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ÚVODNÍK

Vážení spoluobèané,

na úvod bych v duchu Vánoc rád 
zaèal malým - velkým nadìlováním. 
„Dárkem“, který našemu mìstu nadìli-
la Èeská spoøitelna, je umístìní banko-
matu v budovì kulturního domu 
Nadaèní a pro vìtšinu z nás je to sku-
teènì dárek vytoužený. Po mnoha 
letech jednání se podaøilo pøesvìdèit 
vedení Èeské spoøitelny o výhodnosti 
umístìní bankomatu ve Velké Bystøici. 
Pùvodnì byla ještì ve høe varianta 
umístit bankomat v prostorách radni-
ce, ale nejevilo se nám  jako pøíliš 
š�astné mít historickou budovu radni-
ce ovìnèenou reklamními bannery 
Èeské spoøitelny. V dobì, kdy píšu 
tento úvodník finišují stavební práce a 
na zaèátku prosince by již mìl banko-
mat fungovat. 

A dostávám se k dalšímu „dárku“, 
které mìsto Velká Bystøice obdrželo. 
Nestává se totiž pøíliš èasto (a mì se to 
dosud nestalo), aby pøišel obèan se 
slovy: „Starosto, chtìl bych podpoøit 
veøejný život ve Velké Bystøici a daro-
vat mìstu 100 tisíc Kè“. Ale pan 
Drahomír Vašièka opravdu daroval 
Velké Bystøici tuto èástku. Pan Vašièka 
pùvodnì chtìl, aby byla proinvestová-
na v blízkosti jeho bydlištì, ale násled-
nì jsme se domluvili, že i z tìchto 
finanèních zdrojù bude realizován 
chodník a parkovištì právì pøed novì 
budovaným bankomatem. Mì nezbývá 
než panu Vašièkovi znovu podìkovat a 
Vám všem jeho gesto s radostí ozná-
mit.

Tématem, které již nìkolik mìsícù 
rozdìluje veøejné mínìní, je zavedení 
maximální rychlosti v mìsteèku na 40 
km/hod.. Již v minulých úvodnících 
jsme vysvìtlovali, že nás k tomuto 
rozhodnutí vedlo pøedevším to, že 
vìtšina obyvatel vnímá hustotu provo-
zu a rychlost vozidel na hlavním tahu 
jako významný problém. Instalací 
zónových znaèek se zákazem parková-
ní a „ètyøicítkou“ jsme chtìli na pro-

blém upozornit a souèasnì pokraèovat 
v dalších bezpeènostních opatøeních. 
V mezièase jsme na hlavním tahu 
instalovali informativní mìøiè rychlos-
ti, provedli jsme zúžení komunikace a 
realizaci chodníku „U Kovárny“, dále 
jsme provedli pìt nových pøechodù 
vèetnì zúžení komunikace a bezpeè-
nostního nasvìtlení pøechodù. Ve 
spolupráci s Obecní policií Hluboèky a 
policií ÈR jsme nìkolikrát provedli 
mìøení rychlosti. Nyní rada mìsta 
všechna tato opatøení vyhodnotila a 
rozhodla, i po konzultaci s dopravním 
inspektorátem, že nejvyšší rychlost 
bude vrácena na zákonem stanovených 
50 km/hod. Samozøejmì zùstane 
v platnosti zákaz parkování nákladních 
aut od 22-6 hod.  na veøejných komu-
nikacích a i nadále budeme pokraèovat 
ve spolupráci s policií pøi mìøení rych-
losti. Souèasnì uvažujeme, že bychom 
projednali sníženou rychlost na 40 
km/hod. v centru mìsteèka (od školy 
po dùm pokojného stáøí). Vìøím, že 
náš zámìr pochopíte a že tato námi 
navrhovaná opatøení posílí plynulost i 
bezpeènost na silnicích ve Velké 
Bystøici. 

Rada mìsta Velká Bystøice rozdìlila 
pøíspìvky neziskovým organizacím, 
spolkùm a fyzickým osobám na 
druhé pololetí roku 2007. V platném 
rozpoètu mìsta Velká Bystøice na rok 
2007 byla na pøíspìvky tìmto organi-
zacím urèena èástka 280 tis. Kè, což je 
o 30 tis. Kè více než v minulých 
letech. Po dobrých zkušenostech byl 
znovu zvolen systém grantù, kdy je 
pøíspìvek udìlen na konkrétní projekt. 
Opìt se sešlo více žádostí, než bylo 
finanèních prostøedkù, proto jsme 
nemohli všem žadatelùm v plné výši 
vyhovìt. Tabulka poskytnutých pøí-
spìvkù je zveøejnìna hned za úvodní-

kem. Žádosti byly v radì posuzovány 
podle více kritérií, jako napø. finanèní 
spoluúèast žadatelù, pøínos pro obèany 
Velké Bystøice, aktivita žadatele na 
veøejném a spoleèenském životì ve 
mìstì, práce s mládeží atd., aby byla 
co nejvíce zaruèena objektivita pøi 
rozhodování. Upozoròujeme ještì, že 
ty spolky, které obdržely pøíspìvek, 
musí provést do konce roku 2007 
vyúètování. 

V souèasné dobì se množí pøipo-
mínky obèanù na stav veøejného osvìt-
lení ve Velké Bystøici. Výpadky jsou 
bohužel velmi èasté, zvláštì vìtve 
napájené z rozvadìèe v ulici Tovární. 
Provozovatel veøejného osvìtlení spo-
leènost Energetika Vítkovice provedl 
v pøedmìtných úsecích kontrolu stavu 
kabelového vedení mìøícím vozem. 
Toto mìøení prokázalo, že na nìkolika 
místech (ul. Svésedlická, 8.kvìtna) 
jsou kabely s porušenou izolací a vad-
nými žilami. V roce 2006 jsme za 
podpory Èeské energetické agentury 
realizovali I. etapu rekonstrukce veøej-
ného osvìtlení. V pøíštím roce bychom 
chtìli pøipravit žádost na další etapu. 
Proto bude vypracována dokumentace, 
která navrhne nejkrizovìjší místa 
k rekonstrukci. Nyní byly alespoò 
provedeny úpravy v rozvadìèi, kde byl 
osazen silnìjší jistiè, aby bylo co nej-
více zamezeno poruchám. Dále bude 
v nejbližších dnech provedeno oznaèe-
ní rozvadìèù a významných svìtel-
ných bodù samolepkami s kontaktem 
na ohlášení poruch. Poruchy lze také 
nahlásit na sekretariátì MìÚ.

Na závìr  bych chtìl jako každoroè-
nì pochválit organizátory Bystøického 
banja, které bylo znovu tradiènì fan-
tastické - stejnì jako ty dva øízky, které 
jsem  trávil až do druhého dne. 

Marek Pazdera

w Povinnost výmìny obèanských prùkazù - na výmìnu obèanských prùkazù 
bez strojovì èitelných údajù, vydaných do 31. prosince 1998 upozoròoval mìst-
ský úøad obèany již nìkolikrát. Pøesto jsou ještì nìkteøí, co si nepodali žádost o 
vydání obèanského prùkazu se strojovì èitelnými údaji. Povinnost provést výmì-
nu obèanského prùkazu se nevztahuje pouze na obèany narozené pøed 1. lednem 
1936, kteøí mají OP vydaný na dobu neomezenou. 

Informace z bystøické radnice 
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U pøíležitosti 50.výroèí otevøení hvìzdárny v Olomouci-
Lošovì vyslovilo obèanské sdružení Hvìzdárna Olomouc 

dne 13.èervence 2007 podìkování za založení hvìzdárny 
panu Josefu Sienelovi, který dlouhá léta uèil také na 
Základní škole ve Velké Bystøici a udìlila tomuto astrono-
mickému zaøízení název Hvìzdárna Josefa Sienela.

Pan uèitel Josef Sienel nastoupil na školu v Lošovì 
v roce 1946, postupnì soustøedil kolem sebe zájemce 
o astronomii a v roce 1951 byl založen pøi Osvìtové besedì 
astronomický kroužek. Zrodila se myšlenka vybudovat 
vlastní hvìzdárnu. Na kopci „Na lánì“ byla v roce 1954 
zahájena stavba, na níž se podíleli èlenové kroužku, žáci 
školy a obèané Lošova.

Vedoucí kroužku pan Josef Sienel pracoval na výrobì 
optiky pro dalekohled, reflektor o prùmìru zrcadla 250 mm. 
Hrubá stavba byla hotova v roce 1955 a bìhem jara roku 
1957 byla posledními stavebními a instalaèními pracemi 
nìkolikaletá akce úspìšnì dovršena. Slavnostní otevøení 
hvìzdárny se konalo 14.èervence 1957.

Panu uèiteli Sienelovi se tak letos dostalo zaslouženého 
ocenìní jeho úsilí a odborné èinnosti v dobì, kdy se v závi-
dìníhodné svìžesti v pøíštím roce dožívá úctyhodného vìku 
devadesáti let.

Mgr. Vìra Košová

Pùlstoletí hvìzdárny v Lošovì - Hvìzdárna Josefa Sienela
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POZVÁNÍ K VÁNOÈNÍM STROMU
Ve ètvrtek 20. prosince 2007 

v 17.00 h. na Zámeckém námìstí
Letos je opìt pøipraveno setkání rodièù, dìtí a obèanù 
u vánoèního stromu. Všem zahraje ve vánoèním tónu 
dechová kapela Bystøièanka a soubory Krušpánek a 

Kanafaska se svou muzikou.

Sladká odmìna je pøipravena pro 
dìti, které zazpívají koledy nebo 
nìjaké písnièky. 

Radostné vánoce a š�astný nový 
rok 2008 poblahopøejí všem 
našim obèanùm pøedstavitelé 
mìsta.

Na závìr je pøipraven velký 
ohòostroj!

Pøijïte se všichni podívat i 
se svými ratolestmi.

Na setkání se tìší Mìstský 
úøad Velká Bystøice, kape-
la Bystøièanka a soubory 
Krušpánek a Kanafaska. 

Informace o plánovaných plesech v roce 2008:
12.1. 2008 PLES HASIÈÙ sál kulturního domu
19.1. 2008 MÌSTSKÝ PLES Hotel Zámek
26.1. 2008 PLES JEDNOTY ORLA sál Orlovny
2.2. 2008 PLES Sdružení rodièù 

a pøátel školy sál RAVELY 

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika MIKULÁŠSKÝ TANEÈNÍ VEÈER

RESTAURACE  NADAÈNÍ  VELKÁ BYSTØICE

srdeènì zve k pøíjemnému vánoènímu posezení s tancem, 
výborným jídlem a sklenkou "nìèeho dobrého"

Akce: pivo RADEGAST DVANÁCTKA za cenu DESÍTKY

Kdy: v pátek 7.12.2007 - od 20.000 hodin.

Rezervace míst: na telefon 585 352 020, nebo 737 286 419

Ve ètvrtek 6. prosince 2007
od 16.00 do 18.00 hod.

Vás zveme do pøední budovy
 Masarykovy základní školy 

ve Velké Bystøici na

VÁNOÈNÍ KOLEDOVÁNÍ 
S   JARMARKEM.
Pøipraven pro Vás bude:
jarmark s drobnostmi 
na i pod stromeèek,

doprovodný program dìtí ZŠ,
vánoèní dobroty k jídlu i k pití, …

Í
N   I
È   I
O  M
N   E
Á   D
V   A
D   K
E   A
Ø
P

POZVÁNÍ NA
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Sobota 8. prosince 2007 od 14.30 hodin
 Kulturní dùm Velká Bystøice

Balíèky pøijímány nejsou, v�echny dìti odmìní Mikulá�.
Dìti mají vstup volný.

Ostatní platí symbolické vstupné 20,- Kè.
Srdeènì zvou poøadatelé.

 

Folklorní soubory Èekanka, 

Kru�pánek, Mladá Haná, Kanafaska 

a Haná z Velké Bystøice
Vás srdeènì zvou na

VÁNOÈNÍ KOLEDOVÁNÍ

které se bude konat 

 ve støedu dne 26. prosince  2007 od 17 hodin 

na sále Nadaèní ve Velké Bystøici.
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Knihovna Velká Bystøice
knižní novinky

… fantasy
Pierre Bottero - Dívka dvou svìtù

Cammille hledá v paralelním svìtì svého bratra s 
neobyèejnými schopnostmi

… napìtí
Mary Higgins Clarková - Dìvèátka v modrém

jedno z dvojèat je po únosu vráceno, druhé prý už 
nežije, ale matka pátrání nevzdává 

… pro šikovné ruce
Rosemary Wilkinsonová - Patchwork

techniky a rùzné návody na bytové doplòky sešívané 
z kouskù látek 

Knihovna je otevøena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Èt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavøeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687
UPOZORNÌNÍ

Ve ètvrtek 27. 12. a pondìlí 31. 12. 2007 bude knihovna 
zavøená! Na shledanou znovu ve støedu 2. 1. 2008.

Pøeji všem krásné svátky!

0

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V listopadu jsme se ptali na knihu 
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOÈIÈCE

Odpovídalo 56 dìtí a z 45 správných odpovìdí 
jsme vylosovali 

Barboru Vaculíkovou
Otázky na prosinec najdete jako obvykle v knihovnì.

V uplynulých dvou mìsících pro-
bìhlo v základní škole nìkolik akcí, 
kterými se škola pøedvedla veøejnosti. 
Zmíním se alespoò o nìkterých. Na 
prvním místì bych uvedla úspìch ve 
výtvarné soutìži:

Dne 31.10. 2007 probìhla uzávìrka 
výtvarné celoevropské soutìže 
s názvem „Evropská unie a nediskri-
minace“, která je souèástí evropského 
„Roku rovných pøíležitostí“ vyhláše-
ného Evropskou komisí pro letošní 
rok. Dùvodem k jeho vyhlášení je 
panující nerovný pøístup k obèanùm 
kvùli pohlaví, rasové pøíslušnosti, 
sexuální orientaci, zdravotnímu posti-
žení nebo zamìstnání. Odbourávání 
pøedsudkù je hlavním úkolem celé 
kampanì a k tomu pøispívá i tato sou-
tìž. Celou organizací èeské sekce je 
povìøena nestátní nezisková organiza-
ce Klub mladých Evropanù. Více se o 

této soutìži mùžete dozvìdìt na 
www.euromladez.eu. Této soutìže se 
zúèastnili také žáci naší školy ze tøídy 
9.B, kteøí se zasloužili o grafické zpra-
covaní plakátu formátu A2 na dané 
téma. Na projektu pracovala celá tøída 
a to nejen v hodinách Vv, ale také Ov a 
Z, kde témata EU probírala. Výtvarné 
zpracování potom bylo na týmu slože-
ném z tìchto žákyò: Šudøichová Jana, 
Chodilová Zuzana, Halašová Leona, 
Oherová Drahomíra a dalších. Celkovì 
obsadili 10. místo z celé republiky a za 
to patøí celé tøídì podìkování.

31.10.2007 se již potøetí konal 
Halloween, kterého se zúèastnily dìti 
z naší školy, z mateøských škol i dìti z 
okolí. Všichni pøíchozí si prohlédli 
výstavku podzimních skøítkù v korido-
ru školy a pøehlídku vydlabaných dýní 
na nádvoøí školy. Prùvod masek se 
pøedvedl obyvatelùm Velké Bystøice. 
Na závìr dìti potìšil ohòostroj.

24.10.2007 probìhla další úspìšná 
akce - žáci 7.A jeli se svojí tøídní uèi-

Úspìchy a akce Masarykovy základní školy

telkou do Bystøice nad Olší, kde probí-
h a l o  s e t k á n í  ž á k ù  n ì k o l i k a  
„bystøických“ škol, které se úèastní 
projektu „Putování za Bystøicemi“. 
Tentokrát se jednalo o sportovní zápo-
lení, chlapci sehráli florbalový turnaj, 
dívky závodily v pøehazované. Naše 
škola obsadila 4. a 3. místo v celkovém 
poøadí. Žáci navázali nová pøátelství, 
prohlédli si jinou školu a už teï se tìší 
na pokraèování projektu, který bude 
pokraèovat na jaøe u nás.

Jarmila Štìpánová



Strana  6 VELKOBYSTØICKÉ NOVINY 12/2007

…a byl to, pøátelé, Zážitek - nemohu 
jinak, než toto synonymum napsat 
s velkým písmenem. Jak již avizová-
no, pøišli jsme letos o hlavního hosta 
programu Kapitána Kida, ale pozvané 
skupiny pøedstavovaly tak výraznou 
kvalitu, že o úroveò veèera jsme se 
v žádném pøípadì nemuseli obávat.

Za rapidnì se horšícího poèasí již 
pøed zahájením pøedkoncertu Lístku 
útulný sál jako vždy naplnil svoji kapa-
citu a po srdeèném zahájení akce kama-
rádem Amigem, jinak to velkobystøic-
kým místostarostou Mgr. Ivo Slavo-
tínkem, zaznìl sálem hymnus Zrádné 
banjo a tím byl spuštìn pestrý vodopád 
skupin a jejich pìtiskladbových pro-
gramù. Protože vždy po tøech vystupu-
jících kapelách byla víc jako ètvrthodi-
nová pøestávka, mìl program spád, 
potøebnou gradaci i dostatek èasu 
k pøísunu obèerstvení ke stolùm. A co 
je pro bystøické pøehlídky charakteris-
tické - mìl i vysokou koncentraci divá-
kù na každou skladbu, výkony hudeb-
níkù a jejich potleskové ohodnocení 
èasto i v prùbìhu jejich vystoupení.

Støedoèeský Lístek jsme vidìli na 
pøehlídce snad již po šesté, jako trojná-
sobné vítìze divácké ankety s právem 
hostování jsou vždy hudební a pìvec-
kou perlou, kterou celou pøehlídku 
zahajujeme a proto nemáme problémy 
s vèasným zaplnìním sálu. Svou pre-
miéru si úspìšnì odzpívala èeskotøe-
bovská trampská skupina Carramba 
s nádhernou skladbou Potlach, jejíž 
provedení by mohl i Kamelot závidìt. 
Dolansko-bystøické Domino pøivezlo 
nejen pìt pìvecky vycizelovaných 
písnièek, ale i celé vlastní cédéèko 
„Pozdní sbìr“. DC Vocal - osmièlenné 
tìleso pøedvedlo opìt po létech na 
Banju svùj nesporný pokrok jak v 
poètu úèinkujících, tak v rozmanitosti 
a hudebnosti svého bohatého repertoá-
ru. Brnìnskou Ozvìnu jsme slyšeli v 
Bystøici po tøech létech a podle mì 
byla nejvìtším pøekvapením pøehlídky 
- ètyøi z pìti skladeb byly pro nás skvì-
le provedené novinky a pøekrásný Cid 
se dá poslouchat na každém vystoupe-
ní dvakrát. Olomouètí Pøátelé, rekord-
mani se svojí stoprocentní úèastí na 
všech roènících BB, posíleni o nena-
hlášenou novou zpìvaèku se ucházeli 
o pøízeò publika ètyømi „Palcovinami“ 
a jednou Ryvolovkou. Moravskoslez-
ští bluegrassmani skupiny BG Styl 
opìt svým výkonem zvedli sál ze židlí 
pøedevším smìskou Orange Blossom 
Special a již dopøedu lámali rekordy 
divácké ankety. Jistou konkurencí jim 
bylo sympatické mladièké jihoèeské 
trio Epy De Mye s pìti vlastními zda-
øilými skladbami, které se musely líbit 
- a líbily se!

Deváté Bystøické banjo doznìlo…
Po dobu poèítání hlasù moderátoøi 

Tornádo s Hrochem doplnili zbytek 
lipnických Pupkáèù a pøedvedli svùj 
pøíjemný nesoutìžní program vèetnì 
Portou ovìnèené skladby Cyklistická a 
pøedali mikrofony poslednímu hostu 
pøehlídky - nové bystøické pìvecké 
skupinì Makytaky z rodiny Juráòù. 
Jejich celosvìtová premiéra dopadla 
dobøe, svými hlasy zaujali a my bystøi-
èáci máme dobrý pocit, že tu po mnoha 
a mnoha létech vzniklo nìco zcela 
nového - a� se daøí!

V divácké anketì se letos neodehrá-
valo žádné drama. Ze sedmi skupin, 
které se ucházely o pøízeò publika, 
byli všichni tak dobøí, že se o dosažené 
divácké body podìlili témìø rovno-
mìrnì a z nich na pomyslné stupnì 
medailistù vystoupily se zaslouženým 
bodovým odstupem tøi skupiny: tøetí 
brnìnská Ozvìna s 86 body, druhá 
jihoèeská Epy De Mye se 137 body a 
pøesvìdèivým vítìzem se stala již 
potøetí moravskoslezská kapela BG 
Styl se 193 hlasovacími body - èímž 
vyrovnala rekord Lístku a vstoupila do 
Sínì slávy BB, odsouzena u nás k 
èestnému, leè doživotnímu hostování - 
ceny pøedal pan starosta Ing.Marek 
Pazdera. Letošní roèník BB mìl dvì 
zvláštnosti: poprve v jeho historii 
nebyla mezi tøemi nejúspìšnìjšími 
kapelami žádná z regionálních hvìzd a 
poprve v jeho historii na pøehlídce 
nezaznìly (k potìše Jerryho) žádné 
hømící bubny… 

Oficiální program byl tímto vyèer-
pán témìø minutovým dodržením 
èasového rozpisu a vše se zákonitì 
schýlilo k tomu, naè minimálnì tøetina 
obecenstva v Bystøici každý rok èeká: 

potlachový session s vínkem, domá-
cím škvarkovým sádlem, peèeným 
bùèkem a èerstvým chlebem s cibulí 
uprostøed sálu. Hlavními tahouny byli 
letos Epydemyáci, a to úžasným zpù-
sobem: nìkolik hodin dokázali tahat 
na plac ty nejznámìjší trampské a 
folkové skladby - takže žádné koncer-
tování sólistù a všichni zpívali všech-
no, tak jak to má na správném potlachu 
být. A mít k tomu podporu a hlasy 
takových dìl jako jsou Èenda a Méïa 
od BG, Tornádo s basou Míši, témìø 
celou Carrambu, dìvu od Bob a Bobci 
(kteøí k nám pøíští rok urèitì pøijedou 
všichni), pùl bystøického autoveloklu-
bu, Pa�anu a Krbiho a další desítky 
nadšencù - to se pak tìžko konèí a 
hnedle je pùl ètvrté a hvìzdy bled-
nou…

Sluší se podotknout, že zásluhu na 
úspìchu pøehlídky má nespornì profe-
sionální zvukaø Franta Petøík, profesi-
onálnì vystupující moderátorští ama-
téøi Blanka Tornádo Prudilová a 
Michal Hroch Odložilík. Tradièními 
øízky a dobrým pivem úèastníky záso-
bovaly zamìstnankynì Kulturního 
støediska, kapely na své náklady na 
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KOVO DRUŽSTVO Olomouc, 
se sídlem v Hluboèkách, Dukelských hrdinù 29, 

firma s dlouholetou tradicí
pøijme do pracovního pomìru:
- 4 muže vyuèené strojní zámeèníky s praxí
- 1 sváøeèe v ochranné atmosféøe a TIG s platným prùkazem
- 2 muže seøizovaèe lisù a odporových sváøecích strojù vyuèené v kovo-

výrobì
- 1 muže vyuèeného elektrikáøe s platným osvìdèením na vyhlášku è.50
Nástupy možné od 2.1.2008

Dále pøijme:
- obsluhu CNC ohraòovacího lisu a dìrovacího centra
- dìlníky do kovovýroby
Nástupy možné v 1.ètvrtletí 2008

Informace na tel. èísle 585 129 314 p. Boucníková.

w Darujeme do dobrých rukou dva 
barevné kocourky (i každého zvláš�). 
Jsou èistotní a zvyklí na dvorek. 
Mobil: 736 266 012, Tel.: 585 351 036. 
Goldscheidová Helena, Bratrská 293, 
Velká Bystøice.

w Technické s lužby mìsta Velká 
Bystøice prodají fekální vùz zn. Praga 
V3S, rok výroby 1982, objem nádrže 

33,5 m , STK do 16.8.2008. Souèástí 
prodeje je sada kompletních kol a plná 
nádrž nafty (cca 120 l). Vùz bude 
prodán nejvyšší cenové nabídce, pøi-
èemž minimální cena je 20.000,- Kè. 
V pøípadì zájmu o tento vùz kontaktuj-
te prosím pana Vladimíra Bìhala, 
tel.: 602 708 135, Po-Pá, 7.oo-15.3o. 

INZERCE:

Od ledna 2008 jsme novì zaøadili 
v našem týdenním programu nové 
druhy cvièení na ètvrteèní podveèery 
od 19 hodin v Sokolovnì ve Velké By-
støici - pøesný èas upøesníme v ledno-
vém vydání Velkobystøických novin. 

V liché týdny (zaèátek od 3. ledna 
2008) jsme zorganizovali cvièení 
s gymnastickými míèi. Cvièení budou 
vedena cvièitelkami z øad T. J. SOKOL 
Velká Bystøice. Ve skladbì cvièení se 
zamìøí obzvláš� na posilování pohy-
bového aparátu. Jelikož jde o cvièení 
nenároèná, rádi zde uvítáme i cvièence 
vyšších vìkových kategorií. Pro èleny 
T. J. SOKOL Velká Bystøice je cena 
cvièení zahrnuta do oddílového pøí-
spìvku. Pro ostatní cvièence bude 
èástka stejná za jedno cvièení jako u 
ostatních cvièení, která organizujeme. 
   Na sudé týdny (zaèátek od 10. ledna 

SOKOL Velká Bystøice zahajuje od ledna 2008 cvièení jógy
2008) jsme zaøadili cvièení jógy, 
o které nás velké množství zájemcù 
neustále žádá. Podaøilo se nám pro tato 
cvièení získat zkušenou cvièitelku 
paní Pilaøovou, která pro Velkou 
Bystøici není až tak neznámá - v minu-
losti ve Velké Bystøici již cvièení orga-
nizovala. 
   Paní Pilaøová se zamìøuje na jógu 
pro zdravotnì oslabené. Má velké 
zkušenosti ve cvièení s astmatiky a 
alergiky, pro trpící vysokým tlakem, 
cukrovkou a nemocemi pohybového 
aparátu. V tomto oboru se dlouhé roky 
pohybuje a v souèasné dobì se zapoji-
la i do výzkumu vlivu jógy na rùzná 
onemocnìní. Z toho dùvodu žádá 
cvièence, kteøí by mìli zájem v rámci 
cvièení se zamìøit na své zdravotní 
problémy, aby požádali svého ošetøují-
cího lékaøe o kopii svého posledního 

vyšetøení vèetnì doporuèení se cvièení 
jógy vìnovat. Pøedpokládáme, že za 
tato cvièení budou všichni cvièenci 
platit jednotnou èástku, která se bude 
pohybovat okolo 50 Kè za cvièení - 
délka cvièení bude 90 minut. O pøípad-
ném cenovém zvýhodnìní pro èleny 
T. J. SOKOL Velká Bystøice zatím je-
dnáme a zavèas budeme vèetnì pøesné 
ceny informovat. Cvièení jsou vhodná 
pro všechny vìkové kategorie. Jelikož 
o cvièení je v souèasné dobì velký 
zájem, dovoluji si upozornit, že poèet 
cvièencù ve skupinì je omezený. 
Z toho dùvodu svùj zájem nahlaste 
náèelnici T. J. SOKOL Velká Bystøice 
Hanì Navrátilové osobnì (pøípadnì na 
telefonním èísle 737 621 839).

Velice se tìšíme na nové zájemce, 
kteøí k nám najdou cestu.

Hrošèaník Tomáš
starosta T. J. SOKOL Velká Bystøice

zámku hostil øeditel hotelu a kamarád 
Petr Jahoda, na poøádání akce velkou 
èástkou pøispìl kamarád Miroslav 
Hampl od Pøátel i advokát JUDr. Petr 
Ritter a RNDr. Jirka Neužil z Remitu, 
díky Jarovi Studenému za pøíspìvek, 
Ing. Cyrilu Krèovi za kytièky pro 
ètrnáct pìvkyò i stále utajenému dárci, 
který nás již druhý rok výraznì podpo-
ruje. Krásné fotky pro nás všechny 

opìt i letos poøídila èarující Jenny, 
audiomateriál na ètyøi skvìlé CD poøa-
datelùm nahrál Pavel Voltner …
Takže na pøíštì nás oèekávají velké 
kulatiny - desáté Bystøické banjo - 
8.listopadu 2008. Již dnes se rýsuje 
jeho koncepce, která urèitì nepùjde 
cestou nákupu padesátitisícových 
profesionálù, ale naopak: pokusíme se 
pøedvést ty nejlepší poloprofesionální 

èi amatérské kapely, které za tìch 
minulých deset let u nás vystupovaly a 
to formou volné pøehlídky bez svazují-
cích okovù divácké ankety - to je ale 
ještì hodnì daleko. Èasovì reálnìjší je 
Regionální banjo, které pøipravujeme 
na 1.bøezna 2008, ale do té doby si s 
mnohými ještì hodnì pozpíváme…

Jaroslav Jerry Koš
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ZEDNICTVÍ     -      IVO  PAVLITA  

PROVÁDÍME:
• zednické a obkladaèské práce 
• výstavba rodinných domù na 

klíè 
• pøestavby bytových jader 
• rekonstrukce rodinných 

domù 
• zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
• pokládka plovoucích podlah 

• malíøské a natìraèské práce 
• vodo, topo, plyn a elektro 

kontakt: 607 545 575 
e-mail:  pavlitova.k@seznam.cz 
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