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Vánoce jako lék 
pro nemocnou Evropu

Během posledních týdnů a měsíců, 
kdy se na nás valí nepříznivé zprávy 
o ekonomicky (a jen ekonomicky?) 
nemocné Evropě, jsme nutně museli 
získat pocit, že všechno dobré už máme 
za sebou, že mračna nad Evropou už 
budou jenom tmavnout. Stále znovu 
a znovu se ukazuje, že nade vší sofisti-
kovanou ekonomií má navrch selský 
rozum a moudrost, které nás již v rodině 
učí utratit jen tolik, abychom ještě ušet-
řili železnou rezervu. Ale v případě 
státních rozpočtů dlouhá léta platilo, že 
lze mít víc, než kolik se odpracovalo. 
Prostě po létech bezstarostného státního 
utrácení na dluh přicházejí léta hubená, 
kdy nejen evropské státy se budou sna-
žit vybrat prudkou dluhovou zatáčku, 
pravda, možná i s pomocí svodidel, 
která na poslední chvíli všichni horečně 
staví. Asi si odřeme naleštěnou karose-
rii, svět mimoevropský, který dřív 
nešlapal na plyn tolik jako Evropa, nás 
mezitím předjede. Přes všechny chmury 
nám blížící se Vánoce nabízejí inspiraci: 
zklidnit se, popadnout dech, přijmout 
trochu pokory, pokusit se možná o nový 
začátek a především jednou provždy 
přestat hodnotit život jen ekonomicky. 
Protože to největší bohatství máme 
v kulturních a civilizačních hodnotách, 
v tradicích, v rodině a vztazích s nejbliž-
šími, v jistotě pevných přátelství, 
v sympatické pospolitosti obce a... 
a především v našem zdraví - pokud je 
nám a v jaké míře přáno. 

Město připravuje 
rozpočet na rok 2012

Uvědomujíce si složitost hospodář-
ské situace, dobíhají radní a zastupitelé 
města do cílové rovinky tradičního 
maratonu sestavování a projednávání 
rozpočtu města na příští rok. Tak jako 
každý rok se snaží dopřát všem měst-
ským veřejným službám a investičnímu 

rozvoji co nejlepší finanční zázemí, ale 
pro rok 2012 to nepůjde tak snadno, jako 
v minulosti. Nicméně v Bystřici se stále 
držíme onoho selského rozumu a přes 
rozsáhlé investice i nadcházející hospo-
dářský útlum připravujeme vyrovnaný 
rozpočet, který jako vyrovnaný nebo 
s kladným výsledkem také chceme za 
rok uzavřít. Protože stále platí základní 
předsevzetí zastupitelstva města - předat 
městské finance a město samo v lepším 
stavu, než v jakém ho převzalo. Kromě 
zachování základních mandatorních 
výdajů jako jsou školství, sociální služ-
by, kultura, sport či údržba obce, roz-
počtujeme spoluúčasti na jistých schvá-
lených projektech, jako jsou Regene-

Advent v Bystřici

Především pro potěchu zkřehlých 
duší jsme i letos mohli v Bystřici zažít 
krásný advent. Již tradičně bývá u nás 
období od dušiček do konce roku napl-
něno bohatým kulturním životem, pře-
vážně vánočně laděným. O úspěchu 
druhého Svatomartinského odpoledne 
informovaly VBN již v minulém čísle. 
Tradičně krásnou akcí byl i letos 
Vánoční jarmak ve škole - ani letos 
jsem neodolal a odcházel obtěžkán 
nákupem vánoční hvězdy, cukroví a 
krásného adventního věnce, který se 
stal doma šperkem adventního stolu. 
Proto nejen za vánoční jarmark bych 

race veřejné zeleně, 
Česko-polský pro-
jekt financující kul-
turní akce, dovy-
bavení náměstí a 
západního křídla 
zámku, atd. Malým 
p ř í s p ěv k em ke  
zmírnění sociálních 
dopadů krize je no-
vý příspěvek města 
rodinám žáků, které 
po novém roce čeká 
lyžařský kurz nebo 
škola v přírodě. Pří-
spěvek do výše 50 
% nákladů akce 
bude poskytnut ro-
dinám, pobírajícím 
dětské přídavky a 
jejichž děti nemají 
na vysvědčení horší 
známky než trojky. 

Výstižně se roz-
počtu pro rok 2012 
bude v samostat-
ném článku věno-
vat předsedkyně 
Finančního výboru 
paní ing. Schrot-
tová, která na něm 
ve spolupráci se 
samosprávou města 
a městským úřadem 
i letos odvedla nej-
větší kus práce. 

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

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.

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 listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete? 

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

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

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

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o váno-
cích, 
ale i po celý rok 2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 
Bystřice.

 

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém roce 2011 a do 

nového roku 2012 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

 

PF 2012PF 2012

Redakce 

Velkobystřických

 novin

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2011

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.
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rád znovu poděkoval našim paním 
učitelkám, díky nimž získává stará 
budova školy nejen koncem listopadu 
kouzelnou atmosféru. Díky! Letos 
znovu s párem krásných grošáků a 
vyzdobeným vozem a s náznakem 
sněhové vánice - to byla Mikulášská 
nadílka na náměstí. A protože na všech-
ny ty stovky hodných dětí se dostalo, 
rozzářilo se náměstí nejen rozsvíceným 
vánočním stromem, ale především 
neopakovatelným pohledem fascinova-
ných dětských očí. A letos svatého 
Mikuláše obzvláště potěšily krásné 
kostýmy čertů a andělů - zvláště dva 
malí andělí sourozenci s pravými opeře-
nými křídly - to byla radost pohledět. 

Tak zase za rok!

Úžasným akustickým zážitkem pak 
byl letošní Adventní koncert v kostele 
Stětí sv. Jana Křtitele. Nejen uhrančivé 

mužské hlasy našeho pěveckého sboru 
Rovina, ale také lidová Záhorská muzi-
ka - to byl zážitek pro povznesení duše!  

Organizační změny na úseku kultury

Již jsme na stránkách VBN informovali 
o transformaci Kulturního střediska do 
podoby nového Odboru kultury a infor-
mací MěÚ,  jehož nového šéfa jsme 
zrovna v ten čas vybírali. V tuto chvíli 
již mohu říci, že po dvoukolovém výbě-
rovém řízení byl vedením nového odbo-
ru od 1. 1. 2012 pověřen náš spoluobčan 
pan Petr Nakládal,  jehož sepjetí s bys-
třickou kulturou netřeba rozvádět. Čeká 
ho náročná, ale velmi zajímavá práce 
a my se už těšíme na první výsledky, 
které od nového úseku městského úřadu 
velmi očekáváme. Mohu prozradit, že 
hned v prvním čtvrtletí nového roku 
budeme zadávat nové webové stránky 
města, odbor se bude zabydlovat 

v prostorách západního křídla zámku, 
bude se rozjíždět dvouletý česko-polský 
projekt a s ním spojené aktivity. No 
zkrátka po Novém roce čeká kulturu 
ostrý start!

Pour felicitér

Závěrem mi dovolte jménem vedení 
města Velká Bystřice a městského úřadu 
popřát nám všem krásné, klidné, občer-
stvující Vánoce! A kdyby se na vaší 
obloze na chvíli zatáhlo tak, že neuvidí-
te hvězdy - přejeme vám, aby Betlém-
ská hvězda ve vašem srdci nikdy nevy-
hasla! Přejme si vzájemně pevné zdraví 
i pevné lidské vztahy, protože s nimi 
překonáme nejednu nesnáz. A ať ty 
krásné sametové melodie, které se na 
Štědrý večer snesou z věže našeho 
kostela, doznívají v duši celý rok! 

Ivo Slavotínek

Informace z bystřické radnice

Poplatky lze uhradit buď v hotovosti v pokladně Městského 
úřadu nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 
V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pravidla:
Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 
symboly:
Stočné – VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1337xxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxyy, KS 0308
kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popisné 
a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte. 
(př. platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 
za 2 osoby)

Informace o poplatcích v roce 2012:
Termín úhrady poplatků je do 31.03.2012
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
21.12.2011 schválilo poplatky na rok 2012: 

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

směrné číslo 35 m /osobu/rok

Odpad 385,- Kč/osobu/rok

Poplatek 

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

 do 31.01.2012.

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

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

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

Pronájem
hrobového Pronájem na 5 let dle smlouvy
místa 

Městský úřad v době vánočních svátků:
Den : Úřední hodiny : Úřední hodiny : 

22.12.2011 7:00 – 10:00 Zavřeno 

23.12.2011 Zavřeno Zavřeno

27.12.2011 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30

28.12.2011 7:00 – 12:00 13:00 – 15:30

29.12.2011 7:00 – 12.00 13:00 – 15:30

30.12.2011 Zavřeno Zavřeno

Termíny vývozů odpadu v roce 2012

leden 3. 17. 31. 4.
únor 14. 28. 15.
březen 13. 27. 14. 24.
duben 10. 24. 11. 25.
květen 8. 22. 9. 23.
červen 5. 19. 6. 20.
červenec 3. 17. 31.
srpen 14. 28. 15. 29.
září 11. 25. 12. 26. 22.
říjen 9. 23. 10. 24.
listopad 6. 20. 7. 21.
prosinec 4. 18. 19.

Termín Komunální Bio Sběrná
odpad odpad sobota

Kulturní středisko Velká Bystřice

děkuje svým sponzorům 

a přátelům kultury za finanční 

či materiální pomoc 

v roce 2011,

přeje pěkné prožití vánočních svátků

a nový rok plný štěstí, zdraví a pohody.

Případná změna termínů bude hlášena. 

Narození:Narození:

Mirek Černohous 7. 11. 2011
Kamila Frnková 14. 11. 2011
Jakub Skopal 15. 11. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Suchá 25. 11. 2011V

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 
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Velká Bystřice –Den otevřených dveří
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Velká Bystřice –Čertovská pohádka 
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21.-26. 6.
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Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
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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.

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 listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete? 

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

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

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

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o váno-
cích, 
ale i po celý rok 2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 
Bystřice.

 

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém roce 2011 a do 

nového roku 2012 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
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Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2011

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.
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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, poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Internetové služby - změny!
Vážení odběratelé, 
v souvislosti se změnami, které probíhají v naší příspěvkové organizaci 
Vám oznamujeme, že námi poskytované internetové služby 
k 1. 1. 2012 přebírá a dále bude poskytovat město Velká Bystřice, 
8. května 79, Velká Bystřice, IČ 00299651, které k tomuto dni přebírá 
všechna práva a povinnosti z uzavřených smluv o poskytování interne-
tových služeb.
Změnou poskytovatele se také mění číslo bankovního 
spojení pro platby internetových služeb od 1. 1. 2012 
na Fio banku, číslo účtu : 2000195062 / 2010
Tato změna souvisí se zrušením příspěvkové organizace Kulturní 
středisko Velká Bystřice k 31. 12. 2011.

Kulturní středisko

Masarykova základní a mateřská škola Velká Bystřice
zve všechny předškoláky

narozené od 1.9.2005 do 31.8.2006 a děti,
jimž byl v loňském roce udělen odklad na

Rodiče nezapomenou vzít s sebou rodný list dítěte
Pro ty, co se nemohou dostavit v tomto termínu,

bude stanoven náhradní termín zápisu po dohodě. 

V sobotu 7. a v neděli 8. ledna 2012
bude v ulicích Velké Bystřice probíhat 
tradiční

 
Prosíme o vlídné přijetí koledníků, kteří zazvoní i u Vašich dveří (na požádá-
ní se Vám prokáží svým pověřením). 

Výtěžek TKS bude určen na rozvoj služeb pro seniory a lidi s tělesným 
handicapem a také na přímou pomoc lidem, kteří se nenadále ocitli 
v obtížné životní situaci.

Více informací na www.trikralovasbirka.cz nebo u koordinátorky sbírky
Ing. Mgr. Daniely Pazderové: +420 734 435 406, 

daniela.pazderova@olomouc.charita.cz

Tříkrálová sbírka.

Charitní pečovatelská služba ve 
Velké Bystřici a okolních obcích

Už to budou dva roky, co zahájila svoji činnost Charitní 
pečovatelská služba, která má své zázemí na faře ve Velké 
Bystřici, kde se nachází zázemí pro pracovníky v rekon-
struovaných prostorách fary na Křížkovského ulici 38.  
Odtud vyráží do terénu pečovatelky či koordinátorka 
a zajišťují péči o klienty ve Velké Bystřici, Samotiškách, 
Svésedlicích, Přáslavicích, Bystrovanech, Bukovanech, 
Mrsklesích, Hlubočkách, Dolanech, Bělkovicích, Toveři 
a v Daskabátu.

Naše služba nabízí pomocnou ruku i srdce zejména senio-
rům, ale i ostatním dospělým lidem se zdravotním postiže-
ním, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení 
potřebují pomoc jiné osoby, tak, aby mohli důstojně žít ve 
svém domácím prostředí. Dále se snaží zachovávat jejich 
sociální vazby, podporovat jejich běžný způsob života a dodá-
vat psychickou či duchovní podporu v jejich aktuální životní 
situaci. Největší zájem ze strany uživatelů a jejich rodinných 
příslušníků je o pomoc při osobní hygieně, přípravě a podává-
ní stravy, úklidu domácnosti a o různé pochůzky, např. vyzve-
dávání léků.

Nově zjišťujeme, zda by naši klienti měli zájem využívat 
služeb dobrovolníků Charity. Tyto služby jsou bezplatné a 
jedná se např. o předčítání, společenské hry, vycházky, atd..

Nabízíme také základní sociální poradenství: informace 
o kompenzačních pomůckách a o úpravách bytových podmí-
nek pro tělesně handicapované; poradenství pro dospělé, kteří 
se vzhledem ke své nemoci ocitli v situaci, se kterou si neví 
rady a potřebovali by získat informace, jaké jsou možnosti 
pomoci; poradenství, které se týká zdravotního postižení, 
vyžadujícího odbornou péči a následné nasměrování k orga-
nizacím, které ji zajišťují. 

Pro potřeby uživatelů jsme k dispozici v pracovní dny od 
7.00 do 15.30 hodin. Mimo tuto dobu jsou jednotlivé pečova-
telské návštěvy poskytovány po vzájemné dohodě, nejpozdě-
ji však do 20.00 hodin. O víkendu a ve státní svátky je služba 
poskytována taktéž po vzájemné dohodě, maximální doba 
návštěvy může být 1,5 hodiny. 

Naším cílem je především poskytování kvalitní péče, tak, 
aby byli uživatelé spokojeni a mohli zůstat co nejdéle ve své 
domácnosti, v kruhu své rodiny, v prostředí, na které jsou 
zvyklí. 

Kontaktní osobou pro podání podrobnějších informací 
o pečovatelské službě a pro její zavedení je koordinátorka 
a sociální pracovnice Mgr. Alena Pírková, tel. 734 435 073.

Více informací můžete najít na 
www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-STH 

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí  
a hlavně hodně zdraví nejen 
o Vánocích, ale i po celý rok 

2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz 

Velká Bystřice.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

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.

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 listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete? 

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

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

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

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o váno-
cích, 
ale i po celý rok 2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 
Bystřice.

 

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém roce 2011 a do 

nového roku 2012 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

 

PF 2012PF 2012

Redakce 

Velkobystřických

 novin

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2011

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.
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Město Velká Bystřice si Vás dovoluje pozvat na

MĚSTSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 21. ledna 2012 

v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici

K tanci a poslechu hraje hudební skupina L.I.F. z Olomouce 

a Disco

Můžete se těšit na módní přehlídku svatebních šatů, účesů, 

líčení a vazbu svatebních kytic spojenou s jejich aukcí

Součástí plesu je bohatá tombola

Občerstvení po celou dobu plesu pro Vás připraví 

personál Hotelu Zámek

Vstupné 100,-- Kč

Předprodej vstupenek na městském úřadě od 11. ledna 2012

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
leden 2012

7. 1. 
Velká Bystřice - Koncert – Five Start Quartet

(klarinetové kvarteto)
Doloplazy - Košt slivovice

7.-8. 1.
Velká Bystřice -
Hlubočky -

8. 1.
Velká Bystřice - Tříkrálové setkání v orlovně
Přáslavice - Zpívání koled a příchod tří králů

11. 1.
Velká Bystřice - Ekumenická bohoslužba (Husův sbor)

14. 1.
Velká Bystřice - Rockový bál (Hanácké Woodstock)
Doloplazy - Zahrádkářský ples
Hlubočky - Obecní ples
Mrsklesy - Bláznivá olympiáda
Velký Újezd - Myslivecký ples

18. 1.
Velká Bystřice - Ekumenická bohoslužba (farní kostel)

20. 1.
Bukovany - 7. ples obce a MŠ
Bystrovany - Obecní ples
Daskabát - Myslivecký ples

21. 1.
Velká Bystřice - Městský ples
Přáslavice - Obecní ples
Svésedlice - Ples SDH

22. 1.
Bukovany - Dětský karneval

26. 1.
Velká Bystřice - Štěpánské koledování

28. 1. 
Velká Bystřice - Vernisáž výstavy

(Vladimíra Sidorová-Nahé komnaty)
Doloplazy - Hanácký bál
Hlubočky - Ples SDH Hlubočky-Dukla
Velký Újezd - Hasičský ples

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka

Na Zámeckém náměstí v západním křídle zámku
můžete navštívit

v galeriizet
výstavu kovových plastik:

Christine Habermann von Hoch

Výstavu můžete navštívit:
Do 1. ledna (včetně) jen v neděli 

od 13 do 17 hodin.

Od 7. do 22. ledna v sobotu i v neděli 
od 13 do 17 hodin. 

Vážení milovníci umění a příznivci galeriezet, 
rádi vás informujeme o spuštění nové webové 

stránky galeriezet: www.galeriezet.cz

Kovové metamorfózy
(výstava potrvá do 22. ledna 2011)

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
zazní při „půlnoční“ na Štědrý večer ve 22 hodin
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici

opět v podání rozšířeného velkobystřického chrámového 
sboru a orchestru pod vedením Radima Černína, 
v basovém partu tentokrát uslyšíte také sólistu 
olomouckého divadla Vladislava Zápražného

Další provedení: 
Bystrovany – kaple:  23.12.2011 v 17 hodin
Hlubočky – kostel:  26.12.2011 v 15 hodin

ŘK farnost a Kulturní středisko Velká Bystřice
zvou všechny příznivce krásné hudby na

Silvestrovský koncert
31. prosince 2011 v 18 hodin

farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Petr Planý - varhany
Misty - vokální soubor

 Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a úspěchů v novém roce 2012 přeje všem svým členům,
spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům
výbor ZO Svazu postižených civilizačními chorobami
ve Velké Bystřici.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

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.

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 listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete? 

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

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

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

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o váno-
cích, 
ale i po celý rok 2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 
Bystřice.

 

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém roce 2011 a do 

nového roku 2012 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

 

PF 2012PF 2012

Redakce 

Velkobystřických

 novin

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2011

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.
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UPOZORNĚNÍ
Od 22. do 31. prosince 2011 knihovna zavřená.

Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice 

zvou na

novoroční koncert klarinetového kvarteta

FIVE STAR QUARTETT

sobota 7. ledna 2012 ve 14.00 h.

galeriezet Velká Bystřice

Hrají:

Jiří HLAVÁČ – klarinet, saxofon, 

Vlastimil MAREŠ – klarinet 

Irvin VENYŠ – klarinet, 

Jan MACH – basklarinet 

Profesoři Hudební fakulty Akademie múzických 

umění povolali své nejúspěšnější žáky Jana Macha 

a Irvina Venyše, aby s nimi zformovali klarinetové 

kvarteto. Soubor, v němž se jedinečně mísí zkuše-

nost a vyzrálost s mládím a interpretační energií. 

Dali si název FIVE  STAR  QUARTET a jako 

krédo kvalitu. Proto je možné slyšet soubor jen při 

výjimečných koncertech a festivalových vystoupe-

ních. Posluchačům nabízejí silný zážitek na poli 

komorní hudby i hry samotné. Toto uskupení má 

široký žánrový profil od úprav hudby barokní přes 

éru klasicistní až po jazz a hudbu jihoamerickou. 

Všichni členové jsou držiteli prestižních ocenění 

a zastávají význačné posty v rámci hudebního 

života současnosti. Prestižní koncert uvede průvod-

ním slovem Prof. Jiří Hlaváč.

Srdečně zvou pořadatelé        Vstupné 50,- Kč

Děkujeme našim 
obchodním partnerům
za projevenou přízeň 

v roce 2011
a s přáním všeho nejlepšího 

v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.

Děkujeme našim 

zákazníkům 

a obchodním partnerům za 

spolupráci v uplynulém roce 2011 

a do nového roku 2012 přejeme 

všem mnoho štěstí, zdraví, 

osobních a pracovních úspěchů.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

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.

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 listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete? 

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

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

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

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o váno-
cích, 
ale i po celý rok 2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 
Bystřice.

 

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém roce 2011 a do 

nového roku 2012 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

 

PF 2012PF 2012

Redakce 

Velkobystřických

 novin

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2011

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.



Vánoční koledování s jarmarkem 2011
Ve čtvrtek v naší škole opět po roce zavoněl punč a cukro-

ví, zazněly koledy a chodby a třídy přední budovy se zaplnily 
nakupujícími. Ti si u stánků s rozličným a bohatým "sorti-
mentem", který připravily děti a paní učitelky z různých tříd 
naší školy a školky, mohli vybrat z nepřeberného množství 
vánočních ozdob, přáníček, dekorací či drobných dárečků...

V pět hodin potom začal v tělocvičně více než hodinový 
program, v němž se představili muzikanti pod vedením p. uč. 
ZUŠ Černínové, malé tanečnice p. uč. Smidové, flétnistky 
p. uč. Šenka, recitátoři p. uč. Londové, tanečníci a tanečnice 
z Krušpánku pod vedením p. uč. Kadalové a paní Langerové 
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Pozvánka na vernisáž

Vážení milovníci umění, 
galeriezet vás srdečně zve na vernisáž 

výstavy objektů Vladimíry Sidorové

Vladimíra Sidorová - Nahé komnaty
Vernisáž výstavy se uskuteční 
dne 28. ledna 2012 v 16.00 hod. 

v prostorách galeriezet, 
Zámecké nám. 775, Velká Bystřice

Výstavu můžete navštívit: od 28. ledna do 23. března: 
Pondělí až pátek od 7.00 do 15.30 hod. 
v neděli od 13.00 do 17.00 hod. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

dr. jaroslaw pastuszak, kurátor galerie galeriezet
galeriezet@velkabystrice.cz, www.galeriezet.cz

phone: 774 818 153

1

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí
a hlavně hodně zdraví nejen o Vánocích,

ale i po celý rok 2011 přeje
Klub seniorů.

 

děkuje všem rodičům, partnerům a sponzorům
 za dosavadní spolupráci a přeje krásné Vánoce 

a do nového  roku 2012 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V prosinci jsme se ptali na knihu 
Zapomnětlivý Punťa 

Odpovídalo 58 dětí a ze 55 správných odpovědí 
byla vylosovaná Daniela Kroupová

Otázky na leden najdete jako obvykle v knihovně.

UPOZORNĚNÍ Od 22. do 31. prosince
bude knihovna zavřená.

Sdružení rodičů a přátel školy a Masarykova základní škola a mateřská 
škola Velká Bystřice Vás srdečně zvou na

který se bude konat v sobotu 4. února 2012 od 20.00 hod.
na sále kulturního domu Nadační ve Velké Bystřici.
K tanci i poslechu bude hrát skupina SIRIUS Štarnov.
Bohatá tombola a občerstvení                  Vstupné  70,- Kč

Předprodej a rezervace vstupenek od 23. ledna 2012. 
Tel: 734 397 984, pí. Vaculíková

SPOLEČENSKÝ PLES,

Redakce 

Velkobystřických

 novin

Benefiční prodej adventních věnců
Před první adventní nedělí v listopadu se sešli obyvatelé 

domova spolu s několika dobrovolníky z farnosti Velká 
Bystřice, aby se zapojili do benefiční akce výroby a prodeje 
adventních věnců. V letošním roce jsme zhotovili 60 kusů. 
V bystřické farnosti se prodalo 37 ks v hodnotě 7.400,- Kč. 
Tyto finanční prostředky budou použity pro misijní sirotči-
nec v hlavním městě Mongolska na opravu skladu potravin 
po požáru, obnovu a vybavení kuchyně a jídelny a vybavení 
tělocvičny.

Kamila Šimková 

Radostné prožití vánočních svátků 
a mnoho osobních i pracovních 

úspěchů v novém roce 2012 

Vám přeje
 personál a obyvatelé 

Domu pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

a program nakonec uzavřeli herci z dramatického kroužku 
p. uč. Pazderové svou pohádkou O Sněhurce.

Všem dětem, které se zapojily do prací spojených s jar-
markem, všem vystupujícím a v neposlední řadě i všem, kteří 
přispěli pečivem do sortimentu naší kavárny, patří velká 
pochvala a velký dík. 

J. Pazderová

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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26. a 27. 10. 2011 jsme ve spolupráci s TJ SOKOL 
MRSKLESY uspořádali turnaj ve chlapecké i dívčí kategorii 
mladších žáků.

Kluci:
Turnaje, který probíhal v hale SK na Letné, se zúčastnilo 

sedm týmů včetně zahraničního hosta - družstva z Polské 
Wieluně. Jako pořádající oddíl jsme postavili dvě družstva. 
Áčko mělo nejvyšší cíle (umístění na stupních vítězů), 
Béčko, tvořené převážně z minižáků, mělo využít možnost 
seznámit se s velkou házenou. Obě družstva vytěžila z turna-
je maximum, když družstvo "A" zvítězilo a družstvo "B" 
i přesto, že své zápasy prohrálo, tak rozhodně nepředvádělo 
odevzdaný výkon a všichni hráči bojovali až do konce.
Finále:
SK Velká Bystřice "A" - MKS Wieluň 14 : 5 

Konečné pořadí:
1. SK Velká Bystřice "A”
2. MKS Wieluň
3. SK UP Olomouc 
4. KH Kopřivnice 
5. DTJ Polanka 
6. SK Žeravice 
7. SK Velká Bystřice "B"
Družstvo "A" - hráči, branky, hodnocení:
Jiří Routner (br) - vyhlášen nejlepším brankařem turnaje, 
právem a bez komentáře !
Tom Spurný (30) - bojoval ve všech zápasech jako správný 
kapitán, získával míče a proměňoval šance
Štěpek Souček (20) - hezké kličky, spolupráce s pivotem, 
dobrá obrana, opět schytal spousty ran
Berťa Menšík (13) - neodehrál všechny zápasy, velká posila, 

DVOUDENNÍ MEZINÁRODNÍ TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 
A ŽAČEK MRSKLESY CUP 2011

Tabulky házené pro podzimní části ročníku 2011/2012
1. liga muži - (Česká republika)

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 Praha - Chodov 11 8 0 3 289 : 244 16
2 Jičín "B” 11 7 2 2 274 : 255 16
3 Louny 11 7 1 3 307 : 314 15
4 Litovel 11 7 0 4 331 : 299 14
5 Bystřice p. H. 11 6 1 4 286 : 262 13
6 Šumperk 11 5 2 4 302 : 294 12
7 Zlín 11 4 2 5 310 : 326 10
8 Dvůr Králové 11 4 1 6 261 : 285 9
9 Karviná "B" 11 4 0 7 293 : 294 8

10 Náchod 11 4 0 7 294 : 300 8
11 Velká Bystřice 11 4 0 7 278 : 306 8
12 Plzeň - Košutka 11 1 1 9 272 : 318 3

Středomoravská liga muži

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 V. Bystřice "B" 12 9 0 3 394 : 311 18
2 Droždín 12 9 0 3 388 : 323 18
3 Zlín "B" 12 8 2 2 340 : 280 18
4 Uničov "A" 12 8 0 4 333 : 269 16
5 Uničov “B" 12 7 2 3 284 : 244 16
6 Bystřice p. H."B" 12 7 2 3 349 : 333 16
7 Senice n. H. 12 6 1 5 371 : 354 13
8 Litovel "B" 12 6 0 6 355 : 345 12
9 Kostelec n. H "B" 12 5 2 5 345 : 365 12

10 Uherské Hradiště 12 3 2 7 308 : 353 8
11 Dřevohostice 12 2 2 8 225 : 307 6
12 Luhačovice 12 1 1 10 281 : 386 3
13 Žeravice 12 0 0 12 265 : 368 0

2.liga starší dorostenci (Morava)

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 Hranice 10 9 0 1 357 : 227 18
2 Polanka n. O. 10 7 1 2 300 : 195 15
3 Rožnov p. R. 10 7 1 2 307 : 258 15
4 Velká Bystřice 10 6 2 2 305 : 270 14
5 Olomouc 10 6 1 3 275 : 255 13
6 Prostějov 10 5 0 5 296 : 272 10
7 Maloměřice 10 4 0 6 273 : 269 8
8 Vsetín 10 3 1 6 286 : 317 7
9 Litovel 10 2 0 8 258 : 296 4

10 Přerov 10 2 0 8 208 : 310 4
11 Kuřim 10 1 0 9 165 : 361 2

2.liga mladší dorostenci (Morava)

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 Ivančice 11 9 1 1 413 : 321 19
2 Rožnov p. R. 11 9 0 2 432 : 310 18
3 Brno 11 9 0 2 396 : 308 18
4 Zlín 11 7 0 4 339 : 296 14
5 Prostějov 11 7 0 4 371 : 379 14
6 Velké Meziříčí 11 6 0 5 328 : 291 12
7 Polanka n. O. 11 5 1 5 322 : 268 11
8 Olomouc 10 4 0 6 275 : 289 8
9 Telnice 11 4 0 7 334 : 387 8

10 Napajedla 10 2 0 8 210 : 333 4
11 Maloměřice 11 1 0 10 285 : 389 2
12 Velká Bystřice 11 1 0 10 260 : 394 2

Středomoravská liga starší žáci

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 Prostějov 10 8 0 2 245 : 190 16
2 Olomouc 10 8 0 2 272 : 161 16
3 Velká Bystřice 10 6 0 4 232 : 173 12
4 Litovel 10 6 0 4 258 : 163 12
5 Přerov 10 2 0 8 152 : 260 4
6 Šumperk 10 0 0 10 94 : 306 0

Středomoravská liga mladší žáci

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 Velká Bystřice 10 10 0 0 209 : 74 20
2 Prostějov 10 8 0 2 215 : 69 16
3 Zlín "B" 10 5 0 5 102 : 136 10
4 Kostelec n. H. 10 3 1 6 79 : 109 7
5 Žeravice "B" 10 2 0 8 61 : 138 4
6 Senice n. H. 10 1 1 8 38 : 178 3

Severomoravská liga ženy

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 Velká Bystřice 7 7 0 0 161 : 120 14
2 Paskov 8 5 0 3 179 : 145 10
3 Suchdol n. O. 7 4 0 3 147 : 136 8
4 Ostrava 8 1 1 6 149 : 170 3
5 Valašské Meziříčí 8 1 1 6 116 : 181 3

Středomoravská liga mladší žačky

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 Zlín "A" 8 8 0 0 137 : 46 16
2 Zora Olomouc 8 6 0 2 128 : 60 12
3 Velká Bystřice 8 3 1 4 88 : 87 7
4 Otrokovice 8 2 1 5 80 : 98 5
5 DHK Litovel 8 0 0 8 9 : 151 0

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

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.

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 listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete? 

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

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

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

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o váno-
cích, 
ale i po celý rok 2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 
Bystřice.

 

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém roce 2011 a do 

nového roku 2012 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

 

PF 2012PF 2012

Redakce 

Velkobystřických

 novin

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2011

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.
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2. Sokol Sokolnice "A”
3. SK Velká Bystřice "B" 
Pomyslnou třešničkou na dortu byl zisk individuálních 

ocenění pro Štěpka Součka - nejlepší střelec a Bohouška 
Možíše - nejlepší hráč!!!

Hráči, branky, hodnocení "áčko":
T. Ditrich (br+5) - odchytal téměř celý turnaj, nebál se žádné 
střely 
Š. Souček (42) - velký tahoun, důrazný v obraně, výborná 
střela z dálky 
A. Vodička (31) - výborné kličky, náběhy z křídla, zaskočil i 
v bráně
F. Buršík (13) - výborné nahrávky, spolehlivý v obraně, ve 
finále chytil dvě sedmičky
J. Vysloužil (11) - precizní obrana, ve finále vstřelil tři bran-
ky, velké zlepšení
J. Jagelka (9) - levoruká posila z béčka, dotěrný obranář s 
dobrou střelbou
M. Konečná (2) - konečně i střelba na zem, v chlapeckém 
týmu rozhodně nehrála druhé housle
Hráči, branky, hodnocení "béčko":

M. Grigar (br) - velice pohyblivý a nebojácný, odchytal celý 
turnaj
B. Možíš (39) - překvapení turnaje, bojovník a tahoun, 
výborné kličky
R. Grom (13), D. Sova (10), P. Blaha (4), V. Zedník (3), H. 
Dvořák (3), D. Šafner (3).

Pavel Vodička

Minulý víkend byl veleúspěšný pro naše miniky, kteří 
předvedli přímo neuvěřitelný výkon, když dokázali získat 
první a třetí místo v konkurenci patnácti týmů ze Slovenska 
a Moravy. Výjimečnost tohoto úspěchu potvrzuje fakt, že 
většina hráčů absolvovala třetí turnaj v rozmezí jednoho 
týdne!!!
Sobota: 

Do turnajových bojů vstoupilo jako první družstvo 
V. Bystřice "B" a svou skupinu překvapivě vyhrálo s pouhou 
jedinou prohrou.
SK Velká Bystřice "B" - Ivanka pri Dunaji "A" 14 : 5

- Sokol Sokolnice "B" 15 : 12 
- HK Kúpele Bojnice "C" 18 : 8
- HK Kúpele Bojnice "A" 11 : 13

V dalších zápasech se předvedlo naše áčko, které svou 
skupinu vyhrálo bez ztráty bodu!
SK Velká Bystřice "A" - HK Kúpele Bojnice "B" 28 : 0

- Povážská Bystrica "B" 24 : 4
- Hlohovec "A" 17: 11
- Piccard Senec 20 : 6

Neděle: 
Do nedělních bojů o první tři místa postoupila tedy obě 

naše družstva spolu s týmem Sokolnice "A". V této finálové 
skupině byly všechny zápasy nevídaně vyrovnané díky velké 
bojovnosti hráčů našeho béčka!!!
SK Velká Bystřice "A" - SK Velká Bystřice "B" 11 : 9
SK Velká Bystřice "B" - Sokol Sokolnice "A" 14 : 12
SK Velká Bystřice "B" - Sokol Sokolnice "A" 13 : 15
Konečné pořadí:

1. SK Velká Bystřice "A”

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ  3. - 4.  12.  BOJNICE (SK)

dokázal uklidnit hru, výbornástřelba a obrana
Kamil Šípek (13) - píle na trénincích se výrazně projevuje 
v zápasech, dobrá střelba z křídla
Tony Vodička (12) - ročník narození 2002 ! Důrazné, vždy 
nebezpečné křídlo s precizní obranou a střelbou
Tom Buršík (11) - tvrďák v obraně, variabilní na všech 
postech, dřel a dřel...
Jirka Běhálek (8) - pivot jak má být, super obrana, dobré 
zpracování míče a střelba, zisk sedmimetrových hodů
Pepíno Jedenástík (7) - rychlé křídlo, hodně naběhal, parádně 
se uvolňoval sbíháním za obranu
Fífa Buršík (1) - super obrana! Také ročník 2002, nikomu 
neuhnul, excelentní přihrávky do trháků
Tomáš Macek Maceášik - užitečný pivot, dobře bránil a 
bojoval
Družstvo "B" - hodnocení:

Většina hráčů velkou házenou ještě nehrála, herně jedno-
značně vyčníval Bohoušek Možíš, neúnavně bojoval Honza 
Šudřich, pěkné herní momenty měl Pepa Dobeš, na křídle 
bojoval Honza Vysloužil, výbornou obranu předvedl Jirka 
Jagelka. Pochvalu však zaslouží úplně všichni, především za 
odvahu postavit se mnohem silnějším, starším a zkušenějším 
soupeřům. Tyto cenné zkušenosti jistě zúročí v dalších eta-
pách své házenkářské kariéry.

Holky: 
Mladší žákyně odehrály svou část turnaje ve školní hale 

ve Velké Bystřici. Zúčastnilo se pět družstev, hrací systém 
každý s každým dvakrát, což zajistilo každému týmu slušnou 
porci zápasů. Naše družstvo se konečně sešlo v plné sestavě 
a my jsme věřili, že v takovém složení můžeme dosáhnout 
solidního umístění. Naše naděje ale pohasly hned v úvodním 
velmi tvrdém utkání se Zorou, kdy se zranila naše klíčová 
hráčka Verďa Mikulášková a turnaj pro ni skončil v podstatě 
dříve než začal. Holky se ale semkly a srdnatě bojovaly po 
zbytek turnaje za ni. Děvčata nakonec prohrála všechny své 

zápasy, ale předvedené výkony ukázaly, že máme na čem 
stavět. Veliká pochvala patří všem za nasazení a bojovnost, 
ale i za to, jak fyzicky zvládly tolik zápasů v krátkém časo-
vém úseku a jak se vyrovnaly s hrou na postech, na kterých 
běžně nehrávají.
Speciální pochvalu získala Meggi Vičarová, která svým 
výkonem zaujala většinu trenérů a byla vyhlášena nejlepší 
hráčkou turnaje !!! 
Konečné pořadí:

1. SOKOL Opava
2. DHK ZORA Olomouc
3. Lesana Zubří, 
4. SOKOL Kobylisy II 
5. SK Velká Bystřice
Na závěr musíme poděkovat všem rodičům za velikou 

pomoc s organizací celého turnaje, protože bez nich  by 
takový turnaj nemohl být vůbec zorganizován. Velice si 
ceníme toho, že svůj volný čas věnovali nám a i díky nim 
tento turnaj získal pochvalné ohlasy a uznání od zúčastně-
ných družstev.
Kdo se tedy na celé akci podílel ?
manželé Vysloužilovi - bufet, sponzoring, pohoštění pro 
trenéry; manželé Dobešovi - časomíra, logistika, pohoštění 
pro trenéry; manželé Koneční - bufet, pečení selete; manželé 
Marešovi - bufet, pečení selete; manželé Buršíkovi - bufet, 
časomíra, příprava turnaje; Martin Šípek s dcerou - bufet; 
manželé Jedenástíkovi - časomíra, bufet, pohoštění pro tre-
néry, rychlé spojky; paní Zdena Konečná s vnučkou – bufet; 
paní Bečáková – časomíra; Štěpán Vodička - časomíra 
v obou halách; Dominik Šiška – časomíra; Zuzka Vodičková 
– bufet; Vladimír Schneider - časomíra; Tonda Koláček - 
záležitosti finanční, startovné, stravné, ubytování.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na sponzory: 
Olomoucký Kraj, Obec Mrsklesy, Obec Velká Bystřice, 
OLMA, a.s. Olomouc, Jarda Loun, manželé Vysloužilovi.

Pavel Vodička

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

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.

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 listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete? 

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

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

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

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o váno-
cích, 
ale i po celý rok 2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 
Bystřice.

 

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém roce 2011 a do 

nového roku 2012 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

 

PF 2012PF 2012

Redakce 

Velkobystřických

 novin

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2011

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.
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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

6.1. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE IV. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,-

6.1. pátek ŠMOULOVÉ Produkce: USA
17.30 hod.  Nejšmoulovatější dobrodružství Vstupné Kč 50,-
102 minut všech dob.    Český dabing Přístupný 

6.1. pátek RODINA JE ZÁKLAD STÁTU Produkce: ČR
19.30 hod. Nový film R. Sedláčka. Vstupné Kč 50,-
107 minut V hlavní roli  Igor Chmela. Drama. Přístupný od 12 let

13.1. pátek OCELOVÁ PĚST    Produkce: USA
18.00 hod. Když máte jen jednu šanci, musíte Vstupné Kč 50,-
127 minut ji využít. Akční film z blízké budoucnosti. Přístupný 

Český dabing.

20.1. pátek TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ Produkce: USA
18.00 hod. Příběh výjimečného reportéra Tintina Vstupné Kč 50,-
107 minut a jeho psa Filuty.    Český dabing. Přístupný od 12 let

27.1. pátek DŮM      Produkce: ČR
19.30 hod. Příběh otce a dcery, střet snů dvou Vstupné Kč 50,-
100 minut generací. Drama. Přístupný od 15 let

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

Kuličkiáda

Velký Týnec - LEDEN

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 
MINI 4+1 - 1. 12. 2012 
VELKÁ  BYSTŘICE 

Výborně zorganizovaného turnaje se 
zúčastnilo dvanáct týmů s hráči ročníků 
2001 a mladší. Naše ZŠ postavila dvě 
družstva.

Družstvo "A" zápasy ve skupině:
Velká Bystřice "A" 

- ZŠ Heyrovského 22 : 3
- STM Ol "B" (tygři) 15 : 6
- Zubří "A" 18 : 20
- Újezd u Brna 16 : 10
 - ZŠ Prosenice 18 : 3

Zápas o třetí místo:
Velká Bystřice "A" 

- STM Ol. "B" (surikaty) 15 : 10

Většinu soupeřů naši hráči přehráva-
li rychlostí, šikovností jednotlivců a ko-
lektivním pojetím hry. Rozhodující 
byla prohra o dvě branky s týmem 
Zubří "A", která nás připravila o finále. 
Rozhodly chyby v obraně a špatný 
závěr zápasu. Nutno podotknout, že 
Zubří bylo opravdu o ty dvě branky 
lepší. Hezký zápas jsme odehráli 
s Újezdem u Brna, který má v této 
kategorii opravdu šikovné družstvo. 

Zápas o třetí místo s áčkem STM byl již 
zcela v naší režii.
Hráči (branky): 
A. Vodička (br+17), T. Ditrich (br+3), 
Š. Souček (40), F. Buršík(18), B. Možíš 
(14), R. Grom (4), J. Vysloužil (3), 
M. Konečná (3), A. Rášová (1).
Družstvo "B" 
se na tomto kvalitně obsazeném turnaji 
rozhodně neztratilo, když dokázalo 
porazit Nové Veselí a ZŠ Hamry 
Olomouc. Konečné osmé místo bylo 
více než výborné.
Družstvo "B" hrálo ve složení: 
M. Grygar, V. Zedník, K. Sošková, 
D. Sova, H. Dvořák, K. Millý. 

Konečné pořadí:
1. Zubří "A”
2. Telnice
3. Velká Bystřice "A", 
4. STM Ol. "A",
5. Újezd u Brna, 
6. Zubří "B", 
7. ZŠ Prosenice, 
8. V. Bystřice "B", 
9. Nové Veselí, 
10. STM Ol. "B", 
11. ZŠ Hamry Ol, 
12. ZŠ Heyrovského Ol.
Cenu pro nejlepšího hráče a střelce 
získal Štěpek Souček !!!

Pavel Vodička

INZERCE:
wOd února 2012 nabízíme pronájem farního bytu 3+1 se zahradou ve Velké Bystřici. Všem zájemcům bližší informace 

poskytne na tel. č. 737 242 943 Hanka Šebíková. 
wPřijmeme šikovnou kadeřnici/ka do zavedeného kadeřnictví ve Velké Bystřici. Informace na tel.: 737 938 779.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

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.

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 listopadu jsme se ptali na knihu 
Zatoulaná zvířátka

Odpovídalo 42 dětí a z 27 správných odpovědí 

byla vylosovaná Daniela Melničuková
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… romantika a napětí
Dorothy Garlock – Otevřená náruč

po náhodném výstřelu, který způsobí smrt, musí tři 
ženy uprchnout

… z dějin českého filmu
Robert Rohál – České zpívající filmy

filmy s hudbou a zpěvem od Starců na chmelu 
až po Rebely

… z české literatury
Jana Šrámková – Hruškadóttir

osudová láska a hledání místa v životě

Knihovna je otevřena: 

Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45
12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45

Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Kde nás najdete? 

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

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

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

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí 
a hlavně hodně zdraví nejen o váno-
cích, 
ale i po celý rok 2012 přeje 
Český zahrádkářský svaz Velká 
Bystřice.

 

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém roce 2011 a do 

nového roku 2012 přejeme všem mnoho štěstí, 

zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

 

PF 2012PF 2012

Redakce 

Velkobystřických

 novin

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2011

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2012
se těšíme na další spolupráci.
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