu, tj. vyhrabaného listí a trávy a 
větví. Větve se budou štěpkovat firmou Remit Šternberk, 
která bude od ranních hodin objíždět se štěpkovačem Velkou 
Bystřici. Předpokládáme, že obyvatelé Velké Bystřice 
si ořezané větve připraví před svými domy. Pytle s vyhraba-

nou trávou a listím můžete předat pracovníkům TS u zámec-
kých sklepů. JINÝ ODPAD SE NEVYBÍRÁ! 

Občané budou informováni o organizaci sběru biologic-
kého odpadu samostatnými letáčky přímo do domu kon-
cem března 2011. 

Vážení spoluobčané,
stalo se nepsaným pravidlem, že každoročně v tomto 

období přispívám do Velkobystřických novin zprávou o 
finanční situaci našeho města. Rok 2010 byl posledním 
rokem volebního období, proto stručně k finanční situaci za 
roky 2006 – 2010:

Daňové příjmy celkem 90,000 mil. Kč
Investice celkem 181,432 mil. Kč
Z toho: dotace 136,766 mil. Kč

vlastní zdroje 33,586 mil. Kč
úvěry 11,080 mil. Kč

Z uvedených čísel je patrné, že výše čerpaných prostředků 
na investice byla značná a předpokládáme, že to je v našem 
městě vidět. Podstatné je, že se nám povedlo zlepšit podmín-
ky k životu pro naše spoluobčany, rozšířit možnosti pro vyu-
žití volného času dětí i dospělých, zlepšit dopravní situaci 
ve městě.

Stručný přehled realizovaných investic 
za volební období 2006 – 2010

2007 – bytové domy Svésedlická, veřejné osvětlení, 
přechody, výtah DPS

2008 – komunikace Na Letné, Hliník, nástavba DPS
2009 – cyklostezka V.B. - Hlubočky, Zámecké náměstí,

opěrná zeď Křížkovského, zpomalovací práh 
a chodníky Kollárova

2010 – amfiteátr, západní křídlo zámku
Mimo výše uvedených investic bylo realizováno mnoho 

dalších, jejich pořizovací cena byla cca do 1 mil. Kč za akci.
V průběhu celého volebního období jsme považovali za 

prioritu při rozhodování o investicích hledání reálných mož-
ností jejich financování vč. maximálního čerpání dotací. Tato 
strategie se nám povedla a město je v současném období ve 
velmi dobré finanční kondici. 

Za období 2006 – 2010 jsme zatížili město jedním dlouho-
dobým úvěrem. Jedná se o částku 11,080 mil. Kč z roku 
2007 na dostavbu bytových domů Svésedlická. Tento úvěr je 
na 15 let a jeho splátky vč. úroků kryje inkasované nájemné, 
není nutné čerpat prostředky z rozpočtu města. Stručně lze 

Hospodaření města Velká Bystřice v minulém volebním období a rozpočet na rok 2011
konstatovat, že při velmi vysoké realizaci investic nedošlo 
k zadlužení města.

Rozpočet na rok 2011
Výsledky voleb v říjnu 2010 nám daly příležitost a sou-

časně i povinnost pokračovat v péči o finance našeho města 
v duchu předchozích pravidel a získaných zkušeností. 

Přípravné práce na rozpočtu jsme zahájili po volbách na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva. Jako první jsme řešili 
příspěvkové organizace, projednali zpracované návrhy a 
odsouhlasili dotace zřizovatele pro rok 2011. 

Další kapitolou, kterou jsme podrobili hluboké analýze, 
byly příjmy. Po poklesu v předchozích letech došlo v roce 
2010 k mírnému zvýšení příjmů, jednak vlivem oživení 
ekonomiky a částečně i změnou legislativy (daň z nemovi-
tosti).

Celkové příjmy pro rok 2011 činí 39,555 mil. Kč, z toho 
dotace na již schválené projekty jsou pouze 1,210 mil. Kč. 
Ostatní projekty pro rok 2011 jsou připraveny, ale ještě neby-
ly podepsány smlouvy a není možné očekávané dotace zahr-
nout do příjmů rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu jsou daňo-
vé příjmy v celkové částce 23,000 mil. Kč. Ostatní příjmy 
jsou z nájmů a místních poplatků.

Rozpočet na rok 2011 byl schválen jako vyrovnaný. I na 
straně výdajů je částka 39,555 mil. Kč. Významnou položku 
v rozpočtu tvoří provozní dotace zřizovatele příspěvkovým 
organizacím, pro rok 2011 celkem 7,220 mil. Kč.

Na základě skutečností předchozích let máme finančně 
pokryté veškeré výdaje na provoz města. Jedná se o osvětle-
ní, likvidaci odpadů, údržbu zeleně a další služby. V oblasti 
investic máme ve výdajích zahrnutou spoluúčast na již 
schválené akce, které chceme realizovat s podporou dotací. 
Jedná se o následující projekty: Centrum Bystřice čistou 
nohou, Regenerace veřejné zeleně, Oprava hygienických 
zařízení MZŠ a Zateplení a výměna oken MŠ Zámecká. 
Z vlastních zdrojů chceme opravit některé úseky chodníků a 
komunikací, dále realizovat drobné opravy na majetku 
města.

Ing. Elefteria Schrottová
předsedkyně finančního výboru

Sběr železného šrotu provedou hasiči
v sobotu 16. 4. 2010 od 8 hodin.

Prosíme občany o nachystání železného odpadu před své 
domy jako obvykle. Větší kusy (kotle a různé konstrukce) 
po dohodě vyneseme.

774 282 866 p. Čepelák      604 180 602 p. Šperka K.
Do sběru nepatří: boilery, automatické pračky a ledničky.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

OZNAMUJEME ZAHÁJENÍ PROVOZU

NEUROLOGICKÉ AMBULANCE
na adrese Pivovarnická 900, Velká Bystřice

Ordinační doba: úterý 8.00 – 12.00
Telefon: 585 392 057 – v ordinační dobu

732 856 274 – mimo ordinační dobu
581 735 911

MUDr. Sperling Petr

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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Ostatně i dva dny poté se spousta lidí bavila, 
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– a k zlosti aktérů úklidu – stále drží pohromadě 
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I loni jsem třikrát hledala tentýž ručně pomalo-
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plotem tují u školy, jednou za tatíčkem 
Masarykem. Letos ale uklízeči notně přitvrdili a 
dali si s poměrně těžkým kusem tolik práce, že 
ho několik metrů k mostu i poponesli. V kombi-
naci s hladinou alkoholu v jejich hlavách – 
poměrně slušný sportovní výkon.

Jakkoli odlehčeně může tento článek znít, ve 
skutečnosti není. Mezi mnou a dorostem, který 
má tohle všechno v Bystřici na svědomí, není 
zas takový věkový rozdíl. Přesto si troufnu tvrdit, 
že nám by něco takového strach nedovolil. 
Zřejmě se mládí cítí neohrožené. Za sebe ale 
otevřeně píšu, že pokud by se mi do rukou ten 
neohrožený aktér dostal, rozhodně by se mohl v 
ohrožení života ocitnout .

Lucie Pazderová 
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odlehčit rodině při náročné 
péči o osobu blízkou a umož-
nit tak setrvání v jeho přiroze-
ném prostředí co nejdéle. 

Základní činnosti, které 
poskytujeme:
wjsou to zejména pomoc při 
zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu: pomoc a pod-
pora při podávání jídla a pití, 
příprava jídla, pomoc při oblé-
kání a svlékání vč. speciálních 
pomůcek, pomoc při přesunu 
na lůžko nebo vozík;
wpomoc při osobní hygieně 

dem ke své nemoci ocitli v situaci, se 
kterou si neví rady a potřebovali by 
získat nějaké informace, jak dále. Také 
nabízíme poradenství, které se týká 
jiného zdravotního postižení a nasmě-
rování k organizacím, které by mohly 
zajistit potřebnou péči. 

V případě získání dalších informací 
volejte na číslo 734 435 073
Kontaktní osoba Mgr. Pírková Alena

Více informací naleznete na 
www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-STH

Informativní schůzka může proběhnout 
na adrese: Křížkovského 38, Velká 
Bystřice, nebo ve vaší domácnosti.  

nebo poskytování podmínek pro osobní 
hygienu: hygiena na lůžku, koupání, 
použití WC;
wpomoc při zajišťování chodu domác-
nosti: velký úklid, běžný úklid a údržba 
domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, 
praní a žehlení prádla;
wzprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím: doprovázení k lé-
kaři, na orgány veřejné moci, procház-
ky v rámci pohybové aktivity, dohled 
nad uživatelem.

Nabízíme základní sociální pora-
denství: informace o kompenzačních 
pomůckách a o úpravách bytových 
podmínek pro tělesně hendikepované. 
Poradenství pro dospělé, kteří se vzhle-

Vážení občané, 
Charitní pečovatelská služba na 

venkově se sídlem ve Velké Bystřici 
zahájila svoji činnost v roce 2010. 
Pečovatelská služba má zázemí 
v rekonstruovaných prostorách na 
velkobystřické faře. Prostory slouží 
jako zázemí, odkud se vyjíždí do 
domácností uživatelů. Hlavním cílem je 
skutečnost, že senioři nebudou muset 
odcházet do léčeben pro dlouhodobě 
nemocné. Naopak setrvají v domácím 
prostředí a udrží si mezilidské vztahy. 
Středisko ve Velké Bystřici obsahuje 
celkem 11 obcí. Spolu se střediskem 
v Tršicích, Těšeticích a Věrovanech 
pokryje tato služba území olomoucké-
ho děkanátu. 

Posláním Charitní pečovatelské 
služby je poskytování služby dospělým 
a seniorům, kteří ke svému věku, nemo-
ci či postižení nemohou zajistit běžné 
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základní péči o vlastní osobu a domác-
nost těm, kteří ji potřebují, v dohodnu-
tém čase a místě. Poskytujeme kvalitní 
péči, aby byli uživatelé spokojeni a 
mohli zůstat co nejdéle v domácím 
prostředí.

Péči realizujeme v domácím prostře-
dí uživatele. Chceme také zároveň 

I v dubnu můžete 
navštívit výstavu 
zlínského malíře

Marcela Hubáčka
Svět se skládá 

z malých kousků

v prostorách galeriezet, 
Zámecké náměstí 

Velká Bystřice

Výstava potrvá 
do 15. května 2011.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Dr. Jaroslaw Pastuszak, 
kurátor galerie galeriezet

galeriezet@velkabystrice.cz, 
774 818 153

Současně můžete 
v informačním centru 

navštívit výstavku 
paličkované mozaiky.

Galeriezet je otevřena 
vždy v neděli 

od 14.00 do 18.00 hod.

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice uvádějí

 Houslové recitály
Františka Novotného a Igora Ardaševa

František Novotný – housle, Igor Ardašev – klavír

neděle 3. dubna 2011 ve 14.00 hodin
galeriezet – Zámecké náměstí Velká Bystřice

Program:
L. van Beethoven – Sonáta č. 7 c moll, op. 30/2, 

1.Allegro con brio, 2. Adagio cantabile,
3. Scherzo. Allegro – Trio, 4. Finale. Allegro - Presto

E. Bloch – Nigun 
V. Kalabis – Sonáta pro housle a klavír
S. Prokofjev – Svita z baletu Romeo a Julie

1. Montekové a Kapuleti, 2. Tanec antilských dívek, 3. Masky

FRANTIŠEK NOVOTNÝ studoval houslovou hru na brněnské konzervatoři, na JAMU 
a u předních virtuosů a pedagogů. Vítězství, laureátské tituly a zvláštní ocenění obdržel ve 
více než dvaceti soutěžích. Je nositelem ceny italské rozhlasové a televizní společnosti RAI 
a medaile Henryka Wieniawského. Svůj mimořádně široký repertoár uplatňuje ve spolu-
práci s předními českými i zahraničními symfonickými tělesy, koncertuje na významných 
pódiích evropských zemí, Japonska a Spojených států amerických. 
V r. 2009 mu byl prezidentem České republiky udělen titul vysokoškolského profesora.

IGOR ARDAŠEV reprezentuje už dlouho české pianistické umění na mezinárodním fóru. 
Jeho talent byl formován zprvu otcem, později na konzervatoři i na JAMU, v mistrovských 
kurzech v Rakousku a USA. Roku 1990 obdržel 1.cenu v soutěži Marie Callasové 
v Aténách. Interpretační úroveň dovoluje virtuózně disponovanému a filozoficky orientova-
nému pianistovi pořádat samostatné recitály, hrát čtyřručně i na dva klavíry s manželkou 
Renatou a spolupracovat s komorními soubory a vynikajicími světovými orchestry a 
dirigenty. Je zván na renomované evropské hudební festivaly.

Vstupné 50,- Kč. 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.

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… zajímavosti
John Lloyd – Kniha všeobecné nevědomosti

nemusí být pravda všechno, čemu léta věříte…
… napětí
J.D. Robb – To se ti jen zdá

vyšetřování smrti policistovy dcery sahá hluboko 
do minulosti 

… pro děti
Stanislava Nopová - Toridi

dobrodružství osmileté Diany v Austrálii

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 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

Josefovská noc
Vydařila se, byla veselá, ke konci až moc. 

Myslím, že jsme se na Šibřinkách všichni dobře 
bavili…

Ostatně i dva dny poté se spousta lidí bavila, 
když jsem dopoledne za plného provozu z 
Vrtůvky u lékárny lovila s mým mužem poutač 
na dětský bazar. Umýt nepotřeboval, přesto je 
teď čistý jako nikdy předtím. Umytý, nablýskaný 
– a k zlosti aktérů úklidu – stále drží pohromadě 
a je opět na svém místě před školou.

Josefovská noc některé z nás natolik rozdo-
váděla, že se rozhodli uklidit všechno, co jim 
cestou z plesu přišlo do cesty. Nebylo to poprvé. 
I loni jsem třikrát hledala tentýž ručně pomalo-
vaný kus dřeva všude možně. Dvakrát ležel za 
plotem tují u školy, jednou za tatíčkem 
Masarykem. Letos ale uklízeči notně přitvrdili a 
dali si s poměrně těžkým kusem tolik práce, že 
ho několik metrů k mostu i poponesli. V kombi-
naci s hladinou alkoholu v jejich hlavách – 
poměrně slušný sportovní výkon.

Jakkoli odlehčeně může tento článek znít, ve 
skutečnosti není. Mezi mnou a dorostem, který 
má tohle všechno v Bystřici na svědomí, není 
zas takový věkový rozdíl. Přesto si troufnu tvrdit, 
že nám by něco takového strach nedovolil. 
Zřejmě se mládí cítí neohrožené. Za sebe ale 
otevřeně píšu, že pokud by se mi do rukou ten 
neohrožený aktér dostal, rozhodně by se mohl v 
ohrožení života ocitnout .

Lucie Pazderová 
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

duben 2011
3. 4. 

Velká Bystřice –Koncert vážné hudby
 (Novotný, Ardašev)

7. 4. 
Velká Bystřice –Vynášení smrtky

8.-10. 4.
Pohárek SČDO (Divadelní přehlídka)

8. 4. 
Velká Bystřice –Dostanu tě na jahody 

(divadlo Metro Praha)
9. 4.

Velká Bystřice –Sokolský zájezd
(Rakousko)

–IN studio – slavnostní
otevření

Tršice –Vítání jara 
10. 4. 

Velká Bystřice –Smrtnedělní 
obchůzka

–Koncert v kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele

Přáslavice –Jedlička 
14. 4. 

Velká Bystřice –Velikonoční vítání
jara

15.-16. 4. 
Velká Bystřice –Jarní bazárek 

(Bublinka)
16. 4. 

Velká Bystřice –Sběr železného šrotu
Mrsklesy –Velikonoční dílna
Přáslavice –Vítání občánků

17. 4.
Velká Bystřice –Květná neděle 

– Pletení tatarů
23. 4. 

Mrsklesy –4. slet čarodějnic
24. 4. 

Přáslavice –Taneční soutěž
25. 4.

Velká Bystřice –Velikonoční obchůzka
29. 4. 

Mrsklesy – Stavění májky
30. 4. 

Velká Bystřice –Stavěni mája
–Pálení čarodějnic

Bukovany –Stavění máje
Mrsklesy –Dětský slet čarodějnic
Tršice –Slet čarodějnic na 

tršickém zámku
Velký Újezd –Memoriál Jaroslava
 Švarce (Pramen Odry 

– 43.  ročník)

Společenská
rubrika

Společenská
rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Vladislav Kráčmar   10. 3. 2011V 

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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Pohárek SČDO 
8. - 10. 4. 2011 

Divadelní soubor Velká Bystřice 
zve všechny příznivce divadla na 
39. ročník celostátní přehlídky mono-
logů a dialogů.

Po roce se do Velké Bystřice opět 
sjedou ti nejlepší amatérští herci 
z celé republiky, aby změřili svoje 
síly v monolozích a dialozích. 
Všichni museli projít tvrdým sítem 
oblastních přehlídek a museli zvítě-
zit, protože taková jsou pravidla. 
Oblastní porota může (ale nemusí) 
v každé kategorii vybrat vítěze 
(eventuálně další postupující, což je 
dáno propozicemi podle počtu 
zúčastněných v jednotlivých katego-
riích) a tyto poslat do Velké Bystřice 
na celostátní finále. A je na co se 
těšit. Mnohé letošní účastníky již 
pravidelní návštěvníci Pohárku 
dobře znají z minulých ročníků a 
jejich jména jsou zárukou výborných 
hereckých výkonů.

Začínáme již v pátek 8. 4. v 19.00 
hodin vystoupením prvního hosta 
přehlídky – tentokrát profesionální-
ho divadla – Divadla Metro Praha, 
které přiveze komedii Dostanu tě na 
jahody od Ute Steinové s Michaelou 
Dolinovou a Ivanem Vyskočilem 
v hlavních rolích. 

Pokračovat budeme v sobotu 9. 4. 
ve 13.00 vlastními soutěžními bloky. 
Pro ty, kteří budou chtít vidět jen ty 
nejlepší, je určeno večerní defilé 
s vystoupením druhého hosta pře-
hlídky – Mrsťa Prsťa junior Kouřim 
s Mazaným Filipem, tedy komedií 
plné drsných gangsterů, krásných 
žen a humoru noir – přijďte se podí-
vat a uvidíte sami.

Program Pohárku SČDO 2011:
Pátek 8. 4. 2011

Vystoupení hosta přehlídky 
Divadlo Metro Praha
Ute Stein: Dostanu tě 
na jahody

Sobota 9. 4. 2011
Zahájení + jednotlivé soutěž-
ní bloky
Defilé, vyhlášení výsledků 
a vystoupení hosta přehlídky
Divadelní soubor Mrsťa 
Prsťa junior Kouřim 
– Mazaný Filip

Za všechny pořadatele si Vás dovo-
lujeme co nejsrdečněji pozvat na 
tento svátek ochotnického divadla. 

Tomáš Hradil a Aleš Hořínek

19.00

13.00

18.30

DOSTANU TĚ 
NA JAHODY

Ironická komedie. 
Humorný pohled ženy–autorky na lidské 
vlastnosti, které si většinou nepřiznáme.

Autor: Ute Stein    Režie: Gustav Skála

 

V hlavních rolích

Michaela DOLINOVÁ a Ivan VYSKOČIL

Pátek 8. dubna 2011 v 19.00 hodin
Kulturní dům Nadační Velká Bystřice
Předprodej od 28. března 2011 na Kulturním 
středisku nebo v knihovně ve Velké Bystřici. 

V předprodeji  120,- Kč,-.

Před představením u pokladny 150,- Kč.

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

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… zajímavosti
John Lloyd – Kniha všeobecné nevědomosti

nemusí být pravda všechno, čemu léta věříte…
… napětí
J.D. Robb – To se ti jen zdá

vyšetřování smrti policistovy dcery sahá hluboko 
do minulosti 

… pro děti
Stanislava Nopová - Toridi

dobrodružství osmileté Diany v Austrálii

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 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

Josefovská noc
Vydařila se, byla veselá, ke konci až moc. 

Myslím, že jsme se na Šibřinkách všichni dobře 
bavili…

Ostatně i dva dny poté se spousta lidí bavila, 
když jsem dopoledne za plného provozu z 
Vrtůvky u lékárny lovila s mým mužem poutač 
na dětský bazar. Umýt nepotřeboval, přesto je 
teď čistý jako nikdy předtím. Umytý, nablýskaný 
– a k zlosti aktérů úklidu – stále drží pohromadě 
a je opět na svém místě před školou.

Josefovská noc některé z nás natolik rozdo-
váděla, že se rozhodli uklidit všechno, co jim 
cestou z plesu přišlo do cesty. Nebylo to poprvé. 
I loni jsem třikrát hledala tentýž ručně pomalo-
vaný kus dřeva všude možně. Dvakrát ležel za 
plotem tují u školy, jednou za tatíčkem 
Masarykem. Letos ale uklízeči notně přitvrdili a 
dali si s poměrně těžkým kusem tolik práce, že 
ho několik metrů k mostu i poponesli. V kombi-
naci s hladinou alkoholu v jejich hlavách – 
poměrně slušný sportovní výkon.

Jakkoli odlehčeně může tento článek znít, ve 
skutečnosti není. Mezi mnou a dorostem, který 
má tohle všechno v Bystřici na svědomí, není 
zas takový věkový rozdíl. Přesto si troufnu tvrdit, 
že nám by něco takového strach nedovolil. 
Zřejmě se mládí cítí neohrožené. Za sebe ale 
otevřeně píšu, že pokud by se mi do rukou ten 
neohrožený aktér dostal, rozhodně by se mohl v 
ohrožení života ocitnout .

Lucie Pazderová 
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Pozvánka na

 10. dubna 2011 v 15 hodin 
kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Spolu s chrámovým sborem můžete 
prožít velikonoční události 

v Jeruzalémě ve třicátých letech 
prvního století.

ROZJÍMÁNÍ 
S HUDBOU MISTRŮ 

RENESANCE, BAROKA 
I SOUČASNOSTI

Občané ulice Hliník srdečně zvou na své tradiční akce

Sobota 30. dubna 2011

Stavěni mája
od 16 hodin v Hliníku

Občerstvení zajištěno, 
přijďte na makrely 
nebo párek v rohlíku.

Pro děti budou připraveny 
soutěže.

Ulice Hliník a Čmelda se na Vás těší!

Pálení čarodějnic
   opět 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!

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

… zajímavosti
John Lloyd – Kniha všeobecné nevědomosti

nemusí být pravda všechno, čemu léta věříte…
… napětí
J.D. Robb – To se ti jen zdá

vyšetřování smrti policistovy dcery sahá hluboko 
do minulosti 

… pro děti
Stanislava Nopová - Toridi

dobrodružství osmileté Diany v Austrálii

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

 

   dětská taneční vystoupení
ukázky velikonočních tradic
   velikonoční dílničky pro děti
výstava jarních prací dětí ze školy a školek

 

VELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA

MZŠ a MŠ Velká Bystřice, Kulturní středisko a SRPŠ
Vás zvou na

VELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA

MZŠ a MŠ Velká Bystřice, Kulturní středisko a SRPŠ
Vás zvou na

VELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA

14.4.2011 v 15.00 až 17.00 hod.
v západním křídle zámku.

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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Přátelé turistiky a cyklistiky, je to tak - zanedlouho to 
budou dvě desetiletí od chvíle, kdy jsme pro vás Bílý kámen 
objevili a umožnili tisícům zájemců vstoupit do 
onoho krásného kraje, lidské noze civilů 
bohužel víc jako půl století zapovězené-
ho…

Ani letos nemáme pro účastníky 
nějaké překvapivé novinky. Akce 
jede dál v prověřených, doslova 
vyjetých a vyšlapaných kolejích. 
Je skvělé, že Kámen nabízí tak 
širokou škálu možností pohybu 
po VVP – každý účastník si 
může po mnoho let vybírat 
z mnoha a mnoha oblastí a do 
těch nejpěknějších, oblíbených, 
se každoročně i vracet. Oderské 
vrchy na Libavé mají především 
pro cyklisty úžasné kouzlo, svým 
způsobem srovnatelné nejen s Čes-
kou, ale i tou skutečnou Kanadou.

Účastníci Bílého kamene mohou na 
území vojenského újezdu Libavá v onen 
den vstoupit jedním z deseti vstupních stano-
višť – v obci Mrsklesy, železniční zastávce Smilov, 
v Městě Libavá, ve Staré Vodě, Nových Oldřůvkách, 
Kovářově, Zeleném kříži, u pramene Odry, cestou od 
Velkého Újezdu nebo ve vesnice Daskabát – a to od sedmé 
hodiny ranní s tím, že prostor vojenského újezdu opustí nej-
později v 16:00.

Podmínkou vstupu do VVP je, že každý účastník musí mít 
u sebe občanský průkaz nebo pas. Na vstupním stanovišti 
uhradí svůj vklad a obdrží barevnou mapu, na níž jsou 
vyznačeny všechny povolené komunikace, po kterých se 
může pohybovat. Během akce se musí řídit propozicemi, 
které jsou vytištěny na rubové straně mapy. Účastník obdrží 
stvrzenku (opět ve formě pěkné fotografie libavské přírody), 
kterou se během akce na požádání prokazuje všem kontrol-
ním orgánům a pořadatelům.

I letos je stejně jako loni účast na akci vázána pro cyklisty 

podmínkou, že budou mít po dobu pohybu po VVP cyklistic-
kou přilbu – je to nařízení přednosty vojenského újezdu 

Libavá k ochraně zdraví a životů účastníků po 
řadě nehod, při nichž došlo opakovaně ke 

zranění hlav cyklistů a pod touto podmín-
kou je akce Bílý kámen povolena.

Bližší informace o přípravě akce 
se můžete během měsíce dubna 

dovědět především na speciálním 
„kamenickém“ webu 

, 
který poskytuje souhrnné infor-
mace z historie Kamene, nejno-
vější zprávy a fotografie a 
zájemcům umožňuje aktuální 
konverzaci s pořadateli. Zde by 
byla aktuálně zveřejněna (dvacet 

čtyři hodin předem) i zpráva 
o případném přeložení akce na 

sobotu 7. května z důvodu naprosté 
nepřízně počasí nebo jiné přírodní 

katastrofy.
Pro rodiny s dětmi a starší občany jsou 

připravovány opět výjezdy autokary z Velké 
Bystřice, Mrskles, Hluboček, Hranic a Olomouce – 

bližší informace budou na bystřické radnici u paní Sokolové 
(tel. 585 351 371). Zájemci z Olomouce se tyto informace 
dozví na spojovacích prostředcích z webu

 www.adrenalincentrum.cz  (tel. 605 526 480).

www.akcebilykamen.cz

Na Bílý kámen letos už po osmnácté – v neděli 1. května 2011…

ať už z moří, z jezer 
či řek, odjakživa patří

k vyhledávaným a vysoce ceněným 
potravinám. Je to dáno jednak velkou 
výživnou hodnotou rybího masa vyzna-
čujícího se vysokým obsahem bílkovin 
a bohatého na vitamíny A, D, E a také 
B6 a B12. Maso mořských ryb se 
kromě toho vyznačuje také vysokým 
obsahem jódu a v neposlední řadě má 
tuk obsažený v rybím masu složení, 
které je pro lidský organismus vyslove-
ně výhodné, protože obsahuje hodně 
polynenasycených mastných kyselin, 
které mají pozitivní vliv na onemocnění 
srdce a krevního oběhu a na hladinu 
cholesterolu v organismu. Díky nízké-
mu podílu vaziva patří k přednostem 
ryb také jejich rychlá tepelná úprava a 
lehká stravitelnost. Celá řada druhů ryb 
je však vysoce ceněna zejména pro 
svou vynikající chuť. To však vedlo 
také k tomu, že mnohé oblasti rybolovu 
na otevřeném moři byly alespoň pře-

chodně postiženy 
beznadějným úbyt-
kem ryb, především 
v důsledku vývoje 
moderních rybář-
ských lodí, které jsou 
v podstatě plovoucí-
mi továrnami na 
zpracování ryb na 
vysoké technické 
úrovni. Tyto "rybí 
fabriky" loví obrov-
ská množství ryb a 
zpracovávají je ještě 
během plavby na 
o tevřeném moři .
Koneckonců také 
rozvoj akvakultury, tj. umělého chovu 
ryb v mořích a rybnících přispěl k 
tomu, že zásobování rybím masem za 
poměrně přístupné ceny nepředstavuje 
větší problémy už ani ve vnitrozemí.

Tyto a mnoho dalších zajímavostí 
o rybách jsme se dověděli v pátek 

RYBY,

11. 3. 2011 u nás ve Školní jídelně ve 
Velké Bystřici od pana Jaroslava 
Ertla, kuchaře, který k nám zavítal ze 
Slovenska, aby na vlastní oči ukázal 
žákům 7. třídy Masarykovy Základní 
školy Velká Bystřice kuchání a staho-
vání ryb z kůže, vykosťování, filetová-

Na závěr nám dovolte apelovat na vaši ukázněnost, 
respektování propozic a všech pokynů pořadatelů, což je 
záruka toho, že Bílý kámen bude přednostou vojenského 
újezdu povolován i v budoucnu.

Vyberte si z povolených komunikací i letos tu nejkrásnější 
trasu a my vám přejeme už jen hodně sluníčka, sucho 
v botách a vzduch v duši.
Pořadatelé – Autoveloklub a město Velká Bystřice 

J. Jerry Koš

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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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

Josefovská noc
Vydařila se, byla veselá, ke konci až moc. 

Myslím, že jsme se na Šibřinkách všichni dobře 
bavili…

Ostatně i dva dny poté se spousta lidí bavila, 
když jsem dopoledne za plného provozu z 
Vrtůvky u lékárny lovila s mým mužem poutač 
na dětský bazar. Umýt nepotřeboval, přesto je 
teď čistý jako nikdy předtím. Umytý, nablýskaný 
– a k zlosti aktérů úklidu – stále drží pohromadě 
a je opět na svém místě před školou.

Josefovská noc některé z nás natolik rozdo-
váděla, že se rozhodli uklidit všechno, co jim 
cestou z plesu přišlo do cesty. Nebylo to poprvé. 
I loni jsem třikrát hledala tentýž ručně pomalo-
vaný kus dřeva všude možně. Dvakrát ležel za 
plotem tují u školy, jednou za tatíčkem 
Masarykem. Letos ale uklízeči notně přitvrdili a 
dali si s poměrně těžkým kusem tolik práce, že 
ho několik metrů k mostu i poponesli. V kombi-
naci s hladinou alkoholu v jejich hlavách – 
poměrně slušný sportovní výkon.

Jakkoli odlehčeně může tento článek znít, ve 
skutečnosti není. Mezi mnou a dorostem, který 
má tohle všechno v Bystřici na svědomí, není 
zas takový věkový rozdíl. Přesto si troufnu tvrdit, 
že nám by něco takového strach nedovolil. 
Zřejmě se mládí cítí neohrožené. Za sebe ale 
otevřeně píšu, že pokud by se mi do rukou ten 
neohrožený aktér dostal, rozhodně by se mohl v 
ohrožení života ocitnout .

Lucie Pazderová 

http://www.akcebilykamen.cz
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ní a porcování ryb. Celý den strávil 
u nás v kuchyni a současně s kuchařka-
mi školní jídelny připravoval skvělé 
páteční menu:
Polévku: Hovězí vývar se zeleninou a 
smaženým hráškem
Hlavní chod: Tilapie v houbové mouce 
pečené na másle s bramborovou kaší 
a salátem z hlávkového zelí a zakysa-
nou smetanou. 
K nám do školní jídelny jsme také po-
zvali děti z Mateřské školy Zámecká 1 
a Na Svobodě ve Velké Bystřici. Na 
vlastní oči tak mohly vidět pana šéfku-
chaře, vyzkoušely si, jak to chodí u nás 
ve školní jídelně a na jeden den se 
vlastně staly velkými školáky. Byl to 
pro ně neskutečný zážitek. Po obědě 
byly všechny děti ze ZŠ a MŠ obdaro-
vány dárkem od zástupce firmy 
Unilever pro Českou republiku panem 
Františkem Adamkem.

A jaký byl ohlas našich strávníků?
No samozřejmě se páteční akce všem 
velmi líbila. Nejvíce nadšeny byly děti 
z mateřských školek a žáci Masarykovy 
ZŠ, protože poprvé viděli ve školní 
jídelně pana kuchaře, který jim oběd 
uvařil, potom ho od pana kuchaře 
dostali naservírovaný na talíř a v průbě-
hu dopoledne udělal přednášku o cho-
vu, zpracování a tepelné úpravě ryb. 

Myslím si, že se nám den zaměřený 
na tak pro náš organismus důležitou 
surovinu, jakou je RYBA, podařil a 
těšíme se na další spolupráci s firmou 
Unilever.

Co nám o sobě prozradil pan 
Jaroslav Ertl? 

V současnosti pracuje jako šéfku-
chař pro Slovenskou republiku Kuchař-
ského servisu Unilever Slovensko, 
potravinářské značky KNORR a mů-

žete ho vidět při ukázkách přípravy 
jídel v regionech Česka a Slovenska.

Vystudoval v Martine, později 
pracoval i v dalších krajinách Evropy 
(Švýcarsko, Německo, Rakousko). Je 
absolventem různých gastronomických 
kurzů (Nemecko, Česká republika, Sin-
gapur). Je absolventem Yves Thuries 
Culinary Academy - odborné školy pro 
profesionální kuchaře oceněný meziná-
rodním certifikátem.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem zaměstnancům školní jídelny, 
panu Jaroslavu Ertlovi a panu Františku 
Adamkovi za spolupráci na přípravách 
a samotném konání této akce a myslím 
si, že tento den strávený ve školní jídel-
ně Velká Bystřice byl ku prospěchu nás 
všech.

Marie Scheuchová, 
ředitelka školní jídelny 

Na úspěch měla tato přehlídka zaděláno zřejmě již v led-
nu, kdy se o pozvání ucházely téměř dvě desítky našich 
kapel, takže bylo z čeho vybírat a bohužel i odmítat.
Břemeno předkapely, zahájení a prvního vystupujícího na 
sebe vzala kapela Hot Jazz Šůtrs, která svými rozmanitými 
skladbami plně zaujala přítomné a celý kolotoč přehlídky 
dobře roztočila. Bluegrassovou změnu žánru v podobě bys-
třické premiéry Goodwillu proto diváci přijali rádi. 
Následovala další bystřické premiéra – olomoucký County 
All nám připravil příjemnou změnu přechodu opět do češti-
ny, a to v podobě reminiscence známých písní z dob našeho 
mládí.

Přerovský Špunt přesvědčil o tom, že jejich úspěchy na 
bludovské Portě nebyly vůbec náhodné, ale plně zasloužené.  
Soft & Easy v úplně nové sestavě patřila k nejpříjemnějším 
překvapením přehlídky – Saddám ve spolupráci s bratry 
Bábkovými předváděl opět „svůj“ bluegrass v čisté podobě 
té nejvyšší kvality – navíc ve značné části s českými texty. 
A.M.Úlet Janka Adamce vsadil tentokrát trošku na minulost 
a v Bystřici osvědčené amuleťácké hity.

 Další část přehlídky zahájila u nás velká neznámá – sku-
pina Dostavník z Vysočiny – a líbila se moc. Hrají velmi 

pěkné skladby od významných světových bluegrassmanů 
zpívané s příjemnými českými texty. Téměř domácí kapela 
Domino to po nich rozjela ve velkolepém stylu – střídání 
lidovek s gospely a dalšími žánrově rozmanitými skladbami 
se prostě muselo líbit každému a domiňáci si své desáté 
výročí zpívání evidentně užívali. Soutěžní část přehlídky 
uzavíralo trio Alibaba velmi svižnou a zdařilou směsicí 
autorské tvorby celé skupiny – bronzový stupínek divácké 
ankety jim však unikl o pouhé dva hlasy…

Takže o tři postupová místa na podzimní velké Bystřické 
banjo se rozpoutal lítý boj, třetí byl nakonec nejvzdálenější 
účastník – skupina Dostavník z Vysočiny. Druhé místo pak 
obsadil přerovský Špunt a první místo získala sympaticky 
skromná skupina Domino.

Po několika létech bylo na Regi opět otevřeno „Okénko 
profesionálů“, v němž se objevila paní Věra Martinová se 
setrou Lenkou Slavíkovou a britským zpěvákem Jamie 
Marshallem. Myslím, že jejich vystoupení splnilo očekávání 
publika přes jistou odlišnost žánrového projevu od ducha 
naší přehlídky.

Na vystoupení dalšího hosta – několikanásobného vítěze 
přehlídek Regi i Banja, kapely Kelt Grass Band, jsme se 
samozřejmě moc těšili a jim zcela po právu patřila čest letoš-
ní Regi uzavřít. 

Soudě podle vašich ohlasů si dovolím tvrdit, že celé letoš-
ní Regi bylo opět velmi vydařené, s krásnou atmosférou 
pozorného publika, kmitajícími snaživými pořadateli i spo-
kojenými, bez jakéhokoliv honoráře vystupujícími kapelami. 
K pohodové atmosféře přehlídky vydatně přispěla domácí 
moderátorská dvojice Petr Nakládal – Hanka Londová, která 
svým krásně neformálním projevem bavila diváky.

Existenci nesponzorovaného bystřického Regi drží beze-
sporu zdarma vystupující kapely, na rozpočtový schodek při 
vystoupení hosta kalibru Věry Martinové to při stokoruno-
vém vstupném však v žádném případě nestačí. Proto nám 
značné náklady na občerstvení z převážné části hradí město 
(za což velký dík), vše ostatní jde na vrub celoročního roz-
počtu Kulturního střediska (což padá na bedra našemu žánru 
nakloněné ředitelky Jarky Možíšové). Věřme, že tyto dobré 
sudičky budou našemu za rok již desetiletému dítěti nadále 
nakloněny a bystřické Regi tu bude nadále ku prospěchu 
vystupujících kapel i spokojených diváků..

J. Jerry Koš

Již deváté Regi-banjo: opět O.K.!

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

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… zajímavosti
John Lloyd – Kniha všeobecné nevědomosti

nemusí být pravda všechno, čemu léta věříte…
… napětí
J.D. Robb – To se ti jen zdá

vyšetřování smrti policistovy dcery sahá hluboko 
do minulosti 

… pro děti
Stanislava Nopová - Toridi

dobrodružství osmileté Diany v Austrálii

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 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

Josefovská noc
Vydařila se, byla veselá, ke konci až moc. 

Myslím, že jsme se na Šibřinkách všichni dobře 
bavili…

Ostatně i dva dny poté se spousta lidí bavila, 
když jsem dopoledne za plného provozu z 
Vrtůvky u lékárny lovila s mým mužem poutač 
na dětský bazar. Umýt nepotřeboval, přesto je 
teď čistý jako nikdy předtím. Umytý, nablýskaný 
– a k zlosti aktérů úklidu – stále drží pohromadě 
a je opět na svém místě před školou.

Josefovská noc některé z nás natolik rozdo-
váděla, že se rozhodli uklidit všechno, co jim 
cestou z plesu přišlo do cesty. Nebylo to poprvé. 
I loni jsem třikrát hledala tentýž ručně pomalo-
vaný kus dřeva všude možně. Dvakrát ležel za 
plotem tují u školy, jednou za tatíčkem 
Masarykem. Letos ale uklízeči notně přitvrdili a 
dali si s poměrně těžkým kusem tolik práce, že 
ho několik metrů k mostu i poponesli. V kombi-
naci s hladinou alkoholu v jejich hlavách – 
poměrně slušný sportovní výkon.

Jakkoli odlehčeně může tento článek znít, ve 
skutečnosti není. Mezi mnou a dorostem, který 
má tohle všechno v Bystřici na svědomí, není 
zas takový věkový rozdíl. Přesto si troufnu tvrdit, 
že nám by něco takového strach nedovolil. 
Zřejmě se mládí cítí neohrožené. Za sebe ale 
otevřeně píšu, že pokud by se mi do rukou ten 
neohrožený aktér dostal, rozhodně by se mohl v 
ohrožení života ocitnout .

Lucie Pazderová 
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V sobotu 19.2. jsme v rámci zimní 
přípravy vyrazili na turnaj mladších 
žáků do Ostravy. Vzhledem k marodce, 
která naše družstvo postihla, jsme 
odjížděli se skromnými ambicemi 
(porovnat naši výkonnost s družstvy, se 
kterými běžně nehrajeme a zkusit uhrát 
co nejlepší výsledky). Jako celou letoš-
ní sezónu bylo naše mužstvo složeno 
převážně z hráčů miniházené. 

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev ze 
třech zemí, která byla rozdělena do 
dvou skupin, kde hrál každý s každým. 
Podle umístění ve skupině se poté ode-
hrály zápasy o celkové umístění. 

V prvním zápase nás čekal soupeř 
z Krakova (PL). Naši hráči začali pře-
kvapivě odvážně a proti urostlým sou-
peřům si drželi po celý zápas mírné 
vedení, které ale v posledních minutách 
ztratili kvůli zbrklým manévrům a 
spoustou ztracených míčů a nakonec 
byli rádi za remízu 10 : 10 a jeden bod 
do tabulky.

Do druhého zápasu s Polankou jsme 
nastoupili s odhodláním napravit někte-
ré chyby z prvního utkání a to se nám 
od začátku velice dařilo. Soupeře jsme 
vůbec nepustili do hry a přesvědčivě 
zvítězili 13 : 6, když náš výkon zdobily 
rychlé útočné akce a výborná obrana.

Třetím soupeřem ve skupině byl 
domácí Sokol Ostrava. Bylo to klíčové 
utkání, když případná výhra nás posou-
vala rovnou do finále, bez ohledu na 

ostatní výsledky. Naopak prohra nás 
mohla odsunout až na třetí místo. Zápas 
probíhal ve vysokém tempu s velkou 
dávkou bojovnosti a do samého konce 
byl vyrovnaný. Nakonec rozhodla naše 
obranná hra podpořená výbornou bran-
kařkou a Ostraváky jsme porazili 9 : 8. 
Obsadili jsme tedy první místo v tabul-
ce naší skupiny a těšili jsme se na finále 
turnaje.

Ve finálovém utkání jsme se střetli 
s dívčím týmem HC Ostrava (starší 
kategorie), který byl narychlo povolán 
místo Telnice, která se odhlásila kvůli 
marodce. Hráčky HC bez výrazných 
problémů vyhrály svoji skupinu. 
Přestože výškové rozdíly byly opravdu 
veliké, nechtěli jsme to vzdát bez boje. 
Taktika byla jasná, hrát kontaktní háze-
nou a znemožnit soupeři co nejvíce 
střílet na branku. Na začátku zápasu se 
nám to moc nedařilo a než jsme se 
rozkoukali, prohrávali jsme o tři bran-
ky. Po výrazném zlepšení obrany jsme 
srovnali hru i skóre. Hráčky soupeře se 
poté dostávaly do zakončení jen díky 
větší síle, což prostě nešlo ubránit. I tak 
jsme vybojovali nerozhodný výsledek 
8 : 8 a o vítězi turnaje rozhodovaly 
sedmimetrové hody, ve kterých byl 
nakonec lepší náš soupeř.

Přesto je pro nás 2. místo na kvalit-
ním a výborně zorganizovaném turnaji 
více než příjemným překvapením. 
Pochvalu si zaslouží celé družstvo. 

Naší nejlepší hráčkou v poli byla Verďa 
Mikulášková na rozehrávce, která sved-
la mnoho tvrdých soubojů, vytvářela 
pro ostatní gólové příležitosti a sama 
také nastřílela spoustu branek (8br), 
střelecky exceloval Tomáš Spurný 
(11br), výborně rozehrával a také bránil 
Tomáš Buršík (4br), rychlost a dravost 
vnášel do hry Pepa Jedenástík (7br). 
Milým překvapením byl výkon Kamila 
Šípka (3br), na šestce se prosazovala 
Míša Vachutková (4br) a na křídle 
neúnavně běhal a bránil Štěpek Souček 
(2br). Solidní práci odvedli i oba pivoti 
Tomáš Macek Maceášik (1br) a Simča 
Konečná (1br), cenné zkušenosti 
s velkou házenou sbírali i hráči ročníku 
2002 Filda Buršík a Tóny Vodička ! 
Poprvé se v ostrém zápase postavila do 
branky Markéta Bečáková a nevedla si 
vůbec špatně, no a nejlepší nakonec: 
Výborný výkon naše družstva podt-
rhuje ocenění nejlepšího brankaře 
turnaje, které získala naše Lucka 
Mikulášková !!!
Konečné pořadí: 

1. HC Ostrava, 
2. SK Velká Bystřice, 
3. Bojnice (SK), 
4. Krakowiak 95 (PL), 
5. Frýdek Místek, 
6. Sokol Ostrava, 
7. MŠK Wieluň (PL),  
8.Polanka.

Pavel Vodička   

1. 4. pátek BROUČKOVA RODINA I. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-  

1. 4. pátek NEVINNOST Produkce: ČR
18.00 hod. Lásky se nikdy nezbavíš. Nový film Vstupné Kč 50,-
20.00 hod. z dílny J. Hřebejk a P. Jarchovský. Přístupný 
102 minut

8. 4. pátek GULLIVEROVY CESTY Produkce: USA
18.00 hod. Obrovské dobrodružství v malém světě. Vstupné Kč 50,-
84 minut Dobrodružná komedie.    Český dabing. Přístupný

15. 4. pátek CIZINEC Produkce: USA
19.30 hod. Akční drama. V hlavní roli Johnny Depp Vstupné Kč 50,-
105 minut a Angelina Jolie.                        Titulky. Přístupný

22. 4. pátek NA VLÁSKU Produkce: USA
18.00 hod. Dobrodružství skvěle přitažené za vlasy. Vstupné Kč 50,-
100 minut Animovaná hudební komedie. Přístupný

Český dabing!

29. 4. pátek 127 hodin Produkce: USA
19.30 hod. Podle neuvěřitelného, ale pravdivého Vstupné Kč 50,-
93 minut příběhu, který v každé vteřině strhne Přístupný od 12 let

diváckou pozornost. Titulky.

V dubnu uvidíte: : Černá labuť, Rango, Opravdová kuráž, 
Hlavně nezávazně…

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 - DUBEN

MEZINÁRODNÍ  TURNAJ  MLADŠÍCH  ŽÁKŮ  -  OSTRAVA  (1999  a  mladší)

Mistrovské utkání mužů v kopané
SK Velká Bystřice 1. B tř. B

JARO 2011

V. Bystřice - N. Sady 3.4. Ne 16.00 hod.

V. Bystřice - Kožušany 10.4. Ne 16.00 hod.

Červenka - V. Bystřice 16.4. So 16.30 hod.

V. Bystřice - Hlubočky 24.4. Ne 16.30 hod.

Příkazy - V. Bystřice 1.5. Ne 16.30 hod.

V. Bystřice - Drahlov 8.5. Ne 16.30 hod.

Bohuňovice - V. Bystřice 15.5. Ne 16.30 hod.

V. Bystřice - Haňovice 22.5. Ne 16.30 hod.

Černovír - V. Bystřice 29.5. Ne 10.00 hod.

V. Bystřice - Slavonín 5.6. Ne   16.30 hod.

Lutín - V. Bystřice 12.6. Ne   16.30 hod.

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

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… zajímavosti
John Lloyd – Kniha všeobecné nevědomosti

nemusí být pravda všechno, čemu léta věříte…
… napětí
J.D. Robb – To se ti jen zdá

vyšetřování smrti policistovy dcery sahá hluboko 
do minulosti 

… pro děti
Stanislava Nopová - Toridi

dobrodružství osmileté Diany v Austrálii

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 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

Josefovská noc
Vydařila se, byla veselá, ke konci až moc. 

Myslím, že jsme se na Šibřinkách všichni dobře 
bavili…

Ostatně i dva dny poté se spousta lidí bavila, 
když jsem dopoledne za plného provozu z 
Vrtůvky u lékárny lovila s mým mužem poutač 
na dětský bazar. Umýt nepotřeboval, přesto je 
teď čistý jako nikdy předtím. Umytý, nablýskaný 
– a k zlosti aktérů úklidu – stále drží pohromadě 
a je opět na svém místě před školou.

Josefovská noc některé z nás natolik rozdo-
váděla, že se rozhodli uklidit všechno, co jim 
cestou z plesu přišlo do cesty. Nebylo to poprvé. 
I loni jsem třikrát hledala tentýž ručně pomalo-
vaný kus dřeva všude možně. Dvakrát ležel za 
plotem tují u školy, jednou za tatíčkem 
Masarykem. Letos ale uklízeči notně přitvrdili a 
dali si s poměrně těžkým kusem tolik práce, že 
ho několik metrů k mostu i poponesli. V kombi-
naci s hladinou alkoholu v jejich hlavách – 
poměrně slušný sportovní výkon.

Jakkoli odlehčeně může tento článek znít, ve 
skutečnosti není. Mezi mnou a dorostem, který 
má tohle všechno v Bystřici na svědomí, není 
zas takový věkový rozdíl. Přesto si troufnu tvrdit, 
že nám by něco takového strach nedovolil. 
Zřejmě se mládí cítí neohrožené. Za sebe ale 
otevřeně píšu, že pokud by se mi do rukou ten 
neohrožený aktér dostal, rozhodně by se mohl v 
ohrožení života ocitnout .

Lucie Pazderová 
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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

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

 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… zajímavosti
John Lloyd – Kniha všeobecné nevědomosti

nemusí být pravda všechno, čemu léta věříte…
… napětí
J.D. Robb – To se ti jen zdá

vyšetřování smrti policistovy dcery sahá hluboko 
do minulosti 

… pro děti
Stanislava Nopová - Toridi

dobrodružství osmileté Diany v Austrálii

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 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

Josefovská noc
Vydařila se, byla veselá, ke konci až moc. 

Myslím, že jsme se na Šibřinkách všichni dobře 
bavili…

Ostatně i dva dny poté se spousta lidí bavila, 
když jsem dopoledne za plného provozu z 
Vrtůvky u lékárny lovila s mým mužem poutač 
na dětský bazar. Umýt nepotřeboval, přesto je 
teď čistý jako nikdy předtím. Umytý, nablýskaný 
– a k zlosti aktérů úklidu – stále drží pohromadě 
a je opět na svém místě před školou.

Josefovská noc některé z nás natolik rozdo-
váděla, že se rozhodli uklidit všechno, co jim 
cestou z plesu přišlo do cesty. Nebylo to poprvé. 
I loni jsem třikrát hledala tentýž ručně pomalo-
vaný kus dřeva všude možně. Dvakrát ležel za 
plotem tují u školy, jednou za tatíčkem 
Masarykem. Letos ale uklízeči notně přitvrdili a 
dali si s poměrně těžkým kusem tolik práce, že 
ho několik metrů k mostu i poponesli. V kombi-
naci s hladinou alkoholu v jejich hlavách – 
poměrně slušný sportovní výkon.

Jakkoli odlehčeně může tento článek znít, ve 
skutečnosti není. Mezi mnou a dorostem, který 
má tohle všechno v Bystřici na svědomí, není 
zas takový věkový rozdíl. Přesto si troufnu tvrdit, 
že nám by něco takového strach nedovolil. 
Zřejmě se mládí cítí neohrožené. Za sebe ale 
otevřeně píšu, že pokud by se mi do rukou ten 
neohrožený aktér dostal, rozhodně by se mohl v 
ohrožení života ocitnout .

Lucie Pazderová 


