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Transformace bystřické kultury
Když se řekne Lidový rok, divadelní 

soubor, Bystřické banjo, Hanácké 
Woodstock, galeriezet, celý cyklus 
Hanácký rok v Bystřici, asi už jen málo-
komu na střední Moravě se nevybaví 
Velká Bystřice. Tyto a mnoho dalších 
kulturních podniků se postupně stalo do 
určité míry definicí našeho městečka a 
tak především z těchto důvodů si kultu-
ra u nás zaslouží silnější postavení a 
silnější sepjetí se strukturou městského 
úřadu. Současně čím dál více pociťuje-
me nutnost výrazně posílit úsek infor-
mační politiky města, propagace a 
prezentace, cestovního ruchu – tedy na 
úroveň, jaká je na prahu 21. století 
běžná. A protože je v dnešní době doce-
la obvyklé, že tyto úseky práce bývají 
zabezpečeny jednou organizační jed-
notkou, ve vedení města převládl názor, 
že je to cesta i pro Velkou Bystřici. 
Proto jedním z klíčových témat tohoto 
volebního období je transformace stá-
vajícího Kulturního střediska do nové-
ho odboru městského úřadu. Po téměř 
roční přípravě, diskusích a konzultacích 
schválila Rada města k 1. 1. 2012 vznik 
odboru kultury a informací MěÚ, 
vypsala výběrové řízení na pozici jeho 
vedoucí(ho) a zastupitelstvo města 
současně schválilo zrušení příspěvkové 
organizace Kulturní středisko Velká 
Bystřice k 31. 12. 2011. Vedle výše 
uvedených důvodů pro organizační 
změnu je však také třeba zmínit, že 
v posledních letech došlo k postupné-
mu útlumu některých ekonomických 
motivů pro samostatnou existenci pří-
spěvkové organizace Kulturní středis-
ko. Již před více jak 4 lety ukončilo 
provozování Restaurace Nadační pro 
její nerentabilitu a restaurace byla 
následně pronajata. A v neposlední řadě 
se město stalo plátcem DPH, takže 
hospodářské činnosti, jako například 
provoz obecní internetové sítě, již 
nemusí účtovat jen příspěvková organi-
zace města, ale může přímo město 
samo. 

A jak že tedy má nový úsek, odbor 
městského úřadu, vypadat za rok, za 
dva? Na jedné straně budou dále rozví-
jeny všechny úspěšné kulturní formy, 
které nám dělají tolik parády - hovořím 
například o cyklu Hanácký rok v Bys-
třici, Bystřické banjo či ochotnické 
divadlo, některé nové aktivity bychom 
vám chtěli přinést v rámci rozšiřování 
žánrového spektra, to vše bude zajišťo-
váno z nových prostor Kulturního a 
informačního centra v západním křídle 
zámku a zde také vy občané i přespolní 
návštěvníci najdete stálý zdroj informa-
cí a nabídky pro volný čas. Dočkáte se 
zcela nových webových stránek města, 
chceme zmodernizovat Velkobystřické 
noviny, zkvalitnit e-mailový a SMSko-
vý informační servis, ale také o sobě 
dát vědět do světa - prezentovat turis-
tické, kulturní, sportovní a duchovní 
příležitosti pro návštěvu Bystřice a 
okolí. Cykloturista, který při svém 
putování zastaví v Bystřici, bude hledat 
informace o servisu, kde se dobře 
najíst, ubytovat, odpočinout a turistické 
atraktivity pro lokální výlety. A v tomto 
směru chceme i okolním obcím mikro-
regionu nabídnout součinnost a infor-
mační centrálu právě u nás. Protože 
naše vize Velké Bystřice příštích let je 
zdravé a dynamické městečko, mikro-
regionální centrum, které za spoluúčasti 
okolních obcí zajišťuje pro nás i pro 
sousedy kvalitnější a levnější služby 
jako školství, sociální zaopatření, pro-
pagaci a služby cestovního ruchu.

Že jste o podobných obecních služ-
bách už slyšeli nebo jste podobný 
model uspořádání někde sami vyzkou-
šeli? Ano, na západ od našich hranic je 
to obvyklé a my jsme přesvědčeni, že je 
to také způsob, jak i v těžkých dobách 
hospodářské krize pomoci přežít míst-
ním a regionálním živnostníkům a tím 
také i ufinancovat veřejné služby 
města. Protože ve vyspělém světě již 
dávno pochopili, že v dlouhodobém 
výhledu koruna utracená za kvalitní, 
pestrou kulturu a služby přinese 2 koru-
ny na tržbách živnostníků a další 2 
koruny na tržbách a daňových výno-
sech městu. I to je jeden z důvodů, proč 

s nastíněnou vizí transformace začít a 
proč k ní v blízké budoucnosti přizvat 
i partnery z neziskového (spolkového) 
i komerčního světa.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem pracovnicím Kulturního střediska  
v čele s Jarkou Možíšovou za jejich 
dosavadní práci. Lucka, Lenka i Alena 
budou dál pokračovat na stejných nebo 
obdobných pozicích nového odboru a 
Jarku, než si půjde užívat zaslouženého 
důchodového odpočinku, čeká velký 
úkol předat svoji práci svému následov-
níku(ci), kterého(ou) právě v těchto 
dnech vybíráme.     

Bystřické banjo potřinácté s Jerrym
A u bystřické kultury ještě pár slovy 

zůstanu. Letos na podzim se potřinácté 
rozezvučel sál našeho kulturáku tramp-
skými tóny a akordy a byly to chvíle 
výjimečné: to totiž otec zakladatel se 
rozhodl předat pověstné žezlo organi-
zování svébytného folk&country festi-
valu a tak tradičně příjemné chvíle 
dostaly letos navíc nádech nostalgie, 
bilancování a vděčnosti. Milý Jerry, do 
novodobé bystřické historie ses nesma-
zatelně zapsal vším svým veřejněpro-
spěšným počínáním - kromě těžko 
překonatelného pojetí kronikaření, 
které jsi dovedl k dokonalosti i svou 
video-nádstavbou, neúnavné práce pro 
Auto-velo-klub a cyklistickou rodinu  
kolem legendárního Bílého kamene je 
to právě Bystřické, tedy Tvoje banjo, 
které se stalo jedním z marketingových 
synonym našeho městečka. Poděkování 
města stočené do demižónku výborné 
slivovičky přijmi prosím jako výraz 
uznání za vše, co jsi pro trampskou 
komunitu vykonal! Snad mohu prozra-
dit, že jsi současně dal požehnání, aby 
Tví následovníci z bystřického MS 
bandu rozvinuli jarní Regi banjo do 
nové formy festiválku pod širým 
nebem, a tak se koncem příštího jara - 
26. května 2012 – sejdeme v ochoze 
našeho amfiteátru!

Svatý Martin už sedlá koně
Jedna z novinek loňského Hanác-

kého roku v Bystřici, obnova tradice 

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

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.

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.

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:
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svátku sv. Martina, se 
dočkala tak nečekaně 
silné odezvy návštěv-
níků, že se tato pří-
zeň stala i závazkem 
pokračovat a rozvi-
nout tento námět do 
let příštích. A tak po 
více jak 2 měsíční 
přestávce pokračuje 
Hanácký rok v Bys-
třici i letos Svato-

Informace z bystřické radnice

obecních kačen z náměstí nemá cate-
ring sv. Martina nic společného! 
Kulturní hody svatomartinského odpo-
ledne korunuje doprovodná akce - 
vernisáž fotografií z čistění řeky 
Bystřice spojená s koncertem písničká-
ře Jana Buriana. Myslím, že sobotu 12. 
listopadu je potřeba si výrazně zaškrt-
nout v kalendáři!

Dušičky

římskokatolická farnost, náboženská 
obec církve čs. husitské a město Velká 
Bystřice a při které jsme vzpomenuli 
nejen na bystřické spoluobčany a sou-
sedy z okolních obcí, kteří nás opustili 
v posledním roce. Vzpomínka na naše 
drahé, kteří nás předešli na věčný odpo-
činek, nemusí být nutně zahalena do 
smutku, ale naopak je dobrou příleži-
tostí pro upevnění všeho krásného, co 
jsme spolu prožili. A v ne-poslední řadě 
je nadějí, že pozemský smutek je jen 
dočasný. V zemích s křesťanskou tradi-
cí je zvykem při návštěvě hřbitova 
rozsvítit svíčku, pomodlit se za zemřelé 
a položit živé květiny, které symbolizu-
jí víru ve věčný život. 

S přáním pěkných podzimních dnů,
Ivoš Slavotínek

martinským odpolednem, konkrétně 
v sobotu 12. listopadu a prozradím, že 
se máte na co těšit: nové atrakce pod-
trhne sv. Martin na opravdovém bílém 
koni! V meníčku akce se dočkáte 
mladého vína, tradičních rohlíčků i 
husích pochoutek. Tedy nutno podot-
knout, že se záhadným mizením našich 

Symbolem těchto 
dnů se stává tradiční 
podzimní pieta spoje-
ná se vzpomínkou na 
naše drahé zesnulé. 

Během minulého víkendu jsme měli 
možnost navštívit již čtvrtou vzpomín-
kovou slavnost, kterou v sobotu 29. 
října na místním hřbitově uspořádaly 

Sběr biologického odpadu 

Svozový den bioodpadu:
Leden, únor, březen, prosinec je svoz vždy 1x měsíčně

Od 1. 4. 2011 do 30. 11. 2011 svoz 1x za 14 dní 
(následující den po svozu TKO, t.j. středa), výjimky 
budou včas zveřejněny.

Od 1. 4. 2012 do 30. 11. 2012  svoz 1x za 14 dní 
(následující den po svozu TKO t.j. středa), výjimky 
budou včas zveřejněny. 

Odvoz nádob na bio odpad do 31. 12. 2011:
9. 11. 2011, 23. 11. 2011, 7. 12. 2011.

Narození:Narození:

Ruben Leo Bader 19. 8. 2011
Matěj Smital 30. 8. 2011
Natalie Pörsöková 12. 9. 2011
Karolína Drešlová 22. 9. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Zdeněk Šubert 8. 10. 2011V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
listopad 2011

11.11.
Přáslavice – Den veteránů

12. 11. 
Velká Bystřice - Svatomartinské odpoledne

- Vernisáž výstavy fotografií řeky Bystřice
- Výstava svatomartinských výtvarných 

prací dětí Masarykovy ZŠ

13.-20. 11.
Velká Bystřice - Výstava amatérských malířů a fotografů

19. 11.
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy v galeriizet 

(Christine Habermann von Hoch 
– Kovové metamorfózy)
- Turnaj Mikroregionu v malé kopané

(sportovní hala Masarykovy ZŠ)
Doloplazy - Countrybál

22. 11.
Velká Bystřice - Malostranská zimní pohádka

24. 11. 
Velká Bystřice - Vánoční koledování s jarmarkem 

(škola)

26. 11. 
Mrsklesy - Vánoční tvořivá dílna

27. 11. 
Mrsklesy - Rozsvícení obecního stromu

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti 
linkou až 1024 kb – 100,- Kč/měsíc

Občan - 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 obrazů:

Petr Papica 

v informačním centru

výstavu amatérských fotografií

Řeka Bystřice“
(vernisáž výstavy 12. listopadu 2011 v 19 hodin)

Vždy v neděli od 14 do 18 hodin.

– Recyklované dny
(výstava potrvá do 13. listopadu 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.
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Vážení občané, 
opět bychom Vás rádi pozvali na

Výstavu amatérských fotografií 
řeky Bystřice,
jež bude zahájena 

12. listopadu 2011 v 19.00 h.

v GALERIIZET ve Velké Bystřici.
Tato každoroční akce, která si klade za cíl 
přitáhnout Vaši pozornost ke svému okolí 
a k místu, kde bydlíte, proběhne letos na závěr 
Svatomartinských slavností. Hlavním bodem 
dobrodružného programu bude

koncert a vyprávění Jana Buriana.
Tento hudebník, písničkář, cestovatel a publicista 
uvede celou vernisáž regulérním koncertem. 
Přestože se na vernisáži, jako nepříjemná novin-
ka, bude vybírat symbolické vstupné 80,- Kč, 
pevně věříme, že nás přijdete podpořit a nene-
cháte si ujít příležitost vidět tohoto nekonformní-
ho umělce naživo.

Výstavu budete mít možnost zhlédnout 
během celého listopadu. Těšíme se na Vás.

Václav Břeha

Pozvánka na vernisáž
Vážení milovníci umění, galeriezet vás srdečně 

zve na vernisáž výstavy kovových plastik:

Christine Habermann von Hoch
- Kovové metamorfózy

Vernisáž výstavy se uskuteční dne 
19. 11. 2011 v 16.00 hodin v prostorách 

galeriezet, Zámecké nám. 775, Velká Bystřice; 
Výstava potrvá do 22. ledna 2012.

 Galeriezet je otevřená vždy 
v 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

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 
od 16.00 do 18.00 hod. 

Vás zveme 
do přední budovy Masarykovy ZŠ ve Velké Bystřici na 

VÁNOČNÍ 

KOLEDOVÁNÍ 

S JARMARKEM. 
Připraven pro Vás bude: 

jarmark s drobnostmi na i pod stromeček, 
vánoční dobroty k jídlu i k pití, 
doprovodný program dětí ZŠ. 

Orel Velká Bystřice 

8. VÝSTAVA 

AMATÉRSKÝCH MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ

 v orlovně ve Velké Bystřici  13. - 20.11.2011 

VYSTAVUJÍ: P. Juráň, D. Elsnerová, M. Vojáček, 
P. Vojáček, L. Žaloudek, I. Foretová, 
J. Balcárek, J. Kroupa, M. Coufal, 
P. Langer, J. Malaska, E. Horáková, 
J. Baránek

Zahájení výstavy 13.11.2011 v 16.00 hod. 
krátkým koncertem Chrámového sboru V. Bystřice 

a dětského orchestru „Bystrovanský šraml“.

Srdečně zveme na toto „setkání umění“!

Výstava bude k zhlédnutí denně do neděle 20.11.2011

Po-Út-St-Pá-So: 14.00 – 17.00 hod., 
Čt 17.11. a Ne: 9.00  17.00 hod. 0 –

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

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.

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.

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:
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… z literatury faktu
Peters, Elizabeth – Ztracené oáza

o Ztracenou oázu s ukrytým pokladem mají zájem 
nejen archeologové

… pro děti
Arcadio Lobato – Největší poklad

čarodějka Tibere a její havran Emilio na cestě za 
bájným pokladem 

… z české literatury
Emil Hakl – Pravidla směšného chování

autobiografická kniha volně navazující na předchozí 
svazek Rodiče a děti

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na výpravnou pohádku

Malostranská zimní pohádka
úterý 22. listopadu 2011 v 9.30 h.
 kulturní dům Nadační V. Bystřice

Divadlo Matěje Kopeckého v Praze. 

   

Sněhuláci oživli a chovají se jako lidé. Nejdřív se hádají, ale 
potom se spojí při hledání pejskova ztraceného domova. Co se 
děje na podzim v přírodě a jak se mění počasí? A co se stane se 
sněhuláky, až v předjaří začne hřát sluníčko? To se dozvíte 
v příběhu ze staré Prahy od dvou vypravěčů hned, jak papírový 
drak odletí s první sněhovou vločkou. 

Vstupné 40,- Kč. 
Srdečně zvou pořadatelé.

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

Perlinka zachraňuje království
Odpovídalo 28 dětí a z 10 správných odpovědí 

jsme vylosovali Tadeáše Zemančíka
Otázky na listopad najdete jako obvykle v knihovně.

Ke kořenům s BROLNem
Letošní ročník regionálního putovního festivalu interpre-

tů lidové hudby se konečně dostává do Velké Bystřice. 
Přijíždí v silném obsazení: špičkový a profesionální 
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) 
vedený primášem Františkem Černým, Hanácký mužský 
sbor Rovina – čerstvý držitel titulu Laureát mezinárodního 
folklorního festivalu Strážnice, sóloví zpěváci a taneční 
páry souborů Klas z Kralic na Hané i velkobystřičtí Hanáci.

V sobotu 26. listopadu 2011 od 17 hodin rozezní sál 
Nadační písně z celé Moravy a jak už název festivalu vybí-
zí, „ke kořenům“ nás zavedou staré tance hanácké i z oblas-
ti Lipenského záhoří. To vše za neomylného doprovodu 
výtečných hudebníků BROLNu Českého rozhlasu Brno, 
kteří pořádáním společných koncertů s místními zpěváky, 
sbory i muzikami aktivně podporují regionální a lokální 
kulturu. Nahrávka letošního hudebního setkání „Ke koře-

nům“ se jistě stane dalším ceněným podkladem pro sestavo-
vání pořadů s hudebně-folklorní tematikou.
Ke kořenům – sobota 26. listopadu 2011 

– 17:00 – Sál Nadační, Velká Bystřice

Musím reagovat na dopis paní 
Mišustiny z Prahy. Já tu žiji 26 let a 
opravdu jsem raději, když je tu rockový 
festival, Lidový rok a víceúčelové 
sportoviště než kdyby tu byla lékárna 
otevřená nonstop! Většinou mám doma 
paralen, med a čaj a když jdu k lékaři, 
je lékárna v provozu. Nikdy jsem nemě-
la problém si po práci nakoupit a zajít si 
na poštu, i když jsem pracovala na 
směny. Za humny tu máme Makro 
otevřené až do 22 hodin, stánek a pro-
dejna pekařství má také delší otevírací 
dobu. Noviny a časopisy lze koupit i na 
poště, v trafice paní Menšíkové a 
v potravinách „U Hlaváčků“. Kromě 

toho jsme pouze 6 km od Olomouce a 
není žádný problém si tam zajet vla-
kem, autobusem, autem či na kole. To 
by také paní Mišustině mohlo časem 
vadit, že tu není městská doprava. 
Pokud ona, jako matka, dává přednost 
před hřištěm pro děti možnosti nakupo-
vání ve večerních hodinách a o víken-
du, pak je dobře, že bydlí v Praze (zřej-
mě na sídlišti). Já mám raději klid a 
pohodu našeho městečka a dmu se 
pýchou, co všechno se tu vybudovalo a 
jak radnice pečuje o své občany, aby se 
po práci měli kde odreagovat! Díky za 
to!

Paní Mišustině chci poradit, až bude-

te zaskočena náhlou nemocí dítěte, 
nebojte se a oslovte vaše sousedy, urči-
tě vám nějak pomohou. Lidé mají různé 
priority a podle toho si také většinou 
vybírají bydliště. Ať už je to horská 
vesnička, malé město nebo velkoměsto. 
Vždy záleží na člověku!
PS: My jsme vlakem, autobusem nebo 
autem za 8-15 min. v Olomouci u vla-
kového nádraží, kde je pošta, čtyři 
lékárny, dva supermarkety a X dalších 
obchodů. Kde jste za 8 - 15 min. vy od 
svého bytu na Praze 5? A kam si chodí 
hrát a bruslit vaše dítě?
Díky za odpověď!

Pavla Čeřovská

Reakce na dopis paní Mišustiny z Prahy

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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VYSAĎ STROM PRO MÍR
Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice se ve středu 21. září 

2011 zapojila do mezinárodního projektu ke Dni míru, který 
byl vyhlášen Organizací spojených národů. Děti a studenti na 
celém světě ve stejný den sázeli stromy. První z nich byly 
zasazeny v Oceánii a s postupem slunce během dne se zapo-
jovaly další školy v Austrálii, Asii, Africe, Evropě a nakonec 
v Severní a Jižní Americe. Tyto stromy byly vysázeny jako 
symboly míru, nenásilí a tolerance na celém světě.

Ve Velké Bystřici bylo zasazeno 5 stromů u železniční 
zastávky nedaleko nového mostu pro pěší přes řeku Bystřici. 
Žáci 8. A pod vedením paní učitelky Holoušové v úterý při-
pravili jámy a děti z 5. A s paní učitelkou Londovou ve stře-
du v 11 h. stromky zasadily. Tato akce proběhla v úzké spo-
lupráci s Městským úřadem, bez jehož pomoci by bylo velmi 
obtížné ji uskutečnit.

Na zahájení byli přítomni pan starosta Ing. Marek 
Pazdera, místostarosta Mgr. Ivo Slavotínek, ředitelka školy 
Mgr. Jarmila Štěpánová, zástupkyně Mgr. Gabriela Šišková, 
další představitelé města, učitelé a žáci. Po odborné stránce 
dětem velmi pomohl pracovník podniku Zahrada Olomouc 
Ing. Jiří Svoboda.

Po ukončení akce jsme zaslali organizátorům zprávu a 
fotografii, kterou nyní můžete najít mezi ostatními z celého 
světa na internetové adrese 

http://www.leaf-international.org/.
Hana Londová

Ve dnech 8. – 10. října byla jako 
každý rok ve Velké Bystřici Českým 
zahrádkářským svazem připravena tra-
diční Podzimní výstava výpěstků členů 
i nečlenů naší organizace. Byla umístě-
na opět ve spolkové místnosti v přízemí 
radnice, kde jsou pro tuto akci výborné 
podmínky.

Na výstavu přivezlo své exponáty 
celkem dvacet vystavovatelů, z nichž 
dvanáct bylo našich členů (ČZS) a osm 
dalších spoluobčanů tohoto města, kteří 
se prezentovali 235 velmi hezkými a 
zajímavými výpěstky. Pozornost 
návštěvníků budila zejména hruška 
v hruškovici odrostlá v láhvi (Petr Sou-
ček), nově vyšlechtěný kříženec jablka 
a hrušky (Miroslav Zedník) a aranžova-
ná kompozice zeleniny (Kristýna 
Hořínková), jejíž fotografie byla otiště-
na v regionálních novinách.

Pořadatelé i tento rok ocenili nejú-

Tradiční výstava ovoce a zeleniny

spěšnější vystavovatele (1. Jan Miku-
lík, 2. Jaroslav Koš, 3. Josef Roušal), 
kteří obdrželi dárkové balíčky.

Výstava se těšila zájmu spoluobča-
nů, kterých jen za víkend přišlo 146 a 
podpořili tak organizátory v jejich úsilí. 

V pondělí pak výstavou prošlo pět 
tříd mateřské školy a žáci 1. - 5. tříd 
Masarykovy základní školy.

Aranžování výstavy provádí každý 
rok naše členka paní Marie Šperková, 
které patří naše velké poděkování. Toto 

patří i vedení města a městskému úřadu, 
kteří nám vycházejí všestranně vstříc 
a poskytují zdarma výstavní prostory.

Z výstavy byl pořízen krátký video-
záznam a sada fotografií pro videokro-
niku města. Děkujeme všem vystavova-
telům za jejich zájem a snahu předvést 
co nejvíc ovoce a zeleniny i přesto, že 
počasí nám tento rok příliš nepřálo – a 
těšíme se na setkání příští rok.

Miroslav Zedník
předseda ČZS V. Bystřice

Zastávka ve Velké 
Bystřici nově

(výtah z článku)
Nedlouho po uzavření železniční 

zastávky ve Velké Bystřici roku 2009 ji 
začal ohlodávat zub, který je zcela 
neprávem připisován času. V případě, 
že by se nenašel žádný zájemce, byla 
by miniaturní stanice zbořena. Proto 
potěšil pohled na řemeslníky, kteří od 
března do září tohoto roku pracovali na 
její rekonstrukci. V pátek 16. září 2011, 
po třech dnech provozu, se mnozí 
z nich sešli, aby společně oslavili zdaři-
lé dílo. Z bývalé železniční zastávky 
vzniklo malé občerstvení o kapacitě asi 
20 míst, které je prvotně určeno okolo 
jedoucím cyklistům.

Za příznivého počasí je možno sedět 
venku na lavičkách, které pamatují 
stavbu zastávky v roce 1940. Pouze 
tady je dovoleno kouřit. Prostranství 
okolo „Občerstvení na zastávce“ je 
plůtkem důsledně odděleno od nástu-
piště i kolejí a v budoucnu se zde plá-
nuje dětský koutek. 

Souběžně s rekonstrukcí došlo sho-
dou okolností také k modernizaci 
nástupiště. Snahou stavebníka bylo 
zachovat ráz budovy a proto šel i proti 
duchu doby, rezignoval na obligátní 
zateplení a ponechal stavbě pohledové 
režné zdivo.

Z původního vnitřního zařízení se 
kromě nástěnky jízdního řádu bohužel 
nezachovalo téměř nic. Majitel proto 
hledá předměty spojené s historií želez-
nice a nádraží, aby jimi doplnil interiér.

Zastávka na hranici
(v provozu od roku 1940)

Na počátku konverze není vždy jen 
kalkul, ale i vztah k místu. Nový majitel 
objektu, pan Jaroslav Mádr, vzpomíná, 
jak jeho matka na zastávce prodávala 

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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jízdenky, jak ráno chodívala zatápět, 
aby se cestující jedoucí na šest do práce 
měli před mrazem kam schovat. 

Zastávka byla zbudována svépomocí 
z iniciativy místních občanů na začátku 
2. světové války za stavebního dozoru 
stavitele Kolbeho. Většina místních do-
jížděla za prací do Mariánského Údolí 
nebo Olomouce a nádraží bylo daleko. 

Zajímavostí je, že v Protektorátu 
byla zastávka pohraniční stanicí. Vlak 
zde končil a vracel se do Olomouce, 

zatímco jiný směřoval údolím Bystřice 
do Říše, tj. do Hluboček a dál. Povin-
ností zdejšího zaměstnance ještě dlouho 
po válce bylo spouštět ručně troje závo-
ry (u zámku, u zastávky a na dnešní 
cyklostezce k Burku). 

Projíždějící vlaky dotvářejí atmosfé-
ru místa i dnes, a přestože na stěně visí 
televizní obrazovka, zněla místností 
spontánní hudební produkce hostů.

Marek Bohuš

Více informací na
 http://www.hlubocky.eu/

zastavka-ve-velke-bystrici-nove/

Společná fotka po posledním zápase s týmem Talenti Slovenia před odjezdem do ČR.

Jak již jste byli v minulých číslech 
Velkobystřických novin informováni, 
našemu družstvu se v minulé sezóně 
podařilo vybojovat postup do I. ligy. To 
si vyžádalo mnohou řadu změn. A 
nejednalo se zrovna o změny malého 
rozsahu. Asi největší byla úprava vnitř-
ních prostor haly, zejména pak oprava 
hracího povrchu na hřišti Na Letné, 
který nesplňoval parametry stanovené 
pro I. Ligu. Dále do našeho mančaftu 
přibyli noví hráči z týmů zvučných 
jmen, jako jsou Zubří a Kopřivnice. 

Letošní letní příprava začala pro naše 
družstvo trochu netradičně a to soustře-
děním ve Slovinsku. Na začátku čer-
vence jsme se zúčastnili mezinárodního 
házenkářského turnaje EURO-FEST. 
Turnaj probíhal zároveň ve třech měs-
tech a to v Izole, Portoroži a Koperu. 
Celkem jsme odehráli 4 zápasy, z toho 2 
vítězství s družstvy Přerova a Talenti 
Slovenia a prohráli rovněž 2 zápasy 
s dalšími dvěma slovinskými týmy. 
Celkový dojem ze soustředění ve 
Slovinsku byl až na některá zranění 
velice pozitivní a doufáme, že to nebylo 
naposled, co jsme prezentovali naši 
házenou v cizině. 

Další fází přípravy bylo hráči tolik 
neoblíbené, ale nutné nabrání fyzičky 
na další sezónu. To obnášelo kolo, běh a 
atletickou přípravu. Po tomto měsíčním 
zápolení jsme se vydali na první turnaj 
do Droždína, kde jsme po výhrách 
v základní skupině nad Žeravicemi a 
Droždínem skončili na druhém místě, 
když jsme ve finále nestačili na loňské-
ho vítěze I. ligy TJ Šumperk a prohráli 
nejtěsnějším možným rozdílem 21:22. 

Další akcí, která nás čekala, byl již 
tradiční domácí J.M.I.T. CUP, kde jsme 
opět skončili na druhém místě, když 
jsme po výhrách nad družstvy Prostě-
jova 25:16 a Zlína 28:25 nestačili na 

Zbraně jsou nabité… 
aneb co se dělo před sezónou 2011/2012

suverénní extraligové hráče Přerova a 
podlehli 17:32. Nejlepším hráčem tur-
naje byl vyhlášen náš hráč Radek 
Balon. 

V polovině září jsme zavítali na 
turnaj do Prostějova, kde jsme bez za-
váhání obsadili 1. místo po výhrách nad 
družstvy Rožnova p. R. 27:21, domácí-
ho Prostějova 31:24 a rezervy Přerova 
25:13. Tento turnaj byl v rámci přípravy 
poslední a my jsme se začali připravo-
vat na 2. kolo českého poháru. Los nám 
přidělil jako soupeře družstvo DTJ 
Polanka nad Odrou. Toto utkání, které 
v normálním hracím čase skončilo 
remízou 28:28, jsme v prodloužení 
bohužel nezvládli podle svých představ 
a tak jsme si odvezli z Polanky n. O. 
porážku 31:33. 

Další novinkou, kterou jsme si my 
hráči zavedli, je profil na facebooku: 
SK VELKÁ BYSTŘICE – MUŽI, kde 
si můžete prohlédnout fotky ze Slo-
vinska, také zde můžete vyjádřit své 
názory k zápasům, ať už jsou jakékoliv. 
Zároveň slouží jako další informační 
kanál o připravovaných akcích, které se 
týkají našeho družstva mužů „A i B“. 
V době, kdy píši tento článek, vrcholí 
přípravy na první mistrovský zápas, 
který nás čeká na severozápadě Čech a 
to v Lounech. Doufáme, že nadcházejí-
cí sezóna nám přinese přinejmenším 
řadu velice cenných zkušeností a krás-
ných házenkářských zážitků.  

Článek končí, ale my teprve začíná-
me. Jde se do boje!!!

Jiří Strádal

Tělocvičná jednota SOKOL Velká 
Bystřice oslavila své 140. výročí zalo-
žení. Je to úctyhodné jubileum, které 
zcela jistě stojí za zmínku. 

Naše jednota je nejstarším sportov-
ním spolkem ve Velké Bystřici a dru-
hou nejstarší tělocvičnou jednotou na 

Olomoucku. V historii, která si vynutila 
tři přestávky v činnosti, se ve vedení 
naší jednoty vystřídalo velké množství 
obětavců, jejichž jména dnes jen ztěžka 
vyjmenujeme. Dnešní tělocvičnou 
jednotu ve Velké Bystřici tvoří 307 
členů. Z toho jsou více jak dvě třetiny 

ženy, což je velkou zajímavostí s ohle-
dem na skutečnost, že ne vždy v historii 
Sokola mohly být členy ženy. Členové 
mladší 18 let tvoří více jak polovinu 
členské základny. Historií naší jednoty, 
zaměřenou zejména na posledních 20 
let od obnovení činnosti Sokola po roce 

140. výročí založení Tělocvičné jednoty SOKOL Velká Bystřice

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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1989, se zabývá almanach, který jsme 
u příležitosti tohoto výročí vydali. 
Autorsky se na této publikaci podílelo 
velké množství členů, zejména však 
velké poděkování patří našemu dlouho-
letému členovi Mgr. Janu Bugnovi, 
který celou publikaci setřídil, shromáž-
dil obrazový materiál a vše uspořádal 
do konečného výsledku, který obdrželi 
všichni ti, kdo se zúčastnili našeho 
slavnostního odpoledne.

Celé oslavy proběhly v osmidenním 
maratonu akcí, které se uskutečnily 
u příležitosti našeho výročí. Víkend od 
23. do 25. září 2011 byl ve znamení 
výstavky, kterou opět instaloval Mgr. 
Jan Bugno. Výstavka seznámila ná-
vštěvníky s obdobím vzniku a další 
činností Sokola a naší jednoty zvlášť. 
Návštěvníci mohli zhlédnout bohatou 
obrazovou část výstavky, kde přispěli 
téměř všichni členové. K nahlédnutí 
byla i kronika naší jednoty. Výstavka 
byla slavnostně zahájena v pátek 23. 
září 2011, kdy proběhlo naší jednotou 
organizované představení známého 
režiséra a baviče Zdeňka Trošky.

Samotná oslava výročí proběhla 
v sobotu 24. září 2011. Ihned po zaháje-
ní zástupci jednoty položili kytku 
u památníku T. G. Masaryka před míst-
ní základní školou. Opět byl velký 
zájem o instalovanou výstavku, která 
byla obohacena o živý obraz na podiu 
sokolovny. Mnozí z našich členů doma 
našli staré cvičební úbory, kroje a dre-
sy. Nabídl se nám tak velmi zajímavý 
pohled na různobarevné kostýmní 
kreace, které kopírovaly jednotlivé 
etapy vývoje Sokola a pro jejichž pre-
zentaci se propůjčili někteří členové 
naší jednoty. Další části krojů byly 
součástí instalované výstavky. Malou 
zajímavostí byla i zapůjčená vyšívaná 
halenka, která pochází asi z roku 1922 a 
cvičilo se v ní na veřejném vystoupení 
v tomtéž roce v Trenčíně. Neméně 
zajímavá byla i návštěva bratra Dostála 
z Olomouce, který přijel v historickém 
kroji z roku 1914.

Jak to na takových oslavách bývá, 
předávají se i významná ocenění. Na 
návrh naší tělocvičné jednoty byly 
uděleny bronzové medaile České obce 
sokolské sestře Boženě Barvířové a 
bratru Juraji Velkému za jejich dlouho-
letou a oddanou práci pro Sokol. Naší 
jednotě bylo předáno Čestné uznání za 
výbornou práci pro sokolské hnutí a 
našemu dlouholetému členovi br. Janu 
Bugnovi bylo předáno župní poděková-
ní za dlouholetou práci v oblasti sportu, 
tělovýchovy a celoživotní věrnost 
sokolské jednotě. Bratr Jan Bugno již 
v minulosti obdržel bronzovou medaili 
České obce sokolské. Na návrh naší 
tělocvičné jednoty je v současné době 
přijat návrh na udělení stříbrné medaile 
České obce sokolské – takové vyzna-

menání se však předává na vyšší úrovni 
a proto si jej bratr Bugno pojede převzít 
do Prahy na ústředí České obce sokol-
ské, které sídlí v Tyršově domě. 

Samotné sobotní setkání však nebylo 
jen slavnostní schůzí. Bylo to přede-
vším setkáním všech členů, přátel, 
bývalých členů a sympatizujících. 
Setkání se za město Velká Bystřice 
zúčastnil místostarosta města Mgr. Ivo 
Slavotínek, který je zároveň i členem 
Rady organizace Orel ve Velké Bystři-
ci. Ve své zdravici vyzvedl velký přínos 
Sokola pro město. Slavnostní setkání 
navštívili i zástupci Župy Olomoucké – 
Smrčkovy – župní vzdělavatel br. 
Vilém Klega a župní tajemník bratr 
Luboš Toušek. Kromě morálních oce-
nění předali také naší jednotě pamětní 
stuhu na historický prapor. 

Součástí slavnostního setkání nejsou 
ale jen zdravice a oficiality. Mnoho 
hostů, kteří si pamatují starou sokolov-
nu, mělo možnost prohlédnout zrekon-
struované části objektu včetně zahrady. 
A povídalo se a vzpomínalo… Co pro 
nás Sokol znamenal a znamená, jaké 
vzpomínky máme na Sokol ve Velké 
Bystřici, co nám práce v Sokole přines-
la… Mnohá setkání mne moc potěšila a 
myslím, že toto slavnostní odpoledne 
zůstane dlouho v nás. Jediným postes-
kem však může být, že zatímco k nám 
přijeli návštěvníci z Olomouce a okolí, 
členů z Velké Bystřice přišlo poskrov-
nu. Slavnostní část oslav našeho výročí 
jsme ukončili v neděli, kdy bylo možné 
ještě prohlédnout výstavku, než byla po 
návštěvním odpoledni ukončena. 

Oslavy však ještě dále pokračovaly. 
Ve středu 28. září 2011 proběhl již 
tradiční Sokolský závod zdatnosti. Po 
loňském roce, kdy jsme jej pro nepřízeň 
počasí museli zrušit, byl závod mimo-
řádně vydařený. Zúčastnilo se ho přes 
70 účastníků všech věkových kategorií 
a to nejen z Velké Bystřice. Akce pro-
běhla v areálu hřiště Na Letné a v pří-
rodním prostoru „na Skalce“. Poděko-
vání patří všem, kdo se jej zúčastnili a 
zvlášť těm, kdo svou pomocí napomoh-
li organizaci na místě. 

Koloběh oslav našeho výročí jsme 
zakončili v sobotu 1. října 2011, kdy 
naše jednota zorganizovala autobusový 
zájezd do Bratislavy a okolí – Sloven-
sko jako naši bývalou partnerskou část 
republiky jsme zvolili u příležitosti 
oslav záměrně. Již tradičně první říjno-
vou sobotu usedáme do autobusu a 
vydáváme se za cíly, které vybíráme 
s ohledem na skutečnost, kam obvykle 
naše cestovní kanceláře nejezdí a tako-
vým místem Bratislava bezesporu je. 
Při organizaci těchto zájezdů pravidel-
ně spolupracujeme s cestovní kanceláří 
AG Z – TRAVEL ze slovenské Šaľi, 
jejíž majitelka pí. Gabriela Alföldiová 
se jako průvodce našich zájezdů ujímá 

osobně. V Bratislavě jsme se nejdříve 
vypravili na Bratislavský hrad a poté do 
historického centra města – centra sice 
malého, ale příjemně zrekonstruované-
ho a v podzimním sluníčku vlídného a 
pohostinného. Z Bratislavy jsme se 
vydali na ne příliš známý hrad Červený 
Kámen. Zde se návštěvníci mohli 
seznámit se šlechtickým rodem Pálfy-
ovců a se životem ve středověkých 
Uhrách. Tento romantický hrad obklo-
pují nádherné zahrady a park, který 
využívají mnozí slovenští vášniví hráči 
hry pétange. 

Z Červeného Kamene je to jen malý 
skok do vinařského městečka Modrá. 
Toto městečko není známé jen svojí 
produkcí Malokarpatského vína. Ná-
městí vévodí majestátní socha známého 
buditele a zakladatele moderního slo-
venského jazyka Ludovíta Štúra, který 
v tomto městě působil a na zdejším 
hřbitově je také pohřbený. Ve dvou 
skupinách jsme se vystřídali u malé 
ochutnávky místních vín ve vinotéce 
U Ludvíka. Příjemně znavení a nabití 
zážitky jsme se vrátili domů a můžeme 
se těšit na připravované akce v příštím 
roce. Při našich zájezdech pravidelně 
využíváme služeb autobusové dopravy 
JS BUSY pana Studeného z Velké 
Bystřice.

Na závěr je nutno připomenout, že 
při našich oslavách nás finančně pod-
pořilo město Velká Bystřice, které 
pravidelně přispívá na činnost a provoz 
sokolovny naší tělocvičné jednoty. Dále 
nás finančně podpořil Vzdělavatelský 
sbor České obce sokolské v Praze, bez 
jehož pomoci by se nám jen těžko poda-
řilo vydat publikaci k našemu výročí.

Tělocvičná jednota SOKOL Velká 
Bystřice šťastně přestála oslavy 140. 
výročí od založení. Naše jednota je již 
několik let po obnovení činnosti pova-
žována za jeden ze základních kamenů 
společenského života ve Velké Bystřici. 
Díky neúnavné činnosti členů výboru je 
opakovaně velice kladně hodnocena 
nadřízenými orgány. Nejen tato jedno-
ta, ale celá sokolská obec se potýká 
s nutností, kdy je potřeba do práce a 
činnosti přibírat i mladé členy. Ve vel-
kém množství jednot jsou Výbory 
řízeny staršími členy, kteří i přes velkou 
obětavost přestávají stačit se silami. 
I jednota ve Velké Bystřici byla nucena 
v posledních letech omladit složení 
výboru, kde se vedení ujalo mladé a 
ambiciózní jádro členů, kteří přinášejí 
nové myšlenky. I přes snahu zachovat 
sokolské myšlenky a ideály je však 
nutné zavádět nové principy fungování 
organizace – tak, aby Sokol i nadále 
mohl plnit své poslání a to nejen 
v jednotlivých městech, ale i v celé 
republice. 

Tomáš Hroščaník
starosta T. J. SOKOL Velká Bystřice

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

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.

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.

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:
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Házenkáři SK Velká 
Bystřice v plné přípravě 

ve Šternberku.
  Po několika tréninkových jednotkách 
se naši házenkáři přesunuli nesoustře-
dění do nedalekého Šternberka. Letos 
tam odjelo deset mladších dorostenců, 
osm starších dorostenců a sedm mužů. 
Ti, co z rozličných důvodů s námi jet 
nemohli, pokračovali v přípravě doma. 
Tak jako loni jsme nalezli azyl v místní 
sokolovně a fyzickou a házenkářskou 
průpravu jsme prováděli na venkovním 
hřišti II. ZŠ a hojně byl využit nádher-
ný park a nedaleký les.

Tentokrát s námi byl specialista na 
fyzickou přípravu David Uhlíř, který se 
již v minulosti podílel na přípravě jak 
u družstva dorostů, tak i mužů. Povedlo 
se nám zařídit i nádherné počasí a tak 
se kluci mohli ve svém volném čase 
hojně věnovat dovádění na koupališti, 
kde jsme se mimochodem stravovali, a 
personálu Restaurace na koupališti pod 
vedením pana Kaplana, který je coby 
kuchař mistr nad mistry, patří náš dík.
Jako zpestření soustředění byla návště-
va u mého kamaráda, světoznámého 
malíře a cestovatele Libora Vojkůvky, 
který klukům uspořádal krásnou besedu 
o cestování a o životě, do kterého jim 
dal pár užitečných rad. Obdarovali jsme 
jej naším tričkem a na oplátku věnoval 

klukům a samozřejmě i trenérce Míše 
Fabíkové kalendáře s věnováním.  

Závěr soustředění jsme strávili v pří-
jemném prostředí místního lomu při 
opékání špekáčků a za přispění i dvou 
členů týmu mužů Ondry Dostála s Jir-
kou Strádalem, kteří nás přijeli navští-
vit, při hře na kytaru a někdy i pokusy 
o zpěv.

Poděkování závěrem patří také panu 

vlakem jsme si zajeli do Častolovic, 
kde se nachází nádherný renesanční 
zámek s překrásným parkem a zvěřin-
cem. Sluníčko nám také přálo při kou-
pání v bazénu, ale i při sportovních 
hrách. Tradičně děti (ty malé za pomoci 
dospělých) soupeřily v porovnávání 
svých vědomostí při kvízech, testech 
a křížovkách. Nezapomněli jsme na 
bodování čistoty a pořádku v chatkách, 
na večerní stezku odvahy, na táborák 
s opékáním špekáčků a všechny další 
činnosti, spjaté s táborovým životem.

Lendymu za vzornou péči při přepravě 
našich borců.

Nezbývá než doufat, že nová sezóna 
bude díky kvalitní přípravě úspěšná a 
že diváci budou předváděnou hrou 
našich borců spokojeni.

Již první vlaštovka se objevila sluš-
ným umístěním na druhém místě na 
silně obsazeném turnaji v Droždíně. 

Jarda Loun, SK Velká Bystřice

Letošní rok je pro naši bystřickou 
jednotu významný tím, že v říjnu uply-
nulo již 140 let od jejího založení. Jsme 
druhá nejstarší jednota v olomoucké 
župě - samozřejmě, že první vznikla 
v Olomouci a to r. 1869.

Veškeré letošní akce většího rázu 
jsou tedy organizovány u příležitosti 
oslav tohoto výročí. Již loni nás na-
padlo uspořádat několikadenní setkání 
členů T. J. Sokol Velká Bystřice, které 
by zahrnovalo jak sportovní, tak i kul-
turní akce. Jako velice vhodné místo 
pobytu se ukázalo rekreační zařízení 
Železničář v Potštejně, které je zasaze-
no v malebném prostředí podhůří 
Orlických hor a disponuje potřebným 
sportovním vybavením. A jelikož jsme 
chtěli využít i zdejší bazén, volba ter-
mínu padla na 16. - 19. 6. 2011.

Ovšem zrovna čtvrtek 16. 6. se neu-
kázal jako nejvhodnější, protože vypu-
kla celorepubliková stávka a zastavily 
se veškeré vlaky. Tím pádem jsme 
museli vyvinout maximální úsilí na 
zajištění náhradní dopravy autobusem 
a trochu pozměnit vlastní program. 

Po hektickém začátku si ale všech 
téměř 50 účastníků od batolecího do 
středního věku pobyt náramně užilo. 
Navštívili jsme zříceninu hradu 
Potštejn, tyčící se přímo nad táborem, 

SOKOLSKÝ POBYT V LETNÍM TÁBOŘE V POTŠTEJNĚ
Poslední večer probíhalo vyhodno-

cení všech soutěží - každý se stal vítě-
zem, alespoň v jednom závodě nebo 
soutěži zabodoval, tudíž všichni obdr-
želi diplomy, medaile, dárečky a milé 
drobnosti. 

Všichni jsme se nakonec shodli, že 
se nám vůbec, ale vůbec nechce jet 
domů. Určitě k tomu přispěly i paní 
kuchařky, které se s velikou péčí věno-
valy našim žaludkům.

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

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.
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Sv. Kopeček

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

(miniházená)
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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

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.

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.

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:
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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

DĚTSKÝ A DÁMSKÝ E-SHOP

tel.: 773 67 20 67

 
SE ZNAČKOVÝM SECONDHANDOVÝM 

A OUTLETOVÝM OBLEČENÍM

WWW.DETSKAPASAZ.CZ

Osobní odběr ve Velké Bystřici

ZNAČKY – ANGLIE A ITÁLIE
NEXT, GEORGE, CHEROKEE, BHS, 

LADYBIRD, H&M, TU, DISNEY, 
GIRL2GIRL, M&Co. KIDS, NEW LOOK, 

PRÉNETAL, ADIDAS, NIKE A JINÉ

4.11. pátek BROUČKOVA RODINA II. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,-

4.11. pátek SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL Produkce: ČR
17.30 hod. „Máš-li mamku čarodějku, Vstupné Kč 50,-
19.30 hod.  dávej si pozor,s čím si hraješ“. Přístupný
90 minut

11.11. pátek KUNG FU PANDA 2 Produkce: USA
18.00 hod. Dvojnásobně pandanistické. Vstupné Kč 50,-
91 minut Český dabing. Přístupný

18.11. pátek BASTARDI 2 Produkce: ČR
18.00 hod. Druhý díl začíná po smrti největšího Vstupné Kč 50,-
95 minut bastarda Dostála. Přístupný od 12 let

25.11. pátek ŠMOULOVÉ Produkce: USA
18.00 hod. Nejšmoulovatější dobrodružství Vstupné Kč 50,-
102 minut všech dob. Český dabing. Přístupný 

30.11. středa MUŽI V NADĚJI Produkce: ČR
19.30 hod. Může být nevěra základem šťastného Vstupné Kč 50,-
115 minut manželství? Skvěle obsazená česká Přístupný od 12 let

komedie. B. Polívka, J. Macháček, S. Stašová.

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 prosinci uvidíte: Johny English, Moje milovaná učitelka...

Kuličkiáda

Velký Týnec - LISTOPAD

INZERCE:
wProdám starší dámské kolo za 500,- Kč. Tel.: 604 935 455
wNabízíme velmi zachovalý gauč rozkládací, bez úložného 

prstoru - světlý jilm. Potah matrací a opěradla látkový - 
tmavě zelený. Cena symbolická. Kontakt:585 351 515 
nebo721 255 841.

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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Jak krtek uzdravil myšku 
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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

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.

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.

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:



Strana  10 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 1/2011Strana  10 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 11/2011

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 11. číslo vychází 27. 10. 2011. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

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

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.

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.

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:


