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My (už) čekali jaro 
a zatím přišel mráz

Kdo by neznal slova známé trampské 
písně, která docela přesně vystihuje 
letošní zimu: počasí typické pro listo-
pad se protáhlo až do půlky ledna a tak 
už jsme se pomalu začali těšit na brzký 
příchod jara. Ale jak znalci a pamětníci 
praví - příroda má vždycky tendenci 
vyrovnávat a tak se i stalo. V přírodě 
navzdory lidskému počínání někte-
ré zákonitosti pořád ještě fungují, ale 
když v půlce ledna nad Bystřicí pře-
letěly kachny seřazené do typického 
véčka, nenapadlo mě, že je vyhání do 
teplých krajů krutý mráz. Vánoce 
s nádechem podzimu vystřídala holo-
mrazná zima tuhá tak, že škody na vodo-
hospodářské infrastruktuře asi předčí 
naše očekávání. Téměř tři týdny na nás 
dýchala ruská Sibiř a s absencí sněhové 
pokrývky lze očekávat, že i letošní 
zemědělská produkce nebude žádná 
sláva. Z doslechu vím, že lidem zamrza-
ly vodovodní přípojky a třeba i náš 
zámek jsme museli napojit náhradním 
přívodem.

Bestřecky ostatke – tentokrát 
s přáteli z Opole

Postní období před Velikonocemi je 
v plném proudu, ale před jeho začátkem 
jsme si podle tradice užili čas bujarého 
veselí zvaného masopust! Ten letošní, 
který se nesl ve znamení srovnání 
hanácké a dolnoslezské tradice, přinesl 
zajímavou novinku v podání ochutná-
vek našich hanáckých i polských maso-
pustních specialit. Musím říci, že polští 
přátelé se předvedli výborným caterin-
gem masných i cukrářských pochutin. 
A také dolnoslezské maškary byly pří-
jemným oživením: řízná dechovka, 
slaměný medvěd a jeho chutná „krev“, 
k tomu naše krásné maškary, vynikající 
zabijačkové dobroty, slunečné počasí, 
ale stále ještě zimní kulisa - to vše při-
neslo  jedny z  nejúspěšnějš ích 
„ostatků“. Všem pořadatelům patří 
velký dík!

Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané 
– nový evropský projekt v Bystřici

Letošní „Společný masopust“ se 
zabijačkou, jehož fotoreportáž najdete 
na jiném místě VBN, přinesl kromě 
příjemného oteplení i další evropský 
projekt, se kterým bylo naše město 
úspěšné: „Haná ve Slezsku, Slezsko na 
Hané“ je nový dvouletý cyklus, na 
kterém spolupracuje Velká Bystřice 
s polským Muzeem Wsi Opolskiej 
w Opolu a nám přinese kromě zafinan-
cování několika tradičních akcí z pro-
jektu Hanácký rok v Bystřici i investič-
ní vybavení jako mobiliář a audiovizu-
ální techniku do Informačního centra, 
prosklené vitríny na kroje do nové 
hanácké národopisné expozice v západ-
ním křídle zámku, pořízení nových 
jarmarečních stánků, vydání zajímavé 
publikace o hanáckém a slezském kroji 
nebo třeba novou digitální kameru pro 
videokronikáře. Programovými novin-
kami jsou pak například Farmářské 
trhy, které poprvé otevřeme 13. května 
během Slavnosti kroje a pak 9. září 
v rámci Lidového roku. Na nových 
jarmarečních stáncích vás budou 
čekat produkty moravských a několika 
slezských farmářů, řezníků, uzenářů, 
mlékárníků či bylinkářů. Na konci 
května navštíví 30 žáků naší školy 
opolský skanzen v rámci dvoudenních 
řemeslných kurzů a vyzkouší si hrnčíř-
ské nebo košíkářské řemeslo či podmal-
bu na sklo. Příští rok o Slavnosti kroje 
se pak můžete těšit na pravou hanáckou 
svatbu s veškerou parádou! Jako červe-
ná nit se projektem táhne průběžná 
fotografická soutěž amatérských foto-
grafů, jejichž nejlepší snímky z aktivit 
projektu na závěr vystavíme, vyhodno-
tíme a odměníme. Novinky o našem 
česko-polském projektu můžete sledo-
vat také na webu 

www.hana-slask.eu .

Zámek- aktuální vývoj
Často se nás ptáte na aktuální vývoj 
kolem našeho zámku a tak doplním 
několik čerstvých informací: po několi-
kaměsíční stagnaci se v posledních 
dnech a týdnech objevili 3 noví zájem-

ci, kteří zvažují pronájem či koupi 
objektu a tak si počkáme, jakou nabídku 
radě a zastupitelstvu předloží. Mimo to 
průběžně připravujeme založení měst-
ské obchodní společnosti Hotel Zámek 
Velká Bystřice s.r.o. a jedním dechem 
dodávám, že je to až třetí cesta nebo 
chcete-li „plán C“. Stále upřednostňuje-
me nový pronájem nebo prodej zámku.  
O dalším vývoji vás budeme pravidelně 
informovat.

Plesová sezona vyvrcholila 
na zámku a v Doloplazech

A bystřický zámek ještě jednou – v jiné 
souvislosti: v sobotu 21. ledna tepal 
čilým společenským životem, který 
sem přivedl tradiční Ples města Velká 
Bystřice. Ten letošní byl ozvláštněn 
iniciativou Helenky Vychodilové z by-
střických Květinek, která společně se 
svatebním Salonem Inspirace a kosme-
tickým salonem IN studio vytvořila tým 
šikovných děvčat, který připravil zají-
mavou módní přehlídku svatebních 
šatů, líčení, účesů a kytic. Vrcholem 
tohoto vloženého programu pak byla 
aukce svatebních kytic, která se pěkně 
rozjela a vynesla cca 25 tisíc korun 
určených na pořízení speciálního kočár-
ku pro našeho spoluobčánka Vilíka 
Kočiše. 

O tři týdny později se v nedalekých 
Doloplazech uskutečnil již 4. Ples mik-
roregionu Bystřička, který vyvrcholil 
novým nastudováním Labutího jezera. 
Že nevíte o čem je řeč? Ryvajvl balšovo 
těatra přinesl do mikroregionu zcela 
novou, tentokrát baletní materii a řekl 
bych, že světový balet dostal zcela 
nový, doposud netušený rozměr! 
Rozměr, o kterém neměli tušení ani 
sami aktéři a to dost možná ještě v prů-
běhu samotné premiéry. Pokud jste se 
do Doloplaz nevypravili, můžete tuto 
poctu Petru Iljiči shlédnout ze záznamu 
na novém, výborném webu mikroregio-
nu Bystřička 

www.mikroregionbystricka.cz .

Tříkrálová sbírka
Krásnou a užitečnou tradicí se začát-
kem roku stala Tříkralová sbírka České 

VYDÁVÁ
MĚSTO 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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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katolické charity, kterou i ve Velké 
Bystřici reprezentovalo několik skupi-
nek nejmenších koledníků. A i letos 

zase překonala dosavadní rekord: 
v Bystřici se o prvním lednovém víken-
du vybralo bez dvou stovek padesát 

tisíc korun! Upřímné díky za podporu 
charitního, humanitárního díla.

Ivo Slavotínek

Informace z bystřické radnice
Termín úhrady poplatků je do 31.03.2012

Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
21.12.2011 schválilo poplatky na rok 2012: 

3
Stočné 20,- Kč/m  vč.DPH 700,- Kč/osobu/rok

3směrné číslo 35 m /osobu/rok

Odpad 385,- Kč/osobu/rok

Poplatek 

Nárok na osvobození dle 
OZV č. 3/2011 nutno doložit

 do 31.01.2012.

150,- Kč za jednoho psa/rok 100,- Kč
 za psa - poplatník důchodce/rok

220,- Kč další pes/rok 150,- Kč další pes
- poplatník důchodce/rok 

Nárok na osvobození dle 
OZV č. 02/2011 nutno 
doložit do 31.01.2012.

Pronájem
hrobového Pronájem na 5 let dle smlouvy
místa 

Poplatky lze uhradit buď v hotovosti v pokladně Městského 
úřadu nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 
V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pravidla:
Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 
symboly:

Stočné – VS 2321xxxyy, KS 0308

Odpad – VS 1337xxxyy, KS 0308

Popl. za psa – VS 1341xxxyy, KS 0308

Zahájení sběru velkoobjemového odpadu, 
elektro-zařízení, plastů, kovového odpadu, 

větví z keřů a ořez stromů na Kapitulní ulici 
– před technickými službami. 

Zahájení provozu: 4. února 2012 od 8 do 12 hod. 

Dále každou první nebo druhou sobotu v měsíci tj. 
3. března od 8 do 12 hod. u TS

sběrová sobota 24. března od 8 do 12 hod. u Zám. sklepů
14. dubna od 8 do 12 hod. u TS
12. května od 8 do 12 hod. u TS
2. června od 8 do 12 hod. u TS
7. července od 8 do 12 hod. u TS
4. srpna od 8 do 12 hod. u TS
1. září od 8 do 12 hod. u TS

sběrová sobota 22. září od 8 do 12 hod. u Zám. sklepů
6. října od 8 do 12 hod. u TS 
3. listopadu od 8 do 12 hod. u TS
1. prosince od 8 do 12 hod. u TS

Sběrová sobota 24. 3. 2012 a 22. 9. 2012 – sběr velkoobje-
mového odpadu, elektro-zařízení, plastů, papíru, nebezpeč-
ného odpadu. Sběr se koná na parkovišti před Zámeckými 
sklepy. 

1

1
1
1
1

1
1
1

kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popisné 
a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte. 
(př. platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 
za 2 osoby).

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 městě Velká Bystřice: mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaných městem Velká Bystřice:

Vážení odběratelé, 
v souvislosti se změnami, které probíhají v naší příspěv-
kové organizaci Vám oznamujeme, že námi poskytované 
internetové služby k 1. 1. 2012 přebírá a dále bude posky-
tovat město Velká Bystřice, 8. května 79, Velká Bystřice, 
IČ 00299651, které k tomuto dni přebírá všechna práva 
a povinnosti z uzavřených smluv o poskytování interneto-
vých služeb.

Změnou poskytovatele se také mění číslo bankovního 
spojení pro platby internetových služeb od 1. 1. 2012 
na Fio banku, číslo účtu : 2000195062 / 2010

Tato změna souvisí se zrušením příspěvkové organizace 
Kulturní středisko Velká Bystřice k 31. 12. 2011.

Kulturní středisko

Internetové služby - změny!

Poděkování za benefiční akci
Dne 10. 2. 2012 se v KD Nadační uskutečnila benefiční akce ve pro-
spěch Domu pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice. Výtěžek z této 
akce je 12.186,- Kč. Tato finanční částka bude využita na vybavení spo-
lečenských prostor pro uživatele našeho Domova. Touto cestou bychom 
chtěli ještě jednou poděkovat Olomoucké Lize V Ymprovizaci - O.LI.VY. 
a všem příznivcům, kteří přišli tuto akci podpořit.

Kamila Šimková

Společenská  
                    rubrika
Společenská  
                    rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Heráková 26. 1. 2012

Radek Zapletal 27. 1. 2012

Marie Záchová 6. 2. 2012

V

V

V2

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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

březen 2012
  3. 3. 

Doloplazy –Hasičský ples
Přáslavice –Masopust

 4. 3.
Velká Bystřice – Mnoho povyku 

pro psa (derniéra)

11. 3. 
Velká Bystřice –Koncert – La Musica

Trio (klavír, flétna,
lesní roh)

Doloplazy –Dětský karneval

17. 3. 
Mrsklesy –Posezení u písničky
Přáslavice –Dětský karneval

22. 3. 
Velká Bystřice –Vynášení smrtky

23. - 24. 3.
Přáslavice –Jarní výstava

24. 3.
Velká Bystřice –Josefovské šibřinky
                        – Vernisáž výstavy

(Milivoj Husák – 
Na prahu ohně)

Tršice –Vítání jara

25. 3.
Přáslavice –Jedlička

29. 3.
Velká Bystřice –Velikonoční vítání

jara

30. 3. 
Daskabát –Setkání se seniory

31. 3.
Velká Bystřice –Mátový nebo citron?

(divadelní premiéra)
Doloplazy –Velikonoční dílničky
Mrsklesy –Velikonoční dílna

Město Velká Bystřice a Muzeum 
Wsi Opolskiej w Opolu (PL) uspěly 
v Operačním programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007 - 2013 s projektem 
„Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“ 
a získaly podporu ve výši 100.998,- 
euro na léta 2012 a 2013 pro oba pro-
jektové partnery.

Smyslem projektu je především 
kulturní výměna v oblasti folklóru 
a tradiční lidové kultury a pořízení 
mobiliáře a vybavení pro její podporu. 

V rámci projektu budou realizovány 

akce jako Společný masopust v Bys-
třici, Farmářské trhy, Muzejní řemeslné 
kurzy, festival Lidový rok, Masopust 
v Opoli, Slavnost kroje, Festiwal 
folklorystyczny a putovní výstava 
fotografií na závěr projektu.  Bude také 
pořízeno investiční vybavení jako 
například mobiliář a audiovizuální 
technika do Informačního centra města 
Velká Bystřice, prosklené vitríny na 

hanácké kroje do nové hanácké národo-
pisné expozice v západním křídle zám-
ku ve Velké Bystřici, nové jarmareční 
stánky, bude vydána zajímavá publika-
ce o hanáckém a slezském kroji.

Projekt začíná v únoru 2012 a končí 
v prosinci 2013. Jako červená nit se 
projektem táhne průběžná fotografická 
soutěž amatérských fotografů, jejichž 
nejlepší snímky z aktivit projektu na 
závěr vystavíme, vyhodnotíme a odmě-
níme. Novinky o našem česko-polském 
projektu můžete sledovat také na webu 

www.hana-slask.eu .

V pondělí 30. ledna se sešla školská 
rada Masarykovy základní školy a ma-
teřské školy v novém složení. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, 
třetinu členů školské rady jmenuje 
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci 
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti 
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci 
dané školy. Funkční období jsou tři 
roky. Školská rada je orgán školy umož-
ňující zákonným zástupcům nezletilých 
žáků, zletilým žákům a studentům, 
pedagogickým pracovníkům školy, 
zřizovateli a dalším osobám podílet se 
na správě školy. Je to jedna z možností 
pro rodiče, jak aktivně ovlivňovat život 
školy a prostřednictvím svých zástupců 
přenést podněty pro zlepšení práce 
školy, vedení školy i zřizovateli školy. 
Seznam členů školské rady a jejich 
kontaktní e-mailové adresy najdete na 
www stránkách Masarykovy základní 
školy (www.mzs-vb.cz).

Školská rada se vyjadřuje k celé řadě 

Proběhlo první zasedání školské 
rady v novém složení

dokumentů, případně některé z nich 
schvaluje. Novelou školského zákona 
získala školská rada pravomoc podávat 
návrh na odvolání ředitele školy a ná-
vrh na vyhlášení konkurzu na ředitele 
školy. Tato novinka má také souvislost 
s nově zaváděným šestiletým funkčním 
obdobím všech ředitelů škol. Dosud 
platilo (od roku 2005, kdy vstoupil 
v platnost školský zákon), že ředitel byl 
jmenován na dobu neurčitou a v pod-
statě byl neodvolatelným. Šestileté 
funkční období má přinést i na posty 
ředitelů zdravou konkurenci podobně 
jako v jiných oborech a funkcích. Škol-
ská rada se shodla (a tajným hlasová-
ním potvrdila), že bude přínosem pro 
školu, když navrhne, aby zřizovatel 
v souladu se zákonem vyhlásil konkurz 
na místo ředitele Masarykovy základní 
a mateřské školy. Na základě tohoto 
návrhu je zřizovatel povinen konkurz 
vyhlásit.

Během prvního zasedání se školská 

POZVÁNÍ DO DIVADLA
Divadelní soubor Osvětové Besedy Velká Bystřice si Vás co nejuctivěji 

dovoluje pozvat na dvě divadelní představení:
v neděli 4. března 2012 v 17.00

na sále Kulturního domu sehrajeme naposledy ve Velké Bystřici komedii:

MNOHO POVYKU PRO PSA
Vstupné 50 Kč

a v sobotu 31. března 2012 v 18.00
Vám na sále Kulturního domu ve Velké Bystřici nabídneme 

premiéru naší nové komedie:

MÁTOVÝ NEBO CITRON?
(Patrick Haudecoeur / Danielle Navaro-Haudecoeur) 

Komedie „Mátový nebo citron?“ patří k úspěšnému typu komedií, který ukazu-
je, jak se dělá divadlo. Nejdříve se divák ocitá na jedné z divadelních zkoušek 
těsně před premiérou a následně se podívá na výsledek – tedy premiéru. 
Kromě toho, že se absolutně nic nedaří, autoři této komedie odkrývají i vztahy 
mezi jednotlivými aktéry, které rovněž nejsou úplně ideální a ty pak samozřej-
mě tvoří druhou rovinu této komedie.

Vstupné 50 Kč.             Těšíme se na Vaši návštěvu.

rada také seznámila s novinkami v ži-
votě školy, které přednesla paní ředitel-
ka Mgr. Jarmila Štěpánová, a v souladu 
s volebním řádem si školská rada zvoli-
la svého předsedu.

Za všechny členy školské rady mohu 

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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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vyjádřit přesvědčení, že v následujících 
třech letech bude spolupráce školské 
rady a vedení školy podporovat rozvoj 
velkobystřické školy v zájmu dětí, rodi-
čů i všech zaměstnanců školy.

Mgr. Jaroslav Zavadil
předseda školské rady

Členové Školské rady Masarykovy 
základní školy a mateřské školy ve 

Velké Bystřici
ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE
Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavo-
tínek, Mgr. Jaroslav Zavadil, Alena 
Kafková

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ
Mgr. Vendula Mečířová, Mgr. Kateřina 
Pospíšilová, Mgr. Libuše Sandrová, 
Mgr. Michaela Fabíková
ZÁSTUPCI RODIČŮ
Ing.Martin Seidler, Helena Vičarová, 
Dagmar Majerová, Kamila Petrová

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V únoru jsme se ptali na knihu Anglická růže
Odpovídalo 41 dětí a z 36 správných odpovědí 

byla vylosovaná Viktorie Poslušná
Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Frieda Birkner-Mahler – Může být láska hřích?

schovanka Gitta doufá, že její láska k poručníkovi
bude nakonec naplněna…

… zajímavosti z historie
Jesús Hernández  – Podivuhodné příběhy 2. světové

   války
řada kuriozit z fronty i týlu

… pro děti Veselé pohádky se zvířátky
pohádkové příběhy pro nejmenší se spoustou obrázků

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

– 

Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice zvou na koncert

LA MUSICA TRIO
neděle 11. března 2012 ve 14 h. galeriezet Velká Bystřice

LUCIE KAUCKÁ - klavír
MARTA KORDULJAKOVÁ - flétna

ZUZANA RZOUNKOVÁ - lesní roh 

Strauss Franz - Nocturno pro lesni roh a klavir
Georg Philipp Telemann - Concerto F Dur pro hornu, fletnu a klavir
Rudolph Speil - Balada pro hornu,fletnu a klavir.
Albert Franz Doppler - Souvenir du Rigi, Op. 34 pro hornu, fletnu a klavir
Koechlin Charles - 2 Nocturnes op. 32bis Horna.fletna a klavir
Gabriel Fauré - Fantasie pro fletnu a klavír
Rudolf Tillmetz - Nocturno op 31.pro lesni roh,fletnu a klavir
Frederic Duvernoy - Trio No.1 C-moll pro hornu fletnu a klavir
Mel Bonis - Scénes de la foret pro hornu fletnu a klavír

Mgr. LUCIE KAUCKÁ muzikoložka, klavíristka, narozena 31. 3. 1978 v Kraslicích. Na Katedře 
muzikologie v současnosti působí jako asistentka, vyučuje hru na klavír a hudební teorii, zároveň 
je zde doktorandkou. Ve hře na klavír získává další zkušenosti na četných mezinárodních 
interpretačních kurzech. Vystupuje často sólově i v různých komorních ansámblech jak 
u nás, tak v zahraničí. Pravidelně doprovází sólisty z různých oborů, spolupracuje na koncertech 
a natáčeních s Moravskou filharmonií Olomouc a komorním orchestrem Camerata Moravia.

Flétnistka  MARTA KORDULJAK absolvovala konzervatoř v Žilině a poté Janáčkovu akademii 
múzických umění v Brně u doc. Frant. Kantora. V roce 2000 získala 2. cenu v soutěži konzerva-
toří Slovenské republiky. Spolupracovala se  Štátnym komorným orchestrom v Žiline 
a Městským divadlem v Brně.Věnuje se pedagogické činnosti, komorní hudbě a sólové hře. Od 
r. 2005 je flétnistkou Moravské filharmonie Olomouc. 

Hornistka ZUZANA RZOUNKOVÁ (* 1977) studovala konzervatoř v rodných Košicích a ukončila 
ji v Brně. V letech 1995-2001 byla první hráčkou na lesní roh ve Státní filharmonii Brno, v r. 
2001 působila jako sólohornistka České filharmonie, nyní je členkou Symfonického orchestru 
hl. města Prahy FOK. Natočila sólové CD ve spolupráci smyčcového kvarteta., spolupracuje 
s mnoha českými i zahraničními orchestry a intenzivně se věnuje i sólové a komorní hře. 
Vyučuje také v hlavním oboru komorní hry na katedře dechových nástrojů JAMU v Brně. 

Srdečně zvou pořadatelé.    Vstupné 50,- Kč.

Hrají:

Program:

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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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váženímilovníci umění, galeriezet vás srdečně zve

 
na vernisáž výstavy obrazů a kreseb milivoje husáka,
která se uskuteční dne 24. 3. 2012 v 16.00 hodin
v prostorách galeriezet | zámecké nám. 775, velká bystřice

výstava potrvá do 25. 5. 2012㔮 
galeriezet je otevřená vždy od pondělí do pátku

㜮7.00 - 15.30 hodin a v neděli od 13.00 - 17.00 hodin
těšíme se na vaši návštěvu

 milivoj husák na prahu ohně

Velký Týnec - ÚNOR

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kulturní středisko, MZŠ a MŠ Velká Bystřice a SRPŠ

Vás zvou na

29.3.2012 od 15.00 do 17.00 hod.
v západním křídle zámku.

velikonoční dílničky pro děti

tradicukázky velikonočních

taneční vystoupení dětí

výstava jarních prací dětí

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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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Bystřické masopustní veselí se oprav-
du vydařilo. To letošní bylo zároveň první 
akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubo-
ry, se slezskými masopustními zvyky 
diváky seznámila skupina z Muzea opol-
ské vesnice, děti pobavila klauniáda a 
všichni mohli obdivovat mistra řezníka 
Kasala při ukázkové zabijačce. S velkým 
ohlasem se setkala ochutnávka zabijačko-
vých specialit, koblih i prstků a v obležení 
byl i stánek s vynikajícími polskými 
masopustními specialitami. Na závěr pře-
vzala chasa ostatkové právo nejen od 
bystřického starosty, ale i od krajského 
hejtmana Martina Tesaříka platné pro 
maškary ve všech městech i vesnicích 
Olomouckého kraje. Následnému maso-
pustnímu průvodu vévodili hned dva 
medvědi - hanácký i slezský.

Petr Nakládal

Masopust 2012

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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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Orientační běh 
ve Velké Bystřici

Velká Bystřice se stane v sobotu 31. 3. 
2012 centrem orientačního běhu 
Olomouckého kraje. Uskuteční se zde 2 
závody jarního Hanáckého oblastního 
žebříčku. Dopoledne od 10.00 hodin, 

kdy bude start prvních závodníků, 
proběhne Mistrovství Hanácké oblasti 
ve sprintu. Závodníci se budou pohybo-
vat v prostoru města a centrem bude 
amfiteátr a prostranství u hotelu 
Zámek. Odpoledne se uskuteční závod 
na krátké trati a to v lesním prostoru 
směrem na Lošov. Závody jsou určeny 

nejen pro závodníky všech věkových 
kategorií od dětí až po veterány, ale 
také budou připraveny tratě pro  přícho-
zí zájemce o orientační běh a rodiče s 
dětmi. Závodů se zúčastní přes 300 
závodníků z hanácké oblasti. Vyhlášení 
výsledků bude probíhat v amfiteátru po 
skončení jednotlivých závodů.

Exkurze do planetária 
v Ostravě a návštěva muzea 

v Kopřivnici
Ve středu 15. února 2012 se žáci 

devátých a někteří žáci osmých tříd 
zúčastnili exkurze do Planetária 
Johanna Palisy v Ostravě a do Technic-
kého muzea Tatry v Kopřivnici. V pla-
netáriu jsme viděli velmi pěkný pořad 
Doteky světla s následnou ukázkou 
hvězdné oblohy. Lektor nám podrobně 

ukázal a popsal jednotlivé objekty na 
noční obloze (hvězdy, souhvězdí, mlho-
viny, …). Mohli jsme se také na chvíli 
přenést na jižní polokouli a vidět „Jižní 
kříž“. V technickém muzeu jsme se 
mohli pokochat pohledem na světozná-
má auta a také zblízka vidět vítězný 
kamion 10. ročníku slavné Rallye Paříž 
– Dakar z roku 1988 pana Karla 
Lopraise. Osobní a nákladní automobi-
ly ze všech etap výroby doplňují pod-
vozky, motory, modely, designérské 

Karneval ve škole
V rámci masopustních oslav jsme si 

i my v 1. až 3. třídách naší školy uspo-
řádali karneval. Posilněni svačinkou 
jsme obsadili tělocvičnu a vystrojeni do 
roztodivných masek jsme si zatancova-
li, zasoutěžili, vyhráli spoustu sladkostí 
a nakonec si každý odnesl i výhru 
z bohaté tomboly, za kterou moc děku-
jeme rodičům. Při zahajovací promená-
dě jsme mohli obdivovat překrásné a 

PROJEKT BAREVNÝ DEN
V úterý 21. 2. 2012 proběhl ve 4. a 5. 

třídách Barevný den. Každá třída si 
vybrala jednu barvu, v jejímž tónu 
proběhlo vyučování. Měli za úkol oblé-
ci na sebe co nejvíc svršků dané barvy, 
přinést si stejně barevné jídlo, knihu a 
předmět. Ve 4. A vládla červená, ve 4. 
B a 5. A to byla modrá. Během vyučo-
vacích hodin plnili tematické úkoly 
v jednotlivých předmětech, hráli vědo-
mostní hry a soutěžili v 5-členných 

Soutěž ve zpěvu karaoke
Dne 21. 2. odpoledne se v hudebně 

ZŠ sešli mladí nadějní zpěváci. Konal 
se zde totiž již 3. ročník oblíbené soutě-
že: Děti zpívají KARAOKE.

Porota měla velmi těžkou práci, 
protože děti do svých pěveckých výko-
nů vložily veškerý svůj um, talent, 
srdce i odvahu. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích. V 1. kategorii se představi-
ly děti z  6. a 7. tříd a ve 2. kategorii 
zpívaly starší děti z  8. a 9. tříd.
A zde jsou výsledky soutěže:
1. kategorie:
1. místo – Lucka Nosková ze 7. A        
(píseň ŠŠŠ šepotám)
2. místo – Eliška Mánková ze 7. A a Sá-
ra Dzidová z 8. A (píseň ŠSS šepotám)

ŠKOLA - OHLÉDNUTÍ
návrhy, trofeje ze sportovních klání, 
dobové fotografie a různé rarity. Na 
závěr jsme si ještě prohlédli výstavu 
věnovanou Emilu Zátopkovi a jeho 
sportovním úspěchům. Ač jsme si 
neplánovaně exkurzi prodloužili stáním 
v koloně na dálnici, shodli jsme se 
všichni, že se exkurze vydařila a rádi 
bychom si ji zopakovali. Všechny žáky 
chválím za trpělivost a slušné chování 
během celé exkurze!!!

(R. Kramplová)

velmi nápadité masky - kromě tradič-
ních princezen a vojáků se mezi taneč-
níky objevila i všelijaká zvířátka, taneč-
nice, piráti, klauni, indiáni, skřítci, 
strašidla, mimozemšťané, babky a 
dědkové, a dokonce i samotná Marilyn 
Monroe. Vše jsme si opravdu užili a 
troufám si říct, že žádné vyučovací 
hodiny ještě ve škole nikdy neutekly 
tak rychle, jako při karnevale.

J. Pazderová

2. místo – Barbora Seidlerová ze 7. A 
a Katka Navrátilová ze 7. A (píseň 
Rovnou)
3. místo – Markéta Bečáková z 6. A 
a Sára Grmolenská z 6. A (píseň ŠŠŠ 
šepotám)
2. kategorie:
1. místo – Gábina Grygarová, Tereza 
Poslušná, Diana Řezníčková – trio z 8. 
B (píseň Den, kdy se vrátí láska)
2. místo – Gábina Grygarová z 8. B a 
Vlasťa Petr z 8. B (píseň SMS)
2. místo – Aneta Neckařová z 8. B, 
Klára Rášová z 9. B,  Pavla Sečková 
z 9. B (píseň Nonstop)
3. místo – Romana Trnovcová z 9. B 
a Denisa Gruntová z 9. B (píseň SMS).
   Všem vítězům srdečně blahopřejeme 
a všem účastníkům děkujeme za hezká 

vystoupení. 
Těšíme se na další shledání s naděj-

nými mladými zpěváky příští rok.
Eva Poděbradová

družstvech. Tuto soutěž vyhrálo ve 4. A 
družstvo ve složení Malárová, Hoš-
ková, Chytilová, Jurkovičová a Doleže-
lová, ve 4. B Hühnelová Eliška, Hühne-
lová Adéla, Škodová, Navrátilová, 
Dosoudilová a v 5. A Žbánková, Smé-
kalová, Peltonenová, Kopečná, Vlčko-
vá. Kromě těchto soutěží si každá třída 
připravila pro ostatní písničku a básnič-
ku o své barvě, kterou pak předvedla 
při společném závěru projektového 
dne.

Hana Londová

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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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NUTREND CUP 2012 
– turnaj v házené mužů

V sobotu 11. února 2012 proběhl ve školní hale 
Masarykovy ZŠ ve Velké Bystřici již XI. ročník turnaje 
v házené mužů pod názvem NUTREND CUP 2012, jehož 
hlavním sponzorem je tradičně olomoucká firma NUTREND 
D.S., a.s.

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, z toho 3 účastníci 1. ligy 
házené (Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Velká Bystřice). 
Turnaj měl slušnou sportovní úroveň a byl určitě solidní 
přípravou na jarní část soutěžního ročníku 2011 – 2012 pro 
všechna zúčastněná družstva.
Konečné pořadí v turnaji: 

1. SK Velká Bystřice – 8 bodů
2. TJ Bystřice p. Hostýnem – 4 body
3. HC Zlín – 4 body  
4. Sokol Polanka – 4 body
5. Slavia Fatra Napajedla –  0 bodů
Domácí hráči Velké Bystřice prošli turnajem bez zaváhá-

ní, postupně porazili Bystřici p. H. 17:12, Napajedla 22:12, 
Zlín 19:14 a Polanku 15:11 a ukázali, že jsou na jarní část 

1. ligy dobře připraveni (jen pro informaci v sobotu 4. 2. 
2012 naši muži vyhráli i silně obsazený turnaj v Olomouci). 
V rámci turnaje byl organizačním štábem vyhlášen i nejuži-
tečnější hráč celého turnaje, kterým se stal Jirka Strádal 
z domácího družstva Velké Bystřice.

Zpestřením turnaje byla i ochutnávka nápojů a dalších 

TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ 

Dne 18. 2. 2012 se uskutečnil ve 
Velké Bystřici turnaj starších žáků 
v házené.
V. Bystřice - SK Zeravice 29 : 11
V. Bystřice - TJ Cement Hranice 
22 : 19
V. Bystřice - DHK Zora Olomouc 
17 : 11
V. Bystřice - TJ Tatran Litovel 13 : 16
Celkové pořadí turnaje:
1. TJ Tatran Litovel, 2. SK Velká 
Bystřice, 3. TJ Cement Hranice, 4. DHK 
Zora Olomouc, 5. SK Zeravice.
Nejlepší střelec turnaje: 
PADALÍK Jakub, SK Velká Bystřice.
Sestava: br. Vykoukal, Červinka 5, 
Dosoudil 1, Prošvic 5, Sečka 2, Pazdera 
1, Tkadleček 8, Tesařík 15, Kurek 2, 
Mader 7, Divila 2, Padalík 33.

Norbert Menšík

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
18. 2. 2012 OLOMOUC

Na turnaj, který pořádala Horka na 
Moravě, jsme odjížděli bez nemocného 
kapitána Toma Spurného ve velmi omla-
zené sestavě, když polovinu týmu tvořili 
minižáci. Turnaje se zúčastnila čtyři 
družstva, když se na poslední chvíli 
odhlásili Sokol Ostrava a Cífer (SK). 
Hrálo se 1 x 25 minut každý s každým a 
následně o umístění.
SK V. Bystřice - Horka na Moravě 
12 : 7
V prvním utkání jsme narazili na domácí 
Horku. Zpočátku jsme hráli svou hru 
a pomalu jsme zvyšovali rozdíl ve skóre. 
Za stavu 4:1 jsme však začali hru zbyteč-
ně zrychlovat na úkor přesnosti a soupeř 
nás začal dotahovat. V závěru zápasu 
jsme zklidnili hru a zahráli několik nau-
čených herních situací s dohrávkou do 
křídla, kde se střelecky prosazoval 
Honza Šudřich.
SK V. Bystřice - Uherské Hradiště 
14 : 8
Další náš soupeř nebyl tak urostlý jako 
ostatní, o to však byl pohyblivější. Dařilo 
se nám zapojovat do hry pivoty a Jirka 
Běhálek i Tom "Macek" Maceášik doká-
zali z tohoto postu skórovat.
SK V. Bystřice - SOKOL Trnávka 
10 : 14
Naši hráči hráli druhé utkání v řadě. 
Nedařilo se křídlům, jedině snad Hon-
zovi Vysloužilovi, který se dokázal stře-
lecky prosadit. Naše šance držel pouze 
Tom Buršík vydařenými střelami z dál-
ky. V závěru zápasu se lehce zranili 
Pepíno Jedenástík a Štěpek Souček a 
soupeř utkání dotáhl do vítězného konce.
SK V. Bystřice - SOKOL Trnávka 
10 : 5
Do finále jsme šli opět proti hráčům 
Trnávky. Je nutno zmínit velký věkový a 
hlavně silový rozdíl, když soupeř měl 
téměř celé družstvo ročník ´99. Před 

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
ZUBŘÍ

Dne 12. 2. 2012 se uskutečnil v Zubří 
mezinárodní turnaj mladších žáků za 
účasti týmů HC Zubří, Povážská 
Bystrica, HC Zlín (dívky), HC Veselí na 
Moravě (dívky), Lesana Zubří (dívky) 
a SK Velká Bystřice. Hrálo se systémem 
každý s každým, 1 x 20 minut.
Výsledky našeho týmu: 
SK Velká Bystřice - Povážská Bystrica 
11 : 6
Tkadleček 4, Tesařík 1, Menšík 3, Majer 
1, Prošvic 1, Běhálek 1.
SK Velká Bystřice - Lesana Zubří 14 : 8
Tkadleček 2, Tesařík 4, Menšík 1, Majer 
2, Prošvic 1, Spurný 3, Běhálek 1.
SK Velká Bystřice - HC Zlín 12 : 9
Tkadleček 5, Tesařík 1, Prošvic 2, 
Souček 3, Běhálek 1.
SK Velká Bystřice - Lesana Zubří 10 : 3

zápasem jsme měli taktickou poradu a je 
velice potěšitelné, že hráči dokázali 
pokyny, které dostali, do puntíku splnit. 
Soupeř hrál na dva pivoty a jak Jirka 
Běhálek, tak Filda Buršík dokázali své 
hráče ubránit. V útoku výtečně fungovala 
spolupráce Štěpka s Pepínem, z které 
Pepíno čtyřikrát skóroval. Vycházela 
nám i kombinační hra a trio Štěpek, Filda 
a Tom Buršíci několikrát zamotali soupe-
ři hlavy pěknými kříži. V důležitých 
momentech se prosadil i Kamil Šípek.
Celé družstvo chválíme za předvedené 
výkony, pozitivní je především to, že 
všichni dokázali vstřelit branku.
Šikovnost našich hráčů se promítla do 
udělování individuálních ocenění, když 
nejlepším brankařem turnaje byl vyhlá-
šen Jirka Routner a nejlepším hráčem 
Štěpek Souček !!!
Konečné pořadí: 

1. SK V. Bystřice, 2. Sokol Trnávka, 3. 
Uherské Hradiště, 4. Horka na Moravě.

Pavel Vodička

Tkadleček 3, Tesařík 4, Prošvic 1, 
Spurný 1, Buršík 1
SK Velká Bystřice - HC Zubří 12 : 11
Tkadleček 1, Tesařík 4, Prošvic 6, 
Spurný 1.
Celkové pořadí turnaje: 1. SK Velká 
Bystřice, 2. HC Zlín, 3. HC Zubří, 4. HC 
Veselí n. M., 5. Povášská Bystrica (Slo-
vensko), 6. Lesana Zubří.
Sestava a branky: brankář Rautner, 
Tkadleček 15, Tesařík 14, Menšík 4, 
Majer 3, Prošvic 11, Petričák, Dosoudil, 
Spurný 5, Souček 5, Buršík 1, Běhálek 3.

Naši hráči během celého turnaje podá-
vali vyrovnané výkony a po zásluze se 
stali celkovým vítězem turnaje.Velmi 
dobrý výkon předvedli Tkadleček, 
Tesařík, Prošvic, Rautner, Souček, 
Spurný, Běhálek. Velmi nepříjemně 
skončil turnaj již v počátku druhého 
zápasu pro hráče Menšíka, který utrpěl 
nezaviněné vážné zranění a sezona pro 
něj zřejmě skončila.

Norbert Menšík

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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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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

V rámci zimní přípravy jsme v sobo-
tu 28. 1. 2012 odjeli do Slovenských 
Malacek, kde se konal mezinárodní 
turnaj mladších žáků, kterého se zúčast-
nilo šest družstev rozdělených do dvou 
skupin.

V prvním utkání jsme se střetli se 
Slovanem Modra, který vede ligu 
západní oblasti Slovenska bez ztráty 
bodu. Naši hráči soupeře přehráli hlav-
ně rychlými útoky a zvítězili 17:9. 
Druhým soupeřem bylo družstvo MŠK 
Hlohovec, které mělo výraznou výško-
vou převahu, nikoliv však herní a naše-
mu týmu podlehlo 20:13. Bez ztráty 
bodu jsme tedy vyhráli svoji skupinu 
a těšili se na finále, ve kterém nás čekal 
domácí tým. Utkání o první místo bylo 
odehráno zcela v naší režii, soupeře 
jsme vůbec nepustili do hry a jedno-
značně zvítězili 26 : 3 !!!

Naši žáci předváděli moderní rych-
lou házenou s množstvím rychlých úto-
ků. V postupném útoku pak rychlý pře-
chod míče až do křídel. Rovněž obranná 
hra byla na vysoké úrovni, ale asi nejvíc 

nás potěšilo kolektivní pojetí hry!!! 
Na střední spojce hru dirigoval 

Běrťa Menšík, který měl přesnou ruku 
při střelbě z dálky a především dokázal 
výborně rozehrávat rychlé útoky. K ně-
mu se přidal brankař Jirka Routner, 
který svou formu přetavil v cenu pro 
nejlepšího brankáře. Na krajních spoj-
kách se střídali Domino Tkadleček 
s velmi rychlým průnikem do šestky 
soupeře, který zároveň dokázal preciz-
ně uvolňovat pravé křídlo a Štěpek 
Souček s drzými kličkami, které soupeř 
zastavoval jen fauly. Bylo na něj sedm 
sedmiček, z nichž čtyři střílel a promě-
nil!!! Tom Spurný, který se tentokrát 
pomaleji rozjížděl, ale ve finále už 
předváděl svoji hru - pro něj typické 
získávání míče v obraně a střelba bra-
nek z rychlých útoků. Fífa Buršík (roč-
ník 2002) se soupeřů nezalekl a přede-
vším dobře bránil. 

Na pivotu se vystřídali Tom Macek 
Maceášik, Kamil Šípek a Tom Buršík 
a potěšil nás především fakt, že se 
všichni tři dokázali z tohoto postu gólo-

vě prosadit. Na křídlech se "tyčili": 
benjamínek týmu Tony Vodička s bez-
chybnou obranou i tahem na branku 
(jen mu tentokrát scházelo přesnější 
zakončení), Ondra Majer - rychlík, 
kterému se překvapivě dařilo při střelbě 
přes ruku. A Matěj Tesařík se smrtící 
levačkou a rychlýma nohama, který se 
i díky spoluhráčům, kteří ho zásobovali 
přesnými přihrávkami, stal nejlepším 
střelcem turnaje !!!
Konečné pořadí: 

1. SK Velká Bystřice (ČR)
2. Strojár Malacky (SK)
3. Slovan Modra (SK)
4. Sokol Cífer (SK)
5. MŠK Hlohovec (SK)
6. Florinsdorf Vídeň (A)

Hráči (branky): 
J. Routner (br), M. Tesařík (16), 
N. Menšík (10), Š. Souček (9), 
D. Tkadleček (8), O. Maje r(8), 
T. Spurný (5), T. Buršík (2), 
K. Šípek (2), A. Vodička (1), 
F. Buršík (1), T. Maceášik (1). 

Pavel Vodička

POZAGAS CUP MALACKY 2012 - 1. MÍSTO !!!

výrobků firmy NUTREND D.S., a.s., která je  významným 
evropským výrobcem doplňků výživy pro sport a aktivní 
životní styl.

Výbor oddílu házené SK Velká Bystřice by chtěl závěrem 
poděkovat zejména sponzorovi turnaje firmě NUTREND 

D.S., a. s. (reprezentované na turnaji členem představenstva 
akciové společnosti panem Pavlem Zedníkem), dále všem 
pořadatelům, rozhodčím, fanouškům a hráčům všech zúčast-
něných družstev za předvedené sportovní výkony.

SK Velká Bystřice, výbor oddílu házené

INZERCE: Pronajmu dům ve Velké Bystřici. Telefon 604 935 45

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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Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala
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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.

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.

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.

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

(O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku)
–Benefiční divadlo pro sv. Annu

(Olomoucké divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky
Tršice –Ples TJ Tršice

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše a udílení 

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

souboru Briliant v galeriizet 
Daskabát –Král daskabátské slivovice
Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

láska, zrada, pomsta. Tři ženy, tři osudy; jednoho dne 
se jejich cesty protnou…

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Je všechno jasné?!

nové kriminální minipříběhy k řešení

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.

Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V

2.3. pátek DÁŠENKA Produkce: ČR
10.00 hod.  Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

2.3. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Produkce: USA
18.00 hod. Chipmunkové jsou zpět a pořádně Vstupné Kč 50,-
87 minut to rozpiští. Český dabing Přístupný

9.3. pátek KONTRABAND   Produkce: USA
19.30 hod. Nikdo neriskuje tak jako chlap, který Vstupné Kč 50,-
110 minut může všechno ztratit. Thiller.  Titulky. Přístupný od 15let

16.3. a 23.3. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME
pátek

30.3. pátek ČTYŘI SLUNCE Produkce: ČR
18.00  hod. Kolik sluncí je třeba, abychom byli Vstupné Kč 50,-
105 minut šťastni? Nový český film od režiséra Přístupný od 12 let

B.Slámy. I. Chmela, A. Geislerová, K.Roden, J.Plesl.

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 DUBNU uvidíte: Poupata, Kontraband…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

Bystřické masopustní veselí se opravdu vydařilo. To letoš-
ní bylo zároveň první akcí s účastí polských partnerů v rámci 
nového projektu "Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

Vystoupily bystřické folklorní soubory, se slezskými 
masopustními zvyky diváky seznámila skupina z Muzea 
opolské vesnice, děti pobavila klauniáda a všichni mohli 
obdivovat mistra řezníka Kasala při ukázkové zabijačce. 
S velkým ohlasem se setkala ochutnávka zabijačkových 
specialit, koblih i prstků a v obležení byl i stánek s vynikají-

ahoj Ladi,
[16:01:37] zdenca65: doputoval k Tobě mail?
[16:02:54] Vladimír: Teď jsem ho otevřel. To černé k tem 
mapkám má být zelené?
[16:05:36] zdenca65: myslela jsem, že kresby zůstanou 
všechny černé, ale budou mít takový zelený podtisk, plochu a 
stromy takové zelené flíčky :)
[16:06:45] Vladimír: Jo já už to vidím. Je to v tom wordov-
ským souburu. Ten jsem otevřel jako poslední.
[16:07:16] zdenca65: jo
[16:07:28] zdenca65: doufám, že jsem stihla nakreslit všech-
no
[16:07:41] zdenca65: už jsem to ráno poslala holkám k 
odsouhlasení obrázků
[16:07:51] zdenca65: třeba už budu mít večer odpověď
[16:08:35] Vladimír: Tak ji poošli. Já se teď mořím z novina-
mi ale večer se na to podívám.
[16:49:59] zdenca65: dobře, večer se Ti ozvu, jestli se už k 
něčemu vyjádřily
[16:50:03] zdenca65: hezké noření
[16:50:18] zdenca65: já jdu se psem, tak to bude také noře-
níčko
[16:50:21] zdenca65: \o/
[22:25:13] zdenca65: Ladi, mohl bys obarvit kresbičky 
stromků v mapě zeleně - bez zelených fleků?
[22:25:32] zdenca65: porosty by tak byly řešeny dvojím 
způsobem - zelené kresby a zelené plochy
[22:26:13] Vladimír: Takže zelené stromky na zelené ploše?
[22:27:25] zdenca65: ne, ne, zelené stromky  jsou na třech 
místech - kolem cesty, nahoře kousek od ohniště a uprostřed 
nad rybníky
[22:27:58] zdenca65: holky by chtěly, aby kopečky - tedy 
stromky byly zeleně kreslené bez podtisku
[22:28:11] zdenca65: a zelené plochy zůstanou, jak jsou 
nakresleny
[22:29:29] Vladimír: Jo rozumím. Já to nemám před sebou 
ale dobře. Ještě k tem popiskám, pošlete je?
[22:31:01] Vladimír: Markéta je tam zitra celý den na příjmu?
[22:31:28] zdenca65: markéta se mi zatím neozvala
[22:31:32] zdenca65: doufám, že bude na příjmu
[22:31:45] zdenca65: popisky - myslíš přímo do mapy?
[22:32:29] Vladimír: Jo, nějaké značky jsem zahlédl v to, cos 
posílala.
[22:33:11] zdenca65: myslím, že v mapě popisky nebudou
[22:33:24] zdenca65: Jinak názvy budou u těch pracovních 
částí
[22:33:38] zdenca65: texty k pracovním částem bys měl mít
[22:35:53] zdenca65: jo, Markéta už psala


