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Vážení spoluobčané,

s probouzejícím se jarem začínáme 
také s přípravou investičních akcí. Již 
v měsíci březnu byly zahájeny práce na 
rozšíření sociálního zařízení (počet 
WC) v západním křídle zámku 
u amfiteátru, na tuto akci jsme obdrželi 
100% dotaci z prostředků Olomouc-
kého kraje. 

Před zahájením je také akce Rege-
nerace veřejné zeleně města Velká 
Bystřice, II. etapa. Zde se jedná 
o provedení zdravotního a bezpečnost-
ního ošetření stávajících lip na místním 
hřbitově a současně výsadba nové aleje 
na jižní straně hřbitova. Na tuto akci 
jsme zajistili podporu z prostředků EU 
z Operačního programu životní prostře-
dí (OPŽP). Nyní již jen čekáme na 
odsouhlasení výběrového řízení posky-
tovatelem dotace a ihned po jeho prove-
dení budou zahájeny samotné práce. 

Na začátku dubna 2013 budou reali-
zovány drobnější úpravy a opravy míst-
ních komunikací - komunikace a zpev-
něná plocha u školní jídelny a rozší-
ření točky u pohostinství Kovárna. 
Na opravu místní komunikace ke školní 
jídelně bude použita obalovaná směs, 
kterou každým rokem dostáváme spon-
zorsky od firmy Strabag, která provozu-
je ve Velké Bystřici obalovnu. 

Dále letos počítáme s další investicí 
do rozšiřování optické sítě našeho inter-
netu, opravy kritických úseků veřejné-
ho osvětlení a některé menší opravy 
místních komunikací.

V současnosti již probíhá výběrové 
řízení na akci Vybudování varovného 
a vyrozumívacího systému obcí mik-
roregionu Bystřička - bezdrátový 
rozhlas. V rámci této akce budou v ob-
cích mikroregionu Bystřička instalová-
ny bezdrátové rozhlasy. Na tento pro-
jekt byla schválena dotace z prostředků 
OPŽP ve výši 90 % pořizovací ceny 
a jeho součástí jsou i digitální povodňo-
vé plány jednotlivých obcí. Investorem 
a nositelem podpory z OPŽP je 

Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, 
každá obec si ovšem hradí 10% spolu-
účast. Termín realizace je do konce října 
2013. 

V průběhu jarních měsíců bychom 
chtěli  zahájit výběrové řízení na další 
tři akce podpořené z OPŽP (Úspory 
energií a snížení emisí v objektu 
hasičské zbrojnice, Protierozní opat-
ření v lokalitě Hliník a Technika na 
svoz a likvidaci biodpadu z veřejných 
ploch). Jen stručně se pokusím vysvět-
lit, co se pod jednotlivými, ne zcela 
srozumitelnými názvy akcí skrývá. 
Úspory energií hasičská zbrojnice = 
nová zateplená fasáda a nový ekologic-
ký zdroj vytápění v hasičské zbrojnici. 
Protierozní opatření = v lokalitě pod 
hřbitovem bude vybudován vsakovací 
remízek, který bude zabraňovat havarij-
ním záplavovým situacím a splavům 
ornice z polí. Technika na biosvoz = 
malé nákladní auto, 6 ks kontejnerů a 
štěpkovač. 

V dalších měsících se budeme sou-
středit na zásadní investiční akci roku 
2013, kterou je projekt Hotel Zámek 
Velká Bystřice, stavební úpravy. Na 
akci jsme získali příslib dotace z Re-
gionálního operačního programu ROP 
ve výši 7,995 mil. Kč, maximálně však 
40%. V současné době je připravena 
zadávací projektová dokumentace 
a v nejbližších dnech bude vyhlášeno 
výběrové řízení na dodavatele staveb-

ních prací. Po vyhodnocení veřejné 
zakázky budeme znát celkovou výši 
naší spoluúčasti do částečné rekon-
strukce zámku a před zastupitelstvem 
bude stát důležitý úkol rozhodnout, zda 
budeme projekt realizovat. 

Ne vždy ovšem dostáváme jen příz-
nivé informace. Město Velká Bystřice 
obdrželo příslib podpory z ROP Střední 
Morava na realizaci projektové žádosti 
"Cyklo Bystřice - úseky Velká Bys-
třice a Bystrovany". V rámci projektu 
měly být vybudovány dvě nové cyklo-
stezky, úseky ve Velké Bystřici a v Bys-
trovanech. Úsek v k. ú. obce Bystro-
vany leží přímo na Jantarové cyklostez-
ce a mělo zde dojít k položení nového 
živičného povrchu na stávající komuni-
kaci. V minulých dnech nám obec 
Bystrovany oznámila, že ustupuje od 
realizace svého úseku z důvodu částeč-
né realizace a nemožnosti zajistit prů-
jezd přes jeden pozemek. Na úseku 
města Velká Bystřice je kompletně 
hotová projektová dokumentace a
v současné době zajišťujeme vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů státní 
správy. I proto nás velmi zklamal pří-
stup zastupitelstva obce Bystrovany, 
které i přes podepsanou smlouvu 
o partnerství a několikrát deklarovanou 
vůli projekt realizovat, nakonec od 
realizace projektu ustoupilo. Nyní jsme 
podali žádost poskytovateli dotace 
o snížení hodnoty indikátoru (celková 

Společnost VEPASPOL by chtěla velmi poděkovat jednotce sboru 
dobrovolných hasičů Velká Bystřice za včasný a profesionální zásah 
při požáru našeho areálu ve Velkém Týnci. Díky zásahu jednotky SDH 
Velká Bystřice bylo zabráněno velkým materiálním škodám. 

Děkujeme!

Poděkování

Děkujeme celému personálu Domova pokojného stáří sv. Anny ve Velké 
Bystřici za 9letý pobyt, který strávila naše tetička Marie Bednaříková 
v pěkném prostředí, s kvalitní zdravotní péčí, citlivým přístupem 
zaměstnanců, dožila s pocitem skutečného domova. Za celou rodinu 
děkuje 

Alena Petrová.
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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
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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

Případná změna termínů bude hlášena. 

Kulturní a informační centrum 
provozní doba o vánočních svátcích:

22., 23.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

24., 25., 26.12. zavřeno

27., 28.12. (Čt, Pá): 8:30 - 17:00

29., 30.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

31.12. (Po): 11:00 - 15:00

0

  2. 3.
Doloplazy - Hasičský ples
Hlubočky - Karneval ZŠ Mariánské Údolí
Přáslavice - Masopust

  9. 3
Velká Bystřice - Pavel Šporcl – recitál 
Mrsklesy - 49. Šibřinky

10. 3. 
Mrsklesy - 49. Dětský karneval

16. 3.
Velká Bystřice - Šibřinky
Svésedlice - Hasičský slivkošt

17. 3. 
Bukovany - Jedlička
Přáslavice - Jedlička

19. 3.
Velká Bystřice - Vynášení smrtky

21. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční vítání jara

22.-23. 3.
Přáslavice - Modelářská výstava

23. 3.
Velká Bystřice - Regi banjo

- Vernisáž výstavy
Mrsklesy - Velikonoční dílny
Tršice - Vítání jara

24. 3.
Velká Bystřice - Květná neděle – pletení tatarů

29. 3.
Daskabát - Setkání se seniory

  1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut – velikonoční obchůzka

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, březen 2013

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 41 dětí a z 24 správných odpovědí 
byla vylosovaná Markéta Konečná

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

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

Sport

15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

Podoba domova se postupně od 
domu s pečovatelskou službou za plné-
ho provozu vyvíjí. V roce 1991 byla 
zkolaudována budova na Zámeckém 
náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.

Po naplnění kapacity prvního domu 
se začaly objevovat požadavky z řad 
občanů na další bytové jednotky a proto 
už v roce 1992 zahájil tehdejší obecní 
úřad výstavbu nového domu pro tyto 
účely, dokončen byl v roce 1995. 

Od roku 1996 je připravován ve 
spolupráci s Charitou Olomouc dům 
pokojného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-
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Městský informační servis

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
A ELEKTRO ODPADU

Provedou hasiči v sobotu 20. dubna 2013 od 8 hodin.

Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepo-
třebných elektrospotřebičů před své domy jako obvykle - 
el. odpad a železo odděleně. Větší kusy (kotle, boilery, 
myčky, pračky a různé konstrukce) po dohodě vyneseme.

Kontaktní tel.: 731 913 327 p. Čepelák 

604 180 602 p. Šperka K. 

Do sběru tentokrát patří i boilery, pračky, myčky, lednič-
ky, sporáky, TV, mikrovlnky, fény a ostatní drobný elektro 
odpad.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE.

Termíny svozu odpadu na DUBEN 2013:
Termín svozu Směsný komunální Bioodpad Sběrové místo 

 6.4.2013 X X Ano X

10.4.2013 Ano X X X

11.4.2013 X Ano X X

24.4.2013 Ano X X X

25.4.2013 X Ano X X

Velkoobjemový odpad 
a sběru: odpad Kapitulní ulice

u technických služeb

cena cyklostezky) a budeme čekat, zda 
naší žádosti vyhoví...

Celý původně zamýšlený projekt 
obce Bystrovany a města Velká Bystřice 
je součástí velkého projektu „Cyklo 
Bystřice - zpřístupnění údolí řeky 
Bystřice". Na úseku města Velká Bys-
třice se v současné době cyklisté pohy-
bují po úzkých místních komunikacích 
v ulicích Loučná, J. Pospíšila a Na 

Svobodě. Několikrát nám byla od 
občanů adresována petice, v níž nás, 
především z důvodu bezpečnosti chod-
ců a dětí, žádali o přesunutí cyklos-
tezky. Díky dotaci z ROPu jsme doufali 
ve vyřešení problému, ale nyní, po 
odstoupení partnera obce Bystrovany, 
máme obavu, zda se podaří cyklostezku 
realizovat. Vlastní finanční prostředky 
město Velká Bystřice bohužel nemá 

a v případě, že neobdržíme dotaci, jsme 
nuceni od záměru odstoupit.

Na úplný závěr musím připomenout, 
že jarní Bílý kámen je už v sobotu 
27. dubna 2013 a určitě už spoustu 
z nás, nedočkavých cyklistů, chodí 
alespoň pravidelně kontrolovat připra-
venost našeho kola na tento „náročný“ 
den…

Marek Pazdera

Narození:Narození:

Jennifer Bečicová 12. 1. 2013
Daniel Malecký 31. 1. 2013
Adam Barvíř 7. 2. 2013
Jiří Glier 16. 2. 2013

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Danuše Slezáková 2. 2. 2013
Květoslav Hanzlík 28. 2. 2013
Marie Bednaříková 8. 3. 2013
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Omlouváme se za tiskovou chybu v minulém čísle VBN 
v datu narození Jennifer Bečicové.

Na Lošově se otevře v dubnu nová 

Lesní mateřská škola
Dovolujeme si Vás touto cestou in-

formovat o vzniku nové mateřské školy, 
která se bude na jaře otevírat v Lošově u 
Olomouce. Jedná se o tzv. lesní mateř-
skou školu, která má umožnit dětem co 
největší část dne strávit na vzduchu, 
v přírodě. Až 70 % času, co jsou děti ve 
školce. Naše zázemí budeme využívat 
na obědy, odpolední odpočinek nebo při 
velmi nepříznivém počasí. Budeme si 
sami vařit z bio potravin a z produktů 
místních farmářů. Vaření a pečení bude 
přirozenou součástí života ve školce. 
Děti budou mít možnost pracovat s ovčí 
vlnou, hlínou, akvarelovým malováním 
a s dalšími přírodními materiály. Bude-
me rozvíjet rytmiku, často zpívat, proží-
vat společně i s Vámi rodiči roční svát-
ky. Vyprávět pohádky, hrát společně 
role v pohádkách, prožívat každodenní 
přírodní rytmus kolem nás.

dají je většinou rodiče nebo nadšení 
pedagogové. Právnickou formou bývá 
občanské sdružení, provoz školky je 
hrazen z příspěvků rodičů. Školka je 
vhodná pro všechny děti. Ideálně pro 
děti, které jsou v klasických školkách 
často nemocné, pro děti citlivé, pro děti 
s velkou potřebou pohybu, pro děti 
zvídavé a neposedné. Problematické je 
zařazení nejmenších (děti do 3,5 roku) 
a dětí alergických na pyly, i když se 
alergie dají ovlivnit výživou.

Naší další aktivitou bude pořádání 
řemeslných nebo vzdělávacích seminá-
řů. Více informací, až budou aktuální, 
na našich webových stránkách.

Pokud Vás lesní mateřská školka 
zajímá více, informace najdete na 
www.lms.pojdteven.cz.  Budeme mít 
i dny otevřených dveří ještě než začne-
me. Pokud nás podpoříte svým zájmem, 
šířením informací o nás mezi dalšími 
rodiči, velice děkujeme.

Mgr. Šárka Zdařilová

Tento typ školek vzniká na okraji 
větších měst, která mají blízko do příro-
dy a zároveň je možnost, aby tam rodiče 
své děti dováželi. Způsob práce s dětmi 
je jiný než v klasické školce, děti jsou 
v menších skupinách (skupina 15 dětí 
má dva pedagogy – tak, jak to bude 
u nás) a výchova je více přizpůsobena 
individuálním potřebám dítěte. V ko-
lektivu je praktikován princip vzájem-
ného respektování a pomoci, děti mezi 
sebou nesoutěží. Děti jsou vedeny 
k úctě k přírodnímu prostředí, k šetrné-
mu zacházení se zdroji, osvojují si prin-
cipy ekologického chování. V zahraničí 
se dělají srovnávací studie předškoláků 
z těchto typů škol s klasickými, kde se 
hodnotí jejich připravenost na školu, 
sociální a pohybové dovednosti. Děti 
z LMŠ dosahují lepších výsledků 
a nepotvrdila se domněnka, že jsou hůře 
připravené na školu.

Ke škodě věci tento typ školek není 
u nás zatím podporován státem a zaklá-
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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
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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

Případná změna termínů bude hlášena. 

Kulturní a informační centrum 
provozní doba o vánočních svátcích:

22., 23.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

24., 25., 26.12. zavřeno

27., 28.12. (Čt, Pá): 8:30 - 17:00

29., 30.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

31.12. (Po): 11:00 - 15:00

0

  2. 3.
Doloplazy - Hasičský ples
Hlubočky - Karneval ZŠ Mariánské Údolí
Přáslavice - Masopust

  9. 3
Velká Bystřice - Pavel Šporcl – recitál 
Mrsklesy - 49. Šibřinky

10. 3. 
Mrsklesy - 49. Dětský karneval

16. 3.
Velká Bystřice - Šibřinky
Svésedlice - Hasičský slivkošt

17. 3. 
Bukovany - Jedlička
Přáslavice - Jedlička

19. 3.
Velká Bystřice - Vynášení smrtky

21. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční vítání jara

22.-23. 3.
Přáslavice - Modelářská výstava

23. 3.
Velká Bystřice - Regi banjo

- Vernisáž výstavy
Mrsklesy - Velikonoční dílny
Tršice - Vítání jara

24. 3.
Velká Bystřice - Květná neděle – pletení tatarů

29. 3.
Daskabát - Setkání se seniory

  1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut – velikonoční obchůzka

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, březen 2013

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 41 dětí a z 24 správných odpovědí 
byla vylosovaná Markéta Konečná

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

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

Sport

15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

Podoba domova se postupně od 
domu s pečovatelskou službou za plné-
ho provozu vyvíjí. V roce 1991 byla 
zkolaudována budova na Zámeckém 
náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.

Po naplnění kapacity prvního domu 
se začaly objevovat požadavky z řad 
občanů na další bytové jednotky a proto 
už v roce 1992 zahájil tehdejší obecní 
úřad výstavbu nového domu pro tyto 
účely, dokončen byl v roce 1995. 

Od roku 1996 je připravován ve 
spolupráci s Charitou Olomouc dům 
pokojného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-



Strana  3VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 4/2013

Kultura

pátek 5. dubna 2013 v 9.30 hodin

kulturní dům Nadační, Velká Bystřice

Hrají herci Divadýlka Mrak s velkými loutkami.

Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými 
písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi, který utekl před trestem 
vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce 
v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka, proto, aby v něm 
našla, podle pověstí, zakopaný poklad… Příběh je zasazený do velkých dekorací, 
pestrých kostýmů, své místo v něm mají opět dobře viditelné – nejméně 60 cm vysoké 
loutky a jedna ( jako téměř vždy ) převeliká obluda…

 

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
DUBEN 2013

1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut - velikonoční obchůzka

5. 4. 
Velká Bystřice - Pohádka

6. 4. 
Velká Bystřice - Záhorská cimbálová muzika
Bystrovany - Čištění řeky Bystřice

13. 4. 
Velká Bystřice - Velikonoční koncert
Mrsklesy - Posezení u písničky

20. 4.
Přáslavice - Vítání občánků

26. 4. 
Doloplazy - Táborák na sokolském hřišti

27. 4.

Velká Bystřice
- Libavá - Bílý kámen – jarní
Bystrovany - Bystrovanské hry
Mrsklesy - Dětský slet čarodějnic – Kovákov

30. 4.
Velká Bystřice - Pálení čarodějnic a Stavěni mája
Přáslavice - Stavění máje
Tršice - Slet čarodějnic na tršickém zámku

Záhorská muzika 
slaví výročí

6. dubna 2013 od 18.00 – Kulturní 
dům Nadační ve Velké Bystřici

Přijměte pozvání na křest nového 
CD s názvem „Oj, zahréte, zahréte“ 
a současně oslavu 10 let záhorské 
cimbálové muziky. Těšit se můžete 
na program skládající se z různých 
podob obsazení muziky od začátku 
jejího působení až dodnes, vystoupe-
ní souboru Mladá Haná a mužského 
sboru Rovina – kmotrů našeho CD. 
Po programu bude následovat bese-
da u cimbálu s CM Tožtak.

  Vstupné dobrovolné.

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 

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

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

Případná změna termínů bude hlášena. 

Kulturní a informační centrum 
provozní doba o vánočních svátcích:

22., 23.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

24., 25., 26.12. zavřeno

27., 28.12. (Čt, Pá): 8:30 - 17:00

29., 30.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

31.12. (Po): 11:00 - 15:00

0

  2. 3.
Doloplazy - Hasičský ples
Hlubočky - Karneval ZŠ Mariánské Údolí
Přáslavice - Masopust

  9. 3
Velká Bystřice - Pavel Šporcl – recitál 
Mrsklesy - 49. Šibřinky

10. 3. 
Mrsklesy - 49. Dětský karneval

16. 3.
Velká Bystřice - Šibřinky
Svésedlice - Hasičský slivkošt

17. 3. 
Bukovany - Jedlička
Přáslavice - Jedlička

19. 3.
Velká Bystřice - Vynášení smrtky

21. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční vítání jara

22.-23. 3.
Přáslavice - Modelářská výstava

23. 3.
Velká Bystřice - Regi banjo

- Vernisáž výstavy
Mrsklesy - Velikonoční dílny
Tršice - Vítání jara

24. 3.
Velká Bystřice - Květná neděle – pletení tatarů

29. 3.
Daskabát - Setkání se seniory

  1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut – velikonoční obchůzka

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, březen 2013

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 41 dětí a z 24 správných odpovědí 
byla vylosovaná Markéta Konečná

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

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

Sport

15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

Podoba domova se postupně od 
domu s pečovatelskou službou za plné-
ho provozu vyvíjí. V roce 1991 byla 
zkolaudována budova na Zámeckém 
náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.

Po naplnění kapacity prvního domu 
se začaly objevovat požadavky z řad 
občanů na další bytové jednotky a proto 
už v roce 1992 zahájil tehdejší obecní 
úřad výstavbu nového domu pro tyto 
účely, dokončen byl v roce 1995. 

Od roku 1996 je připravován ve 
spolupráci s Charitou Olomouc dům 
pokojného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-



VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 4/2013Strana  4

Jarní Bílý kámen - XX. ročník 
v sobotu 27. dubna 2013

Ano přátelé, letos to bude dvacet let od 1. května 1994, 
kdy odstartovala tato obdivuhodná, cyklo-turistická série 
výšlapů a výjezdů do civilnímu živlu  dlouhá léta zapověze-
né země libavské. Kdy v předvečer této akce dnes již nežijící 
daskabátský kronikář Jan Zatloukal se svou ženou Žofií 
uspořádali už nikdy bohužel neopakovanou přednášku 
o Libavsku, doplněnou výstavou desítek velkoformátových 
panelů se stovkami dobových fotografií. A našlapaný sál 
bystřického kulturního domu jim nadšeně tleskal...

Dobře zaseté semínko vzklíčilo, s léty se rozrůstalo, 
mohutnělo a získávalo na popularitě - počet zúčastněných 
turistů a především cyklistů rapidně stoupal a z původních 
sedmi set jich dnes navštěvuje vojenský výcvikový prostor 
počet desetinásobně vyšší.

I když se i letos pořadatelé budou držet osvědčeného 
organizačního systému posledních let, připravují v rámci 
XX. výročí existence Bílého kamene několik zajímavých 
novinek, které budou pro účastníky překvapením a ve stádiu 
příprav je nelze zveřejňovat. Určitě se ale o nich časem 
dočtete na pěkných webových stránkách pořadatelů - 
www.akcebilykamen.cz - a nejen o nich, neboť zde se uklá-
dají všechny průběžně vydávané informační zpravodaje, 
fotografie, články, pověsti, zápisy z historie - a to po celou 
dobu příprav, průběhu i po zakončení akce.

Jako každý rok, tak i letos  vás seznámíme s některými 
základními bílokamenickými axiomy.

Účastníci Bílého kamene mohou na území vojenského 
újezdu Libavá v onen den vstoupit jedním z devíti vstupních 
stanovišť – v obci Mrsklesy, železniční zastávce Smilov, 
v Městě Libavá, Nových Oldřůvkách, potštátském Ková-
řově, Zeleném kříži, z Kozlova k pramenu Odry, cestou od 
Velkého Újezdu nebo ve vesnici Daskabát směrem do vojen-
ského prostoru – a to od sedmé hodiny ranní s tím, že hranice 
prostoru vojenského újezdu opustí nejpozději ve čtyři odpo-
ledne, vstupní stanoviště jsou v provozu po celou tuto dobu.

Podmínkou vstupu do VVP je, že každý účastník musí mít 
u sebe občanský průkaz nebo pas. Na vstupním stanovišti 
uhradí svůj vklad 30,- Kč a obdrží barevnou mapu, na níž 
jsou vyznačeny všechny povolené komunikace, po kterých 
se může pohybovat - tyto jsou v terénu vyznačeny bílými 
fáborky i mnoha orientačními tabulemi. Během akce se musí 
řídit propozicemi, které jsou vytištěny na rubové straně mapy  
(ty jsou k pročtení již dnes na "kamenických" webových 
stránkách). Účastník obdrží také stvrzenku - opět ve formě 
pěkné fotografie libavské přírody - kterou se během akce na 
požádání prokazuje všem kontrolním orgánům a pořadate-
lům.

Stejně jako v předcházejících létech je účast na akci vázá-
na pro cyklisty podmínkou, že budou mít po dobu pohybu po 
VVP cyklistickou přilbu – je to nařízení přednosty vojenské-
ho újezdu Libavá k ochraně zdraví a životů účastníků po řadě 
nehod, při nichž došlo opakovaně ke zranění hlav cyklistů 
a pod touto podmínkou je i letos Jarní Bílý kámen povolen. 
Dostupnost ke zraněným v libavské divočině je na mnoha 
místech obtížná a proto je nutno následky zranění pokud 
možno minimalizovat.

Pro rodiny s dětmi a starší občany jsou připravovány opět 
výjezdy autokary. Pro zájemce z mikroregionu Bystřička 
bude vypraven autokar z Velké Bystřice (bližší informace 
budou na radnici u paní Sokolové - tel. 585 351 371) 
a Olomouce - zájemci se  informace dozví u CK Adrenalin 
Centrum, tel. 605 526 480, www.adrenalincentrum.cz .

V případě, že by akci ohrozila naprostá nepřízeň počasí 
(dlouhotrvající deště před akcí s předpovědí i na den konání - 
jak se již jedenkrát v historii Kamenů stalo), bude přeložena 

na další stanovené datum. Toto rozhodnutí bude učiněno 24 
hodin předem a zveřejněno na všech webových stránkách 
pořadatelů, všech okolních obcí i města Olomouc a CK 
Adrenalin Centrum.

Na závěr nám dovolte apelovat na vaši ukázněnost, 
respektování propozic a všech pokynů pořadatelů, což je 
záruka toho, že Bílý kámen bude přednostou vojenského 
újezdu povolen i v létě 24. srpna jako Letní Bílý kámen a to 
nejen letos, ale i v budoucnu.

Vyberte si z povolených komunikací tu nejkrásnější trasu 
a my vám přejeme už jen hodně sluníčka, sucho v botách a 
vzduch v duši.

Pořadatelé: město Velká Bystřice, Auto-velo-klub o.s. 
a soubor Haná o.s. - J.Jerry Koš

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 

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

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

Případná změna termínů bude hlášena. 

Kulturní a informační centrum 
provozní doba o vánočních svátcích:

22., 23.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

24., 25., 26.12. zavřeno

27., 28.12. (Čt, Pá): 8:30 - 17:00

29., 30.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

31.12. (Po): 11:00 - 15:00

0

  2. 3.
Doloplazy - Hasičský ples
Hlubočky - Karneval ZŠ Mariánské Údolí
Přáslavice - Masopust

  9. 3
Velká Bystřice - Pavel Šporcl – recitál 
Mrsklesy - 49. Šibřinky

10. 3. 
Mrsklesy - 49. Dětský karneval

16. 3.
Velká Bystřice - Šibřinky
Svésedlice - Hasičský slivkošt

17. 3. 
Bukovany - Jedlička
Přáslavice - Jedlička

19. 3.
Velká Bystřice - Vynášení smrtky

21. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční vítání jara

22.-23. 3.
Přáslavice - Modelářská výstava

23. 3.
Velká Bystřice - Regi banjo

- Vernisáž výstavy
Mrsklesy - Velikonoční dílny
Tršice - Vítání jara

24. 3.
Velká Bystřice - Květná neděle – pletení tatarů

29. 3.
Daskabát - Setkání se seniory

  1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut – velikonoční obchůzka

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, březen 2013

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 41 dětí a z 24 správných odpovědí 
byla vylosovaná Markéta Konečná

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

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

Sport

15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

Podoba domova se postupně od 
domu s pečovatelskou službou za plné-
ho provozu vyvíjí. V roce 1991 byla 
zkolaudována budova na Zámeckém 
náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.

Po naplnění kapacity prvního domu 
se začaly objevovat požadavky z řad 
občanů na další bytové jednotky a proto 
už v roce 1992 zahájil tehdejší obecní 
úřad výstavbu nového domu pro tyto 
účely, dokončen byl v roce 1995. 

Od roku 1996 je připravován ve 
spolupráci s Charitou Olomouc dům 
pokojného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… fantasy pro mládež
Martin Vopěnka – Spící město

ve městě, kde všichni rodiče spí, se musí děti postarat
samy o sebe, aby přežily

… thrillery
Mark Allen Smith – Vymítač lží

díky svým schopnostem dokáže Geiger získat pravdu
od každého, aniž by použil násilí 

…z české literatury 
Dora Čechova – Nechtěl jsem být Leninem

lidské osudy v povídkách české spisovatelky s ruskými 
kořeny

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

5.4. pátek ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE I. Produkce: ČR
10:00 hod. Představení pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

5.4. pátek RENOIR Produkce: Francie
19:30 hod. Do života velkého malíře a jeho syna Vstupné Kč 50,-
111 minut nečekaně vstoupí nekonvenční mladá Přístupný od 15 let

a krásná žena.  Drama. Titulky.

12.4. pátek MRAVENEC Z Produkce: USA
17:30 hod. Animovaná dobrodružná rodinná Vstupné Kč 50,- 
83 minut komedie ze světa hmyzu. Dětský. Český dabing. Přístupný 

19.4. pátek VRÁSKY Z LÁSKY Produkce: ČR
19:30 hod. Road-movie s J. Bohdalovou Vstupné Kč 50,-
101 minut a R.Brzobohatým v hlavní roli. Drama. Přístupný 

26.4. pátek CALL GIRL Produkce: Švédsko
19:30 hod. Sociálně-politický thriller o Švédsku Vstupné Kč 50,-
140 minut 70. let v době sexuální a společenské Přístupný  od 15 let

revolty. Titulky.

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.

Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz
odkaz KULTURA A SPORT

V KVĚTNU UVIDÍTE: Jedlíci aneb Sto kilo lásky, Nadějné 
vyhlídky, Croodsovi, Královský víkend..

Kuličkiáda

Velký Týnec - DUBEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 38 dětí a z 34 správných odpovědí 
byla vylosovaná Zuzana Dosoudilová

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Bystřické 
REGI banjo 2013

XI. ročník regionální přehlídky 
trampských, country, bluegrassových a 
folkových kapel se velmi vydařil a je na 
místě malé ohlédnutí. 

Tak předně, dramaturgie a veškeré 
koordinace příprav se opět ujali manže-
lé Kafkovi. Bohužel Luďka Kafku od 
vánoc trápí zdraví (všichni kamarádi 
mu přejí brzké uzdravení) a tak byla 
letošní přehlídka dílem převážně Aleny 
Kafkové. Alča vše ohledně Banja zaří-
dila a v souladu se svojí příslovečnou 
skromností pak požádala mne, abych 
přehlídku zahájil, vyhlásil výsledky a 
pak i písemně vyhodnotil. Jak neza-
sloužené a příjemné privilegium. 

Přiznám se, že už když jsem četl 
detailní bulletin s programem a profily 
kapel, říkal jsem si, že by to mohlo být 
dobré, realita pak ale překonala veškeré 
očekávání. Přehlídku uvedla olomouc-
ká countrybeatová skupina Country 
Expres a to výkonem, který mnohoná-
sobně přesahoval úroveň, kterou by 
člověk normálně od předkapely čekal. 
Však také spěchali rychle zpátky do 
Olomouce, aby mohli doprovázet paní 
Věru Martinovou na plese cestovatelů.

Po předkoncertu zahájila tradičně 
profesionální moderátorka Blanka 

Prudilová oficiálně soutěžní část pře-
hlídky a jako prvního soutěžícího uved-
la olomoucké folkové uskupení 
KOFE@VLNA. Pestré vystoupení, 
postavené na kytarových dovednostech 
KOFEho, zpěvácké originalitě VLNY 
podmalovávané příčnou flétnou Maruš-
ky Jihlavcové bylo hodně vysoko 
nastavenou folkovou laťkou.

Ve folkovém duchu pokračovala 
přehlídka i během vystoupení další 
kapely, která si říká Dunibuch a přijela 
z Dlouhé Loučky. Dunibuch k nám 
přijel v oslabené sestavě kontrabasisty 
a tří dam, ale nevědět, že nejsou úplní, 
poznali bychom to snad jen z ne zcela 
jistého moderování jejich vystoupení. 
To byla však jediná slabina jejich 
vystoupení. Jistá kytara a výborný zpěv 
Daniely, její dcera Karolína hrající 
výborně na darbuku a hlavně doma 
vyrobený kachon zvaný Dunibuch 
(odsud taky název kapely) a Eliška jistě 
vládnoucí svými houslemi, servírovali 
spolu s basistou Standou moderní folk, 
který viditelně zaujal i jinak tradičně 
trampsky naladěné posluchačstvo Regi 
banja.

Po vydatném folkovém úvodu přišlo 
na řadu klasické country v publiku již 
dobře známém podání přerovské skupi-
ny Freďáci. Jejich vystoupení mělo 
jako tradičně vysokou úroveň a je vidět, 

že orientace na tvorbu Valerie Smith, 
kterou Pavla Kudělková s jistotou inter-
pretuje, je správnou volbou. Instru-
mentální i vokální síla Freďáků dává 
tušit, že se v ne příliš vzdálené budouc-
nosti dočkáme dalších výborně zvlád-
nutých novinek v jejich repertoáru.

Po krátké přestávce se představila 
skupina 3M+B z Lipníka nad Bečvou. 
Skupina, která je nástupcem známých 
Pupkáčů, vystoupila již jako předkapela 
na podzimním Banju a jejich minulé 
vystoupení bylo příslibem i pro letošek. 
Blanka Prudilová, coby zpěvačka této 
skupiny, musela na chvíli vyměnit svůj 
moderátorský bezdrátový mikrofon za 
ten zpěvácký na stojanu a společně se 
svým manželem Milanem a synem 
Matějem, kamarádem Michalem (řeče-
ným Hrochem) a Maruškou předvedli 
moderní tramp-folk vynikající úrovně. 
Mám pocit, že to bylo jejich nejlepší 
vystoupení, které jsem kdy slyšel.

Blanka se vrátila ke svému moderá-
torskému mikrofonu a uvedla sextet 
z Moravské Třebové, který si říká 
PROČ NE band. Skupina hraje klasic-
ké country a divákům se líbila i přesto, 
že jako jediná má ve své sestavě bicí, 
které bystřické publikum zpravidla 
nevítá zrovna s nadšením. Band však 
předvedl velmi dobrý výkon, i když 
jsem se zejména zpočátku jejich 

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 

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

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

Případná změna termínů bude hlášena. 

Kulturní a informační centrum 
provozní doba o vánočních svátcích:

22., 23.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

24., 25., 26.12. zavřeno

27., 28.12. (Čt, Pá): 8:30 - 17:00

29., 30.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

31.12. (Po): 11:00 - 15:00

0

  2. 3.
Doloplazy - Hasičský ples
Hlubočky - Karneval ZŠ Mariánské Údolí
Přáslavice - Masopust

  9. 3
Velká Bystřice - Pavel Šporcl – recitál 
Mrsklesy - 49. Šibřinky

10. 3. 
Mrsklesy - 49. Dětský karneval

16. 3.
Velká Bystřice - Šibřinky
Svésedlice - Hasičský slivkošt

17. 3. 
Bukovany - Jedlička
Přáslavice - Jedlička

19. 3.
Velká Bystřice - Vynášení smrtky

21. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční vítání jara

22.-23. 3.
Přáslavice - Modelářská výstava

23. 3.
Velká Bystřice - Regi banjo

- Vernisáž výstavy
Mrsklesy - Velikonoční dílny
Tršice - Vítání jara

24. 3.
Velká Bystřice - Květná neděle – pletení tatarů

29. 3.
Daskabát - Setkání se seniory

  1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut – velikonoční obchůzka

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, březen 2013

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 41 dětí a z 24 správných odpovědí 
byla vylosovaná Markéta Konečná

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

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

Sport

15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

Podoba domova se postupně od 
domu s pečovatelskou službou za plné-
ho provozu vyvíjí. V roce 1991 byla 
zkolaudována budova na Zámeckém 
náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.

Po naplnění kapacity prvního domu 
se začaly objevovat požadavky z řad 
občanů na další bytové jednotky a proto 
už v roce 1992 zahájil tehdejší obecní 
úřad výstavbu nového domu pro tyto 
účely, dokončen byl v roce 1995. 

Od roku 1996 je připravován ve 
spolupráci s Charitou Olomouc dům 
pokojného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-
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vystoupení marně bránil dojmu, že je-
jich hudba bicí vůbec nepotřebuje. 
Snad to bylo ale jen tím, že v jejich 
případě trvalo jinak vynikajícímu zvu-
kaři Františku Petříkovi déle než 
obvykle, aby sladil zvukové stopy 
všech šesti interpretů do výsledné 
směsi lahodící uchu diváka.

A na řadu přišla trampská hudba. 
Nevím, jestli to byl záměr dramaturgie 
Alči Kafkové, ale trampsky orientova-
né publikum si nemohlo lepší finále 
přát. Hot Jazz Šůtrs rozjeli trampsky 
swingové hudební peklo. Sami se v bu-
lletinu přiznávali k tomu, že hrají rych-
le, ale skromně už neřekli, jak DOBŘE 
to v tom rychlém tempu zvládají. Jejich 
vystoupení bylo úžasné, strhující a pro 
mě se stali jasnými favority soutěže. 
Klasická Zátoka v jejich podání pro mě 
byla zážitkem večera. 

V čistě trampském duchu navázal 
jeden ze zakladatelů bystřických přehlí-
dek skupina T. H. S. Brzdaři. Brzdaři 
sedávali kdysi na konci vlaku, aby ho 
dokázali zpomalit, když to bylo třeba. 
Brzdaři na letošním REGI byli sice také 
na konci (soutěžní přehlídky), ale nic 
nebrzdili, ba právě naopak. Rozjeli 
finále na té nejvyšší úrovni. Velmi 
vyrovnané vystoupení s krásnými vlast-
ními skladbami (třeba Lavina mi přišla 
kouzelná), ocenilo publikum nejen 
intenzivním potleskem, ale jak se uká-
zalo, tak i nejvyšším počtem hlasů.

Brzdaři uzavřeli soutěžní část pře-
hlídky a pořadatelé odběhli do zákulisí 
spočítat výsledky. Na scénu mezitím 
nastoupil první z hostů večera – česko-
slovenské uskupení The LOG, prezen-
tující čistý, klasický bluegrass. The Log 
již před pár lety na Banju vystoupili a 
i letos předvedli bluegrass v té nejčistší 
formě. Vystoupení správně vygradovali 
a sklidili po právu potlesk publika.

Před vystoupením hlavního hosta 
večer bylo na řadě vyhlášení výsledků. 
Třetí příčku získal Hot Jazz Šůtrs, 
druhou Freďáci a nejvíce hlasů publika 
získali T. H. S. Brzdaři. Pořadatelé 
berou výsledky hlasování jako silný 
impuls pro dramaturgii podzimního 
Bystřického banja a tak je více než 
pravděpodobné, že si budeme moci 
v sobotu 16. listopadu 2013 poslech-
nout, co nového si pro nás vítězové 
připraví.

Vyvrcholením letošní přehlídky bylo 
vystoupení několikanásobného vítěze 
Banja – skupiny Kelt Grass Band ze 
Stránského a okolí. „Kelti“ nejen, že 
nezklamali (to snad ani nejde), ale 
předvedli jeden z jejich nejlepších 
bystřických výkonů. Jsou chvilky, kdy 
už si jeden řekne, jestli u nás nehrají až 
moc často. Jakmile však spustí svůj 
„keltský mazec“, jsou pochyby okamži-
tě pryč. “Kelťáci“, díky a doufám, že 
vás v Bystřici přivítáme brzy znovu!

Tolik tedy k interpretům letošního 
REGI banja. Rád bych poděkoval všem 
sponzorům přehlídky a to zejména 
restauraci Varna a Kamile Petrové, kteří 
se s úspěchem zhostili péče o žaludky 
nejen vystupujících, ale hlavně publika. 
Pracovníci odboru Kultury a informací 
města odvedli velmi solidní výkon při 
propagaci a přípravě přehlídky a byli 
tou správnou výkonnou rukou pořada-
telů. Velký dík patří i publiku, které je 
velmi důležitou součástí mechanismu 
přehlídky. Je to právě publikum našich 
bystřických přehlídek, které sem opět 
přivádí mnohé skupiny z jiných důvo-
dů, než je honorář za vystoupení (mi-
mochodem, je to skoro až hanba psát, 
ale všechny skupiny vystupovaly 
opravdu jen za láhev Hanácké vodky). 

Jestli jste dobře četli předchozí větu, 
použil jsem spojení publikum našich 
bystřických přehlídek, ne spojení 
„bystřické publikum“, které by se 
logicky nabízelo. Píše se mi to jako 
bystřickému patriotovi a radnímu města 
těžko, ale musím se ptát: „Bystřičáci, 
co děláme špatně, že vám půlden vyni-
kající muziky v příjemném prostředí 
s dobrým jídlem a pitím nestojí za 
návštěvu?“ Když pominu pořadatele, 
tak dvě desítky skutečných bystřičáků 
by se asi těžko hledaly. Škoda! 

Letošní bystřické REGI banjo bylo 
skvělým podnikem! Všem, co se na 
něm podíleli, patří velké DÍKY!

Martin Seidler

Na závěr připojujeme pár slov „otce 
zakladatele“ bystřických přehlídek – 
Jerryho Koše.

Poděkování ...

Přiznávám se, že nyní, pár hodin po 
skončení bystřického Regi, jsem plný 
emocí a rád se vám s nimi svěřím, pro-
tože jsou naprosto pozitivní.

Regi, svým pojetím naprosto ojedi-
nělá přehlídka široko daleko, byla vždy 
v jistém stínu "velkého" podzimního 
Banja, o tom žádná. Ovšem to, co ten-
tokrát pořadatelé předvedli včera 
(vlastně ještě i dnes, protože sejšn se 
samozřejmě protáhl do nedělních 
hodin), to tu na Regi nikdy nebylo.

Pořadatelé totiž na rozdíl od minu-
lých let přípravu přehlídky před regio-
nálními kapelami téměř utajili a prostě 
sami si dohodli vystoupení těch, kterým 
to nabídli - a asi to bylo dobře. Sice 
jsme neviděli žádné začínající elévy, 
což byl jistý ústup od tradice, ale o to 
víc byl umocněn dojem z celé přehlídky. 
Deset naprosto rozmanitých kapel, 
jejichž špičkové výkony uváděly bys-
třický sál k potlesku od začátku do 
konce, to bylo naprosto nečekané. Já 
stále vyhlížel nějaký "slabší kus", ale 
takový tam prostě letos nebyl. Už jen 

Country Expres jako předkapela - já 
nevěřícně kroutil hlavou, co je to za 
dramaturgii, když takoví profíkové 
vystupují ještě před zahájením (jak 
jsme se dozvěděli později, spěchali 
vystupovat na koncert Věry Martinové 
(!).... Ale ono to pokračovalo dál a dál - 
a člověka vždy mrzelo, když kapely 
ohlašovaly svou poslední skladbu.

Nepřísluší mi hodnocení celé pře-
hlídky, přesto bych rád ocenil dvě sku-
tečnosti.

Především to, že tradice bystřických 
přehlídek má své úspěšné pokračovate-
le - jako pořadatelé se ukázali v tom 
nejlepším světle kluci a holky z MS 
Bandu. Z nich musím jednoznačně 
a velmi expresivně vypíchnout jednu 
skromnou dívčinu - Alču Kafkovou. Ta 
si vzala vše podstatné na svá bedra a 
s obdivuhodným nasazením to dokázala 
realizovat v době, kdy její manžel Luďa 
má dlouhodobé zdravotní problémy. 
Jak sám Martin Seidler uvedl, příprava 
přehlídky bylo převážně její dílo a před 
tím je nutno s úctou vyseknout hlubo-
kou poklonu.

Ta druhá je neméně zajímavá a snad 
ještě obdivuhodnější. Když před mojí 
kamerou defilovaly jednotlivé na-
smlouvané skvělé kapely, tak jsem se 
znalostí jejich ceny za vystoupení 
v duchu počítal, nač ta přehlídka přijde 
městskou kasu, protože sponzorů bylo 
jako šafránu. Jaké bylo moje překvape-
ní, když jsem u radního a pořadatele 
Martina zjistil, že město až na úhradu 
zvukaře téměř nic nedává, protože 
večeři kapelám připravila a sponzoro-
vala paní Kamila Petrová jako majitel-
ka penzionu Zámeček Varna. Takže - 
kapely opět vystupovaly za láhev vodky, 
něco jídla a potlesk bystřického sálu. 
Mám dojem, že tato zásadní informace 
tentokrát mezi nás - diváky - vůbec 
nepronikla, škoda. Snad právě proto 
velké poděkování kapelám, které k vy-
stoupení v Bystřici najely i stovky kilo-
metrů (Proč ne Band z Moravské 
Třebové, Kelt Grass Band z celé 
Moravy, atd...). Za sebe slibuji každé 
skupině alespoň hezký videozáznam 
z jejich vystoupení u nás - a příště se 
u pořadatelů za těch pár korun alespoň 
na benzin moc přimlouvám…

Jerry
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a práce, plovoucí podlahy, 
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Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz
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designové 

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
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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

Případná změna termínů bude hlášena. 

Kulturní a informační centrum 
provozní doba o vánočních svátcích:

22., 23.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

24., 25., 26.12. zavřeno

27., 28.12. (Čt, Pá): 8:30 - 17:00

29., 30.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

31.12. (Po): 11:00 - 15:00

0

  2. 3.
Doloplazy - Hasičský ples
Hlubočky - Karneval ZŠ Mariánské Údolí
Přáslavice - Masopust

  9. 3
Velká Bystřice - Pavel Šporcl – recitál 
Mrsklesy - 49. Šibřinky

10. 3. 
Mrsklesy - 49. Dětský karneval

16. 3.
Velká Bystřice - Šibřinky
Svésedlice - Hasičský slivkošt

17. 3. 
Bukovany - Jedlička
Přáslavice - Jedlička

19. 3.
Velká Bystřice - Vynášení smrtky

21. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční vítání jara

22.-23. 3.
Přáslavice - Modelářská výstava

23. 3.
Velká Bystřice - Regi banjo

- Vernisáž výstavy
Mrsklesy - Velikonoční dílny
Tršice - Vítání jara

24. 3.
Velká Bystřice - Květná neděle – pletení tatarů

29. 3.
Daskabát - Setkání se seniory

  1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut – velikonoční obchůzka

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, březen 2013

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 41 dětí a z 24 správných odpovědí 
byla vylosovaná Markéta Konečná

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

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

Sport

15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

Podoba domova se postupně od 
domu s pečovatelskou službou za plné-
ho provozu vyvíjí. V roce 1991 byla 
zkolaudována budova na Zámeckém 
náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.

Po naplnění kapacity prvního domu 
se začaly objevovat požadavky z řad 
občanů na další bytové jednotky a proto 
už v roce 1992 zahájil tehdejší obecní 
úřad výstavbu nového domu pro tyto 
účely, dokončen byl v roce 1995. 

Od roku 1996 je připravován ve 
spolupráci s Charitou Olomouc dům 
pokojného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-
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15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

V roce 1991 byla zkolaudována 
budova na Zámeckém náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.
Po naplnění kapacity v roce 1992 zahá-
jil tehdejší obecní úřad výstavbu nové-
ho domu, dokončen byl v roce 1995. 
Od roku 1996 je připravován ve spolu-
práci s Charitou Olomouc dům pokoj-
ného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-
zení rodinného typu, které stárnoucím 
obyvatelům zajistí trvalou péči.

1. 4. 1998 byl oficiálně zahájen 
provoz domova důchodců pod názvem 
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká 
Bystřice.

V půdní vestavbě vznikla kuchyně 
s jídelnou, na podzim signalizační 
zařízení spojilo klienty s ošetřovatel-
ským personálem. V roce 1999 v 1. 
přístavbě vznikla v přízemí ordinace 
odborného lékaře, v 1. poschodí cent-
rální koupelna, rehabilitační místnost, 
sklad zdravotního materiálu a hlavně 
výtah.

29. 4. 1999 byl domov slavnostně 
požehnán arcibiskupem Janem Graub-
nerem.

Na přelomu roku 2001/2002 byly 
vybudovány 3 nové byty po přestěho-
vání gynekologické ordinace (nynější 
kapacita teď byla 31 obyvatel) a bylo 
dokončeno signalizační zařízení na 
budově Týnecká, bylo tak vybudováno 
kompletní spojení mezi klienty a ošet-
řovatelským personálem.

V letních měsících roku 2003 byla 
zahájena výstavba spojovacího korido-

ru, kulturního a technického zázemí 
(společenská místnost, kaple sv. Anny, 
prádelna garáž, dílna, sklad zdravotní 
techniky, desinfekční místnost) a 29. 3. 
2004 slavnostně otevřena.

V roce 2005 se začal připravovat 
projekt na zřízení výtahu na budově 
Zámecké náměstí a v prosinci 2007 byl 
výtah zkolaudován, od tohoto data je 
objekt domova plně bezbariérový.  

V roce 2008 vzniklo na rezidenční 
budově Zámecké náměstí 11 6 nových 
bytů a 7 nových míst. Rozšířila se nám 
tím kapacita na 38 uživatelů.

V roce 2012 z nebytových prostor 
(bývalá ordinace lékaře) vznikl nový 
byt a tím se zvýšila kapacita na 39 
uživatelů, celkem jich našich služeb od 
roku 2000 využilo 93.
Kontakt:
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká 
Bystřice, Týnecká 10, 783 53 Velká 
Bystřice. 
Tel. 585 154 487. 
http://svanna.velkabystrice.cz/

Kamila Šimková

V BUBLINCE SE MAMINKY NENUDÍ
Mateřské centrum Bublinka se letos zapojilo do projektu 

Společnou cestou naproti rodině a dětem, který přinese 
maminkám s dětmi spousty zajímavých aktivit. Finanční 
podpora na projekt je poskytována Evropským zeměděl-
ských fondem pro rozvoj venkova, v rámci opatření IV.2.1. 
Realizace projektů spolupráce. Projekt tvoří několik částí 
jako jsou dovybavení zapojených center, proškolení pracov-
níků mateřských center a akce pro širokou veřejnost. 

V lednu započala v Bublince svou činnost miniškolička 
neboli adaptační kurz pro děti, které se chystají od září do 
mateřských škol. V březnu zahájíme tvořivé dílny se zajíma-
vými výtvarnými technikami např. pergamano, plstění, scra-
book… Duben je ve znamení Mimiwelnes neboli cvičení 
maminek s dětmi. Za velmi atraktivní považuji i kurz Máma 
má firmu neboli podnikatelské minimum pro maminky na 
mateřské dovolené, který připravujeme na květen. Mimo 
zmiňované kurzy vás čeká řada přednášek a bazárek sezónní-
ho oblečení a potřeb. Doporučuji sledovat naše stránky 
www.mcbublinka.estranky.cz, kde se dozvíte víc. -ED- Malování na hedvábí

Pergamano
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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

Případná změna termínů bude hlášena. 

Kulturní a informační centrum 
provozní doba o vánočních svátcích:

22., 23.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

24., 25., 26.12. zavřeno

27., 28.12. (Čt, Pá): 8:30 - 17:00

29., 30.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

31.12. (Po): 11:00 - 15:00
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  2. 3.
Doloplazy - Hasičský ples
Hlubočky - Karneval ZŠ Mariánské Údolí
Přáslavice - Masopust

  9. 3
Velká Bystřice - Pavel Šporcl – recitál 
Mrsklesy - 49. Šibřinky

10. 3. 
Mrsklesy - 49. Dětský karneval

16. 3.
Velká Bystřice - Šibřinky
Svésedlice - Hasičský slivkošt

17. 3. 
Bukovany - Jedlička
Přáslavice - Jedlička

19. 3.
Velká Bystřice - Vynášení smrtky

21. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční vítání jara

22.-23. 3.
Přáslavice - Modelářská výstava

23. 3.
Velká Bystřice - Regi banjo

- Vernisáž výstavy
Mrsklesy - Velikonoční dílny
Tršice - Vítání jara

24. 3.
Velká Bystřice - Květná neděle – pletení tatarů

29. 3.
Daskabát - Setkání se seniory

  1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut – velikonoční obchůzka

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, březen 2013

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 41 dětí a z 24 správných odpovědí 
byla vylosovaná Markéta Konečná

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

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

Sport

15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

Podoba domova se postupně od 
domu s pečovatelskou službou za plné-
ho provozu vyvíjí. V roce 1991 byla 
zkolaudována budova na Zámeckém 
náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.

Po naplnění kapacity prvního domu 
se začaly objevovat požadavky z řad 
občanů na další bytové jednotky a proto 
už v roce 1992 zahájil tehdejší obecní 
úřad výstavbu nového domu pro tyto 
účely, dokončen byl v roce 1995. 

Od roku 1996 je připravován ve 
spolupráci s Charitou Olomouc dům 
pokojného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-
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Ekologická likvidace vozidel, šrotování 
autovraků, vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 

odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Žoch Jiří - AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.cz
Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou, tel. 606 724 755, e-mail: zochjiri@seznam.cz

lProdám plnitelné cartridge č. 221, 321, 521, 821 
a 220, 320 520, 820 do tiskáren Canon. Jsou úplně 
nové a jsou odčipované, takže ukazují skutečné 
hodnoty naplnění. Původní cena byla 850,- Kč. 
Prodám za 450,- Kč. Mobil: 724 179 783

lProdám 2 stejné šatní skříně na ramínka, ve kterých 
jsou ještě dvě přihrádky. Barva tmavší ořech. 
Rozměry 165x100x60, ve velmi dobrém stavu. Cena 
za obě skříně 2.000,- Kč. Možné i jednotlivě každá 
za 1.000,- Kč. Mobil: 724 179 783

Inzerce

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 

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

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

Případná změna termínů bude hlášena. 

Kulturní a informační centrum 
provozní doba o vánočních svátcích:

22., 23.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

24., 25., 26.12. zavřeno

27., 28.12. (Čt, Pá): 8:30 - 17:00

29., 30.12. (So, Ne): 13:00 - 17:00

31.12. (Po): 11:00 - 15:00

0

  2. 3.
Doloplazy - Hasičský ples
Hlubočky - Karneval ZŠ Mariánské Údolí
Přáslavice - Masopust

  9. 3
Velká Bystřice - Pavel Šporcl – recitál 
Mrsklesy - 49. Šibřinky

10. 3. 
Mrsklesy - 49. Dětský karneval

16. 3.
Velká Bystřice - Šibřinky
Svésedlice - Hasičský slivkošt

17. 3. 
Bukovany - Jedlička
Přáslavice - Jedlička

19. 3.
Velká Bystřice - Vynášení smrtky

21. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční vítání jara

22.-23. 3.
Přáslavice - Modelářská výstava

23. 3.
Velká Bystřice - Regi banjo

- Vernisáž výstavy
Mrsklesy - Velikonoční dílny
Tršice - Vítání jara

24. 3.
Velká Bystřice - Květná neděle – pletení tatarů

29. 3.
Daskabát - Setkání se seniory

  1. 4. 
Velká Bystřice - Mrskut – velikonoční obchůzka

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička, březen 2013

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
Hrompac a Tancibůrek 

Odpovídalo 41 dětí a z 24 správných odpovědí 
byla vylosovaná Markéta Konečná

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

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

Sport

15 let činnosti Domu 
pokojného stáří sv. Anny

Dům pokojného stáří sv. Anny ve 
Velké Bystřici byl připravován od roku 
1997 ve spolupráci Charity Olomouc 
a města Velká Bystřice.

Podoba domova se postupně od 
domu s pečovatelskou službou za plné-
ho provozu vyvíjí. V roce 1991 byla 
zkolaudována budova na Zámeckém 
náměstí.

V témže roce vznikla ve Velké 
Bystřici skupina dobrovolníků podpo-
rovaná olomouckou charitou. O rok 
později zde vznikla dobrovolná charita 
a v nově zřízeném domě začala fungo-
vat první pečovatelská služba, kterou 
zabezpečovaly dvě pečovatelky charity.

Po naplnění kapacity prvního domu 
se začaly objevovat požadavky z řad 
občanů na další bytové jednotky a proto 
už v roce 1992 zahájil tehdejší obecní 
úřad výstavbu nového domu pro tyto 
účely, dokončen byl v roce 1995. 

Od roku 1996 je připravován ve 
spolupráci s Charitou Olomouc dům 
pokojného stáří. 

Hlavní myšlenkou tohoto zařízení 
bylo zajištění potřebných služeb v zaří-


