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Vážení spoluobčané,

již několikrát jsem v úvodnících vy-
jádřil svou obavu, zda jsou mé literární 
pokusy pro Vás dostatečně čtenářsky 
zajímavé, neboť nejsem žádný velký 
spisovatel a každý úvodník „potím“ po 
večerech s velkými problémy. Proto 
jsem s radostí přivítal naši dohodu s 
panem místostarostou Mgr. Ivo Slavo-
tínkem, že se v psaní úvodníků bude-
me pravidelně střídat. Myslím, že pro 
Vás, pro čtenáře, to bude oživením a 
pro mě motivací k práci na svém slo-
hu, protože již první zdařilý úvodník 
pana místostarosty posunul laťku 
značně vysoko. 

Ale teď už raději k pracovním téma-
tům. Stejně jako v minulém roce se 
těsně před vánočními svátky uskuteč-
nilo zasedání zastupitelstva města, na 
kterém byl schválen rozpočet na rok 
2007, poplatky za stočné a odpad. 

Komentář k rozpočtu připravila do 
tohoto vydání Bystřických novin 
předsedkyně finančního výboru ing. 
Elefteria Schrottová, proto mi dovolte 
pouze malý komentář k poplatkům za 
stočné a odpad. Poplatek za odpad je 
stanoven z nákladů předcházejícího 
roku za odvoz a skládkování komunál-
ního odpadu. Město tedy z poplatku za 
odpad nemá žádný zisk, spíše naopak, 
protože jsou osvobozeny děti do jed-
noho roku věku a občané starší 80ti let. 
Poplatek za odpad zůstává stejný již 
od roku 2003, tedy 312,- Kč na 
osobu a rok. A to i  přesto, že se v roce 
2007 významně zvýšil poplatek státu 
za ukládání odpadu.  

Důležitou skutečností, která zatím 
umožňuje zachování výše poplatku, je 
to, že se nám povedlo několikanásobně 
zvýšit množství separovaného odpadu, 
za který město neplatí za uložení ani 
odvoz na skládku. Toto je hrazeno ze 
systému třídění odpadu Eko-kom, na 
který přispívají výrobci obalů a produ-
centi odpadů. Znamená to tedy, že 
občané, kteří ukládají odpad do nádob 
na separovaný sběr, šetří městu, a tedy 

nám všem, finanční prostředky. I proto 
bychom chtěli v letošním roce 
z finančních prostředků, které jsme ze 
systému Eko-kom získali, rozšířit 
počet  sběrových míst na separovaný 
odpad. Chtěl bych tedy vyzvat ty, kteří 
tak ještě nečiní, aby se opravdu snažili 
odpad třídit. Šetří se tím nejen finanční 
prostředky nás všech, ale současně i 
životní prostředí. 

Poplatek za stočné je stanoven 
z nákladů na provoz kanalizace a čis-
tírny odpadních vod. Ve Velké Bystřici 

3je nyní stočné 12,- Kč/m , což při 
3směrném čísle 41 m  na osobu a rok 

znamená poplatek 492,- Kč. Jen pro 
informaci: stočné v Olomouci se pohy-

3buje kolem 25,-Kč/m . Je ovšem nutno 
znovu zdůraznit, že do budoucna musí-
me počítat s nárůstem ceny stočného, 
protože legislativní předpisy budou 
mnohem přísnější a provozování kana-
lizace bude nákladnější.

Od začátku roku se naplno rozběhl 
provoz nové školní haly. Setkal jsem 
se s mnoha názory, že stanovené ceny 
za pronájem (300,- až 600,- Kč/hod) 
jsou příliš vysoké. Na naši obhajobu 
bych chtěl uvést, že stanovit ceny jen 
z projektovaných a předpokládaných 
hodnot je velmi složité. Po vyhodnoce-
ní nákladů (energie, spotřeba vody, 
platy atd.) bude výše nájemného pře-
hodnocena. A znovu jen pro informaci: 
cena hodiny v halách v Olomouci se 
pohybuje od 800,- Kč/hod. Bystřic-
kým spolkům bych chtěl poradit, aby 
podali žádost o grant na snížení nájem-
ného. Termín pro podání grantů je 
15. 3. 2007, formuláře jsou k dispozici 
na našich webových stránkách.  

Informace o cenách za pronájem a  
volných hodinách získáte na webo-
vých stránkách Masarykovy základní 
školy: www.mzs-vb.cz .

V roce 2005 byla založena tradice 
udílení Ceny města Velká Bystřice. 
Laureáty v prvních ročnících 2005 a 
2006 se stali Mons. THDr. Antonín 
Huvar, nedávno zesnulý pan Leo 
Schwarz, pánové Antonín Nakládal, 
Jan Bugno, Václav Juráň a paní 
Bronislava Millá. I letos budou uděle-
ny maximálně tři Ceny města Velká 
Bystřice, z nichž minimálně jedna 
vyzdvihne celoživotní dílo kandidátů. 
Celý Statut udílení Ceny města Velká 
Bystřice je přístupný na našich webo-
vých stránkách. Vaše návrhy na kan-
didáty Ceny města uvítáme do 28.2. 
2007 na MěÚ Velká Bystřice k rukám 
paní tajemnice Jany Drábkové.

V sobotu 13. 1. 2007 se v prosto-
rách hotelu Zámek uskutečnil tradiční 
Městský ples. Pro mě letos trošku 
specifický, protože jsem si před ple-
sem užíval na horách a organizačního 
shonu se tedy neúčastnil. Měli jsme 
trošku strach z termínu, který byl 
netradičně brzy, ale naše obavy se 
naštěstí nenaplnily. Návštěva byla 
výborná, tombola díky mnoha sponzo-
rům bohatá, kapela dobrá a nálada 
výborná. Poděkování patří panu Petru 
Jahodovi, řediteli hotelu Zámek (opět 
byly upraveny a sníženy ceny), panu 
Petru Nakládalovi, který ples krásně 
moderoval, všem pořadatelům (zejmé-
na z řad pracovníků MěÚ) a všem 
sponzorům.

Marek Pazdera

Hospodaření města Velká Bystřice
Vážení spoluobčané,

tradičně Vás chceme informovat 
o rozpočtu města Velká Bystřice.

Na úvod bude vhodná krátká zmín-
ka o rozpočtu minulého roku. Již člá-
nek, který informoval o sestaveném 

rozpočtu na rok 2006, avizoval histo-
ricky nejvyšší hodnotu příjmů a výda-
jů. Skutečnost předčila veškerá očeká-
vání a celková výše rozpočtu v roce 
2006 byla 108 mil. Kč.

Tento objem finančních prostředků 
byl využit na pokrytí běžných provoz-
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ních nákladů a mnoho investičních 
akcí, které jsou vidět v celém městě. 
Krátce si je připomeneme. Další domi-
nantou MZŠ je nová tělocvična, která 
byla postavena v rekordním čase, 
kanalizace pokrývá téměř celé město a 
rekonstrukce ČOV bude zajišťovat 
potřebné parametry. Investice jsou 
vidět i na místních komunikacích, byla 
dokončena rekonstrukce ulic Pivo-
varská a Husova a podstatně se změnil 
i povrch chodníků. Část dotace byla 
proinvestována i na výstavbu 2 byto-
vých domů na Svésedlické, větší část 
nákladů bude proinvestována v letoš-
ním roce. Rozpočet na rok 2006 byl 
schválen ve výši 64,5 mil. Kč a je 
podstatně nižší než skutečné čerpání.  
Zvýšené čerpání bylo pokryto dotace-
mi na připravené projekty, které se 
podařilo zajistit v průběhu roku. 
V tomto případě platí rčení:
„ Připravenému štěstí přeje „

Závěrem k roku 2006 považuji za 
nutné poděkovat všem zúčastněným, 
kteří se podíleli na mimořádně úspěš-
ném roce. Jistě to bylo velice náročné 
od přípravy, zajištění finančních pro-
středků, vlastní realizace a v neposled-
ní řadě až úplnému administrativnímu 
zajištění včetně proúčtování. 

Příprava rozpočtu na rok 2007 byla 
zahájena ihned po nabytí mandátů 
nové rady a zastupitelstva města. Jako 
první proběhla jednání ve všech pří-
spěvkových organizacích města. Bylo 
nutné zpracovat kalkulaci na provoz 
nové tělocvičny a dále jsme řešili 
dopad nového zákona o sociálních 
službách na provoz DPS u sv. Anny. 

Po zpracování příjmové části roz-
počtu byly ve výdajích pokryty 
nezbytně nutné náklady na vlastní 
chod a provoz města, financování 
plánovaných projektů a projektová 
příprava nových projektů .

Celkový rozpočet města Velká 
Bystřice byl 21. 12. 2006 schválen ve 
výši 50,5 mil. Kč.

Již v momentě schvalování nám 
bylo jasné, že na nejbližším zasedání 
zastupitelstva budeme schvalovat 
rozpočtové opatření - úvěr na dostavbu 
bytových domů Svésedlická. V době 
schvalování rozpočtu byl zajištěn úvěr, 
ale nebyla podepsaná úvěrová smlou-
va.

Po této změně bude rozpočet ve 
výši 61,5 mil. Kč. Čerpání úvěru neza-
tíží hospodaření města, finance potřeb-
né na splátky úvěru a úroků budou 
pokryty vybraným nájemným.

K celkovým číslům ještě stručná 
rekapitulace plánovaných položek 
příjmů a výdajů:

Položka tis.Kč %

PŘÍJMY:

- investiční dotace 17 055,3 33,7 %
- daňové příjmy, neinvestiční dotace 24 950,0 49,3 %
- příjmy z místních poplatků, nájmů 5 655,0 11,2 %
- ostatní příjmy 2 916,0 5,8 %

Příjmy  c e l k e m 50 576,3

VÝDAJE:

- investiční výdaje 18 563,3 36,7 %
- příspěvkové organizace 8 825,0 17,4 %
- místní správa, zastupitelstvo 9 695,0 19,2 %
- provozní výdaje 6 023,0 11,9 %
- splátky úvěrů 1 310,9 2,6 %
- ostatní výdaje 6 159,1 12,2 %

Výdaje  c e l k e m 50 576,3

Ve schváleném rozpočtu je finančně 
pokryta stavba bytových domů na 
Svésedlické ve výši 14,9 mil. Kč,  
rekonstrukce chodníků ve výši 1,8 mil. 
Kč a další etapa rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení ve výši cca 1 mil. Kč. 
Další projekty a plány jsou připraveny, 
ale k termínu schvalování rozpočtu 
nebyly zajištěny finance. K této situaci 
svým dílem přispělo i provizorium 
v řízení státu, které trvalo od parla-
mentních voleb v červnu 2006. V prů-
běhu letošního roku budeme dále 
pokračovat v osvědčených metodách 
přípravy projektů a zajišťování financí 
z různých fondů a dotací.

Za nedílnou součást informace o 
rozpočtu města Velká Bystřice pova-
žuji bilanci cash - flow, výši závazků a 
zadlužení. I v této oblasti je nutné 
konstatovat, že po dořešení neuhraze-
ných závazků na počátku předchozího 
volebního období a nastavení pravidel 
řízení a kontroly toku financí je v sou-
časné době bilance vyvážená. Veškeré 
závazky ke konci roku byly v řádných 
termínech uhrazeny. Zadlužení města 
je k celkovému rozpočtu a objemu 
proinvestovaných financí minimální, 

splátky úvěrů a půjček činí 1,3 mil. Kč 
za rok. Z pohledu dlouhodobé prospe-
rity města považujeme tento trend za 
velice nutný a při každém rozhodování 
budeme nadále volit nejlepší možná 
řešení v oblasti financování.

Závěrem ještě k objemově menším 
částkám, ale pro sportovní, zájmový a 
kulturní život ve Velké Bystřici dost 
podstatným. Na 280 tis. Kč byla zvý-
šena hodnota grantů, které budou 
schváleny na základě předložených 
projektů a akcí. K této částce je nutné 
ještě připočítat 50 tis. Kč pro mladé 
sportovce. V rozpočtu Kulturního 
střediska je nadále počítáno s konáním 
koncertů a dalších kulturních akcí.

Další významnou částkou v roz-
počtu je 1 050 tis. Kč na projektovou 
dokumentaci pro rozvojové akce, které 
plánujeme na další roky. Věříme, že 
i v průběhu letošního roku budeme 
úspěšní v dodatečném shánění peněz a 
skutečné čerpání rozpočtu bude vyšší 
jak schválený rozpočet. 

Ing. Elefteria Schrottová
Členka zastupitelstva města 

a předseda finančního výboru

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO OBČANY

Finanční úřad v Olomouci nabídl službu pro poplatníky z Velké 
Bystřice ve věci klientského přístupu při podávání 

daňových přiznání daně z příjmu za rok 2006.

Tiskopisy si mohou občané - poplatníci - vyzvednout od 1. 2. 2007 
na městském úřadě v pokladně. 

Pracovníci Finančního úřadu v Olomouci  provedou výběr 
přiznání včetně možných zodpovězení dotazů dne 19.3.2007 
v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. ve společenské místnosti 

v přízemí městského úřadu Velká Bystřice - boční vchod. 
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P  O Z V Á N K A 
Na základě § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků 

a v souladu s § 3 jednacího řádu zastupitelstva města Velká Bystřice 
s v o l á v á m

na pondělí 5. února 2007 v 18.00 hod. do hotelu Zámek ve Velké Bystřici
4. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice

P r o g r a m:

1. Zahájení - starosta města
2. Určení zapisovatele ze zasedání - Jana Drábková
3. Volba pracovního představenstva 

- Ing. Elefteria Schrottová, Mgr. Jaroslav Zavadil, 
Jiří Čepelák

4. Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání 
- Petr Jahoda, Mgr. Renata Zavadilová

5. Volba návrhové komise 
- Ing. Milan Svoboda, Mgr. Zdeněk Lakomý 

6. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupi-
telstva města 

 7. Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
8. Rozpočtové opatření - použití úvěru na výstavbu 

2 domů na ul. Svésedlická 

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 00940411 o poskytnu-
tí podpory ze SFŽP

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - umístění datové distribuční sítě

11. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o činnosti 
Obecní policie Hlubočky na území Velké Bystřice

12. Smlouva o zrušení smlouvy o uzavření budoucí 
kupní smlouvy s Metropolitní kapitulou

13. Prodeje pozemků 
14. Různé
15. Schválení usnesení 
16. Závěr

Ing. Marek PAZDERA
starosta města 

t Město má uzavřenou smlouvu s advokátní kanceláří 
z Olomouce, která poskytuje právní poradenství městskému 
úřadu a od ledna 2007 v rámci rozšíření služeb i pro občany. 
Budou poskytovat právní služby v rozsahu konzultací a 
poradenství vždy níže uvedenou středu: 31.1.2007; 21.2.; 
21.3.; 18.4.; 16.5.; 13.6.; 25.7.; 22.8.; 19.9.; 17.10.; 14.11.; 
12.12.; v době od 15.00 hod. do 16.30 hod. v budově měst-
ského úřadu - přízemí, místnost internetu. O případných  
změnách budou občané vždy informováni. 

t Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém 
zasedání místní poplatky dle OZV pro rok 2007, výše úhra-
dy za stočné a za hrobové místo pro rok 2007:

Poplatek Částka Snížení

stočné 492,-- Kč/osobu

Odpad 320,-- Kč/osobu 0 Kč nad 80 let věku
dle OZV

Děti do 1 roku

Rodiny s 3 a více
dětmi dle OZV

Pes 150,-- Kč 75,-- Kč důchodce

Hrobové místo 100,-- Kč dvojhrob
50,-- Kč jednoduchý1

Informace z bystřické radnice

Poplatky uhradit - pro rok 2007 nejpozději 2.dubna. Po 
tomto datu se bude postupovat dle zákona o správě daní a 
poplatků a závazných předpisů města. Veškeré platby uhra-
zené po splatnosti budou dle těchto předpisů vymáhány a 
následně penalizovány. Poslední vymahatelný způsob je 
exekuce, kde se výdaje na poplatky zvýší až 500x.

Stejně jako v loňském roce lze uhradit poplatky buď 
v hotovosti v pokladně Městského úřadu nebo na bankovní 
účet Města - č.ú. 19-1800230319/0800. V případě platby na 
účet, prosím, dodržujte tato pravidla:
- jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 
symboly:

Stočné - VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad - VS 1337xxxyy, KS 0308
Popl. za psa - VS 1341xxxyy, KS 0308
kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popis-
né a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob za kolik platíte. (př. 
platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 
osoby)
Popl. za hřbitov - VS 3632xxyyzz, KS 0308
Kde dvojčíslí „xx“ značí čtvrt, dvojčíslí „yy“ řadu a dvoj-
číslí „zz“ pořadí hrobu v řadě. (př. platba pod VS 
3632020307 = popl.za hrob v II.čtvrti, v 3. řadě, hrob č. 7). 
V případě, že číslo hrobu neznáte, informujte se na matrice 
MěÚ u p. Millé (tel: 585 154 156)

- pokud veškeré poplatky zaplatíte jednou částkou, je 
potřeba zaslat na úřad avízo o dané platbě. Když toto avízo 
nebude k dispozici pracovníkům správního odboru, nebude 
platba přiřazena.

- v případě, že užíváte městskou vodu a nikoli studnu, 
je nutno doložit fakturu SMV, a.s., jinak Vám budou 
poplatky dopočítány dle směrných čísel.

- lístky na popelnice Vám budou vydány na základě dolo-
ženého dokladu o zaplacení v pokladně MěÚ.

t Rada města zřídila níže uvedené komise, které jsou inici-
ativním a poradním orgánem rady:

F Komise pro rodinu, sociální a zdravotní, předseda 
Václav Lakomý

F Komise školská a kulturní, předseda Petr Jahoda

F Komise pro umisťování žadatelů na DPS, předseda 
Antonín Nakládal

F Komise sportovní, předseda Ing. Vladimír Schneider

F Komise stavební, předseda Ing. arch. Jan Navrátil

Činnost komise upravuje jednací řád komisí rady města 
Velká Bystřice.
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Kalendář akcí 
mikroregionu Bystřička

únor 2007
3. 2. Přáslavice - hasičský ples

Bukovany - ples ČČK
4. 2. Bukovany - dětský karneval
9. 2. Velký Újezd - ples SRPŠ

10. 2. Velká Bystřice - jednota 
Orel, orelský a farní ples

11. 2. Velká Bystřice - dětský kar-
neval

16. 2. Bukovany - obecní ples
17. 2. Přáslavice - obecní ples 

Velká Bystřice - Masopust se 
zabíjačkou
Doloplazy - Sportovní ples
Doloplazy - vodění medvěda 
a pochování basy
Tršice - ples TJ Tršice
Hlubočky - taneční večer KK
Velký Újezd - ples myslivců

18. 2. Přáslavice - diskotéka pro 
děti

24. 2. Přáslavice - Masopust, vodě-
ní medvěda
Tršice - vodění medvěda 
a pochování basy
Velká Bystřice - Regi-banjo, 
country přehlídka
Velký Újezd - dětský karne-
val
Hlubočky - ples MORA-
MORAVIA

25. 2. Doloplazy - dětský karneval

    Na toto výročí jsme se pečlivě při-
pravovali a samozřejmě jak jinak 
můžeme toto úctyhodné výročí oslavit 
než prezentací naší práce na divadel-
ním poli - a máte se na co těšit. 
Zatímco bývalo zvykem, že premiéra 
nové divadelní hry se rodila nějaký ten 
čas (2-3 roky), v letošním roce to 
budou hned premiéry dvě. První 
z nich, Rozpaky zubaře Svatopluka 
Nováka (Kazimír Lupinec a Sonya 
Štemberová), již zná svůj termín a pro 
Vás, kteří jste četli pozvánku na tuto 
premiéru, není žádnou novinkou 
datum 4. února v 16.00 hodin.

Druhá premiéra divadelní hry 
Prokletí rodu Baskervillů aneb 
pozor zlý pes! (Jiří Janků) na stanove-
ní termínu premiéry  stále ještě čeká.

Hlavní oslavy se potom uskuteční 
v říjnu a i na tomto „bále“ si samozřej-
mě náš divadelní soubor zatančí. 
V tomto okamžiku bychom nechtěli 
více prozrazovat o vlastních oslavách 

ROK 2007 130. výročí založení divadelního souboru ve Velké Bystřici
130. výročí divadelního souboru. Čeká 
nás ještě spousta práce, aby tyto osla-
vy byly na úrovni, kterou si toto výročí 
zaslouží. 

Možná by bylo vhodné, abychom se 
trošku ohlédli do nedaleké minulosti 
našeho divadelního souboru (tu delší 
historii přenecháme větším pamětní-
kům). Podařilo se nám rozšířit člen-
skou základnu souboru (a to je v dneš-
ní době velký úspěch), ale přece jen 
nás mrzí, že máme stále málo členů 
přímo z Velké Bystřice. Takže znovu si 
Vás dovolujeme požádat: kdo si jen 
trošičku myslíte, že byste si chtěli na 
vlastní kůži vyzkoušet, jak se dělá 
divadlo, zastavte se za námi na diva-
delní zkoušce - třeba si jen tak posedět 
a podívat se, jak to chodí. A teď 
nemluvíme pouze o nových hercích a 
herečkách, ale divadlo je také o režii, 
dramaturgii, technickém zázemí, hud-
bě, výtvarném umění a dalších aktivi-
tách.

Díky našim vystoupením na Jirás-
kově Hronově a ve Vysokém nad 
Jizerou jsme jasně dali všem vědět, že 
ve Velké Bystřici se dělá divadlo na 
úrovni, která dosahuje na tyto prestižní 
přehlídky. Nesporným dokladem umě-
lecké úrovně našeho divadelního sou-
boru je fakt, že s námi spolupracují 
takové kapacity jako jsou Jaroslav Fert 
(brněnský herec a režisér) a František 
Řehák (známý filmový a divadelní 
herec). Právem jsme hrdí na to, že se 
nám podařilo do Velké Bystřice dostat 
celostátní přehlídku monologů a dialo-
gů Pohárek SČDO, která je dnes po 
celé republice svázána právě s naším 
divadelním souborem.

Takže kdo máte chuť s námi slavit, 
jste srdečně zváni na všechny naše 
aktivity, které jsou spojeny s oslavou 
130 let od založení divadelního soubo-
ru ve Velké Bystřici.

TH a AH

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VZNIK 
PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU -  REFERENTA 

ODBORU SPRÁVNÍHO.  
Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice, 

IČ 00299651, vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro vznik pracovního poměru na dobu určitou, zástup za mateřskou dovole-
nou na místo       EKONOM Města Velká Bystřice 
Místo výkonu práce : Městský úřad Velká Bystřice 
Platová třída: 9 
Nástup od 1. 4. 2007
Požadavky:
Dosažené vzdělání : středoškolské s maturitou 
Obor školního vzdělání : ekonomický 
Znalost oboru: komplexní vedení účetnictví územního samosprávného cel-
ku, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, 
o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření 
včetně sestavení účetní závěrky a vedení účetních knih, sestavování roz-
počtu města.
Další požadované dovednosti: práce na PC, znalost regionu, schopnost ana-
lytického a koncepčního myšlení, ochota dále se vzdělávat, dobré komuni-
kační schopnosti, bezúhonnost. 
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 16.února 2007 
do 12.00 hod. na adresu: 
Městský úřad Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká 
Bystřice,tel.585351370,
Kontaktní osoba : Jana Drábková, tajemnice MěÚ, e-mail: info@muvb.cz,
drabkova@muvb.cz
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum 
a podpis. K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání.

Jana Drábková
tajemnice MěÚ Velká Bystřice
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KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice zvou na
lyrická i vášnivá setkání hudby a poezie

ROZMLOUVÁNÍ A ZAŘÍKÁVÁNÍ
pro dvě flétny a ženský hlas

s verši Fr. Hrubína, J. Riedlbaucha, J. V. Sládka, Fr. Šrámka a J. Seiferta
v neděli 4. února 2007 ve 14.00 hodin v salonku hotelu Zámek

Účinkují: Jan RIEDLBAUCH - flétna příčná, Miroslav MATĚJKA - flétna příčná, 
Veronika RIEDLBAUCHOVÁ - umělecký přednes

Program:
W. F. Bach Duetto F Dur pro dvě flétny příčné
Václav Riedlbauch „Flétnový sešit“

I. Pastorále pro dva
II. Vyprávění
III. Zimní kánon 
IV. Svatební písnička

Josef Fiala Duo D Dur pro dvě flétny

Eduard Douša „Portréty dne“
(malá dodekafonická suita pro dvě 
flétny)

 I. Con moto, III. Allegretto (Quasi 
Marcia) 

Paul Hindemith „Kánonická sonatina“ pro dvě flétny
Bohuslav Martinů „Divertimento“

Vstupné 30,- Kč, děti zdarma. Srdečně zvou pořadatelé.
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Ano přátelé, již v sobotu 24. února 
tohoto roku slaví tato přehlídka malé 
polokulatiny - a to pátý ročník svého 
pořádání. Má se čile k životu, je o ni 
zájem jak mezi regionálními skupina-
mi, tak v síle diváckého publika, které 
vždy sál bystřického Kulturního stře-
diska obsadí do posledního místečka. 
Významným hostem přehlídky (nebo-
jím se tvrdit, že jejím magnetem) je 
známá brněnská skupina POUTNÍCI, 
která v našem regionu s velkým úspě-
chem už několikrát vystupovala.

Takže kdo vlastně patří do desítky 
skupin, které pořadatelé nakonec 
vybrali?

Alibaba je známá skupina z Olo-
mouce, kdysi zaměřením trampská, 
později folková, dnes se hlásící k folk-
rocku - hraje vlastní tvorbu kapelníka 
M.Vepřka, ověšena vavříny úspěchů…

Brzdaři T.H.S. - z Olomouce, po jisté 
přestávce opět u nás, bohužel jen v tro-
jici zatím stále bez banja, ryze, ba až 
ortodoxně trampská skupina, ovládají-
cí však i všechny hity country…

Domino - alespoň třetinou přímo 
z Velké Bystřice (Kvak), charakterizu-
je svůj repertoár jako etnofolk, ale my 
víme, že umí krásně zahrát a zazpívat 
vše, loni u nás pauzírovali…

Hot Jazz King & Acorns - má u nás 
premiéru a určitě bude velkým ožive-
ním na sále. Jde o druhou skupinu K. 
Jačka-Kačera (Šutrs) a ten slibuje 
hodně, těšíme se na Standu Žaluda…

Chat botté - konečně po Mariánském 
Letním také u nás tato Arančina a 
Kocórova sestava, vycházející reper-
toárově z americké country, přetexto-
vané k naší radosti do češtiny…

Kelt Grass Band - stále se lepšící 
Dagyho kelťáci, kteří loni překvapili 
vítězstvím na Regi a druhým místem 
na Bystřickém banju předvedou i letos 

Bystřické REGI-Banjo se rozezní již v únoru…

jistě strhující zvukovou kreaci…

Přátelé - dnes nejúspěšnější regionál-
ní trampská skupina, která se jako 
jediná zúčastnila všech ročníků Regi i 
Bystřického banja a téměř vždy skon-
čila v divácké anketě na bedně…

Špunt - přerovská, snad služebně nej-
starší trampská skupina, v níž taktovku 
kapelníka převzal Míla Dohnal po 
tátovi - vlastní písně tvoří převážně on 
a Jarka Ludvová…

The Šůtrs - Kačerova „domovská“ 
trampská skupina, dnes již ověnčena 
dokonce i vavříny z Trampské porty, 
hraje svůj rozmanitý repertoár ve stylu 
tramp-swiňk a pub-music…

Desátou vystupující skupinou pře-
hlídky je jak již výše řečeno brněnská 
kapela POUTNÍCI, která již hraje 
neuvěřitelný šestatřicátý rok a dokáza-
la na nesčetných koncertech předvést 
téměř tři stovky vlastních skladeb. 
Dlouho v ní působil dnes již legendár-

tostí, přehlídka není sponzorována a 
všechny náklady jsou kryty především 
ze vstupného (vzhledem ke koncertu 
profesionálních Poutníků stojí sloso-
vatelná vstupenka na celou akci 100,-
Kč), dále pak z prostředků Kulturního 
střediska a města Velká Bystřice. 
Odměnou účinkujícím je opět jen 
guláš nebo řízek pana starosty Marka 
Pazdery a dále pak občerstvení v podo-
bě škvarkového sádla s čerstvým chle-
bem a něčeho k ukojení žízně, protože 
skupiny vystupují bez nároku na hono-
rář.

Věříme, že chvalně známé bystřické 
obecenstvo opět zaplní do posledního 
místečka tradičně zamaskovaný sál 
velkobystřického kulturního domu 
v patřičném časovém předstihu. Již 
v 16.30 zazní předkoncert skupiny, 
jejíž jméno pořadatelé úmyslně tají - a 
my všichni jsme právem zvědavi, které 
tři kapely budou diváckou anketou 
vybrány k tomu, aby na podzimním 
Bystřickém banju vystupovaly s další-
mi šesti nejlepšími skupinami z celé 
České republiky.

Pro pravidelné účastníky už jen dvě 
zásadní, radostné informace: celou 
přehlídku opět zvučí osvědčený zvu-
kařský tým Franty Petříka a akci 
budou opět moderovat osvědčení spí-
kři - Blanka Tornádo Prudilová a 
Michal Hroch Odložilík - co víc si 
přát? Pořádající velkobystřické Kul-
turní středisko a město Velká Bystřice 
vás na REGI-banjo srdečně zvou - 
bude to opět určitě stát za to…
J. Jerry Koš

ní Robert Křesťan a řada 
dalších skvělých muzi-
kantů, což platí v plné 
míře i o dnešní pětičlenné 
sestavě. Bližší informace 
o skupině je možno zís-
kat na webu www.poutni-
ci.cz 

Připravovaný pátý 
ročník REGI-Banja je 
jako všechny předchozí 
ryze nekomerční záleži-
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Knihovna velká Bystřice
knižní novinky

… z nedalekého okolí

Beneš Metod Kulda - Moravské národní pohádky
a pověsti z okolí rožnovského

výbor z valašského lidového vypravěčství

… pro ženy

Jennifer Weinerová - Malá zemětřesení

hořkosladká komedie o radostech i strastech mateřství 

… napětí

Ed McBain - Poldové

policisté z 87. revíru vyšetřují vraždy, které se 
nápadně podobají případům z minulosti 

Pokračujeme v AKCI
v restauraci NADAČNÍ

 Od 5. února 2007 obdržíte při konzumaci nad 100,- Kč
ZDARMA - kávu, pivo 0,3 l nebo minerální vodu 

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

Při týdenních akcích od 5. 2. 2007
NABÍZÍME VŽDY ZA 55,- Kč

5. 2. - 11. 2. 2007 Smažený sýr, hranolky
12. 2. - 18. 2. 2007 Katův šleh, hranolky
19. 2. - 25. 2. 2007 Smažený kuřecí řízek, bramborový salát

26. 2. - 4. 3. 2007 Tvarůžky v těstíčku, opékané brambory

Akce POKRAČUJE I V BŘEZNU !!!    Dobrou chuť!!

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

V mikroregionu Bystřička i nadále 
působí manažer, poradce k dotačním 
programům. Úkolem manažera mikro-
regionu Bystřička je poradenství a 
prezentace informací o strukturálních 
fondech EU i jiných dotačních progra-
mech obcím i dalším případným 
zájemcům jako jsou školy, podnikate-
lé, zemědělci a neziskové organizace. 
Může pomoci s konzultacemi investič-
ních záměrů a projektů, asistovat při 
řešení jednotlivých projektů - zejména 
z pohledu jejich financování, vazby na 
dotační programy nebo například 
zajišťování veřejných zakázek. 

Manažer projektů přímo zajišťuje tyto 
činnosti:
A. Poradenství, konzultace projektů, 

asistence při přípravě záměrů, pre-
zentace informací, kontakt se zod-
povědnými institucemi

B. Spolupráce při realizaci více růz-

Manažer, poradce mikroregionu k dotačním programům
ných společných aktivit, a rovněž 
vybraných aktivit ze strategie roz-
voje mikroregionu a naplňování 
marketingové strategie rozvoje 
cyklotras v mikroregionu

C. Asistence mikroregionu při přípra-
vě na Iniciativu Leader

A. Poradenství, konzultace projektů, 
prezentace informací, kontakt se 
zodpovědnými institucemi
Spočívá v konzultaci veškerých zvažo-
vaných rozvojových projektů a inves-
tičních záměrů nejen samotných obcí 
mikroregionu, ale i ze strany podnika-
telů, škol, neziskových organizací, 
zájmových sdružení a ostatních zájem-
ců.
Hlavní zaměření poradenství je na 
připravované operační programy, které 
tvoří rámec a pravidla pro financování 
projektů ze strukturálních fondů EU. 
Jedná se zejména o tyto programy - 

Regionální operační program, Operač-
ní program podnikání a inovace, 
Operační program Životní prostředí, 
Operační program vzdělávání nebo 
Program rozvoje venkova EAFRD. 
Samozřejmě jsou brány v úvahu i další 
možné zdroje financování, zejména 
z národních rozpočtů.
Manažer je schopen pro zájemce 
z mikroregionu (obce, podnikatele, 
neziskové organizace, sdružení apod.) 
připravovat a zpracovávat jednotlivé 
konkrétní projekty, dokumentace a 
veškeré další nezbytné podklady pro 
předložení projektu, záměru do vhod-
ného dotačního programu ke spolufi-
nancování.

B. Spolupráce při realizaci společ-
ných aktivit obcí mikroregionu
Doplňková činnost: V rámci zpracova-
né strategie rozvoje mikroregionu i 
strategie rozvoje cyklotras je navrho-



Rozsáhlá rekonstrukce severový-
chodního křídla Pavlínina dvora 
v Šumperku byla zahájena v lednu 
roku 2006 a byla realizována s pomocí 
finanční dotace ze SROP. Hlavními 
cíli programu bylo vybudování penzi-
onu, galerie, informačního centra a 
přednáškového sálu. Investorem akce 
bylo Město Šumperk, Vlastivědné 
muzeum v Šumperku se jako partner 
projektu podílelo na vybavení interié-
rů, zpracování scénáře Galerie i na 
samotné instalaci expozice.

Pro první expozici Galerie Šumper-
ska byla vybrána vedle několika star-
ších významných zesnulých autorů 
(Zdeněk Sklenář, Richard Wiesner, 
Karel Homola, Jiří Jílek, Vítězslav 
Pokorný, Zbyněk Semerák) skupina 
nejvýraznějších současných tvůrců, na 
Šumpersku obecně známých (Lubo-
mír Bartoš, Jiří Hovorka, Jan Hracho-
vina, Aleš Kauer, Anežka Kovalová, 
Miroslav Koval, Věra Kovářová, Jiří 
Krt ička, Dagmar Koverdynská, 
Miloslava Prokůpková, Antonín 
Suchan, Bohumil Teplý, Petr Válka, 
Ilja Zachoval). 

V expozici se v budoucnu počítá s 
maximálním využitím uměleckých 
předmětů, jež jsou v majetku 
Vlastivědného muzea v Šumperku, 
Města Šumperka, nebo se zapůjčenými 
díly z majetku  muzeí, galerií či sou-
kromých osob. 
 
Galerie  bude otevřena vernisáží dne 
1. 2. 2007 v 18 hod. výstavou nazva-
nou Současné výtvarné umění Šum-
perska. Výstava potrvá do 31. 8.
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Do Galerie, jež se nachází v přízemí 
východního křídla Pavlínina dvora, se 
vstupuje z parku přes informační cent-
rum, kde si návštěvník zakoupí vstu-
penku. Otevírací doba Galerie:  
út - pá: 8.00 - 17.00, so: 9.00 - 13.00 
hod. V neděli a v pondělí je Galerie 
uzavřena. 
(Více informací Vám podá PhDr. 
Marie  Gronychová, ředitelka muzea, a 

PhDr. Milena Filipová, historička 
umění VM v Šumperku, 

marie.gronychova@muzeum-sumperk. cz 
milena.filipova@muzeum-sumperk.cz. 

Vše o muzeu na 
www.muzeum-sumperk.cz.)

Mgr. M. Berková
Tisková mluvčí
mobil: 736 726 835
telefon: 583 21 40 70

váno více aktivit, jejichž realizací je 
pověřen manažer projektů.

C. Asistence mikroregionu při pří-
pravě na Iniciativu Leader
Doplňková činnost: Jedním z důleži-
tých dotačních programů určených pro 
rozvoj venkova bude opět Iniciativa 
LEADER. V rámci programu Leader 
budou podporovány nejpřipravenější 
regiony - Místní akční skupiny, kdy 

každému zúčastněnému - vybranému 
regionu bude dán každoročně k dispo-
zici určitý objem finančních prostřed-
ků, které budou následně rozdělovány 
na investiční i neinvestiční projekty 
řešené subjekty z regionu. Manažer 
mikroregionu pomáhá založené Místní 
akční skupině v přípravě na tento 
dotační program.

Manažer, poradce je pro zajišťování 

výše uvedených činností k dispozici 
pro zájemce z mikroregionu každé 
liché úterý, a to od 8.00 do 12.00 
hod. na radnici ve Velké Bystřici.

Manažer, poradce mikroregionu:
Ing. Zbyněk Müller, 
kontakt 777 327 325, 
muller.z@seznam.cz
Tajemník mikroregionu: 
Ing. Jan Ulrich, kontakt 724 766 336

Otevření nové Galerie Šumperska ve Vlastivědném muzeu v Šumperku 
dne 1. února 2007

    Koupíme 30 kg krmné řepy. 
    Tel.: 585 351 036 

INZERCE:


