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Vážení spoluobčané,

pan místostarosta končil úvodník květ-
nových Velkobystřických novin výčtem 
akcí, které ve Velké Bystřici a okolí 
pořádáme a konstatováním, že praktic-
ky není do konce června žádný volný 
víkend. Já si dovolím úvodník zahájit 
pozváním na dvě akce, které spolu při 
prvním pohledu vůbec nesouvisí – 
cyklovýlet a folk a country festival. Ale 
posuďte sami...

Sdružení obcí mikroregionu Bystřič-
ka pořádá v sobotu 9. června 2012 
v rámci zahájení provozu na vybudova-
ných cyklookruzích veřejnou cyklistic-
kou poznávací jízdu mikroregionem 
Bystřička. Obce mikroregionu se dlou-
hodobě snaží o podporu cyklistiky 
a cykloturistiky. V uplynulých letech 
bylo vybudováno v mikroregionu něko-
lik krásných cyklostezek a cyklookru-
hů, které ovšem nebyly řádně vyznače-
ny a vzájemně propojeny. Proto vznikl 
projekt Poznej svůj mikroregion na 
kole, který navrhl vytvoření okruhů 
různé délky a náročnosti tak, aby široká 
cyklistická veřejnost mohla lépe poznat 
výsledky úsilí obcí v této oblasti. 
Podařilo se nám získat podporu z Mini-
sterstva místního rozvoje, díky níž 
mikroregion dobudoval a vyznačil tři 
cyklookruhy, vybavil je informačními 
tabulemi a vydal cykloturistickou 
mapu. Pokud v sobotu 9. června 2012 
projedete tyto okruhy a do mapky získá-
te razítka na vyznačených místech 
v obcích mikroregionu, obdržíte malé 
občerstvení a vstupenku na REGI 
Banjo, které se uskuteční také v sobotu 
9. června 2012 od 15.30 hod., poprvé 
v historii pod širým nebem v novém 
amfiteátru. Mapky získáte ve dnech 
4. 6. – 8. 6. 2012 na obecních úřadech 
obcí mikroregionu Bystřička a v infor-
mačním centru v podloubí radnice na 
Horním náměstí v Olomouci. Věřím, že 
nám bude přát počasí a spojení těchto 
dvou akcí se ukáže jako dobrý nápad,  
třeba pak vznikne  nová tradice.

V sobotu 19. května se uskutečnil již 
VIII. ročník Letního čištění řeky 
Bystřice. Hodnocení předkládá do 
tohoto vydání Bystřických novin hlavní 
organizátor Vašek Břeha, proto jen 
moje krátké postřehy… Již při srazu 
účastníků v 8 hod. u vlakového přejez-
du na Bystrovany jsem tušil, že překo-
náme účastnický rekord. Tvrzení Vaška 
Břehy o mé aktivní účasti musím popřít 
- letos jsem byl jen zásobovač. Uspoko-
jit totiž potřeby více než 50-ti při krás-
ném počasí žíznivých a hladových 
dobrovolníků bylo letos poněkud nároč-
nější. I „šéfopékač“ z minulých ročníků 
pan Svobodník se měl co ohánět, aby 
frontu na klobásku stíhal uspokojit. 
Velmi mě také potěšila účast mnoha 
dětí a mladistvých. Jsem přesvědčen, 
že právě na takové akci si vybudují ten 
správný vztah k přírodě a k nutnosti její 
ochrany. Fotky z akce jsou na našich 
webových stránkách a na facebooku 
(řeka Bystřice). Letos nás poctil svou 
návštěvou i videokronikář Jerry Koš, 
takže určitě bude i nějaké pěkné video.

V dubnovém čísle Velkobystřických 
novin byl vyhlášen VIII. ročník soutěže 
„O nejkrásnější okno, nejlépe udržo-
vaný veřejný prostor a nejkrásnější 
část ulice“. Tato soutěž už má u nás 
tradici a situace se v tomto směru ve 

Velké Bystřici každý rok po malých 
krůčcích lepší. Ještě sice stále máme 
oproti některým vesnicím co dohánět, 
protože těch, kteří u nás pečují o veřej-
nou zeleň před svými nemovitostmi je 
stále menšina, ale právě proto si velmi 
považujeme všech, kteří zasazují květi-
ny a keře a starají se o trávníky. I jim 
připomínám, že máme i kategorii 
nejkrásnější část ulice, kde se hodnotí 
péče o veřejnou zeleň a květinová 
výzdoba před vchody domů. Podmín-
kou je účast minimálně pěti rodinných 
domů nebo dvou bytových domů 
v ucelené zástavbě. Pro tuto kategorii je 
nutné podat přihlášku do 30. 6. 2012. 
Protože se asi naši spoluobčané stydí 
a přihlášek zatím moc nepřibývá, roz-
hodli jsme se, že budeme přijímat i tipy 
od ostatních spoluobčanů. Jen připomí-
nám, že v této kategorii bude jako pře-
kvapení speciální cena v hodnotě min. 
10 tisíc Kč.

V posledních týdnech došlo u nás 
ve Velké Bystřici při větrných poryvech 
k vyvrácení nebo zlomení mohutných 
starších stromů (kaštan u rybníka, vrba 
v ulici Na Svobodě nebo vrba u skate-
parku). Naštěstí nedošlo při pádu 
kmenů k žádným větším škodám ani 
zraněním. Přesto nechá MěÚ na vytipo-
vaných frekventovaných místech pro-

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

 

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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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nu Bystřička uspělo s žádostí o podporu 
z Operačního programu životní prostře-
dí na akci Vybudování sítě varovného 
a vyrozumívacího systému pro obce 
mikroregionu. V rámci tohoto projektu 
bude i ve Velké Bystřici kompletně 
instalován v příštím roce nový veřejný 
bezdrátový rozhlas, který bude propo-

vést kontrolu vzrostlých stromů, aby 
bylo zabráněno případným škodám. Při 
pohledu na spadlou vrbu v ulici Na 
Svobodě jsem si uvědomil, že ne vždy 
bychom museli mít štěstí…

A abych nekončil pesimisticky, 
nechal jsem si jednu snad dobrou zprá-
vu na konec. Sdružení obcí mikroregio-

jen na systémy varování obyvatel při 
krizových situacích. Dotace bude krýt 
90% nákladů a nový rozhlas nahradí 
stávající, který je v havarijním stavu. 
Současně se zbavíme i drátů zavěše-
ných na fasádách domů. Tak věřme, že 
dotace do příštího roku nezruší…

Marek Pazdera

Informace z bystřické radnice
Městský úřad v současné době zasílá upomínky k nezapla-
ceným poplatkům splatným do konce března 2012. Občané 
mohou poplatky uhradit přímo v pokladně nebo bezhotovost-
ně na účet města:

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

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).

Navazuji na úvodník pana starosty a jeho informaci l
o soutěži „O nejkrásnější okno, nejlépe udržovaný veřejný 
prostor a nejkrásnější část ulice“. Touto cestou musíme podě-
kovat těm, kteří celoročně uklízí, sečou veřejné prostranství 
a pečují o  okolí svých domů. Jsou však některé připomínky 
a musíme říci, že opodstatněné, že sekačky jsou v provozu 
i o nedělích. Prosíme, buďte ohleduplní ke svým sousedům. 
Určitě se Vám to v dobrém vrátí. Město zatím nemá vydanou 
obecně závaznou vyhlášku k dodržování klidu a myslíme si, 
že lepší je vstřícnost občanů než psané zákony a zákazy. 

Město od března zaměstnává občany vedené u Úřadu l
práce a dotované v rámci projektu Evropského sociálního 
fondu OP LZZ  – „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příle-
žitosti“ a sepsaných dohod mezi městem a Úřadem práce. 
V  rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost je  financován z 85 % z Evropského sociálního fondu a 
15 % ze státního rozpočtu České republiky. Občané, kteří 
jsou zařazeni do tohoto programu, pomáhají zejména při 
úklidu veřejného prostranství a údržbě majetku města. 

Narození:Narození:

Matyáš Pazdera 29. 3. 2012
Amálie Zapletalová 3. 4. 2012
Alex Menžinský 3. 4. 2012
Ondřej Fiurášek 18. 4. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Miloslav Bugno 24. 4. 2012
Jana Ponížilová 3. 5. 2012

V
V

Cena města pro rok 2012
Houslista, člen Moravské filharmonie v Olomouci, pan 
Karel Hewanicky převzal dne 26. 5. 2012 v 15.00 hod. 
v obřadní síni hotelu Zámek Cenu města Velká Bystřice 
pro rok 2012. Starosta města Marek Pazdera společně 
s ostatními členy zastupitelstva tímto ocenili jeho 
dlouholetou a záslužnou práci zejména při realizaci 
hudebního doprovodu všech významných akcí a slavností 
v obřadní síni. 

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:

Odbor kultury a informací upozorňuje, že se 
z kulturního domu přestěhoval do budovy 

západního křídla zámku – Informační centrum.
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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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2012
1. 6. 

Velká Bystřice/Hlubočky 
– Noc kostelů

2. 6.
Velká Bystřice – Dětský den

– Mistrovství české 
republiky v biketrialu

– Vernisáž výstavy 
(Jan Šibík Stories)

Bukovany – Kácení máje, 
Dětský den

Bystrovany – Dětský den
Přáslavice – Dětský den a kácení 

máje

7.6.
Velká Bystřice/Hlubočky 

– Slavnost Těla a Krve 
Páně – průvod

8. 6.
Velká Bystřice – Sportovní hry mikro-

regionu Bystřička

9. 6. 
Velká Bystřice – Regi Banjo

– Veřejná cyklistická 
poznávací jízda 
mikroregionem 
Bystřička (1. ročník)

Hlubočky – Koncert Plastic People 
of the Universe 
na Posluchově

Mrsklesy – Dětský den
Přáslavice – Diskotéka
Svésedlice – Hasičská soutěž
Velký Újezd – Memoriál 

Jaroslava Švarce

9.-10. 6.
Hlubočky – Závody Minikár klub

10. 6.
Bukovany – Slavnost posvěcení 

místního kostelíka 
(20 roků)

15. 6. 
Velká Bystřice – Zahradní slavnost (MŠ)

16. 6. 
Přáslavice – Pěší výlet do okolí

22. 6.
Velká Bystřice – Koncert – A.M.ÚLET 

Husův sbor

23. 6.
Velká Bystřice – Festival duchovní 

hudby
Přáslavice – Diskotéka

– Hasičská soutěž

23.-24. 6.
Velká Bystřice – Generali pojišťovna 

Handball CUP 2012 
(házená)

24. 6.
Velký Újezd – Fotbalový turnaj

 29.6.-1.7.
Přáslavice – Fotbalový turnaj

30. 6. 
Přáslavice – Taneční zábava

      V letošním roce si připomínáme150 
let od založení první tělocvičné jednoty 
(1862-2012) a tím i začátek postupného 
budování organizované tělovýchovy 
a sportu v českých zemích. Vyvrchole-
ním oslav 150. výročí založení Sokola 
bude XV. všesokolský slet v Praze ve 
dnech 1.-6. července 2012  v Synot Tip 
Aréně na hřišti Slavie v Praze, která je 
v současné době nejmodernější arénou 
svého druhu v České republice. Kapaci-
ta stadionu je 21.000 sedících diváků, 
všechna místa krytá, 36 vstupů do hle-
diště, má velkoplošné obrazovky. 
Oficiálním marketingovým partnerem 
oslav 150. výročí založení Sokola 
a XV. všesokolského sletu 2012 je 
Agentura LEMAN s.r.o.

Sletu předchází již řada sportovních 
i společenských akcí nejen v našem 
regionu:

- V září 2011 úspěšně proběhla 
Sletová štafeta – poselství z jednotli-
vých žup do Tyršova domu v Praze. 
V Olomouci na Horním náměstí byl 
přidán štafetový kolík naší župy 
Olomoucké-Smrčkovy a shromáždě-
ným přečteno poselství sletu.

- 11. února 2012 se uskutečnilo 
slavnostní shromáždění 4 sokolských 
žup Olomouckého kraje – župy Olo-
moucké-Smrčkovy, župy Prostějovské, 
župy Středomoravské-Kratochvílovy 
a župy Severomoravské ke 150. výročí 
Sokola ve Václavkově sále Vlastivěd-
ného muzea v Olomouci. Naši T. J. 
Sokol zastupoval na slavnosti bratr Ing. 
Jaromír Šubrt.

- 5. března 2012 se uskutečnilo 
slavnostní předání Morálních ocenění 
(Čestná uznání) hejtmana Olomouc-

kého kraje Ing. Martina Tesaříka 
zasloužilým Sokolům z tělocvičných 
jednot. Předání se konalo v Regionál-
ním centru v Olomouci a mezi oceně-
nými byly naše cvičitelky sestry Hana 
Navrátilová a Lenka Otáhalová. 
Upřímně jim blahopřejeme.

- 10. března 2012 se konalo 
Slavnostní zasedání výboru České obce 
sokolské ke 150. výročí založení 
Sokola v pražském Karolinu, kterého se 
zúčastnili i zástupci naší župy 
Olomoucké-Smrčkovy.

- Ve dnech 14. 6. – 9. 9.2012  bude 
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 
veřejnosti přístupna výstava „Sto pade-
sát let Sokola“. Připravuje ji župní 
vzdělavatelský odbor s pracovníky olo-
mouckého muzea.

V září 2011 byl v naší tělocvičné 
jednotě Sokol zahájen nácvik sletových 
skladeb. Z jedenácti sletových skladeb, 
které budou předvedeny na XV. sletu 
v Praze, se v naší T. J. nacvičuje 5, 
počet nacvičujících je 60. Jde o tyto 
skladby:

1. JONATÁN – pro mladší žákyně – 
vedoucí nácviku sestry L. Otáhalová a 
H. Navrátilová

2. DÁVEJ, BER! – skladba pro star-
ší žákyně – ved. nácviku sestry Z. 
Krylová a H. Navrátilová.

3. NEBE NAD HLAVOU – pro 
dorostenky + ml. ženy – ved. nácviku 
ses. Klára Otáhalová. 

4. ČESKÁ SUITA – pro ženy a se-
niorky – ved. nácviku ses. Zdeňka 
Krylová .

5. JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN – 
pro Věrnou gardu – ved. nácviku ses. 
A.  Rechová.

Oslava 150. výročí vzniku Sokola, 
XV. všesokolský slet v Praze

     a naše Tělocvičná jednota Sokol. 

 

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.
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únor 2012
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Doloplazy –Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
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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 
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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  
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a práce, plovoucí podlahy, 
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Wilbur Smith – Šelma
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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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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Všichni tito cvičenci vystoupí na XV. 
sletu v Praze. Kromě toho budou také 
cvičit  na :

- Župním sletu v Olomouci-
Chválkovicích  dne 2. června 2012.  
Župní slet zahajuje ve 13.30 a vystoupí 
na něm celkem 606 cvičenců.

- Krajském sletu v Přerově, který se 
koná dne 16. června 2012 .

Všem cvičencům přejeme úspěchy 

při jejich vystoupení, mnoho zdaru 
a krásných zážitků nejen z Prahy 
a děkujeme za reprezentaci naší tělo-
cvičné jednoty  Sokol  i města Velká 
Bystřice i cvičitelkám, které věnovaly 
nácviku sletových skladeb hodně času 
a energie (účast na nácvičných 
v Olomouci,  dvě cvičitelky v minulém 
roce se dokonce zúčastnily předvedení 
sletových skladeb v Praze). 

Vás, milí čtenáři VBN a všechny 
příznivce Sokola zveme jak na župní 
i krajský slet, tak především na XV. 
všesokolský slet v Praze. V případě 
zájmu o slet v Praze je možno vstupen-
ky zajistit v prodejní agentuře 
TICKETPRO Olomouc, Riegrova 19, 
CK Bohemian Fantasy. Prodej už byl 
zahájen.

Výbor T. J. Sokol Velká Bystřice.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bystřici

18 hod
ZVONĚNÍ A MŠE SVATÁ 

19 hod
KONCERT

I v malém městě můžeme provozovat velkou hudbu 
Koncert duchovní hudby (Lubomír Vlk - varhany, 

chámový sbor, vokální soubor Misty). Zazní skladby 
P. Ebena, L. Boëllmanna, P. I. Čajkovského, Fr. Biebla 

a M. Lauridsena 

20 hod
PROHLÍDKA

Vzhůru do věže za kostelními netopýry 
Prohlídka kostela s odborným výkladem 

Mgr. Z. Lakomého 

BESEDA
Potřebujete naši pomoc? 

Beseda s pracovníky charity (fara) 
Drobné pohoštění v okolí kostela anebo na faře

21 hod
MILADA UMLAUFOVÁ A GRÚNI 

Vystoupení originální bystřické zpěvačky a její kapely

Přípitek mešním vínem pro ty nejvytrvalejší

Uvedené časy jsou pouze orientační

Upozornění – vernisáž výstavy začíná již v 17.00 hodin

 

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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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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 – amfiteátr
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 
(17.00).

16.00 – Exhibiční závod na náměstí ◄

Srdečně zvou pořadatelé

DĚTSKÝ DEN

► 

◄

► 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI, JEJICH RODIČE, SOUROZENCE, PRARODIČE, 
KAMARÁDY, PŘÁTELE A VŠECHNY DOBRÉ LIDI 

NA

která se uskuteční v pátek 15. června 2012 od 15.30 hodin v zahradě MŠ 
na Zámeckém náměstí a v přilehlých prostorách parku.

PROGRAM:
15.30 hodin zahájení zahradní slavnosti
16.30 hodin slavnostní pasování předškoláků na školáky za přítomnosti pana starosty a místostarosty
17.00 hodin rytířský souboj

V PRŮBĚHU CELÉ SLAVNOSTI SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

dobový historický tábor rytířské souboje pro děti
ukázku výzbroje a řemesel skákací hrad a trampolínu

tvořivé dílničky jízdu na ponících
diskotéku občerstvení pro všechny

čepovaný pěnivý mok pro dospěláky tombola

Děkujeme všem, 
kteří se rozhodnou jakkoliv meteriálně či finančně podpořit tuto akci!

za deště se omezený program přesouvá do prostor KD nadační.

 

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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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Tento rok na rozdíl od dvou předcháze-
jících ročníků účastníky bohatě odmě-
nilo počasí, které snad bylo až příliš 
krásné, což se projevilo u řady lehce 
zarudlých cyklistů i turistů, kteří si v 
přemíře užívali jarního sluníčka, které 
mělo vyloženě letní parametry.
Na akci byli viděni účastníci z Moravy, 
Čech i zahraničního Slovenska, kteří 
byli  odměněni tím nejcennějším: 
mnoha ukázkami lidmi nedotčené pří-
rody v těch nejrůznějších podobách, 
které skýtají jen Oderské vrchy na 
území vojenského újezdu Libavá.
Uvádíme tradiční výčet počtu vstupů na 
jednotlivých stanovištích včetně jejich 
součtu, v dalším sloupci pak vidíte 
počty loňského, celodenním deštěm 
uplakaného ročníku.

Téměř pět tisíc účastníků svědčí o 
vysoké oblíbenosti této již po dvacáté 
opakované události, na kterou se vrací 
stále více tradičních vyznavačů turisti-
ky a cyklistiky - na akci v téměř exotic-
kých podmínkách vojenského prostoru.

Průjezd náročným terénem tohoto 
prostoru zvládl tak velký počet účastní-
ků s minimálními kolizemi, jen jednu 
vážnější nehodu musela řešit rychlá 
zdravotní záchranná služba, které se 
podařilo ve spolupráci s Vojenskou 
policií rychle odvézt zraněného cyklis-
tu z relativně obtížně přístupného teré-
nu do nejbližší nemocnice. V západní 
části prostoru v lesích mimo povolené 
trasy bylo lokalizováno zahoření, které 
stačila speciální vojenská jednotka 
zlikvidovat dřív, než se oheň dostal k 
vysokému lesu.  

Účastníci Bílého kamene spořádaně 
opustili vojenský prostor, několik desí-
tek opozdilců naháněli k dodržení časo-
vého limitu do 16. hodiny odpolední 
nejen pořadatelé, ale i kontrolní orgány. 
Je žádoucí pochválit i operátory všech 
sítí mobilních telefonů, jejichž signál 
pokrýval téměř celé území VVP a tím 
bylo dosaženo i perfektního spojení a 
organizace mezi mnoha pořadateli.

Orgány vojenské i státní policie 
nezaznamenaly žádná závažná provině-
ní s výjimkou výše zmíněného zahoře-
ní, kde však nebylo prokázáno jako 
zaviněné účastníky cykloturistické 
akce. Přednosta vojenského újezdu 
pplk. Mgr. Josef Dřímal poděkoval 

Jarní Bílý kámen 2012 - letní pohoda

pořadatelům za náročnou práci v obtíž-
ných geografických podmínkách libav-
ského vojenského prostoru a vyslovil 
přesvědčení, že Letnímu Bílému kame-
ni 1. září tohoto roku nic nebrání v jeho 
plánované realizaci.

Pořadatelé děkují vyznavačům této 
ojedinělé akce za vytrvalost a podporu 
Bílého kamene a věří, že se s početný-
mi houfy turistů i bohatým pelotonem 
cyklistů setkají už za několik měsíců 
letos podruhé.

Bližší podrobné informace o průbě-
hu této akce od přímých účastníků i 
pořadatelů průběžně zveřejňujeme na 
webových stránkách  www.akcebilyka-
men.cz. 

Za pořádající Autoveloklub 
a město Velká Bystřice

Jaroslav Jerry Koš, jednatel AVK

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V květnu jsme se ptali na knihu Rok na vesnici
Odpovídalo 39 dětí a z 34 správných odpovědí 

byl vylosován Kristián Millý
Příště zase po prázdninách.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro mládež
Lucy Daniels – Gorilí máma

gorilí mládě opustila matka a tak kamarádi Mandy 
a James musí najít náhradní 

… ze současnosti
Ben Hills  – Princezna Masako

tragický příběh japonské korunní princezny
…detektivka 
James Patterson – Okamžik překvapení

rodinná dovolená na jachtě se změní v boj o přežití

Vstupní místo: 2012 2011

Mrsklesy 1525 554

Smilov zastávka       202 56

Město Libavá 745 238

Stará Voda 54 17

N.Oldřůvky 63 21

Luboměř 23 18

Kovářov 201 128

Zelený kříž 800 284

Kozlov 605 136

Velký Újezd 262 70

Daskabát 83 49

Autokary 181 315

C e l k e m: 4.744 1.886

 

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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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Krátká zpráva o akci 
Čištění řeky Bystřice, 

která proběhla 19. 5. 2012. 
     Protože je každoroční „očista“ řeky 
a jejího okolí založená pouze na dobro-
volnících, jsem hrdý na to, že minimál-
ně 55 občanům našeho městečka a je-
jich dětem není lhostejné, v jakém 
prostředí žijí a v jakém stavu je řeka, 
která Velkou Bystřicí protéká. 

V téměř letním počasí jsme prošli 
úsekem od Bystrovan až po železniční 
zastávku. Protože je akce organizovaná 
velice volně, bylo krásné sledovat, jak 
účastníci bez dlouhých řečí prostě 
popadnou pytle na odpadky, navlečou 
si rukavice a zmizí v křovinách kolem 
řeky nebo se začnou brodit přímo prou-
dem. Je nádherné sledovat zaujetí pro 

věc, to, jak každý bojuje se svým svě-
domím, jestli pohozenou plastovou 
láhev či kus igelitu nechat zarostlou 
v kořenech stromu nebo se pokusit je 
vytrhnout. Zjistil jsem, že nejsem zda-
leka sám, kdo si každý rok užívá 
nevšedních pohledů na řeku přímo 
z jejího koryta, focení nalezených raků 
a hnízdících ptáků, na něž se sběrači 
vzájemně upozorňují. Baví mě sledovat 
seznamování i potkávání se různých 
lidí, kteří obětovali sobotní dopoledne. 

I letos jsme opět odvezli plnou vleč-
ku odpadků z koryta řeky, ale celkově 
lze říct, že odpadu opravdu ubývá 
a z tvrdé dřiny v prvních ročnících se 
stává spíš pečlivé hledání všeho, co do 
řeky nepatří. Na druhou stranu mi neu-
stále vrtá v hlavě, kde se bere neuvěři-
telné množství odolných papírově-

textilních utěrek, které do řeky přitékají 
z náhonu u cukrovaru. Nacházeli jsme 
je všude na dolním úseku a pan sta-
rosta, který se mimochodem od prvního 
ročníku aktivně účastní, slíbil „vyše-
tření“ a nalezení znečišťovatele. 

Závěrem bych rád poděkoval MěÚ 
Velká Bystřice, Povodí Moravy a LO 
Haná, kteří nám jako každý rok velmi 
pomohli s organizací, s občerstvením, 
pracovními pomůckami a skládková-
ním odpadu. 

Na úplný závěr bych nejen ty, kteří 
pracovali, ale i Vás všechny pozval na 
podzimní výstavu fotografií řeky, na 
jejíž vernisáži se zase objeví nějaký 
zajímavý host. 

Za všechny, kteří pomáhali s orga-
nizací 

Václav Břeha

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti 

z 1. stupně naší školy zapojily do soutě-
že v deskové hře Košík plný rozumu, 
při níž se děti nenásilnou formou 
seznamují s pravidly zdravé výživy, 
organizované Občanským sdružením 
Freetime CZ za finanční podpory 
Nadačního fondu Albert. Národní tur-
naj získal záštitu ministra zemědělství 
ČR, projekt podpořily Státní Zdravotní 
Ústav a Informační centrum bezpeč-
nosti potravin.

Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší 
z každého ročníku postoupili do kraj-
ského kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-

řilo ve své kategorii zvítězit a postu-
puje tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 

(J. Pazderová)

Exkurze do šternberské 
Expozice času

   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.

(R. Kramplová, J. Hyklová)

Z naší školy

8.6. pátek 10:00 hod.
S KRTKEM DO POHÁDKY  
Představení pro MŠ.
Produkce: ČR Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek 19:30 hod.
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
To nejlepší nakonec. Titulky.
Produkce: USA   Vstupné Kč 50,-      

Přístupný od 15 let

15.6. pátek 19:30 hod.
PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
Nová česká komedie Vstupné Kč 50,-
ze studentského prostředí. Přístupný od 12 let

1. a 22. června z technických důvodů nepro-
mítáme. V současné době řešíme problémy 
s neodvratným zánikem filmových kopií ve 
formátu 35 mm.

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

Velký Týnec - ČERVEN
Kuličkiáda

 

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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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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

VELKÁ BYSTŘICE
( NAPROTI SÁLU RAVELA )

STÁČENÁ VÍNA
BÍLÉ - Veltlínské Zelené

- Tramín Červený
ČERVENÉ - Frankovka modrá

- Modrý Portugal
- Velký výběr jakostních vín
- Dárková balení
- Ledová a slámová vína
- Plnění pivních soudků
- Prodej výčepních ventilů a zátek k 5l soudkům
- Velký výběr lahvového piva
- Dárková balení piv
- Točené pivo
- Zapůjčení výčepního zařízení

Těšíme se na vaši návštěvu
Otevřeno od 7.5.2012 od 9.00 hodin

 

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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.
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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 

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.

Košík plný rozumu
V letošním školním roce se děti z 1. 
stupně naší školy zapojily do soutěže v 
deskové hře Košík plný rozumu, při níž 
se děti nenásilnou formou seznamují s 
pravidly zdravé výživy, organizované 
Občanským sdružením Freetime CZ za 
finanční podpory Nadačního fondu 
Albert. Národní turnaj získal záštitu 
ministra zemědělství ČR, projekt pod-
pořily Státní Zdravotní Ústav a 
Informační centrum bezpečnosti potra-
v i n .  
Naše škola získala od organizátorů 
dvacet deskových her, které nám zůstá-
vají i po skončení hry. Ve škole proběh-
la nejprve třídní kola a ti nejlepší z 
každého ročníku postoupili do krajské-
ho kola, které proběhlo na ZŠ 
Holečkova v Olomouci 4. května 2012. 
Zde bojovali za naše druháky Barunka 
Hrabalová, za třeťáky Barunka Petrová, 
za čtvrťáky Filda Gebel a za páťáky 
Vítek Hataš. Fildovi Gebelovi se poda-
řilo ve své kategorii zvítězit a postupuje 
tak do národního kola do Prahy. 
Gratulujeme!!! 
(J. Pazderová)
Exkurze do šternberské Expozice času
   Žáci 6. ročníků naší školy se zúčast-
nili exkurze do šternberské Expozice 
času. Seznámili se s časem od jeho 
úplných počátků – viděli na modelech 
vznik vesmíru, prohlédli si různé druhy 
kalendářů a viděli na vlastní oči různé 
typy hodin používané od prvopočátků 
měření času. Prohlédli si kapesní 
hodinky i model pražského orloje i se 
Smrtkou a mohli si i zazvonit na její 
zvon. Také postáli na nultém poledníku 
v Greenwichi, potkali se s Isaacem 
Newtonem a jinými významnými věd-
ci. Mnohé exponáty se daly i osahat a 
vyzkoušet.
(R. Kramplová, J. Hyklová)

8.6. pátek S KRTKEM DO POHÁDKY  Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

8.6. pátek PRCI, PRCI, PRCIČKY: Produkce: USA
9:30 hod. ŠKOLNÍ SRAZ Vstupné Kč 50,-
113 minut To nejlepší nakonec.           Titulky. Přístupný od 15 let

15.6. pátek PROBUDÍM SE VČERA Produkce: ČR
19:30 hod. Nová česká komedie ze studentského. Vstupné Kč 50,-
120 minut prostředí. Přístupný od 12 let

ČERVENEC A SRPEN 

FILMOVÉ PRÁZDNINY

1 .  a  2 2 .  č e r v n a  z  t e c h n i c k ý c h  d ů v o d ů  n e p r o m í t á m e .  
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.


