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Maraton jednání o budoucnosti 
zámku dokončen

Po více jak roce hledání nové podo-
by provozu našeho zámku, po skuteč-
ném maratonu jednání, která prošla 
mnohými peripetiemi, lze konečně 
sdělit občanům Velké Bystřice výsle-
dek, o kterém se domníváme, že je 
nejlepším z možného. 

Ale na úvod krátká rekapitulace 
kroků a rozhodnutí z posledních měsí-
ců: v květnu t.r. založilo město Velká 
Bystřice rozhodnutím svého zastupitel-
stva městskou obchodní společnost 
Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. (dále 
HZVB), jejímž jednatelem zastupitel-
stvo zvolilo starostu Ing. Marka 
Pazderu a do které vložilo budovu zám-
ku a pozemek pod ní ležící jako její 
základní kapitál. Hlavní důvod tohoto 
kroku byla skutečnost, že o případnou 
dotaci na rekonstrukci zámku z Regi-
onálního operačního programu mohl 
žádat pouze podnikatelský subjekt 
a nikoliv město jako veřejnoprávní 
korporace. Jen pro vysvětlení: město je 
vůči tomuto eseróčku z hlediska hierar-
chie, rozhodovacích pravomocí či vlivu 
na činnost prakticky ve stejném posta-
vení jako například vůči našim třem 
příspěvkovým organizacím - škole, 
domu pokojného stáří či školní jídelně. 
Žádné zásadní rozhodnutí o majetku 
nebo financích nemůže tato „obecní 
firma“ učinit bez souhlasu orgánů města 
- rady nebo zastupitelstva.

V červnu jsme tedy podali prostřed-
nictvím HZVB žádost o dotaci a tento 
krok se Velké Bystřici velmi vyplatil! 
Před několika dny jsme dostali radost-
nou zprávu, že HZVB obdržela žádanou 
cca osmimilionovou dotaci a tak nyní 
budeme horečně připravovat projekto-
vou dokumentaci na první velkou 
rekonstrukci zámku od začátku devade-
sátých let v celkovém objemu cca 20 
mil. korun. Snadno lze dopočítat, že 
dotace činí cca 40% celkových nákladů, 
což je maximum, které lze v současné 
době získat. Nicméně ekonomika 

budoucího nájemního vztahu je kalku-
lovaná tak, aby v horizontu devíti let 
byla šedesátiprocentní spoluúčast města 
(prostřednictvím HZVB) návratná. 
Rekonstrukce přinese především úpl-
nou obnovu nebo instalaci nových 
inženýrských sítí - tedy především 
systému vytápění, které je pověstnou 
„koulí na noze“ zámku. Za tímto úče-
lem budou instalována tepelná čerpadla 
jako obnovitelný zdroj energie. Staveb-
ní obnovy se dočkají vnitřní interiéry, 
hotelové pokoje se sociálkami, kuchy-
ně, částečně restaurace, výtah a zácho-
dy v přízemí za recepcí. Na absolutní 
rekonstrukci této naší nejvýznamnější 
památky ani dvacetimilionový rozpočet 
nestačí, proto v rámci této etapy napří-
klad nedojde na opravu vnější fasády. 
Domníváme se však, že ze všech tech-
nických problémů zámku je to ten 
nejméně bolestivý a koneckonců s mír-
nou nadsázkou lze říci, že jistý histori-
zující ráz exteriéru této památky není 
zase tak zásadní kaňkou. Připomeňme, 
že například rekonstrukce fasády zám-
ku v Českém Krumlově získala meziná-
rodní ocenění právě proto, že fasáda po 
opravě působí, jako by se jí ruka zední-
kova dlouhá staletí nedotknula - iluze 
oprýskaných štuk a fleků vzbudila 
největší odborníkovo uznání.

A teď tedy zpátky na začátek tohoto 
úvodníku a k informaci o budoucím 
způsobu provozování zámku: v druhé 
polovině srpna uzavřela HZVB novou 
nájemní smlouvu, na základě níž bude 
od 1. 9. 2012 novým provozovatelem 
zámku společnost Abitron s.r.o., kterou 
zastupují jednatel Ing. Karel Buchta 
a Mgr. Žaneta Brennerová, kteří mu 
chtějí vrátit jeho někdejší lesk přede-
vším jako centrum jednodenní kongre-
sové turistiky, společenských událostí, 
firemních akcí či krásných svateb 
a rodinných oslav. Pan Ing. Buchta se 
bude věnovat ekonomice, marketingu 
a propagaci nového podniku, což jsou 
oblasti, ve kterých dlouhodobě působí 
a paní Mgr. Brennerová bude mít na 
starosti především řízení provozu, ope-
rativy a jednání s klienty. Nakonec jsme 
se dohodli na zhruba třech etapách 

nájemního vztahu: nejprve prvních 
7 měsíců do cca března 2013 bude 
Abitron s.r.o. zámek provozovat v tako-
vé podobě, v jaké se nachází - tedy po 
určitých servisních zákrocích v kuchyni 
a restauraci. Mezitím bude HZVB při-
pravovat projektovou dokumentaci 
a výběrové řízení na dodavatele celkové 
rekonstrukce zámku a zhruba v březnu, 
dubnu příštího roku zámek na cca 5-6 
měsíců uzavře, aby v něm zavládl čilý 
stavební ruch. Cílem je, aby 1. září 2013 
zámek přivítal první návštěvníky a na-
bídl výrazně lepší prostředí a především 
kvalitnější služby.

Podomní prodejci 
v bystřických ulicích

Přestože tento úvodník jsem tento-
krát věnoval především jednomu 
z hlavních témat tohoto volebního obdo-
bí - zámku, rád bych se ještě zmínil 
o jistém problému, který jsme v posled-
ních týdnech zaznamenali v intenziv-
nější míře, než tomu bývalo dříve: po 
Bystřici chodí stále více podomních 
prodejců, kteří občanům nabízejí přede-
vším „údajně“ výhodné smlouvy na 
dodávky energií. Problém je, že přede-
vším někteří starší spoluobčané již 
nemají tolik sil a kuráže, aby takové 
jednání buď rychle odmítli nebo aby si 
rychlou obchodní nabídku kriticky 
vyhodnotili. Tím spíš, že někteří tito 
dealeři se často ohánějí souhlasem či 
doporučením městského úřadu. Proto 
bych chtěl zdůraznit, že ani úřad, ani 
samospráva města nikdy žádný souhlas 
či doporučení žádné firmě nedala, tím 
spíš, že v některých případech se ani 
o výhodnou nabídku nejedná a mnozí 
občané se následně složitě vyvazují 
z narychlo, takříkajíc „ve dveřích“ 
uzavřených smluvních vztahů. Velmi 
doporučujeme NIKDY NIC nepodepi-
sovat při prvním jednání s obchodníky, 
jejich nabídku zkonzultovat s někým 
z rodiny či přátel, kteří už mohou 
změnu dodavatele energií nebo služeb 
mít za sebou a mohou se o své zkuše-
nosti podělit. Samozřejmě, že díky 
liberalizaci trhu s energiemi a nové 
konkurenci můžeme získat výhodnější 

VYDÁVÁ
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
srpen 2012

  4. 8.
Velká Bystřice – Hanácké Woodstock (rockový festival)

11. 8. 
Přáslavice – Diskotéka

18. 8. 
Velká Bystřice – „Mnoho povyku pro psa“

(Divadelní soubor Osvětové besedy 
V. Bystřice)

– „Kubo“
                            (Ochotnícky divadelný súbor Čaradice)

– Hasičská soutěž a zábava

Hlubočky – Den mikroregionu Bystřička

24. 8. 
Velká Bystřice – „Modré z nebe“

(Divadelní soubor Hanácká scéna 
MěKS Kojetín)

25. 8. 
Bystrovany – Slavnost patrona místní kaple
Přáslavice – Diskotéka

26. 8. 
Velká Bystřice – Koncert KPH 

(Zuzana a Miroslav Ambrožovi)

1.-2. 9.
Velká Bystřice – SMVB CUP 2012 

(6. ročník turnaje starších žáků a žákyň 
v házené)

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní
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ceny, ale stejně tak si můžeme i pohor-
šit- a to nejen co se ceny týče, ale také 
pokud jde o smluvní podmínky či kvali-
tu zákaznického servisu.  Jeden podpis 
může mít nedozírné následky, které 
v lepším případě znamenají složité 
odstupování od bohužel platných 
smluv. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
krásné babí léto, školákům i jejich nové-
mu panu řediteli úspěšný vstup do škol-
ního roku a nám všem pak krásný 
Lidový rok!

Na setkání u pohárku dobrého burčá-
ku se těší

Ivo Slavotínek

Termíny svozu odpadu v měsíci září 2012

Termín svozu 
a sběru

Směsný 
komunální 

odpad

Bioodpad Sběrové 
místo

Velkoobjemový
odpad

ul. Kapitulní
8.00 - 11.30

(Technické služby)

1. 9. 2012

U zámeckých 
sklepů

8.00 - 11.30

11. 9. 2012
12. 9. 2012

22. 9. 2012

25. 9. 2012

x x x

Ano x x x
x xAno x

x x x

xxAno Ano

Rozhodnutím prezidenta České 
republiky publikovaným ve sbírce 
zákonů pod č. 224/2012 Sb., byly 
vyhlášeny volby do zastupitelstev 
krajů České republiky. 

Hlasování ve volbách do zastupi-
telstva Olomouckého  kraje se usku-
teční v pátek 12. října 2012 v době od 
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 
13. října 2012 v době od 8.00 hod. do 
14.00 hod. v budově Masarykovy 
základní školy a mateřské školy 
Velká Bystřice, ul. 8. května 67. 

Ve volbách konaných v roce 2012 
bude voleno 55 členů Zastupitelstva 
Olomouckého kraje.

Ve volbách do zastupitelstev krajů 
můžou voliči hlasovat i mimo stálý 
volební okrsek v rámci volebního kraje 
na voličský průkaz. Volič může požádat 
o vydání voličského průkazu ode dne 
vyhlášení voleb, a to osobně u městské-
ho  úřadu do okamžiku uzavření stálého 
seznamu nebo podáním doručeným 
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb 
městskému úřadu; toto podání musí být 

v listinné podobě opatřené úředně ově-
řeným podpisem voliče nebo v elektro-
nické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě zaslané prostřed-
nictvím datové schránky; o osobně 
učiněné žádosti se sepíše úřední zá-
znam. Městský úřad voličský průkaz 
předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

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 
nově v úterky

Po úspěšném zkušebním provozu v letních měsících bude 
poradna Charity Olomouc i nadále působit ve stejných pro-
storách na MÚ Velká Bystřice. I nadále budeme k dispozici 
1x za 14 dnů, vždy v úterý mezi 13:00 a 15:00. Do konce roku 
2012 nás tedy můžete navštívit ve dnech 4. a 18. září, 2., 16. 
a 30. října, 13. a 27. listopadu či 11. prosince. 

Pomoc sociálních pracovníků zatím vyhledalo několik 
občanů, kteří se buď dostavili osobně přímo do poradny nebo 
získali potřebné informace telefonicky. Z našich poznatků je 
zřejmé, že existence této služby je pro vás, obyvatele města 
a čtenáře Velkobystřických novin, výhodná. Sociální pracov-
níci jsou jednak k dispozici přímo v místě vašeho bydliště, 
současně vám svým poradenstvím mohou včas pomoci 
s vyřešením vašich potíží v sociální oblasti. 

Jak vám můžeme pomoci? Máme zkušenosti s poraden-
stvím v oblasti sociálního zabezpečení (vyřizování důchodů, 
sociálních dávek, sociální pomoci a další), zaměstnanosti 
(záležitosti pracovně-právní, vyplňování žádostí, vyjasnění 
obsahu dokumentů aj.), zadluženosti jedinců či jejich rodin 
(exekuce, oddlužování), bytové problematiky (výpovědi 
z bydlení, ztráty bydlení, smluvní zabezpečení bydlení atd.) 
i rodinných a mezilidských vztahů. Vedle odborného sociál-
ního poradenství umíme taktéž pracovat s osobami v akutní 
krizi, které nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, jež 
jim už neposkytuje bezpečí a klidné zázemí. Tuto pomoc 

Narození:Narození:
Sebastian Kohout 28. 6. 2012
Laura Jabůrková 6. 7. 2012
Ondřej Mezei 8. 7. 2012
Tereza Kaczorová 18. 7. 2012
Nela Čtvrtlíková 20. 7. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Vladimír Janda 20. 6. 2012
Petr Král 7. 7. 2012
Jarmila Filípková 13. 7. 2012
Antonín Kořínek 19. 7. 2012
Pavla Cajthamlová 26. 7. 2012

V
V
V
V
V

poskytujeme obětem trestné činnosti, domácího násilí, mimo-
řádných událostí, tedy těm, kteří mají pocit, že jsou zcela na 
dně a neví, co mají dělat dále.

Bližší informace můžete získat v Poradenském centru 
(Wurmova 5, Olomouc, tel. 585 203 102) nebo přímo u soci-
álního pracovníka Jana Řezníčka na telefonu 736 764 804 
či případně na www.olomouc.charita.cz.

PhDr. Jana Haasová, 
vedoucí Střediska sv. Kryštofa pro krizovou pomoc
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Představuje se nový 
ředitel MZŠ a MŠ 

Velká Bystřice
   Vážení čtenáři, 
v ážen í  občan é  
Velké Bystřice a 
jejího okolí. Jme-
nuji se Jaroslav 
Mihal a od tohoto 
školního roku jsem 
novým ředitelem

 Masarykovy základní a mateřské školy 
ve Velké Bystřici. Myslím si, že jsem 
zapálený učitel i celkem dobrý manažer 
a na působení v bystřické škole se moc 
těším. 

Jako nový ředitel MZŠ a MŠ vidím 
veliký potenciál pro další rozvoj a růst 
dobrého jména škol. Chci, aby škola 
byla živou součástí městského života 
a jsem velice rád, že mnoha akcemi se 
to mateřské škole i základní škole daří. 
Propojení školního a městského života 
a aktivní zapojení rodičů a přátel školy 
do nejrůznějších aktivit bude mít u mě 
vždy zelenou.

Jsem nadšený ze sportovní tradice 
školy. Mým zájmem je pokračovat v ní 
a budu podporovat vznik sportovních 
tříd i v dalších letech.

Jak už jsem napsal, jsem nadšenec 
do vzdělávání a stále se snažím dívat 
kupředu. Mým cílem je vytvořit z Ma-
sarykovy základní školy a mateřské 
školy uznávanou vzdělávací instituci 
nejen v regionu, ale na evropské úrov-
ni. Cíl je to jistě ambiciózní, ale jak ho 
dosáhnout?

Hlavním úkolem základní školy je 
podpořit v dětech chuť dále se vzdělá-
vat a kvalitně je připravit na vstup do 
praxe. Mladí lidé dnes čelí více výzvám 
než v minulosti. Množství informací je 
stále větší a změny jsou stále rychlejší. 
Proto se i naše vyučování musí opírat 
o moderní školní vzdělávací program 
(který už škola má) a učitelé musí vyu-
žívat kvalitní pomůcky a pracovat 
s dětmi efektivními vyučovacími meto-
dami.

otevřená veřejnosti. Aby školní činnost 
byla zajímavá, aby škola měla dobře 
fungující webové stránky a další komu-
nikační kanály, aby se rodiče nebáli 
navštěvovat školu a ptát se, aby měli 
chuť zapojovat se do školních akcí 
a pokud budou chtít, také pomáhat. Já 
jako ředitel se budu snažit naslouchat 
potřebám žáků a jejich rodičů, ať se 
můžeme společně stát partnery ve vzdě-
lávacím procesu, kteří stojí na stejné 
straně. Dveře ředitelny budou vždy 
otevřené. Těším se na setkání s vámi 
i vašimi dětmi.

Pro shrnutí – máme před sebou velké 
úkoly – škola i já jako nový ředitel. 
Chci pořizovat nové pomůcky a věno-
vat se postupné obnově interiéru školy 
a školek, pokračovat v tom, co začala 
má předchůdkyně. V pedagogické práci 
chci vytvořit partnerskou pracovní 
atmosféru. Zaměřovat se budu na jazy-
ky, přírodní vědy, sport a využívání 
ICT. Chci úspěšně dokončit běžící 
evropské projekty a vrhnout se na nové. 
Budu usilovat, aby škola byla otevřená 
rodičům a byla propojená s městským 
životem a žila i „po škole“.

Ing. Jaroslav Mihal

MZŠ a MŠ už používá některé nové 
pomůcky a já budu podporovat jejich 
další nákup. Chci, aby se do výuky více 
zapojila interaktivní tabule (a jak jsem 
zjistil, učitelé jsou na to připraveni 
výborně), další informační technologie, 
různý výukový software a e-learning, 
ale také „staré“ metody pokusů a obje-
vování. Je starou pravdou, že člověk se 
nejvíce naučí pomocí názornosti 
a praktického zkoušení. Budu učitele 
podporovat v metodách učení, kde 
budou žáci co nejvíce aktivní. „To je 
nuda!“ je podle mě ta nejhorší věta 
z úst žáků, kterou může učitel slyšet. 
Věřím, že vytvoříme takové prostředí, 
abychom se jí s kolegy pedagogy zdale-
ka vyhýbali.

Mým hlavním „oborem“ a zároveň 
koníčkem je výuka cizích jazyků. 
Myslím si, že v této oblasti máme obec-
ně jako celá česká společnost velký 
dluh. Rozvoj a růst kvality výuky ang-
ličtiny a dalších jazyků je jednou 
z mých hlavních priorit. Budu se snažit 
výuku rozšířit, např. do nižších ročníků, 
nabídnout i odpolední aktivity, zatrak-
tivnit volitelné předměty, motivovat 
žáky do soutěží anebo získávání prv-
ních oficiálních certifikátů. Rád bych 
do školy získal také nečeské učitele, 
kteří by dále rozvíjeli řečové dovednos-
ti žáků.

Chci , aby škola dále budovala a pro-
hlubovala mezinárodní vztahy. Učitelé 
i žáci na všech úrovních vzdělávání by 
měli aktivně spolupracovat na meziná-
rodních aktivitách.

Jakkoliv dobrý vzdělávací program 
je však nic bez nadšených pedagogů. 
Přestavuji si vzájemnou spolupráci 
pedagogů a žáků napříč všemi stupni 
vzdělávání, od mateřské školy přes 1. 
a 2. stupeň. Myslím si, že spolupráce 
napříč věkovými skupinami posiluje 
vzájemnost a zlepšuje atmosféru. Žáky 
navíc taková práce učí dovednostem, 
které v učebnicích těžko najdou. Jsem 
rád, že některé takové aktivity paní 
učitelky a páni učitelé se svými žáky 
připravovali a chtějí v nich pokračovat.

Pro mě osobně je důležitá škola 

Informace pro žáky a rodiče

Vedení Masarykovy ZŠ a MŠ oznamuje, že školní rok 
2012/2013 bude zahájen v pondělí 3. září 2012 v 7.40 
hod. v kmenových třídách. 

První den bude vyučování končit po první vyučovací 
hodině v 8.25 hod. Žáci si s sebou přinesou přezůvky 
a psací potřeby. 

Od 4. září bude vyučování probíhat podle rozvrhů 
tříd.  
   Budoucí prvňáčci s rodiči se sejdou k slavnostnímu 
zahájení na nádvoří školy v 8.00 hod.

Hola, hola, školka volá...

Léto uteklo jako voda a naše školičky se znovu hlásí 
o své děti!!!

Na všechny „naše“ i nově příchozí broučky se těšíme 
už v pondělí 3. 9. 2012. Obě naše mateřské školy jsou 
otevřeny od 6.00 do 16.30 hodin. Rodiče nově přijatých 
dětí prosíme, nezapomeňte s sebou donést veškeré vypl-
něné doklady, které jste obdrželi na červnové schůzce. 
V případě potřeby Vám veškeré informace rádi podáme 
na tel. čísle 774 134 711.
Krásný zbytek léta...

Lucie Pazderová
vedoucí učitelka
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
srpen 2012

  4. 8.
Velká Bystřice – Hanácké Woodstock (rockový festival)

11. 8. 
Přáslavice – Diskotéka

18. 8. 
Velká Bystřice – „Mnoho povyku pro psa“

(Divadelní soubor Osvětové besedy 
V. Bystřice)

– „Kubo“
                            (Ochotnícky divadelný súbor Čaradice)

– Hasičská soutěž a zábava

Hlubočky – Den mikroregionu Bystřička

24. 8. 
Velká Bystřice – „Modré z nebe“

(Divadelní soubor Hanácká scéna 
MěKS Kojetín)

25. 8. 
Bystrovany – Slavnost patrona místní kaple
Přáslavice – Diskotéka

26. 8. 
Velká Bystřice – Koncert KPH 

(Zuzana a Miroslav Ambrožovi)

1.-2. 9.
Velká Bystřice – SMVB CUP 2012 

(6. ročník turnaje starších žáků a žákyň 
v házené)

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní
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Ô STAŘENKE DOMA
je název jedné z výstav doprovázejících letošní XXII. 
ročník FF Lidový rok. Při výstavě, kterou připravuje 
Broňa Millá ze starožitností, památek a relikvií zapůjče-
ných našimi spoluobčany, můžete alespoň chvíli nahléd-
nout, jak to vypadalo ve starodávné kuchyni, jizbě i síni. 
Doporučujeme ale udělat si víc času, protože pak budete 
moci i posedět při babiččině kafi, ke kterému nebude 
chybět ani něco dobrého k zakousnutí…

radnice – spolková místnost

vernisáž výstavy proběhne 8. 9. v 11:30

Informace o kulturních akcích 
a turistických zajímavostech 
regionu, tipy pro volný čas, 
programy divadel, kin, zdarma 
k dispozici cyklomapy, cyklo-

průvodce Moravou a Slezskem, turistické mapy, prodej 
Velkobystřických novin, prodej turistických známek, 
turistických vizitek a turistických sběratelských karet 
KČT, prodej propagačních předmětů (pohlednice, samo-
lepky, keramické hrníčky), WIFI zdarma. Součástí infor-
mačního centra je galeriezet.
Prodáváme rovněž kulturní měsíčník KDY-KDE-CO, 
kde v zářijovém čísle budou zveřejněny 3 strany 
o městě Velká Bystřice.

Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 
2012

Pod záštitou arcibiskupa olomouckého 
a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera

XIX. ročník
Neděle 23. 9. 2012, chrám sv.Michala, 19.00
G. F. Händel: Juda Makabejský

Jaroslav Březina / tenor
Roman Janál / bas
Marie Fajtová / soprán
Piotr Olech / kontratenor
Motýli Šumperk, dětský sbor
Sbormistr / Tomáš Motýl
Czech Baroque Orchestra&Choir
Sbormistr / Tereza Válková
Roman Válek / dirigent

Neděle 30. 9. 2012, Klášterní Hradisko, 19.00
G. F. Händel, J. P. Rameau, W. A. Mozart, M. Corette, 
A. Scarlatti, J. Haydn, G. Sciroli, J. S. Bach

Simona Houda Šaturová / soprán
Barbara Maria Willi / cembalo
Christian Leitherer / barokní klarinet, chalumeau

Úterý 2.10.2012, Husův sbor, 19.00
A. Dvořák: Biblické písně

G. Gabrieli, S. Scheidt, J. Brahms, Ch. Koechlin,
A. Bruckner, R. Lo Presti 
Richard Novák / bas
Český hornový sbor
Radek Baborák / umělecký vedoucí

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro mládež
HOOK 

americký kreslený seriál podle stejnojmenného filmu
… detektivní příběh
Kay Hooper  – Lovec strachu

speciální vyšetřovací jednotka pracuje na objasnění
série únosů a vražd

…pro ženy 
Jill Mansell – Myslím jenom na tebe

po odchodu dcery na univerzitu se matka cítí 
vykolejená, ale tím přece život nekončí…

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

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici 
nabízí novou službu -informace o knihách z fondu knihovny 
prostřednictvím internetu na adrese:   
www.knihovna.velkabystrice.cz (online katalog) nebo přes 
odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: 
knihovna – online katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou 
v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, žádané 
knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, 
jestli už není čas knihy vrátit apod. Bližší informace v knihov-
ně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá.
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Rocková muzika a hlavně stovky lidí 
zaplnily v sobotu 4. srpna 2012 odpo-
ledne amfiteátr v Zámeckém parku ve 
Velké Bystřici. Hanácké Woodstock tak 
podruhé otevřel brány všem rockerům 
a pod širým nebem se ve 13:30 hod. 
rozezvučely první tóny ostře vyladě-
ných kytar. Skupina Fragmentary od-
startovala letošní festival stylově, stří-
dající Hope Astronaut a Stracené ráj 
postupně rozdmychávali sálající emoce 
a břitká kytara Reného Lacka s Jimi 
Hendrix Revivalem nalila do žil fa-

nouškům pořádnou dávku energie. Do 
posledního místa zaplněný amfiteátr 
přivítal ostravskou formaci Buty s Rad-
kem Pastrňákem a na jejich skladby to 
v publiku doslova vřelo. Rockovou 
štafetu převzal Marian Greksa, který 
okořenil své vystoupení nejedním kas-
kadérským kouskem a bubeník ze sku-
piny Grexabat Boris Brna se do svých 
bicích opřel natolik, že jeden z bubnů 
nevydržel sílu nárazu a odkutálel se 
bubeníkovi od nohy. Fanoušci skando-
vali! Ty správné grády následně namí-

chal Pražský výběr tribute a večer uza-
vřela skupina Garage s Tonym Ducháč-
kem. Plejáda skvělých kapel, instru-
mentalistů a správně namíchaný rocko-
vý koktejl, to byl letošní Hanácké 
Woodstock! O pitný režim návštěvníků 
bylo postaráno na přilehlém pivním 
rynku moravské pivní klasiky (Holba-
Zubr-Litovel) se spoustou dobrého jídla 
od místních živnostníků a spolků. 
Pořadatelem akce byla Velkobystřická 
kulturní společnost, o.s.

Martina Žbánková

V letošním roce jsme oslavili již desátou slavnost 
sv. Anny  v našem domově.  K přátelskému posezení se 
sešli obyvatelé se svými rodinnými příslušníky a přáteli. K 
vytvoření dobré atmosféry a posezením v  suchu  pod 
„jedním stanem“ přispěli  pracovníci Technických služeb 

města Velká Bystřice, kteří postavili stan, hudební skupina 
Magnet, pracovníci domova a paní Schrottová, která připra-
vila všem obyvatelům domova sladký dárek. Všem ještě 
jednou velký dík.

Kamila Šimková

Slavnost sv. Anny v Domě pokojného stáří

Rockový festival Hanácké Woodstock 4. srpna 2012 
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
září 2012

31. 8. - 2. 9.
Velká Bystřice – MEGA MORAVIA 2012 – velké mezi-

národní setkání geocacherů ve Velké 
Bystřici 

1. 9.
Velká Bystřice – SMVB CUP 2012 (6. ročník turnaje 

starších žáků a žákyň v házené) 
– Patrocinium farního kostela a farní 

odpoledne
Bystrovany – Tenisový turnaj
Libavá – Lení Bílý kámen

2. 9.
Velká Bystřice – Hody/Farní den (farní zahrada)
Hlubočky – Štrauzák – jízda do vrchu

7. 9.
Doloplazy – Orientační závod

8. 9.
Bystrovany – Nohejbalový turnaj o putovní pohár obce
Doloplazy – 100 let TJ Sokola Doloplazy
Přáslavice – Diskotéka

8.-9. 9.
Velká Bystřice – Folklorní festival Lidový rok

+ Farmářské trhy
Tršice – Hody

15. 9.
Přáslavice – Přáslavské císařské hody 

+ hodová zábava
16. 9.

Přáslavice – Mše v kapličce sv. Rocha
22. 9.

Velká Bystřice – Vernisáž výstavy (Michal Macků)
Mrsklesy – Hledání skřítka Podzimníčka

29. 9.
Doloplazy – Pohádkový les

30. 9.
Hlubočky – Koncert vážné hudby v kostele 

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET 
V PRAZE - 150 LET V POHYBU
Česká obec sokolská v roce 2012 slaví 150. výročí svého 

založení – založení Sokola. Nejdůležitější z akcí, které se při 
této příležitosti konaly, je právě XV. všesokolský slet. Tento 
slet je již čtvrtým v pořadí od obnovy Sokola v roce 1990, to 
dokazuje správný směr současných sokolských myšlenek, 
které jsou postaveny na šíření programu sport pro všechny 
a propagaci zdravého životního stylu pro všechny věkové 
kategorie. Bystřická jednota se samozřejmě zapojila do 
nácviku sletových skladeb v hojném počtu, aby tím vzdala 
hold největšímu svátku všeho sokolstva. Nacvičovalo se 
5 skladeb:

Jonatán, určený mladším žákyním, pod vedením Lenky 
Otáhalové. Základní celek tvořilo 8 děvčat, 1 velký 
rozkládací klín (žíněnka), 1 látkový pes - v něm se ukrývalo 8 
látkových kužílků. U nás nacvičovaly 2 celky.

Dávej, ber! Koedukovaná skladba pro starší žactvo. 
Základní celek tvořilo 8 děvčat, ta cvičila se širokou stuhou 
a 4 kluci, jejichž cvičebním náčiním byl létající talíř. Jelikož 
v naší jednotě není zastoupen oddíl starších žáků, nacvičova-
la i za kluky pouze děvčata. Nácvik vedly Zdena Krylová 
a Hana Navrátilová.

Nebe nad hlavou, skladbu pro dorostenky se švihadly 
různých délek vedla Klára Otáhalová. Tuto pohybově velmi 
náročnou skladbu nacvičovalo 12 děvčat.

Česká suita, skladba pro ženy na hudbu Antonína 
Dvořáka. Pod vedením Zdeny Krylové nacvičovalo 9 žen.

Jen pro ten dnešní den. Skladbu určenou nejen pro seniory 
nacvičovalo 6 žen a 6 mužů pod vedením Aleny Rechové 
a Juraje Velkého.

Hlavní sletové dny probíhaly 1. - 6. 7. 2012, ale cvičenci 
přijížděli již o den dříve, aby se mohli v klidu ubytovat. 
Dětská část naší výpravy nalezla dočasný domov v Základní 
škole na Ořechovce, jež byla velmi pěkná a moderní, ale 
poněkud vzdálená od stadionu, takže spousta času se musela 
trávit v tramvajích. Dospělí byli ubytováni v Domově mláde-
že na Střížkově, což také nebylo úplně blízko stadionu.

První sletový den je tradičně vyhrazen sletovému  
průvodu, kdy mnohatisícový lidský had vychází z Vác-
lavského náměstí, vine se kolem Národního divadla a po 
vltavském nábřeží míří k Rudolfinu, kde je čestná tribuna 
s představiteli České obce sokolské a města Prahy. Letos 
panovalo obzvlášť tropické letní počasí, které vyčerpávalo 
nejen pochodující cvičence, ale i to obrovské množství 
diváků přihlížejících po obou stranách průvodu.

Další dny již byly určeny pro zkoušky, projížděčky 
a generálky jednotlivých skladeb. Oproti minulým sletům se 
ten letošní neodehrával tradičně na Strahově, ale ve 
Vršovicích v Synot tip aréně. Tento moderní stadion 
fotbalové Slávie byl zvolen zejména z finančních důvodů, ale 
také kvůli celkovému úbytku cvičenců. Jako všude 
v nynější době, tak i slet se potýká s nedostatkem peněz. Ať 
už se to týká cvičenců, kteří si prakticky vše platí z vlastní 
kapsy, tak i pronájmu stadionu, kde jsme se občas cítili jako 
vetřelci a naráželi na nevhodné chování ze strany ostrahy 
stadionu.

Ale už se přiblížil ten slavnostní okamžik - vystoupení 
I. sletového dne, které začínalo ve 21 hod. s využitím 
světelných efektů. Bylo paradoxem, že všemožné zkoušky 
jsme absolvovali v obrovských vedrech a těsně před 
zahájením vypukla silná bouřka s ještě silnějším lijákem. 
Nejhůře to odnesla Věrná garda, která bouřku v dešti odstála 
na seřadišti, při zahájení na cvičební ploše a při vlastním 
cvičení. Voda z nich tekla proudem. A to ještě jejich hudbu 
přerušovalo hromobití, až diváci nadskakovali na sedačkách. 
Také mladší žákyně cvičily za silného deště a celé promáčené 

bojovaly s kluzkými žíněnkami i nepříjemným blátem. 
Potom se již bouřka dala na ústup, ale i tak se ostatní cvičenci 
vraceli z plochy obalení blátem.

II. sletový den probíhal od 14. hod. už za krásného letního 
počasí, což se odrazilo i na divácké návštěvnosti a všeobecné 
náladě. Slet není jen o cvičení, ale i o vzájemném setkávání 
se, poznávání nového, navazování přátelství a dalších věcech. 
K tomu přispěly i různé akce, které pořadatelé připravili pro 
účastníky sletu i ostatní diváky. Ať už se jednalo o různá 
divadelní představení, pódiová vystoupení u Tyršova domu, 
galapředstavení sokolské činnosti v aréně na Výstavišti atd.

A co říci závěrem? Byl to náročný a místy i vyčerpávající 
týden, plný dojmů, zážitků a vlastního cvičení. Špatné 
vzpomínky časem vyblednou a zůstane fůra jen těch 
nádherných. Těžko se to dá popsat, to se musí zažít!

Účastníci XV. Všesokolského sletu
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Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
srpen 2012

  4. 8.
Velká Bystřice – Hanácké Woodstock (rockový festival)

11. 8. 
Přáslavice – Diskotéka

18. 8. 
Velká Bystřice – „Mnoho povyku pro psa“

(Divadelní soubor Osvětové besedy 
V. Bystřice)

– „Kubo“
                            (Ochotnícky divadelný súbor Čaradice)

– Hasičská soutěž a zábava

Hlubočky – Den mikroregionu Bystřička

24. 8. 
Velká Bystřice – „Modré z nebe“

(Divadelní soubor Hanácká scéna 
MěKS Kojetín)

25. 8. 
Bystrovany – Slavnost patrona místní kaple
Přáslavice – Diskotéka

26. 8. 
Velká Bystřice – Koncert KPH 

(Zuzana a Miroslav Ambrožovi)

1.-2. 9.
Velká Bystřice – SMVB CUP 2012 

(6. ročník turnaje starších žáků a žákyň 
v házené)

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní



Den Hodina Kategorie Soupeři
PŘÍPRAVNÉ TURNAJE
So 1.9.2012 8,30 st.žáci přípravný turnaj - SMVB CUP
Ne 2.9.2012 8,30 ml.žáci přípravný turnaj - GENERALI CUP
So 8.9.2012 8,30 muži přípravný turnaj -  J.M.I.T. CUP
Ne 9.9.2012 8,30 st.dorost přípravný turnaj - LO HANÁ CUP
MISTROVSKÉ ZÁPASY SEZÓNY PODZIM 2012/JARO 2013
So 8.9.2012 * 11,00 st.žáci A SK Velká Bystřice A - Přerov

hlášenka st.žáci B SK Velká Bystřice B - STM Olomouc
So 15.9.2012 hlášenka ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Uničov

10,40 st.žačky SK Velká Bystřice - ZORA Olomouc B
Ne 16.9.2012 9,00 mini ml.B turnaj ve Velké Bystřici

14,00 muži B SK Velká Bystřice B - Žeravice
Ne 23.9.2012 16,00 ženy SK Velká Bystřice - Karviná
So 29.9.2012 10,40 st.žačky SK Velká Bystřice - Lesana Zubří

12,00 st.žáci B SK Velká Bystřice B - Uničov
13,30 st.žáci A SK Velká Bystřice A - Hranice
15,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Přerov
17,30 muži A SK Velká Bystřice  - Uničov

Ne 30.9.2012 9,00 mini ml. A turnaj ve Velké Bystřici
14,00 mini st. turnaj ve Velké Bystřici

So 6.10.2012 hlášenka ml.žáci B SK Velká Bystřice B - STM Olomouc A
hlášenka ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Hranice A

Ne 7.10.2012 14,00 muži B SK Velká Bystřice B - Droždín
So 13.10.2012 10,40 st.žačky SK Velká Bystřice - ZORA Olomouc A
Ne 14.10.2012 14,00 ženy SK Velká Bystřice - PRIOR Olomouc
So 20.10.2012 hlášenka ml.žáci A SK Velká Bystřice A - STM Olomouc B

hlášenka ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Hranice B
12,00 st.žáci B SK Velká Bystřice B - Horka
13,30 st.žáci A SK Velká Bystřice A - Prostějov
15,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Maloměřice
17,30 muži A SK Velká Bystřice - Napajedla

Ne 21.10.2012 14,00 muži B SK Velká Bystřice B - Senice
So 27.10.2012 hlášenka st.žáci B SK Velká Bystřice B - Litovel

10,45 st.žáci A SK Velká Bystřice A - Prostějov
Ne 28.10.2012 9,00 mini ml.B turnaj ve Velké Bystřici

16,00 ženy SK Velká Bystřice - Bohunice
So 3.11.2012 hlášenka ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Horka

hlášenka ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Litovel
Ne 4.11.2012 14,00 muži B SK Velká Bystřice B - Litovel B
So 10.11.2012 15,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Telnice

17,30 muži A SK Velká Bystřice - Ostrava
Ne 11.11.2012 9,30 st.žáci B SK Velká Bystřice B - Šumperk

10,45 st.žáci A SK Velká Bystřice A - Žeravice
16,00 ženy SK Velká Bystřice - Bánov-Vlčnov

So 17.11.2012 hlášenka ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Kostelec n.H.
hlášenka ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Žeravice

So 24.11.2012 15,30 st.dorost SK Velká Bystřice  - Prostějov
17,30 muži A SK Velká Bystřice - Šumperk

Ne 25.11.2012 16,00 ženy SK Velká Bystřice - Velké Meziříčí
So 8.12.2012 15,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Hranice

17,30 muži A SK Velká Bystřice - Hranice B
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HÁZENÁ
Rozpis domácích zápasů SK Velká Bystřice (hala Na Letné)

PODZIM 2012

* vzhledem k turnaji mužů (hala Na Letné) budou zápasy odehrány ve školní hale MZŠ
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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

7. 9. pátek LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Produkce: ČR 
18:00 hod. Volné pokračování komedie Vstupné Kč 50,-
20:15 hod. Líbáš jako Bůh. Přístupný
113 minut Režie Marie Poledňáková.

14. 9. pátek ŽELEZNÁ LADY Produkce: VB 
19:30 hod. Životopisný film o nejvýznamnější Vstupné Kč 50,-
105 minut političce 20. století. V hlavní roli Přístupný od 12 let

Meryl Streep. Titulky

21. 9. pátek OKRESNÍ PŘEBOR Produkce: ČR
19:30 hod. Poslední zápas Pepíka Hnátka. Vstupné Kč 50,-
104 minut Komedie. Přístupný od 12 let

28. 9. pátek TADY HLÍDÁM JÁ Produkce: ČR
19:30 hod. Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře Vstupné Kč 50,-
110 minut změní život k lepšímu Přístupný

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení 
vždy jeden týden dopředu! Prodej je 45 minut před začátkem 
filmového představení. Po celou dobu promítání filmu je pokladna 
otevřena.

V říjnu uvidíte: Vrtěti ženou,  Iron Sky,  Doba ledová 4,
Madagaskar 3…

Kuličkiáda
Velký Týnec - DUBEN

INZERCE:
wProdám kameny do základů, zbytky příčkovek 

a plynosilikátových tvárnic. Odvoz vlastní. Cena dohodou. 
Tel.: 733 237 464.
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29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní
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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 

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
srpen 2012

  4. 8.
Velká Bystřice – Hanácké Woodstock (rockový festival)

11. 8. 
Přáslavice – Diskotéka

18. 8. 
Velká Bystřice – „Mnoho povyku pro psa“

(Divadelní soubor Osvětové besedy 
V. Bystřice)

– „Kubo“
                            (Ochotnícky divadelný súbor Čaradice)

– Hasičská soutěž a zábava

Hlubočky – Den mikroregionu Bystřička

24. 8. 
Velká Bystřice – „Modré z nebe“

(Divadelní soubor Hanácká scéna 
MěKS Kojetín)

25. 8. 
Bystrovany – Slavnost patrona místní kaple
Přáslavice – Diskotéka

26. 8. 
Velká Bystřice – Koncert KPH 

(Zuzana a Miroslav Ambrožovi)

1.-2. 9.
Velká Bystřice – SMVB CUP 2012 

(6. ročník turnaje starších žáků a žákyň 
v házené)

Informace z bystřicé radnice
Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:

1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní


