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Vážení spoluobčané,
každým rokem jsem se rozepisoval 

o končící zimě a o stavu našich 
místních komunikací už v březnu. 
Letos nás zima snad už opustí 
alespoň v dubnu, ale v to v době, kdy 
úvodník píši, jenom doufám. Počasí 
si s námi letos opravdu zahrává, a to 
se podepisuje i na astronomické výši 
částek za zimní údržbu. A právě 
v roce, kdy máme naplánovány 
rekordně vysoké investice, které 
navíc musíme stihnout ve velmi 
tvrdých termínech, abychom splnili 
podmínky správců dotačních titulů…

Například akce Dostavba kana-
lizace města Velká Bystřice a 
Intenzifikace ČOV, II. etapa musí 
být dokončena do konce září 2006. 
Tato akce se bude ještě týkat ulic 
Bratrská, Příční, Žižkova, Loučná - 
školní jídelna, Křížkovského, Hřbi-
tovní, Hliník, Na Letné a Svésedlic-
ká. Právě při provádění této akce 
dochází k největším zásahům do 
místních komunikací a chodníků. 
Stav komunikací v ulicích, kde se  
výstavba kanalizace prováděla už na 
podzim je teď, na jaře, katastrofální. 
Budeme se s dodavatelem stavebních 
prací snažit alespoň o částečnou 
nápravu alespoň do únosného stavu a 
již nyní se omlouváme a prosíme Vás 
o trpělivost. Naším cílem je co 
nejrychleji dokončit kanalizaci, pro-
tože teprve potom budeme schopni 
připravovat projekty  rekonstrukce 
místních komunikací. Již v letošním 
roce bude provedena rekonstrukce 
komunikace v ulici Husova a budeme 
dále pokračovat v rekonstrukci chod-
níků na hlavním průtahu městečkem. 
Bohužel na místní komunikace nepa-
matuje žádný dotační titul a všechny 
investice do této oblasti, které před-
stavují opravdu závratné částky, musí 
řešit město z vlastního rozpočtu.

V měsíci březnu byly zprovozněny 
nové webové stránky města Velká 
Bystřice. Již se ke mně dostalo 
mnoho připomínek kladných, ale i 
záporných. Musím přiznat, že jsme 

"pověšení" stránek trochu uspěchali, 
a tak některé odkazy jsou nebo byly 
prázdné. Budeme se snažit nedostat-
ky rychle odstraňovat. I přesto si 
myslím, že si uživatelé na naše nové 
stránky zvyknou a budou je rádi na-
vštěvovat. Určitě budou na stránkách 
k dispozici Bystřické noviny i diskus-
ní fórum. Současně bych chtěl Vás, 
kteří máte ke stránkám připomínky, 
požádat o jejich popis a zaslání na 
můj e-mail: pazdera@muvb.cz. 

V minulém roce jsme uspořádali 
ve spolupráci s místní organizací 
rybářského svazu a pány Václavem 
Břehou a Martinem Šípkem první 
ročník akce Čistá Bystřička. Po 
úspěšném prvním ročníku jsme se 
znovu na podnět loňských iniciátorů 

rozhodli tuto akci podpořit a zopako-
vat. Předběžný termín konání je 
sobota, 20. května 2006. Zároveň 
bychom chtěli do akce zapojit  
Povodí Moravy, obce mikroregionu, 
základní školu a případné sponzory. 
Více informací připraví autoři nápadu 
do příštího vydání Bystřických novin.

Na závěr ještě fotografie ze sla-
vnostního poklepání základního ka-
mene stavby nové tělocvičny, kterého 
se osobně zúčastnil předseda rozpoč-
tového výboru poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček. 

Věřím, že pokud  roztaje sníh, tak 
se s mnohými z Vás potkám 30. 
dubna na cykloturistické akci Bílý 
kámen. Budu se těšit.

Marek Pazdera

na veřejné jednání zastupitelstva města Velká Bystřice, 
které se koná 24. dubna 2006 v 18.00 hodin ve společenské místnosti 

Domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici. 
PROGRAM: - Schválení smlouvy o úvěru 

- Převod pozemků z Pozemkového fondu
- Různé

Širokou veřejnost zve
Ing. Marek PAZDERA, starosta města

POZVÁNKA



VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 4/2006Strana  2

l Sběr velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v březnu využilo o 
něco méně občanů než loni. Firma 
Remit opět přistavila sběrný vůz, 
který sešrotoval i sedací soupravu. 
Podzimní sběr velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu je plánován na 
16. září 2006. O řádný průběh sběru 
odpadu se starali rovněž příslušníci 
Policie Hlubočky a přítomen byl i 
ředitel firmy Remit s r.o. Šternberk 
MVDr. Jiří Neužil.  
l 27. března byla svolána první 
schůzka pracovní skupiny k udílení 
Ceny města Velká Bystřice. Tato se 
řídí Statutem udílení Ceny města 
Velká Bystřice, který schválilo zastu-
pitelstvo města. Pracovní skupina 
posoudila předložené návrhy na 
udělení ceny a předloží Zastu-
pitelstvu města tři nejvhodnější 
kandidáty, které doporučí k udělení 
ceny . Do pracovní skupiny pro výběr 

nominovaných kandidátů byli přizvá-
ni předchozí držitelé Ceny města 
Velká Bystřice za rok 2005. Pro 
letošní rok bylo nominováno 11 
kandidátů na Cenu města Velká 
Bystřice 2006. 
l Nastupující jaro nemilosrdně 
odkrývá to, co sníh po celou zimu 
zakryl a tudíž nebyly vidět odhozené 
odpadky, nedopalky cigaret, psí 
exkrementy, papíry, zapomenuté 
boty, oděv apod. Město zakoupilo 
vysavač na odklízení odpadu na 
komunikacích, chodnících, ale je 
především na občanech, abychom si 
neznečišťovali prostředí kolem sebe. 
Zejména psích exkrementů značně 
přibylo a bohužel i bezohlednosti 
občanů, kteří si doma vyluxují zahra-
du a dvůr, ale psa vyvenčí na 
veřejném prostranství bez toho, aby 
odklidili po psovi hromádku. Letošní 
zima značně vyčerpala i zvěř. 

Bohužel myslivecké sdružení na 
upozornění občanů a úřadu muselo 
likvidovat i usmrcenou zvěř v lokali-
tě Vrtov, kam majitelé psů volně 
pouštějí své miláčky, aby se proběhli. 
Srna potom buď vyčerpáním uhyne, 
nebo co je horší, ji pes potrhá. Z to-
hoto důvodu bude Policie Hlubočky 
důsledně kontrolovat volný pohyb 
psů a v případě zjištění majitele bude 
tento pokutován i z hlediska znečiš-
ťování veřejného prostranství. 
l Vedení města je velmi spokojeno 
s využitím společenské místnosti 
v přízemí radnice, kterou bystřické 
spolky hojně využívají. Zájemci o 
tuto místnost se musí dopředu 
nahlásit na sekretariátě městského 
úřadu ve Velké Bystřici. 
l Sběr železného šrotu provádí 
1.dubna 2006 místní hasiči. Železný 
odpadu prosím složte před svůj dům 
až v sobotu 1. 4.

Informace z bystřické radnice

Klíčovým dlouhodobým cílem vlády 
ČR je zvyšování zaměstnanosti a tím 
postupné snižování míry nezaměstna-
nosti. Tento ekonomický a sociální 
cíl je shodný se strategickým cílem 
Evropské strategie zaměstnanosti 
Evropské unie. Na základě uvedené-
ho dlouhodobého cíle byly formulo-
vány čtyři specifické cíle OP RLZ:
1) Rozvoj pružného trhu práce, který 
přispívá ke snížení a prevenci neza-
městnanosti a zvýšení zaměstna-
telnosti osob, jimž hrozí vyloučení 
z trhu práce.
2) Snížení počtu a podílu osob ohro-
žených sociálním vyloučením pro-
střednictvím integrovaného přístupu 
a odstraňování bariér znesnadňují-
cích účast na trhu práce včetně 
diskriminace podle pohlaví
3) Rozvoj celoživotního učení pro-
střednictvím zvyšování kvali ty 
nabídky vzdělávání z hlediska potřeb 
znalostní společnosti a prostřednic-
tvím rozšiřování účasti všech sub-
jektů v procesu vzdělávání..
4) Rozvoj kvalifikované pracovní 
síly, konkurenceschopnosti podniků, 
rozšiřování nabídky pracovních 
příležitostí v rozvojových odvětvích 
a posílení enviromentálního přístupu.

Finanční náklady projektů OP 
RLZ jsou plně hrazeny z prostředků 
Evropského sociálního fondu a 
státního rozpočtu České republiky. 
Podrobné informace o programu 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) jako jedna z možností finanční podpory 
z Evropského sociálního fondu - šance pro nezaměstnané, skupiny obyvatelstva 

ohrožené sociálním vyloučením, šance pro obce.

Projekt OP RLZ Opatření 1.1
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

naleznete na internetových stránkách 
www.esfcr.cz.
Obcím může tento program poskyt-
nout značné finanční prostředky na 
rozvoj lidských zdrojů v obcích,  
především vzdělávání obyvatel a 
snížení nezaměstnanosti v regionu. 
Tyto prostředky se ovšem nezískají 
automaticky, ale je potřeba napsat 
projekt tak, aby byl vybrán, a pak 
projekt také zdárně zrealizovat. 
Nutno říci, že město Velká Bystřice,  
zastoupené starostou Ing. Markem 
Pazderou, se do tohoto programu 
úspěšně zapojilo. Ptáte se jak?
Sdružení obcí mikroregionu Bystřič-
ka (Bukovany, Bystrovany, Daskabát, 
Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, 
Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice a 
Velký Újezd) vzniklo se záměrem 
řešit společnými silami problémové 
oblasti rozvoje mikroregionu Bystřič-
ka, hledat potřebné finanční zdroje ke 
zvelebení regionu a zlepšení život-
ních podmínek obyvatel obcí. 

V létě roku 2005 navázal předseda 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřič-
ka Ing. Marek Pazdera spolupráci se 
Sdružením CEPAC-Morava, společ-
ností, která má zkušenosti s realizací 
projektů OP RLZ. Společným úsilím 
vznikl projekt s názvem "Podpora 
nových forem zaměstnávání a vytvá-
ření nových pracovních míst v mikro-
regionu Bystř ička". Pří jemcem 
dotace je Sdružení obcí mikroregionu 

Bystřička, realizace projektu byla 
zahájena 1.1. 2006. Hlavní aktivitou 
je vytvoření 16 nových pracovních 
míst v 10 obcích regionu. Nově vzni-
klá pracovní místa jsou obsazena 
nezaměstnanými občany regionu, 
kdy jednotlivé pracovníky si vybrali 
s ta ros tové obcí . Zaměstnávání 
nových pracovníků bude zahájeno od 
1.5. 2006, mzdové náklady na nové 
pracovníky budou hrazeny ze 75% 
z finančních zdrojů projektu a 
zbývaj íc ích 25% budou hradi t 
jednotlivé obce. 

Spolupráce Sdružení obcí mikrore-
gionu Bystř ička se Sdružením 
CEPAC - Morava je navázáno i 
v oblasti vzdělávání obyvatel re-
gionu. Dne 17.3.2006 se uskutečnila 
ve Velké Bystřici informační schůzka 
pro maminky na mateřské dovolené 
za účelem náboru uchazeček pro 
rekvalifikační kurz Základy výpočet-
ní techniky. Na základě příkladné 
agitace starostů všech obcí se 
přihlásilo 56 zájemkyň o kurz, což 
svědčí o smysluplnosti této činnosti. 
Od začá tku dubna 2006 bude 
zahájena výuka v odpoledních 
hodinách v Masarykově základní 
škole ve Velké Bystřici. Maminky 
budou mít zajištěno hlídání dětí, 
dojíždějícím z okolních obcí bude 
proplaceno i cestovné. A to vše bude 
hrazeno z prostředků projektů Evrop-
ské unie Phare 2003 RLZ, které 
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realizuje Sdružení CEPAC- Morava.
Věřím, že navázaná spolupráce se 

bude dále prohlubovat. Vždy se něco 
najde, co se dá vylepšit. Již teď je 
potřeba přemýšlet, jak udržet nově 
vzniklá pracovní místa vytvořená v 
projektu OP RLZ po skončení reali-
zace tohoto projektu. Zabezpečení 
vzdělávání obyvatelstva může vést 
preventivně ke snížení nezaměstna-
nosti v regionu. Samostatnou otázkou 
řešení může být i problematika 
zdravotně postižených osob či osob 
důchodového věku, dále rozšíření 
sociálních služeb.

A co říci na závěr. Sdružení obcí 
mikroregionu Bystřička hledá moder-
ní zdroje finančních prostředků pro 
rozvoj regionu a zapojilo se úspěšně 
do realizace projektů Evropské unie. 
Tím se zařadilo mezi nejaktivnější 
regiony v Olomouckém kraji.
Autor: 
Mgr. Vlastimila Drdlová, projektový 
manažer Sdružení CEPAC-Morava

Vlajka pro Tibet

Vážení občané Velké Bystřice, 10. 
března opět zavlála tibetská vlajka 
z naší radnice.

Velvyslanectví Čínské lidové 
republiky v České republice dne 21. 
února 2006 zaslalo dopis předsta-
vitelům měst, městských částí a obcí 
v České republice k vyvěšování 
tibetských vlajek. Tento dopis kromě 
věcně správných informací obsahuje 
i řadu polopravd a nepravd. Koordi-
nátoři akce Vlajka pro Tibet reago-
vali článkem, ze kterého jsem 
s jejich laskavým svolením použil 
následující informace a připomenul 
tak důvody vyvěšování tibetské 
vlajky. 

Do roku 1950 - do násilné okupace 
Tibetu vojáky čínské lidové armády - 

byl Tibet samostatným a vládami 
ostatních zemí uznávaným státem. 
Čínští císaři poprvé uznali, že Tibet 
je samostatnou zemí nezávislou na 
Číně již roku 821 v mírové smlouvě, 
kterou podepsali s vládci Tibetu a 
v níž se mimo jiné uvádí: "Tibet i 
Čína se spokojí s hranicemi, které jim 
nyní náleží. Vše na východě je zemí 
velké Číny a vše na západě beze 
všech pochybností zemí velkého  
Tibetu. Od nynějška žádná strana 
nerozpoutá válku, ani se nezmocní 
cizího území …"

Bohužel ale ze strany čínských 
úřadů nebyla autonomie v plném 
významu tohoto slova nikdy dodrže-
na. Při "mírovém osvobození Tibetu" 
zemřelo přes milion Tibeťanů. Lidská 
práva a svobody tibetského lidu jsou 
od roku 1951 stále porušovány. 
Více informací na www.lungta.cz. 

Václav Břeha

Mojmír Zedník
Velkobystřický rodák Mojmír 

Zedník, hudební skladatel a pedagog, 
se dožívá dne 19.4.2006 krásného 
životního jubilea - 85 narozenin. 
Město Velká Bystřice může být prá-
vem hrdé na jeho celoživotní práci, 
kterou přispěl a stále přispívá ke kul-
turnímu a hudebnímu rozvoji mladých 
i dospělých muzikantů a zpěváků. 
Obohatil repertoár mnoha českých 
hudebních souborů o velkou řadu 
hudebních děl, z nichž mnohá cestují 
s těmito soubory pravidelně za hranice 
naší země. 

Narodil se 19.4.1921 ve Velké 
Bystřici (Kollárova ul. č. 170) jako 
první syn účetního Františka Zedníka 
(1893-1957) a Hedviky Dvořáčkové 
(1895-1982). V roce 1925 se rodina 
přestěhovala do Hodolan. Tam prošel 
obecnou a měšťanskou školou a 
v pobočce hudební školy Žerotín se 
začal učit na housle a klavír. V roce 
1937 byl přijat na učitelský ústav 
v Olomouci, kde v roce 1941 maturo-
val. Pro nedostatek učitelských míst se 
stal hudebníkem z povolání, ale na pod-
zim 1942 nastoupil na učitelské místo 
na dvoutřídce v Liboši, s povinností 
učit hudební výchovu na měšťance ve 
Štěpánově.

V dubnu 1943 byl totálně nasazen 
do Německa, kde tvrdě pracoval 
v cihelně a později na zákopech na 
řece Odře a Nise. Domů se vrátil 
v únoru 1945. Po osvobození založil 
českou školu v Hlubočkách (u zastáv-
ky). Po návratu z vojny učil v Dola-
nech, odkud byl přeložen do Třince. 
Po zřízení Pedagogické fakulty 

Palackého university v Olomouci (PF 
UP) v roce 1946 (letos 60 let výročí) 
začal od 1.října 1946 studovat obor 
hudební a výtvarné výchovy. Je tedy 
jedním z prvních absolventů v historii 
této fakulty. V září 1949 byl na umís-
těnku poslán na chlapeckou osmiletku 
do Krnova. Studia dokončil druhou 
státnicí v roce 1950. Od roku 1951 
učil jako středoškolský profesor na 
Pedagogické škole v Krnově, kde pak i 
s rodinou bydlel. Od roku 1961 půso-
bil jako odborný asistent na katedře 
hudební výchovy PF UP a v roce 1963 
se s rodinou přestěhoval do Olomouce, 
kde žije doposud. Na katedře hudební 
výchovy po 20 letech svou pedagogic-
kou činnost ukončil. 

Hudební činnost Mojmíra Zedníka 
začala účinkováním v různých amatér-
ských orchestrech. Po válce také spo-
lupracoval se Zdeňkem Petrem a 
Zdeňkem Krotilem na tiskových úpra-
vách pro nakladatelství R. A. Dvor-
ského. V lednu 1949 zorganizoval 
v Olomouci Symfonický jazzový kon-
cert, v rámci kterého v Olomouci pre-
m i é r o v ě  z a z n ě l a  s k l a d b a  G .  
Gershwina - Rhapsody in blue. Záhy 
navázal úzkou spolupráci s ostrav-
ským, brněnským a košickým rozhla-
sem. Aranžoval pro ostravský rozhla-
sový orchestr, psal pro Ostravanku, 
Vítkovák, Oblastní hudbu SNB a ve 
spolupráci s Karlem Doležalem pro 
vojenské orchestry. Mnohé jeho sklad-
by měly premiéru v rozhlasové soutěži 
"Sedm mikrofonů". K nejzajímavěj-
ším jeho skladbám patří imprese pro 
soprán, kytaru a dechový orchestr 
s názvem "Sen", Májové dueto pro 

koloraturní soprán a flétnu s decho-
vým orchestrem, Havířská předehra, 
Suita Honzíkovy pohádky, Slavnostní 
hudba a serenáda pro pozoun. V oblas-
ti sborové tvorby jsou nejznámější 
"Písničko, pojď si s námi hrát", "Koči-
čí písnička", "Tancovaly myši"a jiné. 
Na přehlídkách nové tvorby Svazu čes-
kých skladatelů a koncertních umělců 
sklízel úspěchy skladbami "Na zábra-
ní", "Jarní vzpomínání", "Tance pro 
dvě trubky" a "Za tó našó stodolenkó". 
Pro dětské dechové orchestry napsal 
25 skladeb, nejpopulárnější je sklad-
ba "Mládí dneška". Je autorem dvou 
dílů základní literatury o olomouc-
kém swingu pod názvem "Vzpomínky 
protkané swingem" (1987 a 1988), 
které detailně popisují jednotlivé 
orchestry, jejich obsazení a působení 
od předválečných let. V roce 1987 zor-
ganizoval v Olomouci sjezd swingařů, 
na kterém vystoupili mnozí známí 
swingoví interpreti.

Řadu let pracoval jako předseda 
poradního sboru pro hudební soubory 
a byl předsedou pobočky Svazu 
hudebníků. Jako skladatel a dirigent 
byl pravidelně zván na festivaly a pře-
hlídky dětských dechových orchestrů. 
Pracoval jako člen soutěžních porot a 
jako lektor na odborných seminářích 
pro dirigenty a vedoucí dechových 
hudeb. Významná byla jeho spoluprá-
ce s vojenskými dechovými hudbami. 
Skladba "Sváteční předehra" pomohla 
změnit tehdejší repertoár vojenských 
orchestrů a stala se vedle jeho předná-
šek základním pilířem pro další rozvoj 
a nový pohled na jejich hudební 
tvorbu. 
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Rovněž spolupracoval s televizními 
studii v Ostravě a v Košicích. 
Několikrát vystupoval v televizním 
pořadu "Písničky s ozvěnou", kde 
mimo jiné uvedl bystřický soubor 
Haná nebo zde vystupoval společně 
s hercem Ladislavem Lakomým, který 
popularizoval hanáčtinu. Dlouhá je 
spolupráce s TV Košice, kde Mojmír 
Zedník 20 let spolupracoval na hudeb-
ním pořadu "Zlatá brána", do kterého 
každý rok psal nové písně. Vydařená 
byla píseň "Zabudliví" (text L.Feldek, 
slovenský spisovatel), která vévodila 
několika pořadům. Tento pořad byl 
tenkrát pravidelně dále předáván 
Intervizí do mezinárodní TV sítě..

Během své rozhlasové spolupráce 
aranžoval také skladby pro ostravskou 
kapelu Flamingo (František Trnka - 
Plameňáci), jejíž členové byli jádrem 
ostravského rozhlasového orchestru. 
Tato kapela za svoji éru objevila řadu 
dnes známých zpěváků, jako jsou M. 
Rottrová, E. Špinarová, P. Novák nebo 
H. Zagorová. Při své spolupráci s 
brněnským rozhlasem (1957-1964) 
pak natočil téměř 30 skladeb s Velkým 
smyčcovým orchestrem. Za zmínku 
jistě stojí skladba "Brno volá", jejíž 
úryvek se stal po dobu dalších 20 let 
znělkou pro všechny TV pořady spor-
tovní redakce TV Brno. 

Za své dlouholeté pedagogické a 
skladatelské působení získal řadu uzná-
ní a ocenění. Sám si však velmi váží 
osobního věnování s vyjádřením úcty 
ve sborníku písní Karla Vacka, které 
mu sám autor sborníku s upřímností 
zanechal při své osobní návštěvě 
Mojmíra Zedníka v Olomouci v květ-
nu 1971.

Pedagog a hudební skladatel 
Mojmír Zedník je v současné době čle-
nem Asociace hudebních umělců a 
vědců a členem Společnosti pro 
dechovou hudbu. Jeho oční onemoc-
nění sítnice mu však již 11 let nedovo-
luje pokračovat v nových kompozi-
cích. Přesto však aktivně spolupracuje 
s olomouckým dětským pěveckým sou-
borem Campanella a jeho sbormistrem 
Jiřím Klimešem, pro který s velikým 
úsilím stále aranžuje nové skladby a 
pravidelně se účastní všech důležitých 
olomouckých hudebních událostí. 
S tímto souborem spolupracuje od 
samého počátku, kdy soubor vznikl, 
ještě pod názvem Olomoucký dětský 
sbor. Kromě toho se dnes věnuje 
poslechu hudby a také uspořádání 
značně velkého vlastního notového 
archívu.

Ve Velké Bystřici řada jeho přátel a 
pamětníků ráda vzpomíná na jeho 
hudební spolupráci s bystřickým 
ochotnickým divadlem, zejména 
v inscenaci Těžká Barbora, Lišák 

Pedro a v Tylově Fidlovačce. Mojmír 
Zedník na tuto spolupráci, jak sám 
říká "s obětavými, snaživými a výbor-
nými ochotníky" dodnes velmi rád 
vzpomíná. 

Vztah pedagoga a hudebního slada-
tele Mojmíra Zedníka ke svému rodišti 
je stále velmi vřelý. Od mládí i 

v údobí bydlení rodiny v Hodolanech 
trávila rodina každé prázdniny v By-
střici, kde prožili krásné časy spojené 
s dětstvím a vzpomínkami. I po tolika 
letech po odstěhování z Bystřice 
v něm však zůstává bystřický patrio-
tismus a velmi rád se sem stále vrací.

M.H.

Dne 27. února se poprvé sešla 
Školská rada při Masarykově základ-
ní škole a mateřské škole ve Velké 
Bystřici. Rada je dvanáctičlenná a 
jejím základním posláním je dle 
zákona 561/2004 Sb. umožnit zástup-
cům rodičů, pedagogickým pracovní-
kům školy a zástupcům obce jako 
zřizovatele podílet se na správě školy. 

Rada se ve svých pravomocích 
vyjadřuje k návrhům školních 
vzdělávacích programů, schvaluje 
výroční zprávu školy, školní řád, 

Začátkem března tohoto roku vešla 
ve známost informace, že Základní 
umělecká škola "Žerotín" Olomouc  
pobočka Velká Bystřice, bude s největ-
ší pravděpodobností během jarních 
prázdnin přemístěna ze své staré budo-
vy do prostor Masarykovy základní 
školy. To se také uskutečnilo. Stalo se 
tak ze dvou důvodů. Prvním bylo 
zastaralé a poruchové vytápění (aku-
mulační kamna). Druhý důvod byl ale 
mnohem závažnější. Ve zdech budovy 
se začaly objevovat povážlivé trhliny, 
hlavně po tom nešťastném sumatrán-
ském zemětřesení, které zřejmě dole-
tělo i do Evropy. Nastala tedy palčivá 
otázka, co s tím. A zde rozhodujícím 

V loňském roce jsem se rozhodl 
podívat do prostoru Vrtova. Byl jsem  
nemile překvapen, v jakém stavu se 
tato lokalita nacházela. Na programu  
jednání městského zastupitelstva dne  
2.3.2006 se mimo jiné jednalo i o pro-
deji pozemků v této lokalitě. Tento pro-
dej plně schvaluji. Došlo také k větší 
diskusi o tomto problému jak ze strany 
zastupitelů, tak dvou občanů. Je to 
však první krok k tomu, aby tato oblast 
byla dána do přijatelného stavu. 

Chci se v této  souvislosti zmínit o 
prostoru Skalka, tam se po úpravě a 
vyčištění podařilo vybudovat sportov-
ní prostředí na provozování cyklotria-
lu. Rovněž takto se postupovalo v sou-
sední obci Hlubočky, kde byl z nevyu-
žitých pastvin vybudován skiareál, 
který slouží široké veřejnosti i z okolí. 

Na závěr se musím znovu zmínit o 

Školská rada Masarykovy základní školy 
a mateřské školy pravidla pro hodnocení výsledků 

žáků, projednává rozpočet, inspekční 
zprávy a má na starosti ještě celou 
řadu dalších věcí. Je tu především 
proto, aby spolupracovala se školou a 
pomáhala jejímu dalšímu rozvoji. 
Jako první se členové rady seznámili 
se svými úkoly, schválili svůj jednací 
řád a ze svého středu zvolili svého 
předsedu, kterým se stal Mgr. Zdeněk 
Lakomý. O činnosti rady bude 
veřejnost na stránkách Velkobystřic-
kých novin i nadále informována.

Zdeněk Lakomý

NOVÁ "HUDEBKA"
způsobem zasáhl pan starosta Ing. 
Marek Pazdera. Dohodl se na zmíně-
ném přemístění hudební školy s paní 
ředitelkou Mgr. Jarmilou Štěpánovou. 
Pan starosta opět dokázal, že je skuteč-
ným praktikem, který si nepotrpí na 
nějaké dlouhé řeči a že operativnost 
jeho jednání je obdivuhodná. A paní 
ředitelka nás v prostorách základní 
školy přijala neobyčejně vlídně a přá-
telsky. Chci zde proto alespoň tímto 
krátkým článkem vyjádřit hluboké a 
upřímné díky oběma těmto vedoucím 
pracovníkům. Školáci to teď mají 
velmi jednoduché: "základka" i "hu-
debka" jsou pod jednou střechou. 

Josef Ochman

Životní prostředí ve městě
železnici. Tato trať byla dána do pro-
vozu již v roce 1872. Železniční stani-
ce byla však na samém konci obce a 
tak v době okupace byla vybudována 
zastávka, která velmi ulehčila obča-
nům používání železniční osobní do-
pravy. Je zarážející, jak stále dochází 
k poškozování prostor v okolí zastáv-
ky jako venkovní lavice a vykrádání 
služebních prostor. Tento stav je stejný 
i v prostoru zastávky Hlubočky. Stejný 
problém je i v oblasti navážení odpadu 
k drážnímu tělesu ve směru od želez-
ničního mostu na stranu řeky.

Navrhuji proto po vzoru novin obce 
Hlubočky zavést rubriku "Černá kroni-
ka", aby se občané mohli seznámit s 
narušováním veřejného pořádku. Je 
nutné všemi prostředky se snažit o 
zlepšení tohoto stavu. 

Miloš Jemelka
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Pohárek SČDO - 8. 4. 2006
Velká Bystřice

Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti nejlepší 
amatérští herci z celé republiky, aby změřili svoje síly 
v monolozích, dialozích a v individuálním výstupu 
s loutkou. Všichni museli projít tvrdým sítem oblastních 
přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou pravidla. 
Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kategorii 
vybrat pouze jediného vítěze a toho poslat do Velké 
Bystřice na celostátní finále. A je na co se těšit. Mnohé 
letošní účastníky již pravidelní návštěvníci Pohárku 
dobře znají z minulých ročníků a jejich jména jsou 
zárukou vysokých hereckých výkonů.

Letos začínáme ve 12.30. Pro ty, kteří budou chtít vidět 
jen ty nejlepší, je určeno večerní defilé s vystoupením 
hostů přehlídky. Tentokrát do Velké Bystřice zavítá DS 
Čtyřlístek "ING Kolektiv" se skvělou vlastní komedií 
Impérium vrací uhlo. Tato komedie dokázala vyvolat 
bouře smíchu v divadelních sálech po celé republice a 
přesto, že se jedná o parodii na Hvězdné války, k tomu 
aby divák odcházel zničený smíchem, není vůbec 
zapotřebí znát původní filmovou předlohu.

Program Pohárku SČDO 2005:
Zahájení + Monolog ženy 12.30 
Monology muži + IVL 14.30 
Dialogy 16.00 
Defilé, vyhlášení výsledků
a vystoupení hostů přehlídky 18.00

Za všechny pořadatele si Vás dovoluji co nejsrdečněji 
pozvat na tento svátek ochotnického divadla.

Tomáš Hradil

POZVÁNKA

ZO Zdravotně postižených ve Velké Bystřici pořádá prodejní 
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU ručních prací 

v přízemí radnice (vchod naproti pošty) ve dnech 6. a 7. dubna 2006 od 8.oo do 17.oo hodin. 

Tradiční domácí cukroví, perníky, velikonoční ozdoby.    Těšíme se na Vaši účast. 

Předání exponátů na výstavu se bude konat ve středu 5.4.2006 od 10 do 13 hodin v přízemí radnice. 

Hedvika ŘezáčováHedvika ŘezáčováHedvika ŘezáčováMarie Živná

Adéla a Jan Kačerovi

Imperium vrací uhlo
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NEPŘEHLÉDNĚTE!!

Restaurace Nadační 
ruší od 1. dubna 2006 

zavírací den a bude opět 
denně otevřena.

Provozní doba: 

Pondělí    10 - 22
Úterý       10 - 22
Středa      10 - 22
Čtvrtek    10 - 22
Pátek        10 - 23
Sobota      10 - 23
Neděle      10 - 22

Pokračujeme v AKCI 
v restauraci NADAČNÍ 

Od 1. dubna 2006 obdrží každý host při konzumaci nad 100,- Kč 
na výběr ZDARMA : kávu, pivo 0,3 l nebo minerální vodu 

Při týdenních akcích od 1.4. 2006 
NABÍZÍME VŽDY ZA 50,- Kč

1. 4. - 9. 4. 2006 Smažený vepřový řízek, bramborový salát
10. 4. - 16. 4. 2006 Tvarůžky v těstíčku, hranolky
17. 4. - 23. 4. 2006 Smažená vepřová játra, bramborový salát
24.4. - 30. 4. 2006 Přírodní kuřecí prsíčka, hranolky 

**************************************** 

Akce POKRAČUJE I V KVĚTNU!!!

Dobrou chuť!!

0

Kulturní støedisko a 
divadelní soubor Velká Bystøice

zvou na pøedstavení

" Nekoneèná moc touhy "
Protnutí poetického svìta èínské básníøky 
Li Èching Èao s drsným svìtem americké 

spisovatelky Ericy Jongové

Kompozici sestavila a úèinkuje: 
Hana Maciuchová 

Re�ie: Tomá� Vondrovic

Klavírní doprovod: Jarmila Malendová

Nedìle 23. dubna 2006 v 15 hodin 
salonek hotelu Zámek ve Velké Bystøici.

Srdeènì zvou poøadatelé.
Vstupné 40,- Kè

Zkrátíme si èekání 
na poslední díl? 

Odpovìzte správnì na 3 otázky 
a dostanete se do slosování, 
které probìhne v�dy na konci 

mìsíce. Tehdy zjistíte i správné 
odpovìdi. Pøipomeneme si knihy 

i filmy o Harry Potterovi. 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� O SLADKOU ODMÌNU

Soutì�ní otázky najdete v knihovnì. Nezapomeòte se podepsat! 
Ze správných odpovìdí vylosujeme výherce, který dostane sladkou 

odmìnu.

Kulturní středisko 
Velká Bystřice

zve všechny děti na 
muzikálově zpracovanou 

pohádku

" Když jde kůzle 
otevřít "

(O vlkovi a kůzlátkách)

Pondělí 24. dubna 2006 
v 10 hodin, 

sál KD Velká Bystřice. 

Hraje: Hravé divadlo Brno.

Vstupné je 20,- Kč. 
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Věříme, že naopak bude patřit k nejzajímavějším, proto-
že, jak se dále dozvíte, připravuje se několik zajímavých 
inovačních změn.

Třináctý Bílý kámen snad nebude nešťastný…

Téměř devadesát procent účastníků tvoří cyklisté a to 
z pochopitelných důvodů. Je to především lákající ideální 
cykloterén po libavské náhorní plošině, několikrát protína-
jící středoevropské rozvodí. Zde je i v době konání této 
akce minimální provoz automobilů, což je v současné pře-
technizované době balzám na cyklistickou duši i tělo. K 
dispozici tu je přes dvě stovky kilometrů povolených komu-
nikací, z nichž si účastníci mohou své trasy libovolně vybí-
rat - na tyto komunikace mohou najíždět z šesti výchozích 
míst na hranicích vojenského prostoru, kde získají od pořa-
datelů potřebné podklady. 
Jsou to především klasické Mrsklesy, kde je odbavováno 
60-70% všech účastníků, kteří zdolávají pětikilometrové 
stoupání na Strážnou a dál k Bílému kameni, na Strážisko a 
k odpočinkovému Boresu.

Loni jsme vyzkoušeli nový zajímavý vjezd ze železniční 
zastávky Smilov, kde se od prvního kilometru šlape pravi-
delným stoupáním údolím řeky Lichičky svěžím lesem 
téměř až do Velké Střelné. Cyklisté se mohou nechat vyvézt 
vlakem ještě dál, na slušnou nadmořskou výšku až do 
Domašova, odkud pak vstupují do centrálního vojenského 
prostoru z Města Libavá. Vlaky z Olomouce přes Smilov do 
Domašova budou letos podstatně posíleny o vagóny na pře-
pravu bicyklů i polykačů kilometrů a to i zpátečním smě-
rem odpoledne do Olomouce.

Od severovýchodu je možno do VVP nastoupit z Budi-
šova dvěma směry. Buďto přes Starou Vodu do Města 
Libavá, nebo přes Staré Oldřůvky do rozvalin Nových 
Oldřůvek, dolů na Odru a vzhůru kolem Barnova na 
Potštátsko.

Druhým nejčastějším východiskem k Bílému kameni je 
vstup pro účastníky z Hranicka a Přerovska na Zeleném 
kříži, který je nejvýš položen a to v nadmořské výšce 601 
metrů, odkud se dá rychle dosáhnout libavského centra. 

Tím dochází k žádoucímu rozptýlení mnoha tisíc účast-
níků do přijatelné míry - a celý prostor se pestrobarevnými 
dresy menších i větších cyklistických skupin jen hemží.

Pro turisty se letos chystá radikální změna, která podstat-
ně zvýší atraktivnost Bílého kamene pro tyto zeměplazy. 
Pokud návrh projde k definitivnímu schválení, budou moci 
turisté vstupovat do prostoru nejen jako dvanáct minulých 
let z Mrskles, ale i ze železniční zastávky Smilov, a i z pro-
tilehlé strany VVP - od Zeleného kříže. Otevírá se zde mož-
nost mnoha kombinací tras přes Velkou Střelnou, zámeček 
Bores, na Strážisko, odtud buďto na Bílý kámen, nebo 
k prameni Odry, nebo přes Varhošť a Hadovec do 
Daskabátu - téměř vše oběma směry. Znovu zdůrazňujeme, 
že tato alternativa ještě podléhá konečnému schválení, pro-
tože ale přednosta Vojenského újezdu pplk. Ing. Kubisa je jí 
nakloněn, věříme, že bude k radosti mnoha set nosičů telat 
uskutečněna.

Pro cyklisty a autokary se připravuje ještě jedno velké 
lákadlo přímo v Městě Libavá. Před časem zde Agentura 
pro ochranu přírody a krajiny ČR připravila zajímavou 
výstavu "Příroda Vojenského újezdu Libavá" a na naši 
prosbu ji pro účastníky Bílého kamene v prostorách 
Posádkového domu znovu nainstaluje - věřte, že je tam 
mnoho k vidění a ta dvacetiminutová zastávka vám bude 
opravdu stát za to! Zde se samozřejmě zastaví i autobusy 
s rodinami, dětmi a důchodci, protože něco takového na 
území VVP ještě soustředěno nebylo…

Jak již bylo naznačeno, nejen turisté a cyklisté budou mít 
možnost navštívit poslední dubnový den vojenský prostor.  
Pro důchodce a rodiny s menšími dětmi vypravíme přímo 
z Velké Bystřice jeden autokar (a další z Olomouce a další 
vypravují Mrsklesy, Hlubočky, a Hranice) a během okružní 
jízdy s krátkými procházkami ukážeme účastníkům vše 
podstatné: pověstmi opředený Bílý kámen, nepřívazskou 
prérii z vrcholu Strážiska, původně lovecký zámeček 
Bores, památník původních německých obyvatel ve Velké 
Střelné, velkostřeleckou pozorovatelnu, Město Libavá 
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s větrným mlýnem, hezkým náměstíč-
kem s památníkem PTP, pustnoucím 
kostelem a již zmíněnou jedinečnou 
výstavou, nevynecháme samozřejmě 
slavný, nákladně opravovaný kostel ve 
Staré Vodě s procházkou k zázračnému 
prameni a naši bohatou projížďku po 
vojenském prostoru ukončíme u pra-
mene evropského veletoku Odra.

Takže vážení spoluobčané, přijměte 
tuto pozvánku do krásné části oder-
ských vrchů, ležících doslova "za 
našimi humny". Jak mnozí víte, jarní 
putování k Bílému kameni ze všech 
okolních vesnic pod ním ležících je 
dlouholetá tradice, sahající až do 
počátku minulého století. Můžeme být 
hrdí na to, že právě bystřickým obča-
nům se ji podařilo vzkřísit, a to téměř 
po půl století jejího zašlapávání. A 
z Bílého kamene je úžasný výhled na 
ten náš krásný kraj - je možné, že jste 
tam někteří ještě nebyli? Mnozí tam 
však byli mnohokrát a každý rok se 
tam rádi chystají opět.
Tak pojďte - nebo pojeďte - s námi na 
Bílý kámen i letos - i vy!

J.Jerry Koš

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… pro děti
Paul Stewart - Zkáza létajícího města
                       (Kroniky Světakraje III)
     třetí pokračování fantasy příběhů chlapce
     Snítka - tentokrát už jako kapitána pirátů

… Češi a svět
Petra Braunová - Česká služka, aneb,
                              Byla jsem au-pair
     příběhy a zkušenosti české dívky, která se
     v zahraničí starala o cizí děti

… z lékařského prostředí
Martin Winckler - Tři lékaři
     osudy mužů, přátel, lékařů, jejich studium,
     práce i život      

Ladislav Novák * 2. 2. 2006

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

František Tauš 21. 2. 2006 
  Marie Jordová 21. 2. 2006 
  Mojmír Dostál 3. 3. 2006 

František Ferenčík  4. 3. 2006 
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…to mi určitě potvrdí všichni 
účastníci, kteří překonali nechuť vyra-
zit v doslova psím počasí do Bystřice. 
Lákadlo jedenácti skvělých kapel 
bylo však pro mnohé skalní neodola-
telné, umocněno bystřickou premié-
rou tří regionálních skupin, které před-
cházela velmi dobrá pověst - a tak se 
bystřický sál opět zaplnil už před 
pátou hodinou.

Právě před všemi letošními kapela-
mi Regi banja je třeba hluboce smek-
nout. Především proto, že naprosto 
samozřejmě přijali nutnost zahrát bez 
tisícových honorářů a spokojili se 
symbolickým příspěvkem na benzín, 
guláškem páně starosty, svačinkovým 
pečeným bůčkem z res taurace 
Nadační a čerstvým škvarkovým sád-
lem od Klimešů. Dalším pozitivem 
byl jejich výkon - vystoupení každé 
kapely se prostě chtělo poslouchat a 
vůbec tu nebyla křeč, jak se která 
umístí v divácké anketě, i když jsme 
na její výsledek byli tentokrát mimo-
řádně zvědavi.

Všechny tři přerovské skupiny - 
The Šůtrs, Šediváci i Špunt, které 
doplnil olomoucký Bý-Br, udávaly 
plně charakter přehlídky z oblasti 
trampské muziky a slyšeli jsme 
doslova příval krásných skladeb. A 
bylo v nich hodně swingu a chtělo se 
to poslouchat a křičet "Umíííí", což 
vše je dobré… Bluegrass skupin Soft 
& Easy a Heřmánků tentokrát zůstal 
poněkud ve stínu ostatních žánrů, 
postrádal zdravou dravost BG Stylu a 
na diváky obě skupiny působily poně-
kud koncertně, nicméně byly nespor-
ným oživením v žánru celé přehlídky. 
V ní zaujímala svérázné postavení 
skupina k popu tíhnoucí s francouz-
ským názvem Chat botte, která svou 
bystřickou premiérou rozhodně 
nezklamala.

Pomyslný boj o medaile od diváků 
tak svedly zbývající čtyři skupiny a to 
od té bramborové po tu nejcennější. I 
pro odborníky bylo překvapením, že 
až o tu bronzovou se rozhodovalo za 
52, resp. 51 hlasovacích bodů mezi 
velkými kamarády - olomouckými 
Přáteli a lipnickými Pupkáči. S rozdí-
lem jediného hlasu byli šťastnější ti 
od Bečvy, a myslíme si, že zaslouže-
ně, protože na rozdíl od klasických 
Přátel do repertoáru zařadili dvě zda-
řilé bystřické premiéry.

Doslova peckou bylo vystoupení 
šternberských mladíčků pod jménem 

16 strun a šmytec, oceněné 73 hlaso-
vacími body. Nejsem odborník, ale 
oni všichni čtyři i při svém mládí (jen 
jedinému je osmnáct let a skupina tak 
měla právo převzít i tradiční láhev 
hanácké vodky), byli nejmuzikálnější 
ze všech vystupujících, přímo z nich 
čišela ta budoucí nástrojová virtuozi-
ta, což platí především pro housle 
Vojty Noska. Paralela s Čechomorem 
je plně na místě, v mnohém je připo-
mínají, i když je nenapodobují. O 
nich určitě uslyšíme a i já se v jejich 
projevu smířil se hřmícími bubny, 
které místy zcela vymazaly kytaru i 
kontrabas.

Marně hledám v bystřických histo-
rických análech přehlídku, v níž by 
v divácké anketě tak přesvědčivě něja-
ká skupina vyhrála - jak se to letos 
podařilo stránské kapele Kelt Grass 
Band se 118 hlasovacími body. I to, 
aby nová kapela přijela a ihned pře-
svědčivě získala diváckou metu nej-
vyšší, to se podařilo před mnoha léty 
snad jen pražsko-českému Lístku. 
Jejich vystoupení bylo samozřejmě 
hudebně zdařilé, rozmanité, s výmě-
nou mnoha téměř exotických nástrojů 
(irské "dudy"!), kapela byla i pohy-
bem pastvou pro oči - o půvabné, na 
vše bubnující drobné Ivetce mezi toli-
ka urostlými Kelty nemluvě. Dagymu 
se tak po létech  plně zdařil comback 
na bystřická prkna, kde své skvělé 
banjo namnožil o sextet dalších nada-
ných muzikantů, kteří svým žánrem 

opravdu žijí.
Díky tipu Blanky Mazalové jsme 

vylovili z radioetéru dalšího rozené-
ho moderátora  - Tomáše Kedziora 
z Českého rozhlasu Olomouc, který 
kdysi Velkou Bystřici poznal jako 
kontrabasista Adamcova AMÚletu a 
byl mezi námi jako doma. Jeho lehký, 
přirozený projev a kouzlo vést s kým-
koliv poutavý a naprosto nepřiprave-
ný rozhovor prostřednictvím lehce 
provokujících otázek si rychle získal 
celý sál. Rád bych mu i z tohoto místa 
poděkoval za milé překvapení, které 
divákům, kapelám a samozřejmě i mě 
připravil.

Chvála především vystupujících 
skupin, ale i diváků, padala na duo 
zvukařského týmu Františka Petříka, 
které v regionu opravdu nemá konku-
renci. Vedle Fandových zvukových 
kouzel mě léta fascinuje jeho klidně a 
bystře pracující kolega, napojující 
jednotlivé nástroje. Bylo moc milé, 
že i oni přispěli radikálně sníženou 
fakturací k tomu, aby v podstatě 
nesponzorované Regi-banjo bylo pra-
videlně pořádáno.

A bylo dobře, že díky Přátelům byl 
uspořádán i tradiční závěrečný mini-
session, který se vzhledem k sestavě 
přítomných vedl v typickém poslu-
chovském duchu ryvolovek a tramp-
ské klasiky. Zbývající vínko, bůček 
ani to výtečné škvarkové sádlo s cibu-
lí jsme do té jedné hodiny z půlnoci 
ani nespotřebovali.

"Malé" Banjo bylo velké…
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Takže ošidnou otázku, kdo bude na 
podzim za region vystupovat na "vel-
kém" Bystřickém banju, diváci i pořa-
datelé tuto sobotu ještě před půlnocí 
úspěšně vyřešili: budou pozváni v 
divácké anketě vítězný Kelt Grass 
Band, stříbrní 16 strun a šmytec, bron-
zoví Pupkáči a pořadatelé zcela záko-
nitě dali svůj hlas Přátelům nejen pro-
to, že byli těsně nejúspěšnější skupi-
nou po té první trojici v divácké anke-
tě. Vzhledem k tomu, že na tuto akci 
jsou k nám na cestě Nezmaři s Miki 
Ryvolou, doplnění o další čtyři atrak-
tivní kapely z celého Česka, bohužel 
nelze zařadit vyšší počet regionálních 

skupin, i když si to celá řada zasluhu-
je. Ale právě proto si pro střední 
Moravu v Bystřici připravujeme toto 
Regi-banjo. A plně platí zhodnocení 
toho letošního ředitelkou KS Jarkou 
Možíšovou: "Toto vůbec nebylo 
Regi-banjo, ale Bystřické banjo 
v pravém slova smyslu. Je paráda, že 
z okruhu třiceti kilometrů se dokáže 
sjet do Bystřice tolik fantastických 
kapel, které jsou schopny nahradit 
celé slavné velké Bystřické banjo už 
půl roku před ním…" Rád bych při 
této příležitosti smekl právě před 
všemi pracovnicemi velkobystřické-
ho Kulturního střediska a další hrst-

kou nadšených pořadatelů, s nimiž 
připravujeme tak úspěšné přehlídky 
dokonce dvakrát do roka. Na této regi-
onální byli vlastně jedinými sponzory 
město, které hradilo stravu účastníků 
a kamarád Cyrda Krč s devíti překrás-
nými kyticemi pro devět účinkujících 
dívek a žen - díky moc!

V Bystřici snad nyní absolvujeme 
pár hezkých potlachů, jaro nebude 
- léto se přehoupne a bude tu 
11.11.2006 - termín druhého bystřic-
kého svátku, známého pod zkratkou 
BB - a už dnes se na něj můžeme spo-
lečně těšit.

J. Jerry Koš

Založení sportovní komise
8. února 2006 se sešli zástupci spor-

tovních organizací se starostou města 
na jednání o založení Sportovní komi-
se. Jednání se zúčastnili - starosta 
města M. Pazdera, zástupce Orla J. 
Slavotínek, zástupce SMVB Z. Voráč, 
za SK L. Schneider a za ZŠ Masa-
rykovu I. Číhalíková.

Sportovní komisi by měli tvořit 
zástupci spolků s vlastní správní sub-
jektivitou, které se zabývají sportovní 
činností. V současné době jsou ve 
Velké Bystřici čtyři:
Sportovní klub, Sportovní mládí, 
Sokol, Orel. 
Cílem Sportovní komise je:
- být dobrým poradním orgánem 
MěÚ, zastupitelstvu, místní základní 
škole a mateřské školce
- vyjadřovat se k instalaci zařízení pro 
sportovní vyžití spoluobčanů (např. 
k vhodnosti umístění na plochách 
města apod.)
- koordinovat a mapovat sportovní 
dění ve Velké Bystřici
- vzájemně se informovat o sportov-
ních akcích jednotlivých spolků a pří-
padně si vypomáhat
- umět stanovit důležitost a prioritu 
akcí nebo se k nim vyjadřovat
- navrhovat rozdělení prostředků na 
sportovní činnost přidělených městem 
v rámci rozpočtu

Pro rok 2006zastupitelstvo uvolnilo 
ze svého rozpočtu 40 000 Kč, které by 
SK měla rozdělit dle vlastní úvahy. 
Jeden z návrhů je: 1/2 dle členské 
základny a 1/2 na mimořádné akce.

Pro další činnost rada města rozdělí 
v tomto roce 250 000 Kč ve vypsa-
ných grantech. SK je poradním hla-
sem rady. Znamená to, že rozhodnutí 
SK musí odsouhlasit rada města. 

Doba, na kterou je SK stanovena, je 
minimálně do konce volebního období 
současného zastupitelstva. Předpoklad 
je, že nové zastupitelstvo opět ustano-
ví SK. 



v turnaji 4.kola na pátém - postupo-
vém místě a tím se kvalifikovali do 
dalšího kola žákovské ligy. To bude 
sehráno o víkendu 8.-9.dubna a určitě 
nejsme bez šancí. Ve skupině máme 
Lovosice, Duklu Praha, Nové Veselí a 
Jičín. Kde se bude hrát je otázkou, 
neboť pořadatelství se nabízí jednot-
livým družstvům podle celkem složi-
tého klíče.

Za bojovný výkon a postup do 
dalšího kola je nutno poděkovat všem 
hráčům, vedení družstva a celému 
realizačnímu týmu. Probojovat se 
mezi takové veličiny, jako je Karviná 
nebo Dukla Praha je bezesporu úspě-
ch. Nepochybně je to též výborná 
reklama pro Masarykovu základní 
školu a město Velká Bystřice. 
Nezbývá než držet klukům palce 
v dalším, tentokrát již 5. kole žákov-
ské ligy.

SK Velká Bystřice, výbor oddílu házené

V turnaji bojovala tato družstva: 
Lovosice, Dvůr Králové n.L., Jičín, 
Plzeň, Kopřivnice a Velká Bystřice. 
Souběžně s tímto turnajem probíhal i 
turnaj druhé skupiny v Karviné za 
účasti družstev Karviné, Mladé 
Boleslavi, Frýdku-Místku, Nového 
Veselí, Dukly Praha a Náchodu. Mezi 
těchto dvanáct družstev vesměs zvuč-
ných jmen se probojovali naši kluci.

A nyní k výsledkům 4. kola. 
V prvním zápase turnaje naši kluci 
porazili družstvo Lovosic, vítěze 
minulého kola. Ve druhém zápase se 
hrálo s družstvem Dvora Králové, 
které jsme po výborném výkonu 
rovněž porazili a tím si zajistili 
postup do dalšího kola mezi posled-
ních deset družstev. Další zápasy, 
trochu pod euforií postupu, jsme 
prohráli postupně s Kopřivnicí, Plzní 
a Jičínem.

Naši starší žáci nakonec skončili 
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INZERCE
! Prodám 2 ks propan-butan láhve (10 l) + 1 ks "cvrček". Cena dohodou - levně. Tel.: 585 351 820

! Pronajmu kancelářskou místnost cca 20m2, vytápěnou, s teplou i studenou vodou v centru obce na zdravotním 
středisku. K dispozici ihned. Tel.: 775 995 139

! Prodám pultový mrazák 120 l. Cena 500,- Kč. Tel.: 585 352 027

Tak jako každý rok se i letos koná 
mistrovství ČR starších žáků formou 
tzv. "žákovské ligy". Do této soutěže 
se kvalifikuje celkem 24 družstev 
z celé republiky a turnajovým způso-
bem se hraje ve skupinách. Po kaž-
dém kole poslední z každé skupiny 
vypadne. Tak to jde, až zůstane 
posledních šest družstev, která se 
letos v červnu utkají o titul přeborní-
ka republiky.

V sobotu 11. března 2006 se starší 
žáci oddílu házené SK Velká Bystřice 
zúčastnili dalšího, v pořadí již 4.kola 
této žákovské ligy. Postupem z před-
chozích kol (hraných v Náchodě, 
Praze a Plzni) jsme si vybojovali 
v tomto kole pořadatelství, ale jelikož 
nemáme vlastní halu, museli jsme si 
p rona jmout regulérn í p ros tory 
v okolí. Většina hal v okolí již byla 
obsazena, vstříc nám vyšli v Hra-
nicích na Moravě.

Vítězné tažení našich házenkářů pokračuje
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