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Polovina roku 2012 
patří v Bystřici škole 

Jednou z podstatných událostí letoš-
ního roku v životě našeho městečka byl 
konkurz na ředitele(ku) naší školy. 
Ve stručnosti krátká rekapitulace, jak 
k vypsání konkurzu došlo: novela škol-
ského zákona nově zavedla 6-leté 
funkční období ředitelů škol, přičemž 
podle předchozí praxe byla většina 
ředitelů jmenována na dobu neurčitou. 
Vzhledem ke skutečnosti, že Školská 
rada doporučila zřizovateli školy vypsat 
konkurz, byla Rada města povinna 
konkurzní řízení uskutečnit. Do kon-
kurzu se přihlásilo sedm uchazečů, 
k osobnímu pohovoru se jich dostavilo 
šest. Konkurzní komise po svém jedná-
ní doporučila Radě města pořadí v čele 
s Mgr. Andreou Teplou, na druhém 
místě se umístil Ing. Jaroslav Mihal, 
současný ředitel ZŠ a MŠ Sluníčko 
v Lipníku nad Bečvou. Protože v 1. 
hlasování rady města nezískal návrh 
Mgr. Teplé nadpoloviční většinu hlasů 
členů rady, byl ve 2. hlasování schválen 
do funkce ředitele bystřické školy pan 
Ing. Mihal. Oba dva nejlépe hodnocení 
uchazeči předvedli u konkurzu výborný 
výkon, za který jim patří poděkování. 
Každý člen rady se rozhodoval na 
základě maximální možné informova-
nosti o kandidátech, protože měl mož-
nost sedět u konkurzu jako odborník 
s hlasem poradním, který není členem 
komise, bez možnosti klást dotazy 

Pan Ing. Mihal představil ve své 
koncepci jako své priority zvýšení 
intenzity a kvality jazykové přípravy 
žáků, udržení sportovní orientace školy 
a další. Představil se již školské radě 
naší školy a na poslední pedagogické 
radě také učitelskému sboru. Jak z výše 
uvedeného vyplývá, je jmenován do 
funkce na dobu určitou, do 31. 7. 2018, 
přičemž tedy do funkce nastoupí od 1. 
srpna t. r. 

Protože dochází ke změně ve funkci 
ředitele školy, rádi bychom s panem 
starostou na tomto místě poděkovali 

dosavadní paní ředitelce Mgr. Jarmile 
Štěpánové za její práci ve vedení školy. 
Provedla školu nesnadným obdobím 
přechodu na nový školní vzdělávací 
program, kterému věnovala spoustu 
práce.

Nový pan ředitel je mimo jiné komu-
nikativní člověk, schopný přinést 
a podpořit pozitivní vztahové prostředí 
ve škole, takže od 1. září jistě bude mít 
především rodičovská veřejnost řadu 
příležitostí poznat ho osobně.

Školičky ovládli rytíři a princezny 
V pátek 15. června se ukázalo, že zahra-
da za mateřskou školou na Zámeckém 
náměstí je jako stvořená pro venkovní 
společenské akce: obě naše školky si 
totiž zorganizovaly zahradní slavnost 
ve stylu rytířů a princezen spojenou 
s pasováním předškoláků-absolventů 
na školáky, které se zúčastnilo ke třem 
stovkám návštěvníků. Kdo jste tam byli 
se svými ratolestmi, víte, jak krásné to 
bylo! Dobové ležení rytířů a panošů, 
krásné princezny jako z pohádky, draž-
ba dvojhlavého draka, tombola, občer-
stvení, taneční párty nejen pro nej-
menší – no myslím, že máme v Bystřici 
zase jednu novou příjemnou tradici! Mě 
nezbývá než připojit se k díkům dětí a 
jejich rodičů adresovaným šikovným 
paním učitelkám.

Zámek přes léto dostane 
modernizovanou kuchyni

Dohoda o zajištění budoucího provozu 
zámku jako restauračního, hotelového 
a kongresového centra se již rýsuje do 

konkrétního programu práce na letošní 
léto: k 30. 6. 2012 ukončí svůj provoz 
zámku pan Petr Jahoda, v první polovi-
ně července dojde k převzetí objektu 
městem, které bude do konce srpna 
realizovat modernizaci kuchyně a opra-
vu terasy zámku. Od 1. 9. by měl začít 
nový nájemní vztah se společností 
Abitron s.r.o., která má zájem o mini-
málně čtyřletý nájemní vztah s možnos-
tí opce na další čtyři roky. Naším cílem 
je připravit vše tak, aby nejen folklorní 
festival Lidový rok našel na zámku 
tradiční zázemí.

S přáním příjemné dovolené a krás-
ného léta

Ivo Slavotínek 

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

Zahradní slavnost

Informace z bystřické radnice
Svoz odpadu červenec až září 2012:

 TKO Bioodpad Nebezpečný Sběrové místo  

Sběr v červenci 3. 7. 4. 7. - 7. 7.
17. 7. 18. 7. - -
31. 7. - -

Sběr v srpnu 1. 8. 4. 8.
14. 8. 15. 8. - -
28. 8. 29.8. - -

Sběr v září 11. 9. 12. 9. 22. 9.
25. 9. 26. 9. - -

a velkoobjemový v Kapitulní ulici

1.9.
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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 
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wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 1024 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Optika - 

Ceny včetně DPH. 

w

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

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

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

Sociální poradenství Charity Olomouc
 ve Velké Bystřici

Charita Olomouc přichází s novinkou v oblasti bezplatné-
ho zpravodajství. Od 12. července 2012 bude v prostorách 
Městského úřadu Velká Bystřice (Zámecké náměstí 79) zdar-
ma poskytovat sociální poradenství. V období do konce 
roku 2012 se bude jednat o zkušební provoz v rozsahu 1 - 2 x 
za měsíc, dle zájmu občanů města.

Co vám můžeme nabídnout? Poradíme vám v oblastech:
1. sociálního zabezpečení (vyřizování důchodů, sociálních 

dávek, sociální pomoci a další)
2. zaměstnanosti (záležitosti pracovně-právní, vyřizování 

žádostí, vyjasnění obsahu dokumentů aj.)
3. zadluženosti jedinců i jejich rodin (exekuce, oddlužování)

4. bytové problematiky (výpovědi z bydlení, ztráty bydlení, 
smluvní zabezpečení bydlení atd.)

5. rodinných a mezilidských vztahů
Navíc máme vytvořenu síť kontaktů na další odborníky 
a specializované instituce, s nimiž spolupracujeme. 
V případě potřeby můžeme nabídnout i asistenci při jed-
nání s úřady.
Vedle odborného sociálního poradenství umíme taktéž 

pomoci lidem v aktuální krizi, kteří nemohou zůstat doma, 
kde se již necítí bezpečně a nemají zde klidné zázemí. Tuto 
pomoc nabízíme obětem trestné činnosti, domácího násilí, 
mimořádných událostí, zkrátka těm, kteří mají pocit, že jsou 
zcela na dně a neví, co dělat dál.

Pokud se chcete dopředu telefonicky informovat, můžete 
volat na tato charitní čísla:
Poradna v Olomouci (Wurmova 5) tel. 585 203 102, 
sociální pracovník: Jan Řezníček tel. 736 764 804.
Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Jana Haasová
vedoucí Střediska sv. Kryštofa pro krizovou pomoc 

Vstup ze Zámeckého náměstí
železnou bránou směrem k obřadní síni.

Sezóna: 1. 5. – 31. 10.

Út – Pá 9.30 – 18.00 hod.
So, Ne 11.00 – 19.00 hod.

Mimo sezónu: 1. 11. – 30. 4.

Út – Pá 8.30 – 17.00 hod.
So, Ne 13.00 – 17.00 hod.

- informace o kulturních akcích a turistických 
zajímavostech regionu

- tipy pro volný čas 

- programy divadel, kin

- zdarma k dispozici cyklomapy, cykloprůvod-
ce Moravou a Slezskem, turistické mapy 

- prodej Velkobystřických novin, turistických 
známek, propagačních předmětů (pohledni-
ce, samolepky, keramické hrníčky)

- součástí informačního centra je galeriezet

- WIFI zdarma

Narození:Narození:

Kristián Kaláb 3. 5. 2012
Martin Kašpar 11. 5. 2012
Tereza Hořínková 12. 5. 2012
Adriana Černá 18. 5. 2012
Jan Baláž 23. 5. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Hedvika Švarcová 25. 5. 2012
Marie Pospíšilová 26. 5. 2012
Marie Nováková 14. 6. 2012

V
V
V

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
červenec 2012

1. 7. 
Doloplazy – Jízda králů

5. 7. 
Vacanovice – Hasičská soutěž

14. 7. 
Velká Bystřice – Hanácké pupek světa 
Přáslavice – Diskotéka

21. 7. 
Mrsklesy – Memoriál Františka Řezníčka

28. 7.
Velká Bystřice – Vernisáž výstavy soch – Jan Buchta
Přáslavice – Diskotéka

4. 8. 
Velká Bystřice – Hanácké Woodstock

CHARITA OLOMOUC
Wurmova 5, 771 11 Olomouc, +420 585 221 127
www.olomouc.charita.cz, olomouc@charita.cz
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MS Band a město Velká Bystřice
zvou v rámci projektu

Hanácký rok v Bystřici 
na tradiční akci

Velká Bystřice – amfiteátr, Zámecké náměstí
sobota 14. července 2012 od 16.00 hodin

(Tentokrát bez avizované akce Olomoucký šerpa)

16.00 – 16.50 divadelní pohádka pro děti
Vladislav Kracík - „O pračlovíčkovi“ 

Divadlo Tramtárie Olomouc. Pohádka pro 
děti i rodiče.
Báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, 
ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé 
vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil 
první domeček, objevil, k čemu je dobrý 
oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjis-
til, že ve dvou jde všechno líp.

17.30 – 18.30 koncert country skupiny Freďáci 
Po úspěšné premiéře na letošním bystřickém REGI BANJU se 
představí tato přerovská skupina i na Pupku se svou příjemnou 
hudbou ve stylu country s nádechem bluegrassu.

19.00 – 20.30 vystoupení Hanáckéch patriotu
Spolek Hanáckých patriotů bude opět pátrat po Pupku světa za 
vydatné pomoci MS-Bandu. Tento rok to bude cesta po Divokém 
západu. Samozřejmě nebudou chybět ani tradiční soutěže. Přijďte 
se pobavit a občerstvit!

21.00 – 22.30 vystoupení skupiny „Legendy se vrací“
Hudební finále Pupku s partičkou skvěle sehraných muzikantů 
hrajících pro dobrou náladu, nostalgické zavzpomínání i k pořád-
né taneční pařbě. Brilantní kytarový mág Andonis Civopulos, Petr 
Šiška (textař a známý moderátor), Roman "Izzi" Izaiáš (charisma-
tický lídr rockové skupiny Doga) a Libor Pyško (bubeník známý z 
mnoha jazzových seskupení) zahrají ve svém nezaměnitelném 
podání hity známé snad všem generacím - od PINK FLOYD, Led 
Zeppelin, AC/DC, Queen, Deep Purple, Status Quo, Erica 
Claptona, Eagles, ABBY, Bon Joviho, Slade po 4 Non Blondes, 
Lennyho Krawitze, Green Day či Bruce Springsteena.

HANÁCKÉ PUPEK SVĚTA

Světový pohár v silniční 
cyklistice Czech Cycling 
Tour 2012 pojede svou 

IV. etapu přes naše město
Czech Cycling Tour 2012 odstartuje 28. 
června bezmála šestadvacetikilometro-
vou časovkou družstev v Uničově, pak 
bude následovat 147,9 km dlouhá etapa 
z Olomouce do Prostějova. Třetí den je 
na programu královská, profilem velmi 
náročná etapa z Jeseníku do Šternberka 
a závěr obstará čtvrtá etapa dlouhá 
179,2 km, která bude projíždět naším 
městem, se startem i cílem v Olomouci. 
Předpokládaný průjezd peletonu mezi-
národního cyklistického závodu je 
plánován na 1. července od 13.00 do 
13.15 hod. a po té tři okruhy, kdy prů-
jezd bude mezi 13.40 až 13.50 hod., 
14.20 až 14.30 hod. a 14.55 až 15.05 
hod.
Pro diváky a fanoušky Czech Cycling 
Tour 2012 je vyhlášena fotografická 
soutěž. Pošlete foto s tématikou 
„fandím Czech Cycling Tour“ na email: 
cct.fotosoutez@email.cz. Autor nejori-
ginálnější fotografie vyhraje pode-
psaný dres vítěze Czech Cycling Tour 
2012.
Podrobnější informace, trasu závodu a 
čas průjezdu pelotonu naleznete na 
www.czechcyclingtour.cz.

Pozvánka na slavnost 
sv. Anny 

v Domě pokojného stáří
Již podesáté oslavíme v našem domově 
svátek sv. Anny, patronky domova. 
K přátelskému posezení a slavnostní 
mši svaté zveme dne 26. července 2012 
od 14.00 hodin přátele DPS a rodinné 
příslušníky našich obyvatel.

Kamila Šimková

Město Velká Bystřice připravuje 
u příležitosti letošního Lidového 
roku se Slezskem, který proběhne ve 
dnech 8.-9. září 2012, folklorní 
výstavu 

"Hanácké grunt: 
selská setnica a dvoreček".

Proto prosíme občany, kteří by chtěli 
věnovat nebo zapůjčit dobové 
exponáty z prostředí selských 
stavení a dvorků pro tuto výstavu, 
aby se obrátili na pana Petra 
Nakládala, tel. 724 080 298, 
e-mail: nakladal@muvb.cz a to do 
15. 8. 2012.

Předem děkujeme za vaši podporu 
hanáckého národopisu!

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

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

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.

INZERCE:
wMěsto Velká Bystřice nabízí k odprodeji zachovalé záchodové mísy z rekonstruovaných prostor základní školy za zůstatko-

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

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

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

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

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

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

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

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

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

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

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

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

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

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

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

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

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

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

nové kriminální minipříběhy k řešení

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

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

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

Kde nás najdete? 
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je 
vpravo od hlavního vchodu do školy. 
Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i 
naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření.

Společenská  
                    rubrika
Společenská  
                    rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Heráková 26. 1. 2012

Radek Zapletal 27. 1. 2012

Marie Záchová 6. 2. 2012

V

V

V2

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

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

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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Knihovna Velká Bystřice 

knižní novinky
… dívčí román
Anne Gudule – Kluk, který žil v mé hlavě

Helena se s rodiči stěhuje na venkov, najde tu opuštěný 
tajemný dům s kocourem, nové přátele a nakonec 
i lásku

… detektivka
Wolfgang Kaes – Na vlastní pěst

byli nejlepšími přáteli – a nyní stojí každý na opačné 
straně zákona…

…něco s humorem 
Andrew Cullen – Deník těhotného muže

vtipná zpráva o tom, jak se muž vyrovnává 
s myšlenkou, že bude otcem

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

Tři banány, aneb Petr na pohádkové planetě 
Odpovídalo 28 dětí a ze 18 správných odpovědí 

jsme vylosovali Katku Spurnou
U dalších knih se sejdeme zase po prázdninách!

UPOZORNĚNÍ!
Ve dnech 2. – 6. července a 6. – 10. srpna 2012 

bude knihovna zavřená!
V ostatní dny provoz nezměněn.

T. J. SOKOL Velká Bystřice

Krakow a okolí
Kdy? 6. října 2012 (sobota)
Jak? Autobusem s nástupními místy Olomouc (odj. 

4.45 hod), Velká Bystřice (odj. 5.00 hod), 
Doloplazy (odj. 5.20 hod) – nástupní místa je 
možné po dohodě upravit

Za kolik? Pro členy T. J. Sokol Velká Bystřice 550 Kč, pro 
ostatní 600 Kč

Program: Z Velké Bystřice pojedeme s krátkou přestávkou 
do Krakowa, kde se setkáme s místním průvodcem, který nás 
provede historickým centrem města – prohlédneme si návrší 
s královským hradem Wawel, Wawelskou katedrálu, 
Královskou cestu, Hlavní rynek s Mariánským kostelem, 
Jagelonskou univerzitu, Barbakan a v případě zájmu i židov-
skou čtvrť Kazimierz. Ve volném čase si účastníci mohou dle 
vlastní chuti prohlédnout další lákadla bývalého hlavního 
města Polska. 

V odpoledních hodinách se přesuneme do oblíbeného 
poutního místa – Kalwarii Zebrzydowkou, které si díky své 
blízkosti Wadowic oblíbil i bývalý papež Jan Pavel II. 
Majestátní katedrála vévodí na kopci nad městem celému 
okolí a je jednou z nejvyhledávanějších církevních památek 
v Polsku. Celý areál však netvoří pouze katedrála – byl zde 
vybudován klášter a vyhledávaná křížová cesta. 
Návrat v původní trase do Velké Bystřice předpokládáme 
okolo 22. hodiny. 

Upozorňujeme účastníky, že veškerý výklad proběhne ve 
slovenském jazyce.  
V ceně je zahrnuto: Doprava autobusem, průvodce, pojištění 
léčebných výloh, servis se zajištěním zájezdu (cena neobsa-
huje vstupné do historických objektů). 
Informace předají a objednávky převezmou: 
Hroščaník Tomáš 
(mob. tel. 604 863 279, tel. zam. 972 733 644)
Otáhalová Lenka 
(mob. tel. 736 165 882)
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Výstava fotografií 
Jana Šibíka

Jan Šibík je jedním z našich nejuzná-
vanějších fotoreportérů, který svým 
fotoaparátem přináší svědectví z míst, 
kde probíhá lidské utrpení. Prostřednic-
tvím fotografií autenticky zachycuje sy-
rovost života ve všech jeho podobách.

Ojedinělá výstava fotografií Jana 
Šibíka s názvem “Stories” byla zaháje-
na v sobotu 2. června hrou na trubku 
v podání studenta olomoucké konzer-
vatoře Jakuba Kouby. Po úvodních 
slovech místostarosty města Velká 
Bystřice Ivo Slavotínka a kurátora gale-
riezet Jaroslawa Pastuszaka mohli 
návštěvníci vernisáže, kterých přišlo 
více než sto, diskutovat s autorem foto-
grafií a vyslechnout emocionálně silné 
příběhy, které provázejí většinu z nich.

„Naše problémy jsou jen zlomkem 
problémů, kterým jsou v každodenní 
realitě vystaveni lidé třetího světa. 
Fotografie je nám kulturně blízká. 
Když se fotograf snaží do svých fotek 
dostat více než jen obrazovou informa-
ci, donutí Vás se nad fotografií zamys-
let. Čím jsou fotky intimnější nebo čím 
brutálnější věci zachycují, tím mohou 
být lidštější a působivější. Otázkou 
vždy je, jak nejlépe vystihnout danou 
situaci. Není to hyenismus.” Tak Jan 
Šibík vnímá témata své práce. Za jeden 
z předpokladů pak považuje znalost 
cizích jazyků. Sám hovoří plynně čtyř-
mi a dalšími dvěma se dorozumí.

„Fotím emoce. Čím je emoce vyhro-
cenější, tím máte větší šanci udělat 
silnou fotku. Když jsem byl např. 
v Bangladéši, v Kalkatě, setkal jsem se 
tam pro nás se šokujícím prostředím. 
Udělal jsem fotky a najednou ta bída 
byla až malebná a ta hrůza na těch 
fotkách nebyla. Nechci za každou cenu 
dělat situaci vážnou, ale někdy jsou ty 
situace dosti zvláštní, proto přidávám 
k fotografiím komentář a tak má fotka 
určitý příběh,” dodal Šibík. 
     Mnohé příběhy autora odrážejí více 
než jen hrůzy života jeho společensko-

politickou absurditu. Tak mnohým 
z nás připadá pohled na dnešní komu-
nistickou Severní Koreu. Bylo to pro 
mě splnění určitého snu, abych se do 
Severní Korey dostal. A když už se mi 
to po dlouhých 4 letech podařilo, chtěl 
jsem se podívat, jak žije průměrná 
rodina. Dostal jsem se do jednoho tako-
vého domu, kde jsem uviděl 2 televize, 
video, přehrávač. Až pak jsem zjistil, že 
do vesnice nebyl ještě zaveden elek-
trický proud. Všimnul jsem si také, že 
kolem vesnic, stromů, družstev jsou 
podivné cedule s číslovkami. Když 
jsem se zeptal, co ty číslice znamenají, 
odpověděli mi, že značí, kolikrát kolem 
projel Kim Ir Sen.” Pak se Jan Šibík 
podíval na fotografii vystihující ženy 
jdoucí cestou kolem rýžových polí 
a podělil se o atmosféru tohoto snímku: 
Fotografii jsem pořídil úplně náhodou. 

Ženy jdoucí po prašné cestě si stále 
zpívaly. Pak se rozdělily, vešly do rýžo-
vých polí, začaly pracovat a při práci si 
stále zpívaly. Zeptal jsem se tedy, proč 
si zpívají a dozvěděl jsem se, že ženy si 
zpívají celý den a dosahují tak svých 
nejlepších pracovních výkonů.”

Z publika se ozvala otázka, jak se 
fotograf vyrovnává s hrůzami, které 
vidí a fotografuje? Může se zdát, že 
když po osmisté vidíte někoho nemoc-
ného, raněného, umírajícího, že se již 
psychicky obrníte vůči těmto emocím. 
Pro mě je to však stále stresující, chtěl 
bych se toho nepříjemného pocitu zba-

„

„

„

vit, ale nejde to,” odpověděl Šibík.
Co se Vám vybaví, řeknu-li Afghá-

nistán? Válka, drogy, hnutí Taliban, 
utrpení. Všechno tam je, ale vyskytuje 
se tam i radost, pohoda, lidé smíření 
s osudem. Asi Vám to bude připadat 
zvláštní, ale když tam válka trvá dva 
roky, tak se lidé nemohou stále jen 
stresovat, jinak by nepřežili. Každý 
lidský osud, každá cesta je velmi obtíž-
ná,” uvedl Šibík.

Zajímavě fotograf prezentoval foto-
grafie z Indie: Tady vidíte staroindic-
ký sport, je to něco jako řeckořímský 
zápas. Bojovníci se posypávají směsí 
zeminy a písku, aby jim to dodalo sílu. 
Tito lidé nic nemají, mají jen ten sport 
a k sobě velký respekt.” Na závěr dis-
kuse Jan Šibík řekl: Většina lidí chce 
people nebo pozitivní fotografie, ale 
fotit je v tom našem světě, fotografie 
vyznívají pak zoufale banálně. A tak 
jsem začal fotit svatby, takže občas 
dělám fotky i nebojové…”

Výstava potrvá do 27. července 
a určitě stojí za zhlédnutí. V kulturním 
a informačním centru, které je součástí 
galeriezet, lze zakoupit autorskou knihu 
Jana Šibíka s originální podepsanou 
fotografií.

Více informací o tvorbě Jana Šibíka 
získáte rovněž na: 
Více informací o galeriizet naleznete 
na: 

Mgr. Martina Žbánková, referentka 
Kulturní a informační centrum

„

„

„

http://www.sibik.cz/

http://www.galeriezet.cz/

To, že bude X. REGI banjo jiné než 
těch devět předchozích, bylo jasné už 
dávno před jeho konáním. A ono bylo. 
V mnohém jiné, v mnohém podobné. 
První výraznou změnou byl počet 
kapel, který byl letos menší než obvyk-
lých deset. Šest soutěžících je pro regi-
onální přehlídku asi skutečně už méně, 
než by bylo ideální, na druhou stranu to 
přispělo k pohodovější atmosféře pře-
hlídky a přineslo více hudby a méně 
technických přestávek na zvučení. 
Zázemí bystřického amfiteátru se podle 
očekávání ukázalo pro pořádání této 

akce vhodným a byli jsme velmi potě-
šeni kladnými reakcemi vystupujících 
i publika. A to si představme, jaká by to 
byla paráda, kdyby nám přálo počasí!

Počasí, to je samozřejmě alfa a ome-
ga akcí pod širým nebem. Letos si 
s námi doslova pohrálo. Vytrvalý déšť
a pesimistická předpověď evidentně 
odradila mnohé z těch, co účast pláno-
vali. Nejeden z tradičních mnohaletých 
posluchačů chyběl a k mé potěše jsme 
naopak mohli na Banju přivítat řadu 
těch, kteří mezi nás přišli poprvé. 
K těm, co odvahu našli a přišli, se nako-
nec počasí zachovalo na dané podmín-
ky poměrně přívětivě a těch pár leh-
kých přeháněk průběh přehlídky nijak 
neovlivnilo.

X. REGI banjo – Velká Bystřice – 9. června 2012 

Foto: Pavel Kolman

 

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 

http://www.sibik.cz/
http://www.galeriezet.cz/
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Mohu vám ale říct, že když se tým 
organizátorů v 11 hodin a pak v poled-
ne rozhodoval, jestli zůstaneme venku 
nebo dezertujeme do sálu, lehko mi 
vůbec nebylo. Během přehlídky jsem 
každou čtvrthodinu hypnotizoval ani-
mace meteorologického radaru a s mě-
nícími se barevnými tvary přicházejí-
cích a odcházejících dešťových mraků 
kolísala i míra radosti nad průběhem 
přehlídky. Krize nastala kolem devate-
nácté hodiny, kdy začínalo tříhodinové 
finále přehlídky a od Vyškova se k nám 
hnala hradba mraků přinášející nejmíň 
dvě hodiny solidních srážek. Svatý Petr 
však asi vyslyšel naše prosby a mohli 
jsme tak s velkou úlevou pozorovat, jak 
se oblačnost v zapadajícím slunci nad 
Velkým Týncem rozpadá. Když pak 
nastupovali Keltové a hrozba deště byla 
definitivně pro zbytek večera pryč, 
dostavil se krásný pocit z rozhodnutí 
zůstat venku.

Pořadatelské povinnosti mi tentokrát 
nedovolily, abych se věnoval poslechu 
všech kapel plnou měrou a tak jsem 
požádal Jerryho Koše, aby mi pomohl 
s hodnocením toho nejpodstatnějšího, 
tj. výkonů vystupujících. Jerry tuto 
mou prosbu bleskově vyslyšel, a tak 
zde přináším plné neupravované znění, 
pod které se plně podepisuji i já.

„Osm vystupujících na Regi (z toho 
dva hosté) se jevilo z prvního pohledu 
jako podstatný ústup z tradice, skuteč-
nost však byla úplně jiná, protože nejen 
počet, ale především kvalita plně uspo-
kojila všechny přítomné. Vezměme to 
v pořadí, jak kapely vystupovaly.
MS band - patří už neodmyslitelně 
k rozjetí celé hudební akce a čistým 
podáním country - trampské klasiky 
navodili velice pohodovou atmosféru. 
Určitě zaujala i série „kafkovin" - 
autorské tvorby jejich kytaristy Luďka 
Kafky, která je příslibem vlastní cesty 
kapely do budoucna... 
Freďáci - pro většinu obecenstva velká 
neznámá a o to příjemnější překvapení 
- naprosto zapadli do ducha bystřických 
přehlídek rozmanitostí skladeb i jejich 
čistým podáním. Hrají celosvětově 
úspěšné hity, mnohdy v originále či se 
zdařilými texty Pavly Kudělkové, jejíž 
úžasný hlasový fond dává kapele ten 
správný šmrnc. Je skvělé, že se do 
Bystřice vrátí v samostatném vystoupe-
ní na Hanáckém pupku...
Hubertus - kamarád Ondra promine, 
ale nejen pro mě, ale pro mnoho jiných 
značné zklamání. Na přehlídkách často 
překvapuje, ale když vlekli na pódium 
kompletní sadu rockových bubnů 
(v bulletinu vůbec neprezentovaných), 
tak mě omývali... Nedokážu styl 
Huberťáků odborně posoudit, možná 
by na Hanáckém Woodstocku měli 
úspěch, ale nad dobrým trampem 
Ondrou tentokrát Manitou zaplakal. 

V jedné skladbě se hlásili textem 
k bluegrassu a jak mi odborníci potvr-
dili, o vůbec žádný bluegrass nešlo. I tu 
krásnou Dámu, na kterou jsme se tolik 
těšili, bubny zcela přehlušily - takže 
Ondro, bohužel...
Welcome Drink - úžasné pohlazení na 
duši po předchozí krizi. Podobně jako 
Freďáci i tato skupina byla pro obecen-
stvo otazníkem, i když přítomnost 
poloviny BG Comebacku dávala tušit 
kvalitu. A taky ano. Dovolím si tvrdit, 
že WD předvedl žánrově nejrozmani-
tější vystoupení na celé přehlídce a to 
v naprosto dokonalé podobě. Během 
skladeb začal postupně vyčnívat svým 
projevem kapelník Marek Zavřel, který 
dokázal vygradovat projev celé smečky 
až k třetímu místu v anketě diváků. Už 
dnes se můžeme všichni těšit na jejich 
excelenci na podzimním Banju...
Soft & Easy - tak na toto trio jsem se 
vyloženě těšil od chvíle, kdy se na 
přehlídku přihlásili. Jejich bluegrass je 
pro mne Bluegrass a v jejich podání 
tomuto hudebnímu žánru dobře rozu-
mím. Je fajn, že řadu skladeb předklá-
dají obecenstvu v češtině, což zejména 
my, anglolaici, dokážeme ocenit. S bra-
try Bábkovými Bobem a Ondrou se 
Saddám hledal dlouho a je moc dobře, 
že se našli - asi i Tomáš s povděkem 
dává v mnoha skladbách prostor čisté-
mu zpěvu Ondry, což skupinu opravdu 
obohacuje. I obecenstvo oceňovalo 
jejich výkon častým potleskem a věřme 
v další Saddámovy úspěchy i na dalších 
bystřických vystoupeních...
Alibaba - já jsem o této skupině už 
napsal tolik chvály, všichni víme „vo co 
gou“. Nepřehlédnutelný kapelník, skla-
datel, kytarista a vůbec hudebník Mirek 
Vepřek si asi zcela záměrně vzal za 
ženu tu nejlepší zpěvačku, která ho 
v životě potkala a již druhé desetiletí 
válí společně s Krbim úžasnou muziku. 
Zdá se, že Krbi bere do rukou banjo 
již jen na trampských ohních a plně se 
věnuje svým kytarám, což je asi dobře. 
Neznám dílčí počty hlasů z divácké 
ankety, ale o jejich prvenství zřejmě 
nikdo nepochyboval a na BB nastupují 
z pozice jedničky...
Domino - je asi hudebně-pěveckým 
bonbónkem každé přehlídky a jinak 
tomu nebylo ani na Regi. Rozmanitost 
žánrů - specifické lidovky, folk, blues, 
spirituál, gospel - jak jednoduchý 
návod k úspěchu! A že nemelou stále 
jedno a to samé potvrzují vždy nějakou 
zajímavou, nově nazpívanou písničkou. 
I včera hráli a zpívali velmi uvolněně 
a s chutí, jak se na vystoupení před 
domácím publikem sluší a to jim dalo 
známku jedna mínus - Alibaba byla 
tentokrát asi lepší. Takže i Domino nás 
na „velkém" Banju opět potěší. (Ne-
vím, jestli byly vyhlášeny výsledky 
ankety o Kvakově zhubnutí, mně 

pošeptal, že to bylo 15 kg...)
Kelt Grass Band - v Bystřici snad po 
desáté a vždy boří tribuny... ono to asi 
jiné nikdy nebude. Letos hráli v roli 
hosta a své vystoupení vyšperkovali 
předvedením dolanské taneční country 
skupiny Máta a bylo to příjemné zpest-
ření. O to se postarali i několika nový-
mi skladbami - a nedalo se přehlédnout, 
že vše, co hrají a zpívají, dokonale umí. 
Všechny nástroje a hlasy ladí, nejroz-
manitější rytmy ovládají s profesionální 
bravurou. Po přehlídce jsem se Dag-
gyho ptal, kdo že jim v sestavě chybí 
(hrálo jich osm!) a proč tedy vystupo-
vali jen jako host. "Jerry, máme skvělé-
ho kytaristu a zpěváka, s ním je kapela 
zase o kus dál, uslyšíš! A na cestě ze 
Skotska jsou už tutově originál dudy, 
takže pak to bude teprve ta pravá skot-
ská..." Takže i tady se máme na co těšit.
Jaroslav Samson Lenk - byl úžasným 
zpestřením a krásným závěrem celé 
přehlídky. Přiznávám se, že jsem ho (ke 
své škodě) neslyšel nikdy naživo a bral 
jsem ho jako skvělého hudebníka 
a zpěváka významných skupin a autora 
nesčetných oblíbených písní. Co je to 
za šoumena s úžasným slovním proje-
vem, jsem poznal až tady. Místy se mi 
zdálo, že diváci se těší víc na jeho prů-
vodní slovo - amfík vybuchoval salva-
mi smíchu a často jsme se řehtali ještě 
dlouho potom, co Samson hrál další 
píseň... 
V závěrečné části vystoupení se zpěvák 
ukázal jako velmi citlivý, optimismem 

Foto: Pavel Kolman

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

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

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.

INZERCE:
wMěsto Velká Bystřice nabízí k odprodeji zachovalé záchodové mísy z rekonstruovaných prostor základní školy za zůstatko-

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

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

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

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

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

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

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

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

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

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

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

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

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

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

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

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

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

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

nové kriminální minipříběhy k řešení

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

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

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

Kde nás najdete? 
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je 
vpravo od hlavního vchodu do školy. 
Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i 
naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření.
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designové 
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překypující a muzikantským bohem 
obdařený člověk, kterého je radost 
poslouchat.“

Tolik tedy guru našich přehlídek 
Jerry Koš, který ve svém výčtu účinku-
jících neuvedl ještě jedno důležité duo 
a to moderátorskou dvojici Hana 
Londová a Petr Nakládal. Jejich účin-
kování jsem letos vnímal mnohem více 
než kdykoli před tím a rád jim i těmito 
řádky děkuji za vynikající výkon 
a podíl na atmosféře přehlídky!

„Experiment“ s propojením REGI 
banja s cyklistickou poznávací akcí 
Mikroregionu Bystřička vyšel dle názo-
ru většiny účastníků i přes ne zrovna 
ideální počasí velmi dobře a tak je dost 
pravděpodobné, že ho zachováme i do 

budoucna. Za tento nápad děkuji staros-
tovi Velké Bystřice Marku Pazderovi 
a všem starostům obcí mikroregionu, 
z nichž mnozí pro vás točili pivo ve 
stánku u vchodu.

Přehlídka by těžko mohla být úspěš-
ná bez pro většinu lidí neviditelné práce 
týmu v pozadí. Té se tentokrát chopili 
Jarmila Možíšová a Petr Nakládal 
z odboru kultury a informací MěÚ 
a společně se svými kolegy z odboru, 
technickými službami města, MS 
Bandem a jeho rodinnými příslušníky 
celou přehlídku připravili a zabezpečili. 
Všem, kteří přiložili pomocnou ruku, 
mockrát díky!

Závěrečné společné hraní se tento-
krát odehrálo v areálu amfiteátru ve 

stanu a táhla ho především Alibaba. 
I když byl session letos komornější, byl 
jako tradičně neformální, pohodovou 
tečkou celého programu.

A co dál? Na podzimní Bystřické 
banjo, které se bude konat v sále KD 
Nadační 20. října 2012, delegovali 
diváci prostřednictvím svých hlasů 
skupiny Alibaba, Domino a Welcome 
Drink, kterým tímto gratuluji k postupu 
a děkuji za předvedený výkon jim 
i všem dalším vystupujícím.

Jakmile budeme mít k dispozici 
konkrétní novinky ohledně podzimního 
Banja, předáme je prostřednictvím 
obvyklých kanálů.

Martin Seidler

Za deštivého počasí se ve sportov-
ním areálu v Bystrovanech sešlo při-
bližně 60 cyklistů, aby odstartovali 
1. ročník cyklojízdy mikroregionem 
Bystřička, který se konal v sobotu 
9. června 2012. Každý účastník si mohl 
vybrat jeden za tří cyklookruhů podle 
náročnosti a své kondice. Modrý okruh 
vhodný zejména pro rodiny s dětmi je 
dlouhý 10 km a vede z Bystrovan přes 
bystřickou přehradu a zpět. Střední 
náročnost byla přiřazena červenému 
okruhu, kde na čtyřiadvacetikilometro-
vém okruhu z Přáslavic přes Tršice, 
Doloplazy a zpět cyklisté poznávali 
zajímavosti mikroregionu. Nejnároč-
nější zelený okruh je dlouhý 12 km, 
začíná na Zámeckém náměstí ve Velké 
Bystřici, vede přes Přáslavice, Mrskle-
sy, Mariánské Údolí a zpět. Účastníci 
cyklojízdy obdrželi mapku, na kterou 

sbírali razítka na určených 
stanovištích v jednotlivých 
obcích mikroregionu Bystřič-
ka. Smyslem této akce bylo 
informovat veřejnost o zají-
mavostech mikroregionu 
a jeho bezpečných cyklotra-
sách a cyklostezkách. 

Nejmladšími vytrvalci, 
kteří v doprovodu rodičů 
zvládli projet celou trasu, tj. 
cca 40 km, byli šestiletý 
Zbyněk Kasal z Bukovan
a sedmiletá Gabriela Drgová z Přá-
slavic, kteří nasbírali všech 11 razítek 
obcí mikroregionu Bystřička. Akce se 
zúčastnilo přibližně 150 cyklistů 
a všichni ti, kteří nasbírali minimálně 
6 razítek, obdrželi malé občerstvení 
a vstupenku na odpolední Regi banjo. 

Zároveň děkujeme všem cyklistům-

vytrvalcům, kteří se dnes zúčastnili 
nejen tradičního 80 km dlouhého cyk-
lovýletu po Moravskoberounsku, ale 
přes nepřízeň počasí pokořili i naše tři 
nově otevřené cyklookruhy v mikrore-
gionu Bystřička.

Mgr. Martina Žbánková

Veřejná cyklistická poznávací jízda mikroregionem Bystřička – 1. ročník

Tak dlouho jsme ji plánovaly, tak 
dlouho pilovaly a přemýšlely, co ještě, 
aby byla dokonalá. A neskromně si 
troufám říci, že nakonec byla. Slavnost 
se vydařila. Všechny přítomné princez-
ny měly spoustu  příležitostí k tanci, 
zábavě, zkrášlování a následnému 
hledání chrabrého prince. Také udatní 
rytíři, kteří dorazili na bujných ořích, 
neměli o princezny a zážitky nouzi. 
Střílelo se z luku i kuše, bylo možné 
utkat se mečem, svézt se na ponících, 
zažít atmosféru dobového tábora nebo 
potkat opravdového dvouhlavého dra-
ka. To všechno s kulisou modré oblohy 
nad námi, která možná byla někomu až 
na obtíž. Ne ale nám. Dobře víme, že 
nebýt krásného počasí, nepřišlo by tolik 
lidí. Kdyby nepřišlo tolik lidí, nebylo 
by tolik krásných společných zážitků, 
nevyčepovali bychom tolik půllitrů, 
nepojedli bychom tolik masa a ostat-
ních dobrot a vlastně by to celkově za 
moc nestálo... 

Jsme moc rády, že díky této příleži-

tosti si k nám do školky našli cestu 
i lidé, kteří děti ve školce nemají – buď 
už anebo ještě. Přišla spousta babiček 
a dědečků, kamarádi ze školy, kteří 
ještě nedávno do školky chodili nebo 
maminky s dětmi, které se k nám teprve 
chystají. Podařilo se nám na jedno 
odpoledne spojit lidi napříč generacemi 
a za to jsme moc rádi. 

Touto slavností jsme společně osla-
vili konec školního roku, ve vší důstoj-
nosti se slavnostně rozloučili s našimi 
předškoláky a ještě jsme – vlastně jste – 
pomohli dobré věci. Veškerý výtěžek 
z této akce totiž bude spravedlivě roz-
dělený a použitý pro děti ve všech 
čtyřech odděleních. Paní učitelky se 
společně s dětmi domluví, co by ve 
kterém oddělení nejvíce potřebovaly 
a přály si - a to si pak také koupí. 

Touto cestou bych moc ráda poděko-
vala všem rodičům, kteří nám pomohli 
s přípravami. Maminkám, které pekly 
a vyráběly převleky, tatínkům, kteří 
nám poslali sponzorské dary. Všem, 

kteří přispěli do tomboly, rodičům, 
kteří po dlouhé večery vyráběli nádher-
ného draka. Nejraději bych děkovala 
jmenovitě, s tím ale někteří skromní 
rodiče a prarodiče nesouhlasí. Také by 
se mohlo stát, že na někoho zapomenu 
a to bych opravdu nerada. Společně 
jsme dětem uspořádali slavnost, na 
kterou snad hned tak nezapomenou 
a to je pocit ze všech nejkrásnější. 

Udělali jste krásnou věc a my vám 
všem za vaši pomoc a podporu moc 
děkujeme.

Za celý tým mateřských škol
Lucie Pazderová, vedoucí učitelka

Zahradní slavnost zalitá sluncem

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

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

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.

INZERCE:
wMěsto Velká Bystřice nabízí k odprodeji zachovalé záchodové mísy z rekonstruovaných prostor základní školy za zůstatko-

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

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

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

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

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

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

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

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

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

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

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

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

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

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

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

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

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

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

nové kriminální minipříběhy k řešení

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

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

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

Kde nás najdete? 
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je 
vpravo od hlavního vchodu do školy. 
Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i 
naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření.

Společenská  
                    rubrika
Společenská  
                    rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Heráková 26. 1. 2012

Radek Zapletal 27. 1. 2012

Marie Záchová 6. 2. 2012

V

V

V2

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

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

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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Dětský den
Zámecký park ve Velké Bystřici byl 

v sobotu 2. června 2012 plný dětí. 
Slavily tam totiž svůj výjimečný den. 
Z jejich rozzářených tvářiček bylo 
zřejmé, že se jim soutěže organizované 
odborem kultury a informací líbily 
a z atrakcí byly přímo nadšené. Děti si 

vyzkoušely jak házení míčků na cíl 
nebo oblíbené sestřelování plechovek, 
tak chůzi na laně nebo se mohly nechat 
zkrášlit barvami na obličej. V jednotli-
vých soutěžích byly děti odměňovány 
sladkostmi a každé dítko dostalo 
kornout výtečné zmrzliny z Opočna. 
Velkým překvapením tohoto dne byla 
jízda na elektroskútru, na kterou se 

stála i 20ti minutová fronta. Když se 
konečně dostala řada na malého 
Honzíka z Bukovan, řekl: „To ani táta 
na takové mokině ještě nejel a teď mi 
bude závidět, protože dnes jezdí jen 
děti!“ Zpestřením celého odpoledne 
byla i volně přístupná nafukovací dvoj-
skluzavka a skákací hrad.

Mgr. Martina Žbánková

HALÓ, HALÓ, PROČ JE KOČEK MÁLO...
...Tak tento verš, včetně pokračování, se v několika verzích 
ozýval celé dopoledne z reproduktorů hasičského vozu. Do 
toho ještě poctivá zkouška sirén a hned bylo zaděláno na 
rozruch po Bystřici. Do školky totiž přijeli hasiči. Jak už to 
bývá, neplánovaná a narychlo domluvená akce bývá ta ze 
všech nejlepší. A byla. 

Všechny děti zaujatě prolézaly přistavenými auty, zpívaly 
a básnily do mikrofonu tak, že to musela slyšet minimálně 
půlka našeho městečka, motaly hadice, zkoušely je spojovat 
a předháněly se, kdo mohl nejdéle sedět za volantem vedle 
opravdového hasiče. To byl zážitek! A to ještě zdaleka nebyl 
tomu báječnému dopoledni konec! Když jsme společně 
všechno vyzkoušeli, pomohli jsme připravit voňavý lektvar a 
netrpělivě očekávali, co že to z něj vlastně má být. Výsledek 
předčil všechna dětská – a přiznejme i naše - očekávání. 
Ještě nikdy nebyly děti ve školce tak poslušné, jako v tu 
chvíli, když se měly zbavit oblečení a zůstat pouze ve spod-
ním prádle. Kéž by tak s námi mohli hasiči být ve školce 
každý den...

Nespoutané veselí, které propuklo krátce po spuštění 
agregátu, nejde v psané podobě vylíčit. Během chvilky se 
zahrada školky potopila do bílé jablečně voňavé pěny a v tu 
samou chvíli nám děti zmizely z očí. Jako kulisa do pohádky 
Hrnečku, vař! 

Děti si užívaly a paní učitelky fotily, filmovaly a povzbu-
zovaly malé pěnové mužíky a urousané, pěnou obalené 
rusalky. Z toho zaujetí nás po nějaké chvíli probral až proud 

vody ze střechy hasícího auta. V tu chvíli bylo osazenstvo 
zahrady kompletně zmáčené. Ani nám, přihlížejícím dospě-
lákům, nebylo nic odpuštěno. Bez milosti a úplně všichni 
jsme se v závěru vraceli do školky jako vodníci právě z vody 
vytažení...

Máme nádherné  zážitky, za které velmi děkujeme našim 
dobrovolným hasičům. Těm, kteří si sami vzali volno v prá-
ci, aby udělali radost dětem. Děkujeme panu Čepelákovi, 
panu Šperkovi a panu Bocanovi.

Lucie Pazderová
vedoucí učitelka MŠ

Ve dnech 28. – 29. 5. 2012 se žáci 4., 5. a 6. tříd zúčastnili 
zájezdu do Opole v rámci projektu příhraniční spolupráce 
„Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“ mezi městem Velká 
Bystřice a Muzeem Wsi Opolskej v Opoli.
Bylo vybráno 28 žáků, kteří se pod vedením p.uč. Londové a 
Kovalové vydali do krásného skanzenu, aby se zde přiučili 
rukodělným pracím. Na místě už je čekal pan Bogdan 
Jasinski, který byl po celou dobu průvodcem a překladatelem 
z polské strany. 
První den děti tvořily keramické výrobky, kromě obvyklého 
modelování z hlíny si vyzkoušely také výrobu keramiky na 
hrnčířském kruhu a techniku odlévání. Po dobrém obědě ve 
stylové restauraci u skanzenu navštívily nádhernou zoologic-
kou zahradu. Docela ucaprtaní se pak všichni ubytovali 

Muzejní řemeslné kurzy v Polsku

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

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

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.

INZERCE:
wMěsto Velká Bystřice nabízí k odprodeji zachovalé záchodové mísy z rekonstruovaných prostor základní školy za zůstatko-

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

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

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

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

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

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

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

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

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

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

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

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

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

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

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

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

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

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

nové kriminální minipříběhy k řešení

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

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

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

Kde nás najdete? 
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je 
vpravo od hlavního vchodu do školy. 
Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i 
naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření.

Společenská  
                    rubrika
Společenská  
                    rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Heráková 26. 1. 2012

Radek Zapletal 27. 1. 2012

Marie Záchová 6. 2. 2012

V

V

V2

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

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

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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v pěkném penzionu, ale dojmy bylo třeba probírat až do 
nočních hodin…
Druhý den se aktivity rozdělily na tři stanoviště – malování 
na sklo, košíkářství a zlatým hřebem byla kovárna, kde si 
děti vlastnoručně ukovaly šperk se svým monogramem. 
Polští řemeslníci byli obdivuhodně trpěliví, milí a k dětem 
vstřícní. Na závěr si všichni užili prohlídku celého skanzenu 
s průvodcem a po jídle už se autobus vydal na tříhodinovou 
zpáteční cestu.
Ze zájezdu si děti odvezly nejen obrázky malované na skle, 
věnce z proutí a kovaný šperk a výhledově i keramické 
výrobky, ale hlavně spoustu zážitků a krásných vzpomínek. 
Naštěstí se mohou těšit, že se s polskými řemeslníky 
i s Bogdanem setkají v září na našem Lidovém roku.
Poděkování od všech účastníků patří  pracovníkům MěÚ ve 
Velké Bystřici, kteří se podíleli na přípravě tohoto projektu, 

zejména paní Lucii Vaculíkové a panu Ivo Slavotínkovi, 
který nás i do Opole na úvod doprovodil.

Hana Londová

Senioři se plavili 
po Brněnské přehradě

V květnu vyrazili členové Klubu 
seniorů při Městském úřadu ve Velké 
Bystřici na jednodenní zájezd do Brna 
a okolí. 

Naší první zastávkou byl hrad 
Veveří, který je jedním z nejvýznam-
nějších a nejzachovalejších morav-
ských hradů.  Vypíná se na skalnatém 
ostrohu přímo nad Brněnskou přehra-
dou, uprostřed krásných lesů. Hrad 
Veveří patří Památkovému ústavu Brno 
a v posledních letech proběhla jeho 
rozsáhlá rekonstrukce, včetně cesty 
k přístavišti a zastávce výletního parní-
ku. Z mostu pod hradem jsme se mohli 
projít na druhou stranu přehrady, odkud 
je krásný pohled na hrad, okolní lesy 
a zátoku přehrady v podhradí.

Brněnská přehrada, dříve Kníničská, 
je vodní dílo na řece Svratce. Slouží 
jako zásobárna vody pro Brno, k rekre-
aci a také jako zdroj elektrické energie.  
Přehrada má jedenáct plavebních úse-
ků, které brázdí několik lodí. Svezli 
jsme se od hradu Veveří až do Bystrce. 
Krásné počasí tohoto dne se na chvíli 

pokazilo, ale malá sprška nám cestou 
lodí nebránila  výhledu na okolní krás-
nou přírodu.  Mezitím se opět vyčasilo. 
V Brně nás náš autobus zavezl přímo 
pod hrad Špilberk, který byl druhou 
zastávkou našeho výletu.

Hrad Špilberk byl v minulosti krá-
lovským hradem, dnes tvoří dominantu 
města Brna na vrcholu stejnojmenného 
kopce. Hrad byl založen ve 13. století 
moravským markrabětem a později čes-
kým králem Přemyslem Otakarem II. 
V 17. století se z hradu stala mohutná 
barokní pevnost, která byla několikrát 
bez úspěchu obléhána. Hrad byl vždy 
oporou panovnické moci a důstojné 
sídlo vládců Moravy. Hrad Špilberk byl 
v 18. století proslulým „žalářem náro-
dů“, v němž trpěli rakouští odsouzenci, 
francouzští jakobíni a mnozí další. 
Kasemata, bývalé obávané vězení, se 
stala oblíbenou a nedílnou součástí 
hradu. V doprovodu sympatického 
průvodce a velmi zajímavého výkladu 
jsme si kasemata prohlédli i my. Ti 
z nás, kteří zde již někdy v minulosti 
byli – třeba na školním výletu – se divi-
li, jak je podzemí hradu zrekonstruová-
no působivě a mohli si udělat představu 

o hrůzách, které zde věznění protrpěli. 
Poslední zastávkou na naší cestě 

bylo centrum města Brna, kde jsme se 
konečně mohli podle chuti najíst a 
občerstvit. Mohli jsme mimo jiné 
navštívit cukrárnu Kolbaba, která byla 
vyhlášenou cukrárnou již před válkou. 
Stavba a interiér cukrárny jsou unikátní 
svou architekturou, která v době svého 
vzniku byla jednou z prvních funkcio-
nalistických staveb v Brně. Osvěžili 
jsme se omeletou s kopcem čerstvých 
jahod a kdo chtěl, mohl si ve volném 
čase ještě prohlédnout nedaleký gotic-
ký chrám sv. Jakuba.

Věřím, že se všem účastníkům 
zájezd líbil a že budeme moci v bu-
doucnu uskutečnit další výlet pro ty, 
kteří nechtějí stále sedět doma, ale 
budou rádi poznávat další zajímavá 
místa naší země. Krásných míst je tolik, 
že jeden život nestačí na to je všechna 
navštívit a není proto snadné z nich 
vybírat.

Na závěr chci poděkovat Městskému 
úřadu ve Velké Bystřici za finanční 
podporu zájezdu.
Za Klub seniorů při MěÚ Velká Bystřice 

Božena Poláchová

Sportovní hry mikroregionu Bystřička - výsledky
8. června 2012, sportovní areál Na Letné, Velká Bystřice

Fotbal
1. – 3. roč. 4. – 5. roč. 1. – 3. roč. 4. – 5. roč. 4. – 5. roč.

1. Tršice Velký Újezd Hlubočky Hlubočky Bystrovany

2. Velká Bystřice Tršice Daskabát Doloplazy Mar. Údolí

3. Bystrovany Bystrovany Velká Bystřice Přáslavice Velká Bystřice

4. Velký Újezd Mar. Údolí Doloplazy Daskabát Hlubočky

5. Mar. Údolí Velká Bystřice Mar. Údolí Mar. Údolí Tršice

6. Doloplazy X Tršice Velká Bystřice Doloplazy

7. Přáslavice X Velký Újezd Velký Újezd Přáslavice

8. X X Bystrovany Tršice Velký Újezd

9. X X X Bystrovany X

Bodování: 1. místo - 3 body 2. místo - 2 body 3. místo - 1 bod

Fotbal Vybíjená Vybíjená Atlet. vícebojCelkové 

1. Hlubočky 6

2. Tršice 5

3. Bystrovany 5

4. Velká Bystřice 4

5. Velký Újezd 3

6. – 8. Doloplazy 2

6. – 8. Daskabát 2

6. – 8. Mariánské Údolí 2

9. Přáslavice 1

O pořadí škol na 2. a 3. místě bylo 
rozhodnuto losem.

pořadí ZŠ Body

I. stupeň ZŠ – Celkové pořadí škol: I. stupeň ZŠ – Pořadí v jednotlivých disciplínách:

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

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

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.

INZERCE:
wMěsto Velká Bystřice nabízí k odprodeji zachovalé záchodové mísy z rekonstruovaných prostor základní školy za zůstatko-

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

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

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

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
únor 2012

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

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka – KD Nadační

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

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

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu Bystřička

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

–Vodění medvěda a pochovávání basy
19. 2. 

Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

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

„popelce“
24. 2. 

Velký Újezd –Ples SRPŠ
25. 2.

Velká Bystřice –Hasičský ples
–Vystoupení komorního vokálního 

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

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro ženy
Olivia Darling – Láska je nekrytý šek

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

… tajemství
Bourbon Kid – Modrý kámen

pátrání po tajemném ukradeném kameni ve stylu
Quentina Tarantina

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

nové kriminální minipříběhy k řešení

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

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

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

Kde nás najdete? 
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je 
vpravo od hlavního vchodu do školy. 
Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, beletrii i 
naučné knihy, časopisy a brožury různého zaměření.

Společenská  
                    rubrika
Společenská  
                    rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Heráková 26. 1. 2012

Radek Zapletal 27. 1. 2012

Marie Záchová 6. 2. 2012

V

V

V2

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

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

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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Celkové 

1. Hlubočky 11

2. Velká Bystřice 11

3. Velký Újezd 8

4. Tršice 5

O pořadí škol na 1. a 2. místě bylo 
rozhodnuto losem.

pořadí ZŠ Body

II. stupeň ZŠ – Celkové pořadí škol:

Fotbal
. – 7. roč. 8. – 9. roč. 6. – 7. roč. 8. – 9. roč. 6. – 9. roč. 6

1. Hlubočky Velká Bystřice Velký Újezd Vel  Bystřice Velký Újezd Vel  Bystřice

2. Tršice Tršice Hlubočky Velký Újezd Hlubočky Hlubočky

3. Vel  Bystřice Hlubočky Tršice Tršice Vel  Bystřice Velký Újezd

4. Velký Újezd Velký Újezd Vel  Bystřice X Tršice X

Fotbal Beach přehazovaná Volejbal Basketbal Tenis
6 . – 9. roč.

ká ká

ká ká

ká

Bodování: 1. místo - 3 body 2. místo - 2 body 3. místo - 1 bod Mgr. Martina Žbánková

II. stupeň ZŠ – Pořadí v jednotlivých disciplínách:

Na mistrovství republiky jsme odjížděli se skromnými 
ambicemi - poměřit své síly se sedmi nejlepšími týmy ČR. 
Chtěli jsme si turnaje především užít jako vrcholu sezóny, 
která byla nadmíru vydařená ziskem titulu Mistrů Středo-
moravské Ligy s výsledkem 20 zápasů = 20 vítězství !!! 
Desetiboj, jak již název napovídá, je složen z deseti disciplín, 
z nichž fair-play se hodnotí samostatně a ostatní se bodují 
podle umístění od osmi bodů za první místo po jeden bod za 
osmé. Body se sčítají a družstvo, které jich získá nejvíce, se 
stane mistrem ČR. Na jednu disciplínu bylo možné vsadit 
tzv. žolíka (dvojnásobný zisk bodů) a my jsme zvolili aktivi-
tu hráčů, což znamená bod za každého hráče, který v utkání 
vstřelí branku.

Pátek 8. 6. - den první.
Po bezproblémové cestě s fungl novým potiskem v bar-

vách SK Velká Bystřice na mikrobusu Lendyho nás čekala 
jediná disciplína dne - hod míčem do dálky. Přestože nás 
trochu zaskočilo několik faktorů (nové klouzavé míče, háze-
ní do protějšího rohu a síť, která snížila výšku haly), naši 

kluci se s tím velice dobře vyrovnali a v této disciplíně skon-
čili na třetím místě za Duklou a Karvinou a získali prvních 
šest bodů do hodnocení.

Sobota 9. 6. - den druhý. 
Ráno jsme se utkali s Lovosicemi a prohráli utkání s osob-

ní obranou 6:9, poté i nájezdy (shot-outy) 8:12, ale ve hře už 
jsme zvítězili s přehledem 14:8. V poledne nás čekala Plzeň, 
kterou jsme porazili v osobce 7:2, v nájezdech 11:2 a ve hře 
opět bez problémů 7:3, takže plný zisk bodů! V podvečer nás 
ještě čekala Kutná Hora. Kluci už byli hodně unavení (do-
konce nám někteří usnuli na tribuně) a těžko jsme je motivo-
vali k nějakému snažení), ale nakonec to zvládli s plným 
bodovým ziskem - osobka 10:7, shot-outy 11:6, hra 12:7. 
Aby toho nebylo málo, museli kluci ještě zvládnout dvě 
disciplíny a to: Rychlý běh 2x15m, který byl z našeho pohle-
du měřen velmi amatérským způsobem dvěma časoměřiči se 
stopkami. Rozdíl v naměřených časech činil místy až dvě 
desetiny, což na výsledný průměr mělo nemalý vliv. Ale 
podmínky měli všichni stejné, takže není důvod si stěžovat. 

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI
8. - 11. 6. 2012 NOVÉ VESELÍ – HISTORICKÝ ÚSPĚCH – 4. MÍSTO V ČR !!!

MLADŠÍ ŽÁCI "A" - MISTŘI 
STŘEDOMORAVSKÉ LIGY 

2011/2012 
Mladší žáci skončili na prvním místě 

středomoravské ligy, když podzim i jaro 
odehráli bez jediné ztráty bodu. 20 
zápasů = 20 vítězství!!! Za úspěchem 
stojí především výborná parta, kolektiv-
ní hra, tréninková morálka a chuť něco 
dokázat. Vrcholem sezóny je účast na 
Mistrovství republiky mladších žáků 
v Novém Veselí za účasti házenkář-
ských velmocí jako jsou: Dukla Praha, 
HCB Karviná, Talent Plzeň, Jičín, 
Strakonice, Lovosice, Nové Veselí, Kut-
ná Hora a ...SK VELKÁ BYSTŘICE 

Pavel Vodička

 

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
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www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

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

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

V této disciplíně jsme skončili na čtvrtém místě, když nejlep-
ším "sprinterem" byl Matěj Tesařík. Následovala střelba na 
přesnost, kde jsme po velmi dobrém výkonu obsadili třetí 
místo, když naším nejlepším byl Ondra Majer. Po sobotních 
velmi dobrých výsledcích jsme byli plni optimismu...

Neděle 10. 6. - den třetí: 
Dalším naším soupeřem byli domácí - Nové Veselí, které 
jsme v osobce přehráli 9:6. Vůbec nám ale nevyšly shot-outy 
6:12, ale toto zaváhání jsme napravili výhrou ve hře 15:7, 
takže opět super výsledek. V poledne jsme narazili na celko-
vého vítěze Duklu Praha. Hráči Dukly od počátku vyčnívali 
nade všemi a naši hráči i přes velkou bojovnost prohráli 
osobku 3:7, nájezdy 4:10 a hru 7:16. Poté jsme absolvovali 
pětiskok po odrazové noze, který všichni odskákali v osob-
ních rekordech, přesto to stačilo pouze na šesté místo. 
Nejlepší z našich byl opět Matěj Tesařík 10,6 m. V podvečer 
nás čekali běhavé Strakonice a stejně jako v sobotu bylo už 
těžké namotivovat naše znavené "playery". Přesto jsme 
vyhráli hru 13:8, ale bohužel ztratili bod za remízu v osobce 
7:7 a prohráli nájezdy 4:10. Naše naděje na celkový dobrý 
výsledek tak znatelně poklesly, ale čekala nás poslední disci-
plína dne - překážková dráha. Přes obrovskou únavu se kluci 
hecli a dokázali nástrahy a překážky překonat v super časech 
na třetím místě, když nejlepší z našich byl Tom SPEEDY 
Spurný. Tímto výsledkem se pro nás zachovala teoretická 
šance na bronz, ale muselo by se sejít mnoho faktorů, z nichž 
ne všechny byly v našich rukách.

Pondělí 11. 6. - den čtvrtý: 
Na závěr tohoto dlouhého klání nás čekal soupeř nadmíru 
zdatný - Karviná. Na třetí místo nás mohla dostat pouze 
výhra v aktivitě hráčů, na kterou jsme měli vsazeného žolíka. 
Po prohře v osobce, která jakoby nic neřešila, jsme Karvinou 
nečekaně porazili v shot-outech, když perfektní nahrávky 
servíroval svým spoluhráčům Domino Tkadleček. Ve hře 
jsme sice prohráli, ale v soutěži aktivity jsme zvítězili a zís-
kali potřebných 16 bodů do konečného hodnocení. Bohužel 
jsme Karviňáky v této soutěži ubránili tak dobře, že se na ně 
bodově dotáhly Lovosice a podle ne úplně jasného pravidla 
o redukci bodů se dostaly před Karvinou a tím pádem v cel-
kovém hodnocení o bod před nás. 

Přes počáteční zklamání ale můžeme konstatovat, že 
čtvrté místo v ČR je historický úspěch mládežnické házené 
ve Velké Bystřici!!! Náš dobrý výsledek podtrhlo první místo 
v soutěži fair-play, což je důkazem toho, že naši borci umí 
výborně a přitom čistě bránit. První místo v soutěži aktivity 
zase dokládá to, že naše hra není založena na dvou třech 
hráčích, ale že preferujeme kolektivní pojetí a každý z hráčů 
je schopný vstřelit branku (i v souboji s takovým soupeřem, 
jako je Karviná, se střelecky prosadilo deset hráčů!!!).
Vypadá to hezky:

1. - Dukla Praha
2. - HCB Karviná
3. - HK Lovosice
4. - SK Velká Bystřice, 5. - HBC Strakonice, 6. - Sokol 

Nové Veselí, 7. - Talent Plzeň, 8. - TJ Sparta Kutná
 Hora.
Hráči, kteří se podíleli na úspěchu:
J. Routner - opět ukázal, že je obrovský talent, výborné výko-
ny v běhu a hodu míčem, v zápase s Kutnou Horou vychytal 
šest nájezdů za sebou.
D. Tkadleček - největší bojovník, a to i přesto, že ho dlouho-
době trápí zraněné koleno. Strůjce úspěchu v shot-outech 
proti Karviné. Zároveň vynikající obranář.
T. Maceášik - odehrál na pivotu všechny osobky, střílel bran-
ky. Dobře zaskákal v pětiskoku. O. Majer - proměnil všechny 
nájezdy, superrychlý v překážkové dráze, vyšel mu i pětiskok. 

Nejlepší z našich ve střelbě na přesnost (6/8).
T. Prošvic - odehrál toho hodně, výborně bránil při osobkách, 
proměňoval nájezdy, dobře mu vyšel hod do dálky.
J. Jedenástík - hodně toho naběhal, při osobce hlídal nejrych-
lejší hráče soupeře, výborný ve všech disciplínách!
F. Buršík (minik) - bodoval v překážkové dráze, snažil se 
v aktivitě.
A. Vodička (minik) - nejmladší hráč týmu a možná i celého 
mistrovství. Střílel branky a výborně bránil!
T. Buršík - z našich druhý nejlepší ve střelbě na cíl, velmi 
snaživý ve hře.
J. Běhálek - střídal Macka na pivotu po osobce, dobře bránil, 
dobrý v hodu míčem.
R. Dosoudil - v běhu, pětiskoku i překážkové dráze výborné 
výkony, střílel důležité branky do aktivity.
Š. Souček (minik) - ve všech disciplínách bodoval, odehrál 
všechny osobky, ve hře parádní přehled, zásoboval pivoty 
hezkými přihrávkami.
M. Tesařík - v disciplínách nejlepší z našich, odehrál toho 
nejvíce, výborná střelba i obrana, proměňoval nájezdy, 
prostě SUPER !
T. Spurný - kapitán jak se patří. Nejlepší z našich v překáž-
kové dráze, druhý nejlepší z našich v součtu všech disciplín, 
bojovník, získal spoustu míčů. Prostě SPEEDY Tom a jeho 
výskok je neskutečný !!!
Závěrem:

Účast na takové akci považujeme za velmi přínosnou pro 
naše hráče, ale i pro propagaci Bystřické házené v rámci ČR. 
Naši hráči nás opět přesvědčili, že se herně mohou poměřit 
s jakýmkoliv družstvem v celé republice a že z nich rostou 
nadějní házenkáři (i když atlety asi z kluků nevychováme, 
ale to není naší prioritou). Nesmíme zapomenout pochválit 
Lendyho Janíka, který nás bezpečně odvezl tam i zpět 
a výborně se zhostil role fotografa a fanouška. Také děkuje-
me těm rodičům, kteří nám přijeli na Vysočinu fandit.

Pavel Vodička

 

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
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Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

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

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 
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