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Vážení spoluobčané,

od 1. ledna 2007 vstoupil do platnosti 
nový Stavební zákon, který nařizuje 
obcím zpracovat v termínu do konce 
roku 2015 nový Územní plán (ÚP). 
Město Velká Bystřice stávající ÚP 
pořídilo v roce 1998 a jen do roku 2005 
bylo projednáno a provedeno pět změn 
ÚP. Již při schvalování stávajícího ÚP 
se uvažovalo s časovým horizontem 
platnosti ÚP do roku 2010. Nyní tedy 
nastalo období přípravy nového Územ-
ního plánu. 

Co je to vlastně ten Územní plán? Je 
to závazný dokument, který určuje 
urbanistickou koncepci využití ploch 
a jejich uspořádání, vymezuje zastavi-
telné území, určuje zásady uspořádání 
dopravního, technického a občanského 
vybavení, určuje limity využití území. 
Prostě je to strategický dokument obsa-
hující závazná pravidla, která omezují, 
vylučují, popřípadě podmiňují umisťo-
vání staveb, využití území, a stanovují-
cí zásady pro jejich uspořádání. A my 
teď stojíme na úplném začátku tvorby 
nového Územního plánu. Nyní pro-
bíhají doplňující průzkumové práce, 
zajišťované projektantem firmou 
ALFAPPROJEKT OLOMOUC a.s. Na 
závěr této etapy prací bude zpracován 
návrh Zadání územního plánu Velká 
Bystřice. Zadání bude obsahovat 
požadavky města a může zahrnovat 
i požadavky vyplývající z rozvojových 
tendencí a záměrů jak občanů, tak 
i podnikatelských subjektů. Obracíme 
se tedy na Vás, jako na naše občany 
a podnikatele, abyste nám v termínu do 
31. prosince 2011 sdělili své případné 
zásadní rozvojové záměry mající vliv 
na využití území z hlediska územního 
plánování (zábory nových ploch, pří-
padně nároky na technickou a dopravní 
infrastrukturu apod.). Proces pořízení 
nového Územního plánu zahrnuje něko-
lik etap, které jsou předkládány k veřej-
nému projednání a podléhají schvalo-
vání městským zastupitelstvem. Pokud 

půjde vše bez problémů a komplikací, 
očekáváme definitivní schválení nové-
ho Územního plánu někdy v polovině 
roku 2013.

S končícím podzimem finišujeme 
také s letošními investičními akcemi. 
V současné době dokončujeme akci 
Stavební úprava chodníku a zastávky 
v ul. ČSA. I díky častým stížnostem 
a připomínkám občanů na špatný stav 
autobusových zastávek jsme se ještě do 
zimy rozhodli upravit nástupní prostor 
dvou zastávek ve směru na Hlubočky 
(v ul. ČSA a ul. 8. května). Před začína-
jící zimou bychom také chtěli provést 
ještě některé drobné opravy výtluků na 
krizových místech na místních komuni-
kacích a pro letošní rok už lopaty 
a krompáče pomalu odložíme. Když se 
ovšem ohlédnu, co všechno se nám 
povedlo v letošním roce realizovat 
(Centrem Velké Bystřice čistou nohou, 
Zateplení Zámecké mateřské školky, 
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ, 
víceúčelové sportoviště Na Letné, atd.), 
a že na všechny tyto akce se nám poda-
řilo zajistit spolufinancování z dotací, 
tak to v době ekonomické krize pova-
žuji za obrovský úspěch. Uvidíme 
ovšem, co nám přinesou další roky ...

Blížící se konec roku je pro nás také 
obdobím přípravy rozpočtu města na 
rok 2012. Skutečností je to, že díky 
pokračující ekonomické krizi je velmi 
obtížné předpokládat daňové příjmy 
v roce 2012. V současné době porovná-
váme daňové příjmy z posledních dvou 
let a sestavujeme spíše opatrný předpo-
klad daňových příjmů. Prioritou roz-
počtu na rok 2012 je zachování zdravé-
ho, finančně prosperujícího ducha 
městečka. Máme podáno několik 
žádostí o dotace (zateplení a změna 
vytápění hasičské zbrojnice, bezdráto-
vý rozhlas, úprava a údržba zeleně na 
hřbitově, retenční úprava v ul. Hliník 
a jiné), ale v současné době zatím neví-
me, zda dotace obdržíme. Budeme 
proto rozpočtovat naši případnou spo-
luúčast na dofinancování těchto akcí. 
Dále musíme v rozpočtu na rok 2012 

pokrýt běžné výdaje na provoz (osvět-
lení, údržba zeleně, likvidace odpadu, 
provoz kanalizace a ČOV atd.). 
Podstatnou část rozpočtu bude tvořit 
dotace našim příspěvkovým organiza-
cím na pokrytí provozu. I přes omezené 
možnosti ve financování investic 
bychom chtěli část finančních prostřed-
ků věnovat na další rekonstrukce 
vybraných místních komunikací a 
chodníků, které jsou v havarijním sta-
vu. V roce 2012 bude také pokračovat 
akce Regenerace veřejné zeleně, 
I. etapa, kterou v tomto roce dokončíme 
a na niž jsme obdrželi 90% dotací 
z Operačního programu životní prostře-
dí. Každým rokem věnujeme také 
významnou částku na přípravu nových 
projektů a myslím, že tomu tak bude 
i v návrhu rozpočtu na rok 2012. 
Finální podobu rozpočtu bude zastupi-
telstvo města projednávat na svém 
zasedání 21. 12. 2011.  

Závěr úvodníku už skoro tradičně 
věnuji pochvale bystřických spolků. 
Myslím, že listopad se ve Velké 
Bystřici opravdu vydařil. Svato-
martinské slavnosti v provedení MS 
bandu a Masarykovy ZŠ ve spolupráci 
se školní jídelnou, kulturním středis-
kem a technickými službami toho byly 
zářným příkladem. Akce pro stovky 
lidí, která by měla kdekoli jinde statisí-
cový rozpočet, nás nestála ani 15 tis. 
Kč. A přesto jsme tu měli obrovský 
lampiónový průvod a naše amatérské 
divadlo a kouzelná ohňová show poba-
vily zaplněný amfiteátr. V říjnu a listo-
padu bylo ovšem takové množství 
dalších akcí, že kdybych měl všechny 
vyjmenovat a pochválit, bude mít úvod-
ník snad dvě stránky. Ale přesto si 
dovolím ještě ocenit naše místní spor-
tovce. Velmi mě těší úspěšné výsledky 
našich fotbalistů, kteří prohánějí čelo 
tabulky v 1.B třídě a nadchli mě také 
tím, jakou pomáhali vytvořit výbornou 
atmosféru na zápasech prvoligových 
házenkářů. Věřím, že dobrá spolupráce 
neskončí jen u vzájemného fandění

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.

 

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.

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.

Pár lekcí tance před plesovou
sezónou nikomu neuškodí

aneb

TANEC 
PRO RADOST

rezervujte si prosincové a lednové 
sobotní večery (kromě štedrého 

a silvestrovského) a přijďte do bys-
třické orlovny v 19.30. Zopakujeme 

latinsko-americké 
i standartní tance, salsu a třeba 

i rock ´n roll. 
První setkání proběhne 10. 12. 2011
(příspěvek 40 Kč za lekci, studenti, 

senioři a členové Orla 20 Kč)
Těší se na vás Anička a Ondřej

tel. 734 601 318
anna.juranova@gmail.com)
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Změny v občanských průkazech od 1. 1. 2012

Svozový kalendář na leden 2012
Tuhý komunální odpad 

úterý  3. 1. 2012; úterý 17. 1. 2012; úterý 31. 1. 2012
Odvoz bio odpadu: středa 4. 1. 2012

1. matriční úřad (matriční úřad Velká Bystřice) nebude nabí-
rat žádosti občanů o vydání občanského průkazu, nebude 
vydávat vyhotovené občanské průkazy občanům.
2. občané budou moci o vydání občanského průkazu se 
strojově čitelnými údaji požádat u kteréhokoliv úřadu obce 
s rozšířenou působností na území celé ČR. (Velké Bystřici je 
nejblíže Magistrát města Olomouce, Vejdovského ul. - vedle 
Katastrálního úřadu).
3. převzít vyhotovený občanský průkaz  se strojově čitelný-
mi údaji budou moci občané u toho úřadu obce s rozšířenou 
působností, který si uvedou ve své žádosti.
4. o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů 
(„BLESK“) budou moci občané žádat v zákonem stanove-
ných situacích u úřadu obce s rozšířenou působností dle 
místa svého trvalého pobytu; u OP BLESK s dobou platnosti 
1 měsíc tak mohou učinit za podmínky, že současně požádají 
i o vydání OP se strojově čitelnými údaji; OP si rovněž občan 
převezme u tohoto úřadu.
5. na žádost občana bude možné vydat OP se strojově čitel-
nými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (správní 
poplatek 500,00 Kč).
6. na žádost občana nebo zákonného zástupce bude možné 
vydal OP se strojově čitelnými údaji:
wobčanovi mladšímu 15 let (správní poplatek 50,00 Kč)
wobčanovi, který nemá na území ČR trvalý pobyt (správní 

poplatek 100,00 Kč)
wOP bez strojově čitelných údajů občanovi po nabytí stát-

ního občanství udělením (správní poplatek 100,00 Kč)
7. doklad o státním občanství ČR budou občané k prvnímu 
OP předkládat pouze v zákonem stanovených případech:
wv případě pochybností o státním občanství
wpo ukončení pobytu v cizině
wpo nabytí státního občanství udělením
wv případě, že občan nemá trvalý pobyt v ČR

8. k žádosti o OP se strojově čitelnými údaji se pořizuje 
digitální fotografie:
wpořizuje úřad obce s rozšířenou působností při podání 

žádosti nebo 
wpořizuje fotograf, který ji zašle do datové schránky MV 

ČR ( ten ji předá úřadu) 
V důsledku těchto změn budou místně příslušné úřady 

obcí s rozšířenou působností (Magistrát města Olomouce) 
žádosti občanů o vydání OP přijímat nejpozději do 14. 12. 
2011 (včetně).

V době od 15. 12. 2011 do 30. 12. 2011 lze vydat OP typu 
„BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.

Předání OP občanům, vyhotovených dle předpisů plat-
ných do konce roku 2011, provede matriční úřad (Velká By-
střice) nejpozději dne 31. 12. 2011. OP vyhotovené po tomto 
datu předá občanovi úřad obce s rozšířenou působností. 

Vydávání PASŮ 
V této souvislosti dojde i k omezení provozu na úseku 

cestovních dokladů a to tak, že o vydání e-pasu lez požádat 
nejpozději:
wdo 16. 12. 2011 –pokud je žádost podána v zahraničí na 

zastupitelském úřadu
wdo 19. 12. 2011 – pokud je žádost podána na obecním 

úřadě s rozšířenou působností.
V době od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011 nebudou e-pasy ani 
předávány. 

Zpracováno dle pokynů KÚOK Olomouc. 

lV souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů prosíme rodiče naro-
zených dětí, aby písemně nebo ústně na Městském úřadě 
Velká Bystřice vyjádřili svůj souhlas se zpracováním osob-
ních údajů dětí. Tyto údaje nám slouží zejména jako podklad 
pro Společenskou rubriku Velkobystřických novin a také pro 
obřad Vítání dětí, který se ve Velké Bystřici pravidelně koná 
již několik desítek let.
Žaneta Čadová, Městský úřad Velká Bystřice, Správní odbor
Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
tel/fax: 585 351 370/371   web: velkabystrice.cz
lSběrové místo u technických služeb na velkoobjmový 
odpad, plasty, elektro, bude naposledy v letošním roce 
otevřeno v sobotu 10.prosince 2011 od 09.00 hod do 12.00 
hod. V tomto termínu mohou občané na stejné místo odložit 
pytle s vyhrabaným listím.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
prosinec 2011

3. 12.
Velká Bystřice - Zábava (Trifid) - házenkáři 

- Mikulášský turnaj Orla ve stolním tenise
- Předvánoční sokolská akademie

Bukovany - Rozsvícení vánočního stromu
Daskabát - Rozsvícení vánočního stromu
Doloplazy - Rozžínání vánočního stromu
Mrsklesy - Možná přijde i Mikuláš

4. 12.
Přáslavice - Mikulášská besídka

  5. 12. 
Velká Bystřice - Mikuláš a Rozsvícení vánočního stromu

  7. 12. 
Libavá - Rozsvícení vánočního stromu 

a mikulášská nadílka
  9. 12.

Tršice - Rozsvícení vánočního stromu
11. 12. 

Velká Bystřice -Adventní koncert v kostele
15. 12. 

Přáslavice - Vánoční zpívání u stromečku
16.-17.12.

Přáslavice - Vánoční výstava
20. 12.

Velká Bystřice - Zpívání u vánočního stromu
24. 12.

Velká Bystřice - Česká mše vánoční
26. 12.

Velká Bystřice - Štěpánské koledování
31. 12.

Velká Bystřice - Varhanní koncert v kostele (Petr Planý)
Mrsklesy - Silvestrovské posezení
Přáslavice - Ohňostroj

- Silvestrovské setkání ve Vrtově
Velký Újezd - Silvestr u Kamenné boudy

Informace z bystřické radnice

INFORMACE  

o konání veřejného zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, které se 
koná ve středu 21.12.2011 v 18,00 hod. v prostorách Hotelu Zámek. 

Na programu: schválení rozpočtu na rok 2012; schválení poplatků 
na rok 2012; majetkové záležitosti; schválení podání
žádosti do  Programu  terénní sociální práce pro rok 2012; 

různé. 

Širokou veřejnost zve starosta města Ing. 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.
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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.

Pár lekcí tance před plesovou
sezónou nikomu neuškodí

aneb

TANEC 
PRO RADOST

rezervujte si prosincové a lednové 
sobotní večery (kromě štedrého 

a silvestrovského) a přijďte do bys-
třické orlovny v 19.30. Zopakujeme 

latinsko-americké 
i standartní tance, salsu a třeba 

i rock ´n roll. 
První setkání proběhne 10. 12. 2011
(příspěvek 40 Kč za lekci, studenti, 

senioři a členové Orla 20 Kč)
Těší se na vás Anička a Ondřej

tel. 734 601 318
anna.juranova@gmail.com)
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wMini - 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
Optika - 

Ceny včetně DPH. 

w

w Připojení domácnosti k síti linkou až 16384 kb – 300,- Kč/měsíc
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:

OREL VELKÁ BYSTŘICE VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO

ZVE MALÉ I VELKÉ 
na reprízu

ČERTOVSKÉ POHÁDKY
4. prosince 2011 V 16.00 hodin
V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI

NA KONCI PŘEDSTAVENÍ
MALÉ PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Narození:Narození:

Tomáš Kurek 27. 9. 2011
Kristýna Konečná 16. 10. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Rodolf Kubica 28. 9. 2011
Věra Bugnová 18. 10. 2011
Vladimír Polách 4. 11. 2011
Ferdinand Halinár 12. 11. 2011

V
V
V
V

Včera z nebe padala hvězda a mě napadlo:
Co takhle hvězdnou výzdobu v našem kostele?

Máš-li chuť a nápad, vyrob, namaluj, 
vymodeluj, vystřihni, vyřež… atd. 

hvězdičku, hvězdu nebo kometu z jakéhokoli materiálu 
(papíru, dřeva, skla, slámy, textilu,  pečiva… fantazii se 
meze nekladou) a přines je do Husova sboru nebo předej 

sestře farářce do 18. prosince.

Všechny hvězdy, hvězdičky i komety nám prozáří kostel
 při půlnoční bohoslužbě 24. prosince ve 22 hod.

a celou vánoční dobu až do ledna 2012,
tak přijď a něco si přej.

Hanka Šebíková

 
Na Zámeckém náměstí v západním křídle zámku

můžete navštívit

v galeriizet
výstavu kovových plastik:

Christine Habermann von Hoch

Informační centrum a galeriizet
můžete navštívit každou neděli 

od 13 do 17 hodin.

Kovové metamorfózy
(výstava potrvá do 22. ledna 2011)

Předvánoční 
akademii

Tělocvičná jednota Sokol Velká Bystřice
srdečně zve své členy, příznivce a přátele 

na tradiční

v sobotu 3. 12. 2011 
ve 14.30 hod. v sokolovně.

Kromě vystoupení oddílů pracujících s dětmi 
uvidíte ukázky skladeb pro nadcházející 

Všesokolský slet a jako hosté se představí soubor 
Poupata z Velkého Týnce.

Samozřejmostí je domácí občerstvení a skvělá nálada.

Moc se na vás těšíme!

Předvánoční 
akademii

Jakub Jan Ryba: 

Česká mše vánoční

zazní při „půlnoční“ 
na Štědrý večer ve 22 hodin 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

ve Velké Bystřici

opět v podání rozšířeného velkobystřického 
chrámového sboru a orchestru 
pod vedením Radima Č ernína.

V basovém partu tentokrát uslyšíte také sólistu 
olomouckého divadla Vladislava Zápražného.

Další provedení: 
Bystrovany – kaple:23.12.2011 v 17 hodin
Hlubočky – kostel:26.12.2011 v 15 hodin

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

 

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.

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.

Pár lekcí tance před plesovou
sezónou nikomu neuškodí

aneb

TANEC 
PRO RADOST

rezervujte si prosincové a lednové 
sobotní večery (kromě štedrého 

a silvestrovského) a přijďte do bys-
třické orlovny v 19.30. Zopakujeme 

latinsko-americké 
i standartní tance, salsu a třeba 

i rock ´n roll. 
První setkání proběhne 10. 12. 2011
(příspěvek 40 Kč za lekci, studenti, 

senioři a členové Orla 20 Kč)
Těší se na vás Anička a Ondřej

tel. 734 601 318
anna.juranova@gmail.com)
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o. s. Folklorum v rámci projektu 
Hanácký rok v Bystřici uvádí

Adventní koncert
hanáckého mužského sboru ROVINA 

a přátel
Farní chrám Stětí sv. Jana Křtitele 

Velká Bystřice

neděle 11. prosince 2011 v 18.30 hodin
Z koncertu bude pořizovat živou nahrávku rádio 
PROGLAS – prosíme zaujměte svá místa před 

začátkem. Děkujeme a těšíme se na setkání
u letošního adventního věnce.

POZVÁNÍ K VÁNOČNÍMU STROMU
 v úterý 20. prosince 2011 v 17.00 hodin

 na Zámeckém náměstí

Letos je opět připraveno setkání rodičů, 
dětí a občanů u vánočního stromu. Všem 
zahraje ve vánočním tónu dechová kape-
la Bystřičanka a soubory Krušpánek 
a Kanafaska se svou muzikou.

Sladká odměna je připravena pro děti, 
které zazpívají koledy nebo nějaké 
písničky. 

Radostné Vánoce a šťastný nový 
rok 2012 poblahopřejí všem našim 
občanům představitelé města.

 Na závěr je připraven velký ohňostroj!
 Přijďte se všichni podívat i se svými ratolestmi.
 Na setkání se těší Městský úřad Velká Bystřice, 

 kapela Bystřičanka a soubory Krušpánek a Kanafaska. 

ŘK farnost 
a Kulturní středisko Velká Bystřice

zve všechny příznivce krásné hudby na

Silvestrovský koncert
31. 12. 2011 v 18 hodin 

ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele

 
Misty - vokální soubor 

Petr Planý studoval na ostravské konzervatoři a praž-
ské Akademii múzických umění, kde je absolventem 
varhanního oddělení a postgraduálního studia hudební 
teorie. Své vzdělání završil na mistrovských kurzech 
v Paříži, Assisi a St. Bertrand de Comminges ve Francii. 
Petr Planý patří k žádaným sólistům. Pravidelně koncertu-
je doma i v zahraničí (Německo, Itálie, Francie, Velká 
Británie, Ostrov Man, Dánsko, USA, Japonsko, Baleáry, 
Rusko, Polsko, Slovensko), zasedá v porotách mezinárod-
ních varhanních soutěží, natáčí a často premiéruje skladby 
současných českých skladatelů.
CITACE Z NEUFCHATEAU:

Varhanní koncert Petra Planáho u sv. Mikuláše umožnil 
milovníkům hudby prožít vzácné okamžiky - tak výjimeč-
ná byla virtuozita a citlivost českého umělce. Velkolepý 
recitál sdružující v jeden celek nadšení, vzlet, hluboké 
procítění a vysoké mistrovství v ovládání varhan. 
Svědectví zřídka dosahované úrovně, jež činí z Petra 
Planého důstojného vyslance české varhanní školy.

Petr Planý - varhany

Kulturní středisko a město Velká Bystřice 
zvou na

Sv. Mikuláš a Rozsvícení vánočního stromu

pondělí 5. prosince 2011 
od 17.00 hodin, náměstí ve Velké Bystřici 

u vánočního stromu

T
(balíčky přijímány nejsou)

TJežíškova pošta
(možnost poslání vánoční-
ho přání Ježíškovi)

TOheň i občerstvení pro 
zahřátí

A nakonec rozsvítíme
vánoční stromeček

Mikuláš nadělí všem dětem 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

Pár lekcí tance před plesovou sezónou 
nikomu neuškodí aneb

TANEC 
PRO RADOST

rezervujte si prosincové a lednové sobotní večery 
(kromě štedrého a silvestrovského) a přijďte 

do bystřické orlovny v 19.30. Zopakujeme latinsko-
americké i standartní tance, salsu a třeba i rock´n roll. 

První setkání proběhne 10. 12. 2011

(příspěvek 40 Kč za lekci, 
studenti, senioři a členové Orla 20 Kč)

Těší se na vás Anička a Ondřej
tel. 734 601 318; anna.juranova@gmail.com

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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Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 
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Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.
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Velká Bystřice –Mega Sam Cup 
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11. 6. 
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Přáslavice –Diskotéka
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Odpovídalo 27 dětí 
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Denisa Vaculíková
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pěkné prázdniny.
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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.

INZERCE:
wProdám starší dámské kolo za 500,- Kč. Tel.: 604 935 455
wNabízíme velmi zachovalý gauč rozkládací, bez úložného 
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rezervujte si prosincové a lednové 
sobotní večery (kromě štedrého 
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i standartní tance, salsu a třeba 
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První setkání proběhne 10. 12. 2011
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Těší se na vás Anička a Ondřej

tel. 734 601 318
anna.juranova@gmail.com)



KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.
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Podzim ve školce…
Je plný změn. Je zábavný, ale také 

náročný. Sotva to vzdali i ti poslední 
malí uplakaní a vzdorovití bojovníci, 
přichází zima a s ní Mikuláš, besídky, 
tvoření s rodiči, nadílka… Stále je co 
dělat. Od začátku září se nám navíc 
školička začíná pomalu měnit. Zvenku 
se změnila rychle, to vidí každý, kdo 
kolem prochází. Pokoušíme se ale 
o změnu i uvnitř. 
Stále jsme mateřská škola trojtřídní 
s kapacitou 84 dětí, nově jsme ale od 
září 2011 po vzoru MŠ Na Svobodě, 
zavedly systém heterogenních tříd. To 
znamená, že v jedné třídě jsou zastou-
peny děti nově přijaté, děti, které už 
MŠ předchozí školní rok navštěvovaly 
a pak také děti předškolní. V tomto 
pestrém věkovém složení se o děti 
s láskou starají vždy dvě paní učitelky. 

V Žirafkách paní učitelky Jolana 
Lejsková a Petra Henešová, v Rybkách 
dvě paní učitelky Zuzky – Vodičková a 
Švierčková, Broučci mají paní učitelky 
Martinu Krestýnovou a Lucii Pazdero-
vou. Snahou nás všech je vytvořit 
dětem stálý, příjemný prostor s jistotou 
známých tváří. Vsadily jsme na osob-
nostní přístup k dětem, na tvořivé uče-
ní, individualitu a na rozmanitost soci-
álních vztahů různě starých dětí. Paní 
učitelky zůstávají ve stejném prostoru 
třídy ve stálé pedagogické dvojici 
u téhož kolektivu. Děti tak dostávají 
tolik potřebnou jistotu známého pro-
středí, svých kamarádů, své paní učitel-
ky, přitom ale nežijí „ve skleníku“. Od 
útlého dětství tak mají možnost zažít 
nejrůznější sociální situace, které se 
naučí zavčas řešit a chápat. Individuální 
vzdělávací práce je také mnohem účin-
nější, než v kolektivu stejně starých 

dětí. Můžeme tak totiž pracovat 
s malým počtem dětí na různě nároč-
ných úkolech, zatímco ostatní se věnují 
za dohledu paní učitelky hrám, odpo-
činku či jiné činnosti. Předškolní při-
pravenost, sociální adaptabilita a celko-
vá zralost je u dětí ze smíšených oddě-
lení na mnohem vyšší úrovni a proto 
jsme se i my, paní učitelky z MŠ na 
Zámeckém náměstí rozhodly, že půjde-
me touto cestou. 

Takže pokud máte doma také 
„čekatele“, teď alespoň víte, jak to 
u nás chodí. Brzy bude zápis a na ten 
vás už teď srdečně zveme. Bude spoje-
ný se dnem otevřených dveří, bude 
dobrodružství a legrace! Termín se včas 
dozvíte, těšíme se na Vás a Vaše malé 
loupežníky… 

Krásné a klidné svátky přeje za celý 
kolektiv MŠ 

Lucie Pazderová, vedoucí učitelka 

Varhany v kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici

– sbírka na opravu
27. května při „Noci kostelů“ byla tedy zahájena ofici-

ální sbírka na opravu a rekonstrukci varhan v kostele Stětí 
sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici.

Dárců se našlo mnoho a chtěl bych touto cestou velmi 
poděkovat všem, kterým není osud varhan lhostejný.

V listopadu, tedy po 6 měsících, je ve sbírce celkem 
91.160 Kč.

Mnohokrát díky a pro ty, kteří by chtěli přispět, ještě 
jednou uvádím:
buď převodem na účet číslo: 1820154309/0800, vs: 440 
anebo finanční částkou předanou P. Josefu Opluštilovi 
proti dokladu o přijetí.

V případě nejasností či dotazů mě prosím kontaktujte. 
Děkuji.

S pozdravem
Vlk Lubomír

mobil: +420725814571, 
tel/fax: +420585351526
mailto: vlk@rexnord.cz

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

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

Kde nás najdete? 

Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je 
vpravo od hlavního vchodu do školy. 

Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i 
naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření.

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké 
Bystřici nabízí novou službu -informace o knihách 
z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese:   
www.knihovna.velkabystrice.cz  (online katalog) nebo 
přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na 
liště: knihovna – online katalog. Zde můžete zjistit, které 
knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě 
k dispozici, žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou 
ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit 
apod. Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám 
ráda podá Lenka Lakomá.

UPOZORNĚNÍ
Od 22. do 31. prosince 2011 knihovna zavřená.

UPOZORNĚNÍ
Od 22. do 31. prosince 2011 je knihovna zavřená.

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.

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.

Pár lekcí tance před plesovou
sezónou nikomu neuškodí

aneb

TANEC 
PRO RADOST

rezervujte si prosincové a lednové 
sobotní večery (kromě štedrého 

a silvestrovského) a přijďte do bys-
třické orlovny v 19.30. Zopakujeme 

latinsko-americké 
i standartní tance, salsu a třeba 

i rock ´n roll. 
První setkání proběhne 10. 12. 2011
(příspěvek 40 Kč za lekci, studenti, 

senioři a členové Orla 20 Kč)
Těší se na vás Anička a Ondřej

tel. 734 601 318
anna.juranova@gmail.com)
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Dne 13. 11. 2011 byla v orlovně 
zahájena již osmá výstava amatér-
ských malířů a fotografů! Tradičně 
vystoupil Chrámový sbor z Velké 
Bystřice pod vedením Ivany Juráň-
ové, tentokrát si pro posluchače při-
chystali několik svatebních písní. 
Pozván byl také „Bystrovanský 
šraml“ – dětský orchestr Radima 
Černína; zahráli směs filmových 
melodií (Nutno podotknout, že jejich 
loňské vystoupení inspirovalo jedno-
ho z amatérských malířů ke vzniku 
obrazu s názvem „Šraml“, vystavené-
ho letos). Obě umění „pro potěchu 
ucha i duše“ byla odměněna velkým 
potleskem publika v zcela zaplněném 
sále orlovny. Organizátorka výstavy, 
paní Marie Plesková, představila také 
účastníky výstavy – malíři: Jan 
Balcárek, Dagmar Elsnerová, Ivana 
Foretová, Petr Juráň, Miloš Vojáček, 
Pavel Vojáček, Ladislav Žaloudek; 
fotografové: Marek Coufal, Eva 
Horáková, Jiří Kroupa, Pavel Langer, 
Jan Mahr, Jiří Malaska a řezbář Josef 
Baránek; většina z nich pochází 
z Velké Bystřice či z blízkého okolí. 
Obrazy i fotografie byly opravdu 
nádherné, obyčejný člověk nepozná, 
že se jedná o díla amatérů, tedy bez 
uměleckého vzdělání, pro něž je malo-
vání či fotografování jen koníčkem 
ve volném čase. Instalace děl byla 
velmi vkusná, krásu děl podtrhující. 
Rok od roku úroveň výstavy stoupá. 
Není než popřát malířům a fotogra-
fům pevnou ruku, inspiraci a zdar ve 
tvoření; organizátorům podporu a 
chuť, abychom se příští rok mohli 
opět těšit na toto „Setkání umění“.

Marie Adamcová

8. VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ  13. – 20.11.2011

V minulém roce jsme vyzkoušeli 
zavést zcela novou tradici, se kterou 
v novodobé historii našeho městečka 
nebyly žádné zkušenosti. Akce se vyda-
řila a ohlas byl natolik pozitivní, že nás 
zavazoval k dalšímu rozvinutí této akce. 
Letos připadl Martinův svátek na ma-
gické datum 11. 11. 11, ale vzhledem 
k tomu, že toto slavnostní odpoledne 
plánujeme vždy jako víkendové, přijel 
do Velké Bystřice svatý Martin až o den 
později v sobotu 12. listopadu. Svato-
martinské slavnosti jsme se už loni 
rozhodli profilovat jako svátky dobrého 
jídla, pití, mladého vína a ohňů. Tato 
kombinace má své prameny v historii a 
i když se v různých částech světa vyvíje-
ly místní zvyky různými směry, naše 
pojetí je mnohým z nich velmi podobné. 

Jak to tedy bylo s přípravou slavností 

letos? První hrubý dramaturgický záměr 
vznikl ve spolupráci s paní učitelkou 
Jaromírou Pazderovou a panem staros-
tou a místostarostou. Následně se do 
neformálního přípravného týmu přidalo 
kulturní středisko, technické služby a 
školní jídelna a postarali se o vytvoření 
„hodovacího zázemí“ na náměstí a 
o spoustu dobrot, které jste měli mož-
nost ochutnat. Se zabezpečením jídla a 
pití se přidala i škola a pekařství Hirsch. 
Škola v čele s paní učitelkou Pazde-
rovou zorganizovala průvod masek 
s lampiony a výstavku kreseb svatého 
Martina v západním křídle zámku. Pan 
místostarosta Slavotínek sehnal skoro 
bílou kobylu Lucinku, která na rozdíl od 
koně, na němž jsem loni seděl já, nemě-
la problém ani s lidmi ani se světly. 
Tomáš Hradil napsal scénář k povedené 

alegorické svatomartinské scénce, kte-
rou následně zrežíroval s hereckým 
ansámblem složeným z velkobystřic-
kých zastupitelů, MS bandu a děvčat 
z Hané. Nazvučení, osvětlení a celou 
techniku scénického vystoupení si vzal 
za své Víťa Langer s teamem z Kana-
fasky, Slávkem Londou a Tomem Hra-
dilem a myslím, že tuto premiéru zvládli 
velmi dobře. No a já jsem měl šťastnou 
ruku s výběrem letošních ohňových 
vystupujících - skupiny Prométheus 
z Vyškova i jejich ohňostrůjci. Byla 
s nimi radost spolupracovat už při 
vytváření dramaturgie celého večera a 
věřím, že se většině z Vás líbilo toto pro 
Velkou Bystřici zcela nové pojetí kom-
binace ohňové show, pyrotechnických 
efektů a závěrečného ohňostroje. Skupi-
na Prométheus letos postrčila laťku 

Svatomartinské slavnosti podruhé

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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Několik generací velkobystřických rodáků a přátel hanác-
kého folkloru se sešlo v sobotu 15. října podvečer v sále 
Nadační na slavnostním večeru věnovaném 35. výročí zalo-
žení souboru Haná. Potkali se tu přátelé a kamarádi, jimž 
místní folklor a tradice učarovaly a mnohým - jedincům 
i celým rodinám - proměnily celý život. 

Během večera jsem se dostal k jedné z mnoha kronik, té 
první, která o založení souboru vypovídá nejpřesněji. 
Dovolím si citovat: „V roce 1975 oslavovala naše obec 760 
let založení. K této příležitosti secvičila paní učitelka Anna 
Schwarzová za vydatné pomoci celého kolektivu lidí hanác-
kou svatbu. Během nácviku se vytvořila skupina mladých 
lidí, kterým bylo líto uložit naškrobené kroje do skříní. 
Rozhodli jsme se proto zkusit dát dohromady alespoň něko-
lik nadšenců zapálených pro věc a vytvořit zatím jen partu, 
zaměřenou na nácvik hanáckých tanců. Požádali jsme dr. 
Aloise Běhala z Přerova o záštitu a činnost jsme zahájili 1. 4. 
1976.“ Zakládajících členů uvádí kronika celkem jedenáct.  
Podle původního zápisu v ní o nějaký měsíc později přišla 
Františka Kimmelová a Josef Langer. Tak se začala psát 
bohatá historie souboru Haná Velká Bystřice, jehož součástí 
je také několik věkových skupin dětí i mládeže s příznačný-
mi názvy: Krušpánek, Čekanka, Kanafaska, Mladá Haná. 
I proto může být věková škála členů souboru Haná v nebýva-
lém rozmezí od 5 do 58 let! 

Dnešní vedoucí ing. Josef Langer současnou a minulou 
dobu porovnává slovy: „Náš soubor je víc než rodina. Víme 

Jubilující Haná Velká Bystřice 
o sobě hodně, jsme spolu stále, na zkouškách, zájezdech, při 
vystoupeních i přípravě pořadů. Máme několik věkových 
skupin.  Děti jsou budoucností souboru a tak jsme rádi, že 
máme vedoucí, kteří jsou ochotni tyto děti učit. Tak jako 
v rodině ty starší děti pomáhají vychovávat ty mladší, tak 
i u nás ti zkušenější pomáhají mladším. Nejdůležitější věc 
pro budoucnost souboru je vychovat  nové vedoucí, kteří 
jednou budou učit ty mladé!“ 

Filozofie vedoucího i jeho kolegů v současném vedení se 
daří naplňovat. Slavnostní večer byl sestaven z pěkných 
vystoupení nejmenších, větších, mladých i starších. Ukázali 
se i staří… V hlavním pořadu vystoupily za doprovodu něko-
lika muzik (Krušpánek, Kanafaska, Záhorská muzika) všech-
ny místní kolektivy většinou se svými zdařilými čísly, 
s nimiž získaly nejedno ocenění v rámci přehlídkových cyk-
lů. Za všechny dospěláky popřáli členům jubilujícího soubo-
ru přímo na scéně velmi zdařilým vystoupením senioři sou-
boru Vsacan. 

Slavnostní program zahájila muzika Krušpánek se svými 
sólisty. Poté nejmenší děti z Čekanky předvedly své milé 
pásmo Za školó.  Vystoupení bylo milé, dětské a navodilo 
příjemnou slavnostní atmosféru pro všechny přítomné. Větší 
děti z kolektivu Krušpánek navázaly pásmem Só nebo nesó. 
Představení to bylo pestré, temperamentní a hezké. Jak jinak, 
tématem byla strašidla a při hře na toto téma se děti vždy 
doslova vyřádí. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Ovšem 
pak přišel první opravdový vrchol večera. Postarali se o něj 

hodně vysoko a tak se budeme muset 
příští rok hodně snažit, abychom na 
jejich úroveň navázali. Skupina Promé-
theus patří k respektovaným amatér-
ským souborům v tomto žánru a může 
být zajímavé si představit, co nás teprve 
čeká, pokud nám rozpočet dovolí pozvat 
některé z profesionálů v této branži.

Málem bych zapomněl na hlavní 
postavu – svatého Martina. Jeho role se 
letos skvěle zhostil Martin Langer a 
letos poprvé jel už od školy v čele prů-
vodu masek a lampionů. Na podobě 
Svatomartinského průvodu budeme 
chtít do budoucna určitě pracovat a tak 
uvítáme jakékoli rozumné nápady a 
podněty. Mnoho lidí se mě ptalo, jak to, 
že jsem letos nejel na koni já jako loni. 
Odpověď je prostá: svatý Martin byl 
v době, kdy prožíval období, které ho 
později proslavilo, mladým římským 

vojákem, což já ani věkem, ani tělesný-
mi proporcemi už určitě nenaplňuji. 
Navíc bych byl rád, kdyby se našel další 
mladý Martin z Velké Bystřice nebo 
blízkého okolí, který se do čela průvodu 
postaví jako další v řadě. Martinovi 
Langerovi jsem slíbil, že ho nebudu hnát 
na koně navěky, takže má-li kdokoli 
z vás tip na Martina, který by mohl 
ztvárnit svatého Martina příště, dejte mi 
prosím vědět! Třeba se nám podaří 
udělat z působení v této roli novou, 
zajímavou tradici.

Rád bych na tomto místě poděkoval 
všem, kteří se na přípravě a realizaci 
letošních Svatomartinských slavností 
podíleli a těm, na které jsem ve svém 
výčtu zapomněl, se velice omlouvám. 
Myslím si, že se nám letos slavnosti 
velmi vydařily a jedinou výraznou 
vadou bylo, že se nám nepodařilo zajis-

tit přítomnost všech odměňovaných 
„čeledínů“ – zaměstnanců města a měst-
ských organizací. Naštěstí nás na jevišti 
zachránila paní Bronislava Millá, naše 
bývalá matrikářka, která svým bezpro-
středním vystoupením náš malý trapá-
sek zachránila.
Pro příští rok nás bude čekat malá změ-
na, Martinův svátek připadá totiž na 
neděli 11. 11. O podobě tohoto nedělní-
ho odpoledne mám zatím jen částečnou 
představu, ale určitě bude opět ve zna-
mení dobrého jídla, pití, mladého vína a 
ohňů. Doufám, že nám svatý Martin 
bude opět nakloněn a zařídí u svatého 
Petra opět počasí bez deště, tak aby-
chom mohli tento nový svátek poposu-
nout zase o kousek výš a dokázali tak, že 
tato nová tradice má své pevné místo 
v kulturním kalendáři našeho města!

Martin Seidler

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.

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.

Pár lekcí tance před plesovou
sezónou nikomu neuškodí

aneb

TANEC 
PRO RADOST

rezervujte si prosincové a lednové 
sobotní večery (kromě štedrého 

a silvestrovského) a přijďte do bys-
třické orlovny v 19.30. Zopakujeme 

latinsko-americké 
i standartní tance, salsu a třeba 

i rock ´n roll. 
První setkání proběhne 10. 12. 2011
(příspěvek 40 Kč za lekci, studenti, 

senioři a členové Orla 20 Kč)
Těší se na vás Anička a Ondřej

tel. 734 601 318
anna.juranova@gmail.com)
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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

Zemědělská farma ZEVYR, spol. s r.o.
se sídlem v Domašově u Šternberka
tel. 585 012 833, mob.732 762 736

dodává prodej syrového kravského mléka 
do

MLÉČNÉHO AUTOMATU,

U pekárny HIRSCH ve Velké Bystřici

Snížená cena  mléka:
1 litr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,- Kč.

Možnost zakoupení lahví:
- plastová   . . . . . . . . . . . . . . . 7,- Kč.
- skleněná   . . . . . . . . . . . . . 15,- Kč.
- skleněná s obrázkem   . . . . 65,- Kč 

Mléko je denně dodáváno a kontrolováno
Krajskou veterinární správou Olomouc.

SYROVÉ MLÉKO PŘED POUŽITÍM PŘEVAŘTE!!

 

zpěváci Mužského sboru Rovina, letošního laureáta MFF 
Strážnice. Řekl bych, že na Hanáky až netradičně velmi 
dobře vypálili na diváky směs svých písní. Intonačně přesní, 
sehraní i sezpívaní, společně souznějící zpívající muži vytvo-
řili pro diváky nebývalý hudební zážitek. Je příznačné, že 
ovace diváků, z nichž se nikdo nedivil jejich čerstvému čest-
nému titulu, nebraly konce. A po tomto zážitku již večer 
neztrácel gradaci. Následovalo zdařilé číslo Na trávo aneb 
Hraběcí marš, při němž se blýskla především děvčata kolek-
tivu Kanafaska. Spontánní veselí a herecký kumšt předvedli 
pak zkušení členové Hané v pásmu Néni trnka jako trnka. 
Dobrou úroveň pořadu potvrdil také výstup seniorů Vsacanu. 
Při scénickém předvádění valašských tanců (Starodávné ad.) 
projevili nasazení, taneční um, dobrý zpěv i cit pro scénu. 
Následoval po všech stránkách zdařilý program Mladé Hané 
Regruti, který (podobně jako mnohé další) pro kolektiv 
ztvárnil dlouholetý spolupracovník, choreograf a režisér 
souboru pan Jiří Čada. A na závěr přidali ještě nejzkušenější 
domácí pásmo veselých a střízlivě rozverných staropraž-
ských písní a tanců. Slavnostní program dospěl ku svému 
vrcholu. Tím se stal křest CD nosiče muziky Kanafaska, 
který provedli kmotři pan Jan Sulovský za Český rozhlas 
Olomouc a Jaromil Přidal jako první primáš a učitel této 
muziky.     

Zajímavý a pestrý téměř dvouhodinový program hanácké-
ho a valašského folkloru později dostal „nadstavbu“ v taneč-
ně-scénických humorných skečích dalších pozvaných soubo-
rů. Na této části již neoficiálního pořadu se podíleli členové 
souborů Ondřejnica, Klas a Vsacan. 

Ti také a mnozí další popřáli členům všech věkových 
kategorií jubilujícího souboru Haná všechno nejlepší a ještě 
mnoho zajímavých nápadů, zdařilých choreografií a úspěchů 
na scénách celého světa. 

František Synek

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

2.12. pátek MUŽI V NADĚJI Produkce: ČR
19.30 hod. Může být nevěra základem šťastného Vstupné Kč 50,-
115 minut manželství? Skvěle obsazená česká 

komedie. B. Polívka, J. Macháček, 
S. Stašová. Přístupný od 12 let

9.12. pátek JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ Produkce: USA
18.00 hod. Nebezpečí je třeba zesměšnit. Vstupné Kč 50,-
101 minut V hlavní roli R. Atkinson. Komedie. Přístupný

Titulky

16.12. pátek MOJE MILOVANÁ UČITELKA Produkce: USA
18.00 hod. V hlavní roli Tom Hanks a Julia Roberts. Vstupné Kč 50,-
98 minut Romantická komedie. Titulky.

Přístupný od 12 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 prosinci uvidíte:

6.1. pátek RODINA JE ZÁKLAD STÁTU Produkce: ČR
19.30 hod. Nový film R.Sedláčka. Vstupné Kč 50,-
107 minut V hlavní roli Igor Chmela. Drama. Přístupný od 12 let

Kuličkiáda

Velký Týnec - LISTOPAD

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.

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.

Pár lekcí tance před plesovou
sezónou nikomu neuškodí

aneb

TANEC 
PRO RADOST

rezervujte si prosincové a lednové 
sobotní večery (kromě štedrého 

a silvestrovského) a přijďte do bys-
třické orlovny v 19.30. Zopakujeme 

latinsko-americké 
i standartní tance, salsu a třeba 

i rock ´n roll. 
První setkání proběhne 10. 12. 2011
(příspěvek 40 Kč za lekci, studenti, 

senioři a členové Orla 20 Kč)
Těší se na vás Anička a Ondřej

tel. 734 601 318
anna.juranova@gmail.com)
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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

MORAVIA Soláň, horská chata
nabízíme zimní rekreační pobyty v Beskydech pro rodiny s dětmi.

Ubytování ve vybavených 
chatách umístěných 

na sjezdovce!
(WC, sprcha, TV, el. topení, 

nápojová kuchyňka, lednička)

Stravování v restauraci 
Moravia – polopenze výběrem 

ze tří snídaní a tří večeří. 
Polední menu.

Lyžování – na místě: 
skiareál Soláň-sedlo, 

skibusem: 
skireál Soláň-vrchol

Parkování: 
v areálu u restaurace 

Možný pobyt se psem.

Informace: www.solanmoravia.cz
mob.: 603 928 148 nebo 739 563 005  

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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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.

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.

Pár lekcí tance před plesovou
sezónou nikomu neuškodí

aneb

TANEC 
PRO RADOST

rezervujte si prosincové a lednové 
sobotní večery (kromě štedrého 

a silvestrovského) a přijďte do bys-
třické orlovny v 19.30. Zopakujeme 

latinsko-americké 
i standartní tance, salsu a třeba 

i rock ´n roll. 
První setkání proběhne 10. 12. 2011
(příspěvek 40 Kč za lekci, studenti, 

senioři a členové Orla 20 Kč)
Těší se na vás Anička a Ondřej

tel. 734 601 318
anna.juranova@gmail.com)


