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Nové příležitosti 
pro bystřický zámek

Ve svém minulém úvodníku jsem 
slíbil průběžně informovat o vývoji 
kolem jedné z dominant našeho městeč-
ka a protože se snad rýsují nová řešení, 
přijměte několik nových zpráv: tou 
hlavní novinkou je fakt, že v našem 
oblíbeném Regionálním operačním pro-
gramu se v minulých dnech otevřela 
nová dotační příležitost, jak získat ale-
spoň částečnou podporu na rekonstruk-
ci Hotelu Zámek. Nemůže žádat město, 
ale obchodní společnost, což je námi 
nově založená Hotel Zámek Velká 
Bystřice s.r.o., 100% zřizovaná a vlast-
něná městem Velká Bystřice. Tato spo-
lečnost připravuje projekt v objektu cca 
12-15 mil. Kč rozpočtových nákladů, 
které by měly vyřešit především rekon-
strukci kuchyně, nový systém vytápění, 
rekonstrukci sociálních zařízení, vstup-
ní zóny, recepce a foyeru, část ubytova-
cí kapacity a pravděpodobně nový 
výtah. Projektovou dokumentaci připra-
ví ing. arch. Otto Schneider z Olomou-
ce, který zpracoval návrh obnovy 
zámku již před cca 7 lety a může 
tedy navázat na tehdy navrhované 
úpravy.

V rovině provozní město vyhlásilo 
již 2. záměr prodeje nebo pronájmu 
zámku s termínem podání nabídek do 
30.4. t.r. Do tohoto termínu město obdr-
želo jednu nabídku na pronájem hotelu, 
se kterou se v těchto dnech důkladně 
seznamujeme - především tedy s podni-
katelským, obchodním plánem. Pokud 
nabídka bude splňovat podmínky města 
jako například minimální výše nájmu, 
respektování zavedených oborů podni-
kání, provozně-hygienické limity apod., 
bude mít bystřický zámek od léta svého 
nového, v novodobé historii v pořadí 
třetího nájemce. Předběžný model spo-
lupráce počítá se znovuzahájením pro-
vozu po drobných úpravách ještě 
během letošního léta v té podobě, v jaké 
se objekt nachází. A ať už bude žádost 
o dotaci na rekonstrukci úspěšná či 

nikoliv, v příštím roce bude město, resp. 
jeho s.r.o. realizovat menší či větší 
rozsah stavebních oprav a úprav tak, 
aby náš zámek opět splňoval soudobé 
parametry kvalitního restauračního, 
hotelového a kongresového provozu. 

Cena města pro rok 2012
Stává se již tradicí, že v 1. kvartále 

roku hledáme osobnosti, které se za-
sloužily o Velkou Bystřici v takové 
míře, že je na místě ocenit to takříkajíc 
institucionálně. K diskusi a hlasování 
o návrzích na udělení tohoto výročního 
ocenění se schází komise složená ze 
členů zastupitelstva a držitelů ceny 
z předchozích let. A jaký je tedy resul-
tát? Cenu města pro rok 2012 získá pan 
Karel Hewanicky, houslista, člen Mo-
ravské filharmonie v Olomouci, dlou-
holetý pilíř hudebního doprovodu všech 
ceremonií a slavností v naší obřadní 
síni. Panu Hewanickému bych chtěl 
poděkovat za dosavadní práci a k oce-
nění gratuluji!

Do prázdnin v Bystřici 
skoro nemáme volný víkend…
Období přelomu jara a léta bývá 

pravidelně nejfrekventovanější částí 
roku, ale když jsme letos na konci dubna 
sestavovali pro média přehled všech 
akcí a společenského dění v Bystřici 

v období do prázdnin, nevěřili jsme 
vlastním očím, že letos bude květnová 
a červnová nabídka ještě nadupanější. 
No považte: 28.4. - Bílý kámen, 30.4. - 
Pálení čarodejnic, 1.5. - Stavěni mája, 
4.5. - Kokina běh - velká cena vytrvalců, 
5. - 6.5.- Rybářské závody, 9.5. - Pietní 
akt k výročí osvobození, 11.5. - Svátek 
matek v KD Nadační, 12.5. - Klub přátel 
hudby - sestry Fialovy, 13.5. - Slavnost 
kroje; Bystřická kuličkiáda; Farmářské 
trhy, 19.5. - Sečeni lóke; Čištění řeky 
Bystřice, 23. - 25.5. - Národní finále 
novinářského kalamáře - turnaj škol 
v házené, 26.5. - udělování Ceny města; 
Káceni mája, 1.6. - Noc kostelů, 2.6. - 
vernisáž výstavy fotografií Jana Šibíka; 
Dětský den; Mistrovství ČR v biketria-
lu, 8.6. - Sportovní hry škol mikroregio-
nu, 9.6. - otevření nových cyklookruhů 
mikroregionu; Regi-banjo v amfiteátru, 
23.6. - Festival duchovní hudby P. 
Olejníka… Možná vám to zní trochu 
jako četba jízdního řádu nebo telefonní-
ho seznamu, ale tak bohatý nás čeká 
společenský život a je dobré to připome-
nout! Všem, kdo se o ty jednotlivé kul-
turní a společenské počiny zasloužili, 
nezbývá než znovu poděkovat. A všech-
ny ostatní pozvat k účasti - domácí 
i přespolní - vždyť je to náš exportní 
artikl! 

Ivo Slavotínek

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

I N F O R M A C E 
o konání zastupitelstva města Velká Bystřice 

Městský úřad Velká Bystřice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 
zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice.
Místo konání: Zámecké náměstí 79, zasedací místnost městského úřadu 

Velká Bystřice 
Doba konání: 21. května 2012 v 18.00 hod.  
Navržený program:
1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele
3. Volba pracovního představenstva
4. Volba ověřovatelů zápisu 
5. Volba návrhové komise
6. Kontrola usnesení z posledního 

zastupitelstva města
Ing. Marek PAZDERA, starosta města 

7. Zpráva o činnosti rady města 
a městského úřadu

8. Schválení podání žádosti 
ze zasedání o dotaci do programu ROPu

9. Majetkové záležitosti
10. Různé

zasedání 

 

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.

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

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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Informace z bystřické radnice

Provozní doba městského úřadu ve dnech 
30. 4. 2012 a 7. 5. 2012.

Po oba dny bude městský úřad otevřen pro veřejnost 
v omezeném rozsahu: 

správní odbor – matrika, pokladna 
otevřeno od 7.00-12.00 13.00-15.30 hod. 

odbor výstavby a technických služeb - zavřeno 
stavební úřad 

otevřeno od 7.00-12.00 13.00-15.30 hod. 
odbor kultury 

otevřeno od 7.00-12.00 13.00-15.30 hod.
V případě nutnosti a řešení životních situací můžete volat 

tel. č. 723 116 706.

Dne 9. května 2012 v 17.00 hodin 
se uskuteční u Památníku Osvobození 

krátký pietní akt, 

při kterém si připomeneme 67 let 
od ukončení II. světové války

 a položením květin uctíme památku 
obětí nacismu. 

Ing. Marek Pazdera, starosta města

Gratulace
Nejstarší obyvatelka Velké Bystřice pí 
Františka Gojišová oslavila své 98. 
narozeniny v kruhu svých přátel a pra-

Město Velká Bystřice se připojuje ke gratulantům 

panu Antonínu Nakládalovi 
k životnímu jubileu 80 let 

s přáním pevného zdraví, štěstí a radosti jak 
v kruhu rodinném, tak z bohatého společenského 

života a výsledků veřejné práce. 

Samospráva 
a úřad města Velká Bystřice.

Gratulace
Nejstarší obyvatelka Velké Bystřice pí Františka Gojišová 
oslavila své 98. narozeniny v kruhu svých přátel 
a pracovníků Domu pokojného stáří sv. Anny.  Přejeme jí 
touto cestou mnoho krásných dní, zdraví a pohody.

Narození:Narození:

Michaela Kaczorová 5. 3. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

1. 5. 
Velká Bystřice– Stavěni mája
Tršice – Myslivecké setkání na Zatěši

4. 5.
Přáslavice – Kladení věnců

5. 5. 
Velká Bystřice – Rybářské závody pro dospělé

– Mezinárodní mistrovství ČR v biketrialu
Daskabát – Stavění máje, slet čarodějnic

  6. 5.
Velká Bystřice – Rybářské závody pro mladé rybáře

  8. 5. 
Tršice – O poklad Kunhuty Tršické

11. 5.
Přáslavice – Čištění Vrtůvky

12.5.
Velká Bystřice – Májový koncert (sestry Fialovy)
Přáslavice – Diskotéka

13. 5. 
Velká Bystřice – Farmářské trhy

– Slavnost kroje
– Bystřická kuličkiáda

Mrsklesy – Svátek matek
19. 5. 

Velká Bystřice – Čištění řeky Bystřice
– Sečeni lóke

Daskabat – Hodová zábava
20. 5.

Daskabát – Hody
Přáslavice – Odpoledne pro seniory

22. 5. 
Velká Bystřice – Koncert ZUŠ (galeriezet)

26. 5. 
Velká Bystřice – Káceni mája s májovou veselicí
Bystrovany – Tenisový turnaj
Mrsklesy – Kácení máje
Přáslavice – Diskotéka 

31. 5.
Hlubočky – Akademie ZŠ Mariánské Údolí 

  1. 6.
Velká Bystřice – Noc kostelů

  2. 6.
Velká Bystřice – Vernisáž výstavy (Jan Šibík)

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička květen 2012

Zájezd Klubu seniorů
Ve středu 16. května 2012 autobusový zájezd do Brna 
na hrad Špilberk, Náměstí Svobody, dále potom autobu-
sem na hrad Veveří a nazpět do Bystrce lodí. Cena zájezdu 
200,- Kč. Vstupenky si každý hradí sám. Nečlenové platí 
25,- Kč. Odjezd autobusu v 7.00 hodin z autobusové 
zastávky. Přihlásit se můžete do 5. května 2012 na těchto 
telefonních číslech:

604 589 244 – p. Goldscheidová Helena

725 814 609 – p. Horká Eliška

602 814 137 – p. Poláchová Božena 

 

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.

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

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 1024 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Optika - 

Ceny včetně DPH. 

w

w Připojení domácnosti k síti linkou až 16384 kb – 300,- Kč/měsíc
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,

případně přímo na městě Velká Bystřice: mob.: 728 625 492

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

Občané ulice Hliník srdečně zvou na své 
tradiční akce:

Stavěni mája
úterý 1. května 2012 
 16 - 18 hodin v Hliníku

Občerstvení zajištěno, přijďte 
na makrely nebo párek v rohlíku.

Pro děti budou připraveny
soutěže.

Ulice Hliník a Čmelda 
se na Vás těší!

 

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.

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

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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Cimbal Classic – koncert
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hosty v rámci hlavního programu Slavnosti kroje v neděli 
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Cimbal Classic letos slaví 20 let trvání a u příležitosti svých 
kulatin připravil pro posluchače jedinečný Velikonočně jarní 
koncert, kterým propojuje svou původní spíše folkovou 
tvorbu (ve folkově nezvyklém obsazení zpěv, cimbál, housle, 
hoboj, flétny, viola, mandolína, kontrabas) s tradiční morav-
skou a českou lidovou i duchovní hudbou. Nejen hudba Jana 
Facilise Boleslavského a Václava Michny z Otradovic, ale 
zejména krásné lidové texty a podmanivé melodie Dalibora 
Štrunce umí být největší oslavou znovuzrození přírody, 
svátků jara. Koncertní verze přitom vychází z tematicky 
zaměřeného a v kontextu českých zemí unikátního alba Jaro. 
V letošním jubilejním roce představí Cimbal Classic své 
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Bystřici. Stejně jako v Brně i při velkobystřickém koncertu 
se významné části repertoáru zhostí spolu s Cimbal 
Classicem také jeho exkluzivní hudební přátelé: takřka 
„domácí“ hanácký mužský sbor Rovina a přední český 
varhaník Martin Jakubíček.
Přijďte se zaposlouchat do jarních písní v netradičním 
hudebním spojení – srdečně Vás zve pořádající o. s. 
Folklorum!

POZVÁNKA 
NA TRADIČNÍ MÁJOVÝ KONCERT

na který vás srdečně zveme 
do Husova sboru ve Velké Bystřici 

ve čtvrtek 31. května 2012 v 18.00 hod.

Zpěvy nás potěší kostelní pěvecký sbor
a děti z biblického „Spolča“.

Také vás zveme na 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
3. 5. v 18.00 hod.
1. májová pobožnost, br. farář Vlastík Haltof z Litovle

10. 5. v 18.00 hod.
2. májová pobožnost, ses. far. Jana Kašná z Chudobína

17. 5. v 18.00 hod.
3. májová pobožnost, ses. far. Naďa Kaňáková z Troubelic

24. 5. v 18.00 hod.
4. májová pobožnost, br. far. Rosťa Valušek z Horky n. M.

Hanka Šebíková - duchovní
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Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice zvou na

MÁJOVÝ KONCERT
sobota 12. května 2012 ve 14.00 hodin galeriezet Velká Bystřice

HRÁT BUDOU A PRŮVODNÍM SLOVEM UVEDOU SESTRY

KRISTÝNA a TEREZIE FIALOVY
V programu uslyšíte díla S. Bodorové, J. S. Bacha, 

L. van Beethovena, G. Faureho, P. Fialy, A. Piazzolly.

Vstupné 50,- Kč.      Srdečně zvou pořadatelé
Kristýna Fialová pochází z hudební rodiny. Ve čtyřech letech začala hrát na klavír pod vedením 
své matky a v sedmi letech na housle pod vedením prof. Pavla Kyncla. V patnácti letech začala hrát 
na violu a byla přijata na Konzervatoř v Brně do třídy prof. Miroslava Kováře. Kristina Fialová 
jako sólistka či komorní hráčka spolupracuje s českými i zahraničními umělci a orchestry. Z jejích 
festivalových vystoupení jmenujme Jihočeský komorní festival, Festival Talentinum, Pražské 
premiéry, Svátky hudby v Praze či prozatím největší úspěch – vystoupení na renomovaném festiva-
lu ve Festival Internacional de Santander ve Španělsku v roce 2011. Kristina Fialová hraje na 
vzácnou italskou violu „Carl Giuseppe Testore-Contrada“ z r. 1745.
Terezie Fialová-klavíristka, pochází z hudební rodiny, v pěti letech začala hrát na klavír, o rok 
později na housle. V obou nástrojích se účastnila s úspěchem mezinárodních soutěží proto pokračo-
vala ve studiu klavíru i houslí na brněnské Konzervatoři. Jako houslistka byla od roku 2004 členkou 
mezinárodního orchestru mladých The Young Sound Forum of Europe, se kterým podnikla několik 
turné po významných koncertních pódiích. Nyní se věnuje hře na klavír a komorní hře. Vystupuje 
jako sólistka nebo s dalšími hudebníky. Od roku 2003 je členkou klavírního tria Eben Trio. V září 
2009 a 2010 byl soubor vybrán k účasti na Mendelssohn Summer School v Hamburku, kde praco-
val se světovými osobnostmi komorní hry. Komorní hru nyní studuje na Hochschule fur Musik und 
Theater Hamburk v Německu ve třídě violoncellisty Niklase Schnidta. 

Čištění řeky Bystřice
sobota 19. 5. 2012 

Vážení občané Velké Bystřice, rádi 
bychom Vás pozvali na čištění naší 
řeky. Osmý ročník této smělé každoroč-
ní akce se uskuteční 19. 5. 2012. 

Opět si klademe za cíl, mimo vysbí-
rání odpadků v řece a jejím okolí, hlav-
ně umožnit setkání lidí s podobným 
pohledem na život. Jako každý rok je 
čištění závislé na dobrovolných účast-
nících. Zcela programově od samého 
začátku nechceme, aby se do něj zapo-
jily jakékoliv spolky, děti ze škol nebo 
členové organizací. Není to určitě ta 
snazší cesta a ráno, když čekáme, kolik 
lidí přijde, nám bývá lehce úzko, ale to, 
že se nakonec vždycky sejde kolem 
padesáti „sběračů“, nás utvrzuje v tom, 
že základní myšlenka je správná. Dobře 
víme, že to, co se do řeky nahází, za 
několik týdnů připlave nebo to tam 
odloží naši spoluobčané a vyčistit řeku 
se nám nikdy úplně nepodaří, myslíme 
si ale, že je lepší vždycky udělat 
„něco“, než nedělat nic. 

Chcete-li se tedy zapojit, sejdeme se 
v 8.00 u vlakového přejezdu přes 
Bystřičku u Bystrovan, odkud se vydá-
me přes několik záchytných bodů s ob-
čerstvením až k železniční zastávce 
Velká Bystřice, kde akci zhruba ve 
12.00 ukončíme. 

Rukavice a pytle na odpad tradičně 
dostanete, berete-li s sebou děti, mysle-
te na to, že řada vyhozených věcí může 
mít ostré hrany a proto je třeba na děti 
trochu dohlédnout. Je vhodné dobré 
obutí a případně bunda, protože sbírat 
budeme i v drobném dešti. V případě 
silného deště nebo vysoké vody čištění 
odložíme a o novém termínu bychom 
Vás včas informovali mailem, místním 
rozhlasem a na Facebooku. 

Od počátku akci zaštiťuje Městský 
úřad Velká Bystřice, Povodí Moravy a 
LO Haná. 

Za sebe mohu napsat, že se na setkání 

s Vámi velmi těším a připomenout 
Vám, že všechny informace, fotografie 
a Vaše případné dotazy či poznámky 
jsou na Facebooku, kde si po zaregistro-
vání najdete v přátelích „řeku Bystřici“. 

Nezapomeňte – je to stále na Vás. 

Václav Břeha – 776 044 244 
vaclavbreha@seznam.cz 

Martin Šípek – 721 778 797
sipekmartin@seznam.cz 

Marek Pazdera – 606 739 224
pazdera@muvb.cz

 

Klub seniorů a město Velká Bystřice

 zvou v rámci dne

Svátek matek
na posezení s hudbou a tancem

pátek 11. května 2012 
od 15.00 hodin

sál kulturního domu Nadační

K tanci i poslechu zahraje 
MAGNET pod vedením

manželů Čeřovských ze Štěpánova.

 Drobné občerstvení připraveno.

Občané ulice Hliník srdečně zvou na svou
 tradiční akci, pořádanou v rámci projektu 

Hanácký rok v Bystřici

A protože chlapi májku uhlídali, 
dnes si ji sami skácí

sobota 26. května 2012
od 18.00 v Hliníku
* Hudba         *Tanec

*Občerstvení

Srdečně zvou pořadatelé

KÁCENI MÁJA 
S MÁJOVOU 

VESELICÍ
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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.

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
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V
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Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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Město Velká Bystřice
Vás v rámci projektu
Hanácký rok v Bystřici zve na

sobota 2. června 2012 od 15.00 
Zámecké náměstí ve V. Bystřici

(v případě nepřízně počasí sál KD Nadační)

Pro děti zdarma
kornout zmrzliny, 

skákací hrad 
a skluzavka 

Připraveny jsou soutěže
o ceny, hry a občerstvení

MČR v Biketrialu – start (10.00) a cíl 
na Zámeckém naměstí, vyhlášení výsledků 
v amfiteátru (17.00).

16.00 – Exhibiční závod na náměstí ◄

Srdečně zvou pořadatelé

DĚTSKÝ DEN

► 

◄

► 

Mistrovství České republiky 
v biketrialu 

VEMA CUP 2012
Velká Bystřice má již své pevné 

místo v kalendáři biketrialových soutě-
ží. Letošní soutěž Mistrovství a přeboru 
České republiky se koná 2. června 2012 
a kromě trofejí budou jezdci usilovat 
i o body do nominace na mistrovství 
světa. Lze proto očekávat účast špičko-
vých jezdců a to nejen z České republi-
ky, ale i ze Slovenska.

Změnou oproti předchozím roční-
kům je přesunutí startu a cíle z areálu 
Skalka přímo na Zámecké náměstí, kde 
budou vybudovány dvě atraktivní 
závodní sekce z umělých překážek. 
Zbývající kontrolní úseky budou využí-
vat přírodních terénů biketrialového 
areálu na Skalce. Start hlavního závodu 
s názvem „VEMA CUP 2012“ je naplá-
nován na 10 hodin, po poledni pak 

proběhne závod začínajících jezdců 
„O pohár ČMF“. Vyvrcholením pro 
diváky jistě bude exhibiční závod 
vybraných jezdců kategorií Elite, 
Senior a Junior na umělých sekcích na 
Zámeckém náměstí v 16 hodin. 

Soutěž pořádá ÚAMK AMK Bike-
trial klub Olomouc, podrobné informa-
ce jsou k dispozici na webu pořadatele 
www.biketrial-olomouc.cz.  

Radek Janka

Čas běží a 9. červen, den konání 
letošního REGI Banja, se rychle blíží. 
V minulých novinách jsem nastínil 
změny, kterých se letos REGI Banjo 
dočká. Připomínám, že tou nejpodstat-
nější je přesunutí této přehlídky pod 
širé nebe do našeho amfiteátru. Ve 
Velkobystřických novinách na začátku 

června najdete článek s detailnějším 
představením programu přehlídky a vy-
stupujících interpretů, v dnešním krát-
kém článku první informaci, na koho se 
můžete těšit.

Prvně, ač nerad, musím říct, že se 
nemůžete těšit na tradičního účastníka 
našich přehlídek, skupinu A.M. Úlet, 

která byla původně přihlášena, ale 
následně ji její cestovatelské plány, 
respektive pozdější návrat z plánované 
cesty, přinutily přihlášku stáhnout.

Takže koho si budeme moci poslech-
nout? Letos to bude: Alibaba, Domino, 
Freďáci, Hubertus, Soft & Easy, 
Welcome drink a Kelt Grass Band. 

REGI Banjo 2012 a Jaroslav Samson Lenk

 

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.

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

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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Jména vystupujících uvádím záměrně 
v abecedním pořadí a bez detailů – ty si 
budete moci přečíst příště. Kelt Grass 
Band, který je ve Velké Bystřici tolik 
populární, nebude moci vystoupit ve 
své nejsilnější sestavě a tak se rozhodl 
nezúčastnit se soutěžní části. Jsem však 
velice rád, že jsme se dohodli na jejich 
vystoupení v pozici hosta a snad můžu 
slíbit, že se díky tomu dočkáme malé 
premiéry a příjemného překvapení. 

A to nejlepší na závěr. K MS Bandu 
se coby hlavnímu nastupujícímu pořa-

dateli pravděpodobně přidá zkušený 
spolupořadatel, který vážně zvažuje 
svoje zapojení do pořádání bystřických 
přehlídek a jeho vstupním počinem je 
hlavní host letošního REGI Banja. 
Tento interpret zatím na Banju nikdy 
nevystoupil, přestože sem jeho tvorba 
a interpretace jednoznačně patří. Takže 
vězte, že letošní REGI Banjo vyvrcholí 
vystoupením další z českých legend!  
Jaroslav Samson Lenk je známý folko-
vý a trampský zpěvák, kytarista, textař 
a písničkář. Při účinkování ve skupi-

nách Máci, Hop trop, Samson a jeho 
parta, ale i při sólových aktivitách, 
proslul celou řadou nádherných písni-
ček, které pravidelně obohacují reper-
toár písní zpívaných u mnoha táboro-
vých ohňů. Samson u nás vystoupí 
v sólovém koncertě, který bude vyvr-
cholením programu letošního REGI 
Banja.

Takže nezapomeňte: 
9. června v 16.00 v amfiteátru nashle-
danou u skvělé muziky!

Za MS Band Martin Seidler

Knihovna Velká Bystřice 

knižní novinky
… pro mládež
Petr Kopl – Dracula

komiksová adaptace románu Brama Stokera 
s autorovými ilustracemi      

… pro ženy
Freda Birkner-Mahler  – Osudová žena

novinářka a dělník, ze kterého se vyklube šlechtic 
a láska na první pohled…

… dobrodružství
Wilbur Smith – Šelma

když je dcera unesena piráty a úřady jsou nečinné,
obrací se zoufalá matka na majitele bezpečnostní 
agentury a berou spravedlnost do vlastních rukou

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

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

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

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké 
Bystřici nabízí novou službu -informace o knihách 
z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese:   
www.knihovna.velkabystrice.cz  (online katalog) nebo 
přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na 
liště: knihovna – online katalog.

MO ČRS Velká Bystřice chce touto cestou poděkovat všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly a na ceny za nejlepší výsledky

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

Nejkrásnější pohádky H. Ch. Andersona
Odpovídalo 42 dětí a z 40 správných odpovědí 

byla vylosovaná Jana Burešová
Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovně.

První farmářské trhy 
ve Velké Bystřici

Neděle 13. května

Zámecké náměstí

Přijďte ochutnat a nakoupit produkty 
našich i polských farmářů. 

Děti se mohou potěšit malým 
"ZOO koutkem" se zvířátky. 

Bude připraveno různé občerstvení.

Akce se koná v rámci projektu 
"Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané".

 

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.
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Více informací na: 
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www.roztop.webnode.cz

Roztop
www.roztop.webnode.cz

Roztop

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%

Veškeré: instalatérské, topenářské 
a práce, 

plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 

Strana  8 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 5/2012

FBC ROZTOP MRSKLESY
HLEDÁ NOVÉ HRÁČE 

PRO SEZONU 2012
Muži 19 let a starší
Junioři 17 – 18 let
Dorostenci 15 – 16 let
Starší žáci 13 – 14 let

Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit 
i v utkáních vyšší věkové kategorie takto: hráč určité věko-
vé kategorie je oprávněn nastoupit o jednu kategorii výše.

Více informací na emailu: 
fbcroztopmrsklesy@seznam.cz

TĚŠÍME SE NA NOVÉ SPOLUHRÁČE 

Mladší žáci 11 – 12let
Elevové do 10let
Přípravka 8let a mladší

 

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 
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vou cenu 50,- Kč za kus. Bližší informace na t. č. 728 625 492 - ing. Filip Štembírek.
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nebo721 255 841.
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–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.

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
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www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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4.5. pátek MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

11.5. pátek TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 1.část Produkce: USA
19:30 hod. Věčností to teprve začíná. Vstupné Kč 50,-
116 minut  Fantasy, romance, thriller. Přístupný od 12 let

V červnu uvidíte: 
Prci, prci, prcičky: Školní sraz; 

Probudím se včera.

4.,18. a 25.května z technických důvodů nepromítáme. 
V současné době řešíme problémy s neodvratným 
zánikem filmových kopií ve formátu 35 mm. 
Připravujeme promítání na DVD a BLU-RAY 
nosičích. 
V průběhu letních měsíců by měla být situace 
vyjasněna a od září bychom rádi pokračovali 
v pravidelných pátečních filmových představeních.

Děkujeme za pochopení. Kino Velký Týnec.

Kuličkiáda

Velký Týnec - KVĚTEN
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

Měření propustnosti skel
Ve čtvrtek 24. 5. 2012 v době od 14 do 16 hodin proběhne 

ve Velké Bystřici na Zámeckém náměstí, parkoviště u hotelu 
Zámek, preventivní akce Policie ČR k měření propustnosti 
skel automobilů. Řidiči si mohou tónovaná okna svých vozi-
del nechat zkontrolovat bezplatně. 

V případě, že je propustnost světla menší než 70 %, hrozí 
řidiči bloková pokuta do 2 tisíc korun, pokud je zároveň 
provozovatelem vozidla, může být řidiči udělena pokuta do 
5 tisíc korun. Pokud je naměřena propustnost skel pod 20%, 
přestupek je postoupen správnímu orgánu a řidiči je zakázá-
na další jízda. Pokuta je v tomto případě od 5 do 10 tisíc 
korun a řidiči hrozí trest zákazu řízení od 6 do 12 měsíců.

por. Bc. Petr Čunderle, DiS.
Preventivně informační skupina Olomouc

Novinářský kalamář
Ve dnech 23.-25. 5. 2012 naše škola přivítá 

mladé házenkáře a házenkářky z celé republiky 
u příležitosti konání NÁRODNÍHO FINÁLE 
v házené ZŠ pod názvem Novinářský kalamář.

 Finále se týká chlapců a dívek 6.-7. tříd. 
Turnaj bude probíhat na obou sportovních 
halách, které může Velká Bystřice nabídnout a tj. 
školní hala VB a hala SK Na Letné. Srdečně Vás 
zveme na příjemný sportovní zážitek.

 

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

11. 2. 
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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.
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