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Vážení čtenáři,
když jsem si v průběhu srpna při-
pravoval poznámky k zářijovému úvod-
níku- zamýšlel jsem začít rozlučkou s 
prázdninami, nepodařeným uplakaným 
létem a posteskem nad nejednou zpac-
kanou dovolenou. No a vida - nakonec 
můžu vítat léto a popřát krásné slunné 
dny.

Olomoucký deník oznámil: 
„Woodstock se stěhuje na Hanou!“ 

Tak tedy, možná první skutečně letní 
akcí byl nultý ročník rockového festi-
valu Hanácké Woodstock. Z mnoha 
reakcí účastníků je zřejmé, že Wood-
stock zaplnil „díru na trhu“, hlad po 
nových žánrech. Sedm fanoušků dobré-
ho rock&blues založilo na jaře občan-
ské sdružení Velkobystřickou kulturní 
společnost, která si vytkla za své poslá-
ní mimo jiné pořádání rockového festi-
valu. Ten měl svou premiéru právě 
6. srpna v bystřickém amfiteátru. Ner-
vózní očekávání se v průběhu festivalu 
proměnilo v nadšení, které přinesla 
rostoucí účast. Pár čísel o Woodstocku: 
8 kapel, 30 pořadatelů, 1126 účastníků,  
3 velké pivovary, mnoho stánků s ob-
čerstvením a především elektrizující 
atmosféra v závěru při úžasné show 
AC/DC Revival a Mňágy. Velkou 
radost pořadatelům udělalo také něko-
lik hippie-fanoušků, kterým k dokona-
losti ustrojení chyběl už jen stylový 
příjezd legendární dodávkou od Volks-
wagenu.  

Chtěl bych na tomto místě poděko-
vat všem, kteří jakkoliv pomohli: sv. 
Petrovi, skvělým muzikantům, Radiu 
Haná Skyrock, Moravským pivovarům, 
sponzorům, třicítce dobrovolníků, vý-
borným dokumentaristům, Markovi, 
Zbyňkovi, Martinovi, Vaškovi, Petrovi 
a Milošovi a našim manželkám, které 
skously pár večerů naší nepřítomnosti 
doma. A především pak vám - všem 
bystřickým občanům, kteří jste přišli a 
vytvořili skvělou atmosféru stejně jako 
vám, kteří jste nepřišli, ale skousli 

rockovou muziku a nějaké ty decibely 
navíc. Půl hodinou jsme přetáhli přes 
plánovaný konec, tedy půlnoc a za to se 
omlouváme. 

Záhy po Woodstocku využili pro-
středí Zámeckého parku a amfiteátru 
naši hasiči pro uspořádání hasičské 
soutěže TOHATSU fire cup pod zášti-
tou a za osobní přítomnosti hejtmana 
Tesaříka. Klání mnoha družstev vystří-
dala večer hasičská zábava se skupinou 
Negativ a zde se patří omluvit se za 
výrazně přetaženou „koncovku“ akce. 
Pro pořádání dalších hudebních, kultur-
ních podniků v amfiteátru bude platit 
omezení konce produkce maximálně do 
24.oo hodin. 

Lidový rok: festival tanců, písní, 
družné zábavy a dobrého burčáku

Letošní kulturní sezonu v amfiteátru 
pravděpodobně uzavře tradiční, tento-
kráte 21. ročník folklorního festivalu 
Lidový rok. Protože přípravě i prezen-
taci Lidového roku se pečlivě věnují 
tradiční organizátoři z Kulturního stře-
diska a souboru Haná, já se omezím jen 
na konstatování, že se i letos můžeme 
těšit na koktejl moravského, středoev-

ropského i exotického folkloru, doplně-
ného o žánrové vykročení sobotně-
večerním koncertem folkaře Tomáše 
Kočka. Po nedělní krojované mši svaté 
v bystřickém kostele nás čeká také čilý 
hudební i jarmareční ruch na zámec-
kém rynku. Tak si rezervujte tradiční 
první víkend v září a na shledanou 
u zámku a v amfiteátru.  

Bagry, beton, kámen, nová okna, 
polystyren: výstavba je v Bystřici 

opět v plném proudu
V průběhu léta nabralo plné obrátky 

několik investičních akcí, které město 
v posledních měsících připravovalo. 
V současné době jsou zhruba v polovi-
ně realizace projekty výstavby nového 
veřejného sportovního areálu v SK 
Letná, Centrem Velké Bystřice čistou 
nohou (rekonstrukce místních komuni-
kací, chodníků, opěrné zdi a výstavba 
nové lávky přes Bystřičku) a zateplení 
a výměna oken ve školce na Zámeckém 
nám. Dokončena je rekonstrukce soci-
álních zařízení ve škole. Během léta 
byly adaptovány prostory pro výuku 
ZUŠ M.Stibora (výtvarná výchova) 
a ZUŠ Žerotín (hudební výchova). 

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 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.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

Narození:Narození:
Jolana Rotterová 15. 6. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Alois Sedláček 25. 5. 2011
Olga Pospíšilová 14. 7. 2011
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KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V červnu jsme se ptali na knihu 

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.

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.

Každé pondělí od  5. září 2011 v době 
od 14.30 hod. do 17.30 hod.  budou  v 
zasedací místnosti v přízemí radnice 
poskytovat poradenství zástupci  firmy, 
která připravila  televizní pořad 
DLUHOVÁ PAST. 

      - chybí Vám ty správné informace v 
tu správnou chvíli?
      - nevíte, co dělat v situacích pro 
Vás neobvyklých a
        nových ?
      - máte ve schránce dopis z finanční-
ho úřadu a nevíte, jak
        reagovat ?
      - nevíte, jak na daňová přiznání ?



Narození:Narození:
Jakub Tandler 26. 6. 2011
David Peter 28. 6. 2011
Eliška Adamová 29. 6. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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V průběhu srpna a září budujeme 
novou střechu na hasičské zbrojnici 
a v září započne instalace nového elek-
tronického zabezpečovacího systému 
na západním křídle zámku. 

V plném proudu je projektová pří-
prava projektů a žádostí o dotace do 
Operačního programu životní prostředí: 
retenční hájek u hřbitova pro zachycení 
splachů z polí, regenerace lip na hřbito-
vě, výstavba kompostárny a pořízení 
komunálního traktoru, zateplení a vý-
stavba ekologického zdroje vytápění 
hasičské zbrojnice a instalace solárních 
kolektorů pro ohřev TUV na DPS sv. 
Anny

Nové tváře na bystřické radnici
V kolektivu pracovníků městského 

úřadu máme 2 nové tváře: protože jsme 
získali od Úřadu vlády České republiky 
dotaci na tzv. terénního sociálního 
pracovníka, přijali jsme do pracovního 
poměru paní Jaroslavu Kaczorovou, 

lSběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 
10. září 2011 na parkovišti u zámeckých sklepů. 
Do velkoobjemového odpadu patří: matrace, koberce, 
linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré 
oděvy, boty apod.
Do nebezpečného odpadu patří zejména: olejové auto-
mobilové filtry, plechovky a zbytky barev, monočlánky, 
autobaterie, zářivky, znečištěné lahve a sklo od chemikálií, 
zbytky přípravků na hubení škůdců, zbytky postřiků, staré 
léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, hadry 
znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, 
televizory, radia, ledničky, domácí spotřebiče, opotřebova-
né pneumatiky. 
SBĚR SE NETÝKÁ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. 
lMĚSTO Velká Bystřice zahajuje provoz sběrného místa 
na shromažďování tříděného odpadu. 
Kde: Kapitulní ulice (před technickými službami)

Kdy: 

Září Pondělí: 19. 9.2011 15.00 – 18.00 hod. 
Pondělí: 26. 9.2011 15.00 – 18.00 hod. 

Říjen Pondělí: 3.10.2011 15.00 – 18.00 hod. 
Pondělí: 10.10.2011 15.00 – 18.00 hod. 
Sobota: 15.10.2011 08.00 – 12.00 hod. 
Pondělí: 24.10.2011 08.00 – 12.00 hod. 

Listopad Sobota: 12.11.2011 09.00 – 12.00 hod. 

Prosinec Sobota: 10.12.2011 09.00 – 12.00 hod.

Vybírat se bude:
velkoobjemový odpad; plasty, papír, zpětný elektro 
(sporáky, pračky,…), z bio-odpadu pouze ořezané větve 
ze stromů, keřů.

0
0

0

Informace z bystřické radnice

která bude mít na starosti předcházení 
nebo řešení situace lidí na ulici, nepři-
způsobivých či lidí ohrožených sociál-
ním vyloučením nebo předlužením. 
Jejím úkolem bude motivovat tyto 
občany k větší zodpovědnosti, práci, ke 
zlepšování životních podmínek svých 
i zlepšování svého životního okolí 
a prostředí. Po dlouhých 28 letech 
dochází k příslovečnému střídání stráží 
na funkci matrikářky. Když se v Bystři-
ci řekne matrika, evidence obyvatel či 
svatební obřady, vítání občánků, gratu-
lace jubilantům, každý si automaticky 
vybaví naši milou Broňu Millou. 
A tak Ti Broni děkujeme za všechnu 
Tvoji práci pro městečko a přejeme na 
prahu penze pevné zdraví a radost 
z práce pro Tvůj milovaný folklor 
a hanácké kroje, na kterou Ty se už 
tolik těšíš! Novou pracovnicí na úseku 
matriky a evidence obyvatel se od 
1. července t.r. stala bystřická občanka, 
slečna Žaneta Čadová, kterou jste dříve 

mohli potkávat na bystřické pobočce 
České spořitelny. 

Letní Bílý kámen: 
že by nová tradice? 

V době, kdy píšu tyto řádky, jsou 
v plném proudu přípravy historicky 
první, letní „mutace“ Bílého kamene- 
masově oblíbené cykloturistické akce. 
Jeho hodnocení se v říjnovém čísle 
VBN bude věnovat někdo z pořadatelů. 
Mně nezbývá než vyseknout poklonu a 
poděkovat týmu kolem Milana Heř-
mana a Jardy Jerryho Koše, že věnují 
svůj čas a energii pro tisíce nadšených 
cyklospoluobčanů v letošním roce již 
podruhé! A vzhledem k mimořádně 
špatnému počasí toho jarního Kamene 
byl ten letní vítanou příležitostí na 
reparát pro řadu cyklistů, kteří v květnu 
zůstali doma!    

Mnoho šťastných kilometrů i krás-
ných dní nejen o babím létě přeje 

Ivoš Slavotínek

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička září 2011

2. 9. 
Přáslavice - Vystoupení folklorních souborů

2. – 4. 9.
Velká Bystřice - Lidový rok XXI. ročník 

3. 9. 
Hlubočky - Štrauzák – Jízda do vrchu
Přáslavice - Diskotéka

10. 9. 
Přáslavice - Hodová zábava

- Přáslavské císařské hody

10. – 11. 9. 
Tršice - Tršické hody

24. 9. 
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy (Petr Papica)
Mrsklesy - Hledání skřítka Podzimníčka

24. – 25. 9. 
Velká Bystřice - Oslavy 140 let založení Sokola

28. 9. 
Velká Bystřice - Sokolský závod zdatnosti

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Jana Langerová 1. 7. 2011
Petra Drlíková 4. 7. 2011
Rostislav Dubský 9. 8. 2011
Karel Hošek 11. 8. 2011
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Zájezd do polského Těšína.

Klub seniorů pořádá dne 8. října 2011 zájezd na vánoční a dušičkové 
nákupy do polského Těšína. Odjezd autobusem v 6.00 hodin z horního 
konce se zastávkami u Jednoty a u Cukrovaru. Cena zájezdu je 180,- Kč 
(v případě velkého autobusu) nebo 200,- Kč (malý autobus). 
Přihlásit se můžete na tel.: 604 589 244.

Helena Goldscheidová

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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LIDOVÝ ROK
XXI. ročník folklorního festivalu

VELKÁ BYSTŘICE  2. – 4. září 2011

V rámci cyklu akcí Hanácký rok v Bystřici pořádají 
Město Velká Bystřice, Folklorní sdružení ČR, Folklorní soubor 

Haná Velká Bystřice, Kulturní středisko Velká Bystřice

Pátek 2. září 2011

Přáslavice, zahrada za OÚ
17.00 – Vystoupení souborů z Mexika 

Mrsklesy, kulturní dům
19.00 – Vystoupení souborů z Mexika 

Sobota 3. září 2011

Amfiteátr
14.00 – Dětské folklorní soubory

Muzika Krušpánek - Písničky z Hané
Čekanka - Za školó
Malá Ondřejnica - Majiček, Tance z Lašska
Danájek - Konopice, Danaj a Verbuňk
Malá Ondřejnica - Dymak, Jizda kole Obila
Májíček - U mlýna, Gajdošské ze Zálesí
Krušpánek - Tak só nebo nésó?
Rožínka a Groš - Otvírání studánky
Malá Ondřejnica - Strašák v zelu
Danájek - Podšable, Kačenečky
Májíček - Kozulenka – Holáň
Rožínka - Uvaříme, upečeme
Groš - Na louce u lesa

Dům pokojného stáří sv. Anny
17.00 – Vystoupení vybraných dětských FS

Informační centrum
Amfiteátr
18.00 – koncert - Tomáš KOČKO & ORCHESTR

19.30 – „V dobrym zme se zešli“ – ve večerním 
festivalovém setkání s domácími a zahraničními 
folklorními soubory, muzikami a hosty se 
představí:
Ondřejnica, Stará Ves nad Ondřejnicí
Mladina, Plzeň
Compañia Folklorica Orizaba, Mexiko
Račan Slovensko

závěrečný ohňostroj

Program XXI. ročníku folklorního festivalu

Neděle 4. září 2011

Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
10.00 – nedělní mše svatá

Zámecké náměstí
11.00 – Sváteční poledne s lidovou muzikou 
Hrají cimbálové muziky Fojt, Vsacánek, Strunky, 
Kanafaska a muzika souboru Mladina a Račan

Amfiteátr
14.00 – vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrás-
nější okno a nejlépe udržovaný veřejný prostor“

14.10 – „Debe decke tak belo“ – festivalový 
galaprogram
Strunky - Písničky z Hané
Vsacan - Holáň, Starodávný
Hlubina - Na Hlubině v hospodě

  V jednym dumku
Kanafaska - Na trávo aneb hrabě marš
Ondřejnica - Velká noc
Slovácký soubor Kyjov – Kohúti, Ej, už nás vezú
Mladina - Jihočeská kola
Haná - Námlove ve mléně
Hlubina - Na havířském bále
Slovácký soubor Kyjov - Na lúkách
Mladá Haná - Šmigrust
Ondřejnica - Aji to je laska
Vsacan - Když sem šel z Mladcovy

   Luženské točené
Kanafaska - Obrázky z pekla
Hlubina - Ostravské obrázky
Ondřejnica - U muziky

Mladina - Na chodské návsi, Pod vršečkem
Slovácký soubor Kyjov - Naša Kača

a zahraniční hosté festivalu:
Drevár, Krásno nad Kysucou – Slovensko
Compañia Folklorica Orizaba, Mexiko

V případě nepříznivého počasí 
se vystoupení konají v Kulturním domě

– 

Výstavy
MÁ VLAST 2011 - Putovní výstava fotografií České republiky, (Západní křídlo zámku – informační centrum,

    vernisáž výstavy proběhne 3. 9. v 11.30)
JEŽÍŠOVA MODLITBA – olomoucká výtvarnice Dagmar Havlíčková (Západní křídlo zámku – „galeriezet“)
DĚTI UGANDY - Výstava fotografií občanského sdružení Bwindi (Cukrárna „Galerie“)

Návštěvníkům Lidového roku nabízejí po celou dobu festivalu tradiční pokrmy hanácké kuchyně 
bystřická restaurační zařízení:    restaurace NADAČNÍ    restaurace ZEDNÍKOVI

Jarmark lidových řemeslníků a výrobců v sobotu i v neděli jako součást festivalu LIDOVÝ ROK

PO OBA DNY JE NA PROGRAM FESTIVALU VSTUP VOLNÝ

Strana  3VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 9/2011

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 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.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

Narození:Narození:
Jolana Rotterová 15. 6. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Alois Sedláček 25. 5. 2011
Olga Pospíšilová 14. 7. 2011

V
V

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

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.

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.

Každé pondělí od  5. září 2011 v době 
od 14.30 hod. do 17.30 hod.  budou  v 
zasedací místnosti v přízemí radnice 
poskytovat poradenství zástupci  firmy, 
která připravila  televizní pořad 
DLUHOVÁ PAST. 

      - chybí Vám ty správné informace v 
tu správnou chvíli?
      - nevíte, co dělat v situacích pro 
Vás neobvyklých a
        nových ?
      - máte ve schránce dopis z finanční-
ho úřadu a nevíte, jak
        reagovat ?
      - nevíte, jak na daňová přiznání ?



wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 1024 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:

Na Zámeckém náměstí v západním křídle zámku
můžete navštívit

v galeriizet
výstavu kreseb:

Dagmar Havlíčková – Ježíšova modlitba

v informačním centru
výstavku výtvarných prací 

žáků Masarykovy základní školy

„Čtvero ročních období“
a to každou sobotu a neděli od 14 do 18 hodin

Pozvánka na vernisáž
Vážení milovníci umění, galeriezet vás srdečně zve 

na vernisáž výstavy obrazů:

 Petr Papica - Recyklované dny
Vernisáž výstavy se uskuteční dne 24. září 2011 

v 16.00 hodin v prostorách galeriezet, 
 Zámecké nám. 775, Velká Bystřice;

 Výstava potrvá do 20. listopadu 2011.

Galeriezet je otevřená vždy v sobotu a neděli 
od 14.00 do 18.00 hod.

 Těšíme se na vaši návštěvu.

dr. jaroslaw pastuszak, kurátor galerie galeriezet
galeriezet@velkabystrice.cz, phone: 774 818 153

Podzimní festival duchovní hudby
Olomouc 24. 9.– 15. 10. 2011, 18. ročník

pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa 
olomouckého a metropolity moravského

So 24. 9., 19.00, dóm sv. Václava - TV NOE

FRANZ SCHUBERT - Salve Regina A Dur
WOLFGANG AMADEUS MOZART - Requiem

Olga Jelínková soprán; Barbora Polášková mezzo-soprán;
Tomáš Kořínek tenor; Jiří Přibyl bas; Akademický sbor 
Žerotín; Pavel Koňárek sbormistr; Komorní orchestr 
Pražských symfoniků; Vlastimil Mareš / dirigent

So 1. 10., 19.00, chrám sv. Michala
JEHAN ALAIN - Messe modale & Tantum Ergo 

     & Ave Maria 
ANONYMUS - Lamentace Ráchel
JAN NOVÁK - Gloria & Ave Maria & Preludio e Fuga 
CAMILLE SAINT-SAËNS - Pie Jesu
GABRIEL FAURÉ - Maria mater graciae & Benedictus
ANDRÉ MESSAGER O - Salutaris

Clara Nováková flétna; Cyril Pallaud varhany / Francie;
Aposiopée dětský komorní sbor, Paříž; Nataša 
Bartošková sbormistryně 
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KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice uvádějí

(skladby pro čtyři ruce)

Hrají:

neděle 11. září 2011 v 18.30 hodin
„galeriezet“ – západní křídlo Zámku, Velká Bystřice

Program:

Franz Schubert – Fantazie f moll, op. 103
Johanes Brahms – Uherské tance

Antonín Dvořák – Slovanské tance
Leoš Janáček – Žárlivost – předehra 

k zamýšlené opeře
Bohuslav Martinů – Tři české tance
Bedřich Smetana – Vltava

Vstupné 50,- Kč        Srdečně zvou pořadatelé

Hrají:

pátek 30. září 2011 v 17.00 hodin
„galeriezet“ – západní křídlo Zámku, Velká Bystřice

Program:

Josef Suk – Pohádka, Appassionato 
ze Čtyř kusů

Leoš Janáček – Věta z Houslové sonáty
Evžen Zámečník – Perpetuum mobile
Bohuslav Martinů – Sonatina pro housle a klavír

Rytmické etudy
Jaroslav Ježek Bugattistep

Vstupné 50,- Kč.        Srdečně zvou pořadatelé

Klavírní koncert

Renata a Igor Ardaševovi

Koncert

Michaela a Ivan Štrausovi (housle)
a Miroslav Sekera (klavír)

–

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… z literatury faktu
Nigel Cawthorne – Největší vojevůdci v dějinách

velké osobnosti válek a bojů od starověku 
po současnost

… pro děti
Eric Battut – Vajíčko, vajíčko, vajíčko!

příběh tří ptačích sourozenců, sice kratinký, ale v pěti
jazycích 

… z historie
Michelle Moran – Urozená vězeňkyně

osudy tří dětí královny Kleopatry po její smrti

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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      - nevíte, jak na daňová přiznání ?
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v sokolovně v pátek 23. 9. 2011 v 18 hod.
Vstupné 250,- Kč.

Předprodej vstupenek od 5. 9. 2011 v sokolovně: 
pondělí 15.00 - 16.00 hod., 19.00 - 19.30 hod.

úterý 15.00 - 16.00 hod., 17.30 - 18.00 hod.
středa 16.00 - 17.00 hod., 18.15 - 18.45 hod.

Případně po domluvě 
na telef. č. 736 165 882 - Lenka Otáhalová

Tělocvičná jednota 

SOKOL Velká Bystřice

1871 - 2011

U příležitosti 140. výročí založení

Tělocvičné jednoty SOKOL Velká Bystřice

Vás srdečně zveme na slavnostní setkání, 
které se uskuteční 

dne 24. září 2011 v 15 hodin v Sokolovně
T. J. SOKOL Velká Bystřice

Cvičení v Sokole
Začátkem září začíná nový cvičební rok a my všichni 
se těšíme na nové i stávající zájemce o cvičení. Vybírat 
můžete z této nabídky oddílů všestrannosti:
- cvičení rodičů s dětmi (pro děti od 1 roku) 

každý čtvrtek 16-17.30 hod., začíná 6. 10. 2011 
- předškoláci (děti 3- 6 let) 

každou středu 17-18.30 hod., začíná 14. 9. 2011 
- mladší žactvo (kluci i holky 1.- 4. třída) 

pondělí 16-17.30 hod., začíná 5. 9. 2011 
- starší žákyně (děvčata 5.- 9. třída) 

pondělí 17.30-19 hod., začíná 5. 9. 2011 
- ženy s hudbou - pondělí 19-20 hod., datum zahájení 

bude vyvěšeno na sokolovně 
- ženy seniorky - pondělí 15-16 hod., začíná 5. 9. 2011 

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE
si vás dovoluje pozvat

u příležitosti oslav výročí 140 let naší jednoty
na vystoupení ZDEŇKA TROŠKY se svým pořadem 

S blížícím se koncem cvičebního 
roku nastává i v naší jednotě čas růz-
ných výletů po krásách naší vlasti. 
Oddíly mladšího žactva a starších 
žákyň vyrazily v sobotu 28. 5. 2011 do 
Průmyslového muzea v Mladějově. 
Tentokrát nám bohužel počasí nebylo 
vůbec nakloněno, od rána lilo jako 
z konve a k tomu se ještě citelně ochla-
dilo. Na vlakové zastávce jsme se tedy 
sešly v naprosto minimálním množství 
- 6 děvčat a 3 cvičitelky. Na náladě nám 
to ale neubralo a pojaly jsme to jako 
takový rodinný výlet…

Muzeum nabízí expozice železniční, 
silniční, zemědělské i stavební techniky 
a nachází se v areálu bývalého šamoto-
vého závodu v Mladějově. Jedenáct 
kilometrů dlouhá mladějovská úzkoko-
lejka o rozchodu 600 mm byla vybudo-
vána na sklonku první světové války 
pro dopravu lupku, šamotu a místního 
uhlí. Svému účelu sloužila až do zruše-
ní dolů a uzavření šamotky v roce 
1991. Po celou dobu provozu sloužily 
na této trati převážně parní lokomotivy.

Navzdory dešti bylo v muzeu - jehož 
exponáty se převážně nachází venku, 
poměrně živo. Průvodce už z dálky 
zajásal, že ryze dámské výpravy tu jsou 
vzácné a ihned nás začal zasvěcovat do 

tajů různých vozidel a strojů. Jeho 
nadšení ovšem stouplo o pěkných pár 
stupňů víc, když zjistil, že 2 cvičitelky 
pracují na ČD a živě se zajímají o věci 
se železnicí spojené. Děvčata se zase 
nemohla vynadívat na expozici kočárů 
a kočárků i dalších holčičích zajíma-
vostí.

Domů jsme dojely sice značně pro-
máčené a promrzlé, ale shodly jsme se, 
že to stálo za to.

Hana Navrátilová
Náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

 

DEŠTNÍKOVÝ VÝLET DO PRŮMYSLOVÉHO 
MUZEA V MLADĚJOVĚ

Každé pondělí od 5. září 2011 
v době od 14.30. do 17.30 hod. 

budou v zasedací místnosti 
v přízemí radnice poskytovat 

poradenství zástupci firmy, která 
připravila televizní pořad

DLUHOVÁ PAST. 
- chybí Vám ty správné informace 

v tu správnou chvíli?
- nevíte, co dělat v situacích pro Vás 

neobvyklých a nových?
- máte ve schránce dopis z finančního 

úřadu a nevíte, jak reagovat?
- nevíte, jak na daňová přiznání?
- nevíte, jak na osobní bankrot nebo-

li oddlužení?
- nevíte, co celé roky platíte za 

pojistky a jak s nimi pracovat ke 
svému užitku?

- jak nakupovat a platit jen část 
z ceny?

- jaká investice je osvobozená od 
zdanění?

Nebojte se a zeptejte se nás! 
Ochotně vám poradíme, 

pomůžeme, doporučíme!!

Máme několikaleté zkušenosti 
i praxi. S námi nic neztratíte, 

můžete jen získat!

Mgr. Věra Lounová
+420 734 724 651

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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Markéta Vydrová se stala 
Mistryní Olomouckého kraje v triatlonu
Naše nadějná plavkyně Markéta Vydrová se v době letních 
prázdnin rozhodla vyzkoušet další sport - triatlon. Jako 
výborná plavkyně měla výhodu, ale přece jen další disciplíny 
běh a cyklistika byly trochu krok do neznáma. O tom, že ale 
ani tyto pro ni nepředstavovaly žádný problém, svědčí sms 
zprávy o jejích úspěších, které jsem po každém vítězství 
dostával od jejího pyšného otce Vlastimila, a především 
výsledky!!!
Již první triatlon v Oseku proměnila ve zlatý triumf. Pak 
následovalo vítězství na Šternberském triatlonu. Posledním 
triatlonem v seriálu Hanácký pohár byl Královský triatlon 
v Majetíně. Zde Markéta  v závěrečné disciplíně skvěle zabo-
jovala a nakonec finišovala opět na 1. místě v ženské katego-
rii, tudíž se stala také Mistryní Olomouckého kraje pro rok 
2011 v kategorii ženy 18-34 let. A to jí 18 bude až příští jaro. 
Blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy!!!

M. Pazdera

David Krahulec, odchovanec SK 
Velká Bystřice, se podílel na obrov-
ském úspěchu mladých házenkářů na 
Mistrovství Evropy devatenáctiletých 
ve Švédsku. Naši mladí reprezentanti 
na Mistrovství devatenáctiletých získali 
stříbrné medaile, když postupně porazi-
li v základní skupině Moldávii, Polsko, 
Rakousko a Estonsko. V boji o postup 
mezi nejlepší celky Evropy ztratili bod 
s Nizozemskem a po vítězství nad  
Belgií postoupili do finále. V hale 
Scandinavium v Götteborgu před 
návštěvou pěti tisíc diváků však naši 
mladí reprezentanti nedokázali vzdoro-
vat domácímu favoritovi celého šampi-
onátu a tak se Švédové stali evropský-
mi šampióny v kategorii devatenáctile-
tých. Odchovanec klubu SK Velká 
Bystřice David Krahulec byl na šampi-
onátu naším nejlepším střelcem s cel-
kovým počtem 49 branek v sedmi zápa-

sech. Hlavně ve finále se blýsknul 
jedenácti zásahy do branky domácího 
Švédska a to mu dopomohlo ke skvělé-
mu individuálnímu ocenění v podobě 
zařazení do sestavy All Stars týmu a 
ceny za nejlepší pravé křídlo soutěže.

Nutno podotknout, že David, který 
již pátým  rokem hostuje v týmu HCB 
Karviná (kde se mimochodem stal 
několikanásobným mistrem ČR a loni 
dokonce nejlepším střelcem soutěže 1. 
ligy staršího dorostu) stále zůstává 
skromným klukem z Velké Bystřice, 
a tak doufáme, že jeho příkladný vztah 
k mateřskému klubu a k házené jako 
takové ukáže dalším mladým házen-
kářům, že i z tak malého oddílu, jako 
je SK Velká Bystřice, vede cesta do 
reprezentace na šampionáty jak Evrop-
ské, tak doufáme, že v budoucnu i na 
světové.

Jaroslav Loun, SK Velká Bystřice

HÁZENÁ - PODZIMNÍ ČÁST 2011
Přehled domácích zápasů na hřišti Na Letné

 Datum Hodina Kategorie Soupeři

So 3.9. od 9,00 muži J.M.I.T. Cup - turnaj mužů v házené

Ne 4.9. od 9,00 starší dorost LO HANÁ Cup - turnaj v házené staršího dorostu

Ne 4.9. 16,00 ženy SK Velká Bystřice - Suchdol n.O.

So 17.9. 8,30 ml.žáci SK Velká Bystřice - Zlín B

11,00 st.žáci SK Velká Bystřice - Přerov

Ne 18.9. 14,00 muži B SK Velká Bystřice B - Dřevohostice

Ne 25.9. 16,00 ženy SK Velká Bystřice - Ostrava

St 28.9. 14,00 muži B SK Velká Bystřice B - Uničov B

16,00 ženy SK Velká Bystřice - Valašské Meziříčí

So 1.10. 8,30 ml.žáci SK Velká Bystřice - Prostějov

9,45 ml.žačky SK Velká Bystřice - DHK Litovel

11,00 st.žáci SK Velká Bystřice - Prostějov

13,00 ml.dorost SK Velká Bystřice - Ivančice

15,00 st.dorost SK Velká Bystřice - Přerov

17,00 muži A - 1.liga SK Velká Bystřice - Karviná junioři

Ne 2.10. 14,00 muži B SK Velká Bystřice B - Bystřice p.H. B

So 15.10. 8,30 ml.žáci SK Velká Bystřice - Senice n.H.

9,45 ml.žačky SK Velká Bystřice - Holečkova Olomouc

11,00 st.žáci SK Velká Bystřice - STM Olomouc

13,00 ml.dorost SK Velká Bystřice - KP Brno

15,00 st.dorost SK Velká Bystřice - Kuřim

17,00 muži A - 1.liga SK Velká Bystřice - Bystřice p.H.

1

1

 Datum Hodina Kategorie Soupeři

Ne 16.10. 14,00 muži B SK Velká Bystřice B - Kostelec na Hané B

16,00 ženy SK Velká Bystřice - Paskov

So 29.10. 8,30 ml.žáci SK Velká Bystřice - Žeravice B

9,45 ml.žačky SK Velká Bystřice - Otrokovice

11,00 st.žáci SK Velká Bystřice - Šumperk

13,00 ml.dorost SK Velká Bystřice - Polanka

15,00 st.dorost SK Velká Bystřice - Polanka

17,00 muži A - 1.liga SK Velká Bystřice - Jičín B

So 12.11. 8,30 ml.žáci SK Velká Bystřice - Kostelec na Hané

9,45 ml.žačky SK Velká Bystřice - Zlín B

11,00 st.žáci SK Velká Bystřice - Litovel

Ne 13.11. 10,30 muži B SK Velká Bystřice B - Uničov A

So 19.11. 13,00 ml.dorost SK Velká Bystřice - Maloměřice

15,00 st.dorost SK Velká Bystřice - Maloměřice

17,00 muži A - 1.liga SK Velká Bystřice - Dvůr Králové

So 3.12. 13,00 ml.dorost SK Velká Bystřice - Olomouc

15,00 st.dorost SK Velká Bystřice - Olomouc

17,00 muži A - 1.liga SK Velká Bystřice - Košutka Plzeň

1

1

1

Nejlepší pravé křídlo  ME 19 v házené se jmenuje David Krahulec !!

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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Velká Bystřice –Letní olympiáda
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Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

Narození:Narození:
Jolana Rotterová 15. 6. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Alois Sedláček 25. 5. 2011
Olga Pospíšilová 14. 7. 2011
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zasedací místnosti v přízemí radnice 
poskytovat poradenství zástupci  firmy, 
která připravila  televizní pořad 
DLUHOVÁ PAST. 

      - chybí Vám ty správné informace v 
tu správnou chvíli?
      - nevíte, co dělat v situacích pro 
Vás neobvyklých a
        nových ?
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        reagovat ?
      - nevíte, jak na daňová přiznání ?
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INZERCE:
wMěsto Velká Bystřice nabízí k odprodeji zachovalé záchodové mísy z rekonstruovaných prostor základní školy za zůstatko-

vou cenu 50,- Kč za kus. Bližší informace na t. č. 728 625 492 - ing. Filip Štembírek.
wProdám menší stavební míchačku za 3.500,- Kč, zachovalou, funkční. Tel.: 511 138 013.
wHledám podnájem 1+1 n.1+kk v bytě či RD ve Velké Bystřici a okolí. Jsem pracující 31-letá VŠ. Tel.: 722 077 982.
wProdej budovy – bývalé stolařské dílny č. p. 74 v klidné části města. V ceně je i pozemek o rozloze 1047 m². Vhodné i na 

stavbu RD s možností využití materiálu ze stávající budovy. 
www.sreality.cz/detail/komercni/vyroba/velka-bystrice--/2090906204. Cena cca 1.900 000. Tel.: 603 846 631.

2.9. pátek RYCHLE A ZBĚSILE 5 Produkce: USA
18.00 hod. Akce v Riu. Vstupné Kč 50,-
130 minut                    Titulky. Přístupný od 12 let

9.9. pátek TRANSFORMERS 3 Produkce: USA
18.00 hod. Naše poslední útočiště. Akční sci-fi. Vstupné Kč 50,-
154 minut   Český dabing. Přístupný

16.9. pátek VIDITELNÝ SVĚT Produkce: ČR
19.30 hod. Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. Vstupné Kč 50,-
104 minut V hl. roli Ivan Trojan, Jana Hlaváčová. Přístupný od 12 let  

23.9. pátek PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI Produkce: USA
18.00 hod. Rodinná komedie. Vstupné Kč 50,-
95 minut  Český dabing. Přístupný

30.9. pátek INTIMNÍ PAST Produkce: USA
19.30 hod. Myslela si, že žije sama. Vstupné Kč 50,-
91 minut Drama. Thriller.             Titulky. Přístupný od 15 let

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

V říjnu uvidíte: AUTA 2, HARRY POTTER, MUŽI V NADĚJI, OBHÁJCE 3

Kuličkiáda

Velký Týnec - ZÁŘÍ

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

Ekologická likvidace vozidel, šrotování 
autovraků, vystavení dokladu o likvidaci 

vozidla, odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, e-mail: zochjiri@seznam.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.
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