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ÚVODNÍK

Zastupitelstvo mìsta schvaluje rozpoèet 2008
Tak jako každý rok, i letos se vìnovala Rada mìsta v listo-
padu a prosinci mimo jiné pøípravì rozpoètu mìsta na rok 
2008. Je známou skuteèností, že rozpoèet je jedním 
z hlavních nástrojù spravování a øízení mìsta a proto je 
projednáván na nìkolika úrovních: mìstský úøad, finanèní 
výbor, Rada mìsta a Zastupitelstvo mìsta, které jej schvalu-
je. V dobì, kdy ètete tyto øádky je již rozpoèet schválen a 
závazný. V krátkosti tedy jen k prioritám financování mìsta 
v pøíštím roce. Rozpoèet je navržen Zastupitelstvu mìsta 
jako mírnì pøebytkový s plánovanou rezervou. Daòové 
pøíjmy jsou vzhledem k platným skuteènostem rozpoètová-
ny ve výši cca 21,7 mil. Kè. Zastupitelstvu je  navržena k 
zaøazení do rozpoètu nová položka- zøízení jednoho mìst-
ského strážníka. V návrhu rozpoètu jsou tedy rezervovány 
prostøedky na jednorázové náklady na poøízení výzbroje a 
výstroje a jednak na neinvestièní osobní a provozní nákla-
dy. Vlastní zøízení mìstského strážníka bude po Novém 
roce pøedmìtem samostatné diskuse a v pøípadì kladného 
výsledku by bylo provedeno novou obecnì závaznou 
vyhláškou. Podrobnì Vás s cíli a úkoly tohoto zámìru 
seznámíme v samostatném èlánku v novém roce 2008 po 
probìhnuvší diskusi v zastupitelstvu.
Nemalá èást výdajù pøíštího rozpoètu je vyèlenìna na spo-
lufinancování pøipravovaných investièních projektù.Z tìch 
nejvýznamnìjších stojí za zmínku rekonstrukce ulice Na 
Letné, která si z našeho rozpoètu vyžádá cca 3,9 mil. Kè 
z celkových 33 mil. Kè. Jak již bylo uvedeno, z tìchto pro-
støedkù by mìly být financovány chodníky a parkovací 
místa v této ulici. Spoluúèast si vyžádají také pøípadné 
realizace zámìrù rekonstrukce Kulturního domu Nadaèní, 
oživení Zámeckého areálu- rekonstrukce centra mìsta èi
z menších akcí napø. ekologizace vytápìní a zateplení 
Hasièské zbrojnice. To jsou však projekty, se kterými se 
budeme ucházet o finanèní prostøedky z nedávno schvále-
ného Regionálního operaèního programu a výsledky našeho 
snažení budou známy až nìkdy v pololetí 2008. V této sou-
vislosti je potøeba uvést, že je velmi nereálné, abychom 
uspìli se všemi pøedkládanými zámìry. Ale právì proto, 
aby uspìl alespoò nìkterý z nich, pøedkládáme jich více. 
Tak nezbývá než se nechat pøekvapit. Jelikož rekonstrukce 
chodníkù a místních komunikací nelze financovat z žád-
ných jiných zdrojù než z mìstského rozpoètu, je souèástí 
rozpoètu na pøíští rok cca 790 tis. Kè právì na tento úèel.

Na Vyhlídce - nová bystøická ulice
Vzhledem ke skuteènosti, že inženýrské sítì v lokalitì 
Kopaniny v rámci soukromého investièního zámìru byly již 
zkolaudovány a parcely nových majitelù jsou pøipraveny 
k výstavbì jednotlivých domù, je nejvyšší èas dát této nové 

AŤ PÁN BUH PŘIŠTI ROK NADĚLI VÁM

ROSE NEBESKÉ, HOJNOST ÓRODE ZEMSKÉ, TEPLÓČKA,

SLONEČKA, RADOSŤ DO SRDEČKA,

VŠECKÉM DLÓHY LETA

A VE ŠTĚSTI OŽETI SVĚTA!

MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

(lidové novoroční vinšování ze sbírek Heleny Lisické)

bystøické ulici také název. Po diskusích v Radì mìsta byl 
zastupitelstvu navržen název „Na Vyhlídce“, mimo jiné 
proto, že nová ulice prochází nejvyšším bodem celé lokali-
ty. Tak pøíští nedìlní procházka mùže vést tøeba na pìknou 
vyhlídku!

Veselé vánoce a š�astný celý pøíští rok!
Nevím jak vám, ale mì se letos zdá, že rok uplynul nìjak 
rychleji než obvykle. Zvláštì druhá polovina roku má spád: 
Lidový rok, Bystøické banjo, Mikuláš a jsou tu vánoce. 
Proto mi nyní dovolte jménem svým i jménem pana starosty 
popøát nám všem obyvatelùm našeho mìsteèka, abychom si 
o letošních vánocích prožili jejich opravdové poselství: 
zrození nové nadìje, šance, že pøíští dny nového roku pøine-
sou více radosti, pøátelství, lásky a porozumìní. Nech� 
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hvìzda betlémská svítí na našich cestách celým pøíštím 
rokem a pøinese opravdové svìtlo do našeho života!
Velmi bych si pøál, kdybychom si mohli osobnì popøát 
k letošním vánocùm také pøi tradièní krásné akci „Zpívání u 
stromu“, která se letos uskuteèní ve ètvrtek 20. prosince od 

17 hodin. Pøipraven bude opìt nejen krásný kulturní progra-
m, ale také tradièní èaj s rumem a prskavky pro dìti, tak 
neváhejte a pøijïte. Na spoleèné setkání se tìší všichni 
pracovníci Mìstského úøadu Velká Bystøice.

Ivo Slavotínek

w Úøední dny na Mìstském úøadì Velká Bystøice v dobì 
vánoèních svátkù:

Ètvrtek 27.12.2007 zavøeno
Pátek 28.12.2007 zavøeno
Pondìlí 31.12.2007 zavøeno

V novém roce 2008 Vás pøivítáme ve støedu 2.ledna 2008.

w 13.12.2007 byly schváleny poplatky na rok 2008:

Stoèné 13,-- Kè/m3 tj. 533,00 Kè/osobu

Odpad 340,00 Kè/osobu

Poplatek za psa 150,00 Kè za jednoho 100,00 poplatník-
220,00 Kè další pes dùchodce

150,00 Kè další pes-
poplatník dùchodce

Hrobové místo 50,00 Kè jednoduchý hrob 100,00 Kè dvojhrob

w Stejnì jako v loòském roce lze uhradit poplatky buï 
v hotovosti v pokladnì Mìstského úøadu nebo na bankovní 
úèet Mìsta è.ú. 19-1800230319/0800. V pøípadì platby na 
úèet, prosím, dodržujte tato pravidla:
jednotlivé poplatky platit samostatnì pod jednotlivými 
symboly:
Stoèné  VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad  VS 1337xxxyy, KS 0308

Popl.za psa  VS 1341xxxyy, KS 0308
kde trojèíslí variabilního symbolu „xxx“ znaèí èíslo popis-
né a poslední dvojèíslí „yy“ poèet osob, za kolik platíte. (pø. 
platba pod VS 232130702 = stoèné k domu è.p. 307 za 2 
osoby)
Popl.za høbitov  VS 3632xxyyzz, KS 0308
Kde dvojèíslí „xx“ znaèí ètvrt, dvojèíslí „yy“ øadu a dvoj-
èíslí „zz“ poøadí hrobu v øadì.  (pø. platba pod VS 
3632020307 = popl. za hrob v II.ètvrti, v 3. øadì, hrob è. 7). 
V pøípadì, že èíslo hrobu neznáte, informujte se na matrice 
mìstského úøadu  u p. Millé (tel: 585 154 156)

w Mìsto Velká Bystøice prodá fekální vozidlo zn. Praga 
V3S, rok výroby 1982, objem nádrže 3,5 m3, STK do 
16.8.2008. Souèástí prodeje je sada kol a plná nádrž nafty 
(cca 120 l). Vùz bude prodán nejvyšší cenové nabídce, 
pøièemž minimální cena je 20 000,00 Kè. V pøípadì zájmu 
o tento vùz kontaktujte prosím pana Vladimíra Bìhala, tel. 
602 708 135 v dobì po-pá od 7.00 hod. - 15.30 hod. 

Informace z bystøické radnice

Leo Schwarz
Narodil se 3. 10. 1914 ve Velké Bystøici è. 320.

Otec Arnold (nar. 1876 ve Velké Bystøici  zámeèník, foto-
graf, amatérský herec, vèelaø, rybáø, zahrádkáø, autor knihy 
„Dìti Vrtova“), matka Matylda, starší sestra rovnìž 
Matylda.
     Po ukonèení 5. tøídy obecné školy pøešel na Èeskou 
reálku v Olomouci, kde roku 1933 maturoval. Kromì otce 
fotografa bylo v pøíbuzenstvu nìkolik výtvarnì talentova-
ných osobností, napø. Milada Šindlerová, malíøka žijící 
v Praze, ale nìkolikrát vystavující i v Olomouci.

Jako pedagog pùsobil na rùzných školách v republice: 
Zlechov, Lednické Rovné na Slovensku, Suchonice, 
Námìš� na Hané, Postøelmov aj. Celkem uèil 18 let. 
Pozdìji na státní pedagogické akademii získal aprobaci k 
výuce výtvarné výchovy, deskriptivy a matematiky na 2. 
stupni základních škol. Zaèal se vìnovat jako odborný 
pracovník Krajského pedagogického ústavu v Olomouci 
problematice audiovizuálních pomùcek. Pøednášel o ní na 
PdF Univerzity Palackého. Jeho celoživotní náplní práce 
bylo využívání obrazu ve výuce, a� už byl obraz statický, 
dynamický nebo zvukový. Této práci vìnoval 25 let. 
Fotografování ho provázelo celým životem jako obrovská 

Pozvání na

MÌSTSKÝ PLES,
který se koná 19 ledna 2008 v prostorách Hotelu Zámek 

ve Velké Bystøici.

Zaèátek ve 20.00 hodin. 

K tanci a poslechu hraje taneèní kapela TRIO BENE 

a swingová kapela SWING BAND KLASIK.

Bohaté obèerstvení je zaji�tìno

Pøedprodej vstupenek bude v pokladnì mìstského úøadu.

Pracovníci mìstského úøadu pøejí všem 
obèanùm pøíjemné prožití 

vánoèních svátkù, 
hodnì zdraví, štìstí 

a úspìchù v novém roce.
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záliba. Stal se èlenem VSMO, úèastnil se mnoha výstav. 
Aurorské výstavy v Olomouci mìl tøi: v Divadle hudby, ve 
Vlastivìdném muzeu a v 90. letech  minulého století 
v odborné škole v Olomouci-Øepèínì. Ve Velké Bystøici 
vystavoval dvakrát s výtvarnicí Terezkou Zedníkovou-
Souèkovou, která absolvovala Støední umìleckoprù-
myslovou školu v Praze a zabývá se tvorbou šperku.

S jeho jménem jsou spojovány tøi ucelené soubory jeho 
fotografií: Památník Krajského pedagogického ústavu, 
Památník Velké Bystøice a soubor Žena a šperk. A dále ještì 
v roce 2000 pøi Lidovém roku na radnici spolu 
s T. Zedníkovou-Souèkovou (koláže) a v roce 2004 
„Výtvarná fotografie Leo Schwarze v Galerii Patro
v Olomouci a „Dokumentární fotografie Leo Schwarz a 
Velká Bystøice“. 

V 2. polovinì 20. století se úèastnil fotografických 
výstav a soutìží i v zahranièí (Brazílie, Kanada, USA, 
Francie, Polsko). Za svoji èinnost v modernizaci vyuèování 
v KPÚ obdržel titul Vzorný uèitel, dále èestnou plaketu za 
dokumentarizaci rodné obce Velká Bystøice a èestnou 
plaketu k 100. výroèí vlastivìdné spoleènosti muzejní. 
Celý svùj život spojil s uèitelkou Annou Skalièko-
vou z Ludéøova. Má dvì dcery - Lenku a Pavlu. Pilný, 

pracovitý, skromný, tichý a vzácný èlovìk nás opustil 
28. 12. 2006.

Prameny: Almanach „…budiž vzdìláván…“ k 135. výroèí 
založení Slovanského gymnázia v Olomouci 

Z. Plachá

VÁNOÈNÍ HVÌZDA - 10 LET
Již 10.rok v pøedvánoèní dobì poøádá sdružení Šance - 

sdružení rodièù a pøátel hematologicky a onkologicky 
nemocných dìtí v Olomouci charitativní sbírku prodejem 
vánoèní hvìzdy.

Na našem vánoèním jarmarku poøádaném 6.prosince 
2007 se chopila prodeje vánoèní hvìzdy pro toto sdružení 
paní ekonomka Renata Krèová, která si vzala na pomoc 
paní uèitelku Mgr. Lucii Pazderovou a svoji dceru Ivu. 
Bìhem odpoledne se prodalo 50 kvìtin.

Do celé akce se již pøed jarmarkem zapojili také zamìst-
nanci základní i mateøské školy, pracovnice ve školní jídel-
nì i maminky sdružené v Mateøském klubu ve Velké 
Bystøici. 

Celkový výtìžek akce v naší škole je 16500,- Kè.
Dìkujeme všem, kteøí prodej vánoèních hvìzd podpoøili a 
tím pomohli zpøíjemnit nároènou a nepøíjemnou dlouhodo-
bou léèbu malých pacientù na Dìtské klinice Fakultní 
nemocnice v Olomouci.

Nedá mi, abych touto cestou nesdìlila veøejnosti, že se 
našel èlovìk, komu se již zakoupená vánoèní hvìzda zalíbi-
la a zpod koèárku, v nìmž v koridoru spalo malé dítì, tuto 

kytku jedné mamince ukradl. Byla z toho velmi neš�astná, 
pøesto si zakoupila  hvìzdu ještì jednu. Vìøím, že takové 
situace se již opakovat nebudou.

Mgr. Jarmila Štìpánová

Leo Schwarz se svým aparátem (foto L. Lachman)

Kulturní støedisko poøádá pro dìti na sále Kulturního domu ve Velké Bystøici

v sobotu 19. ledna 2008 od 14.30 hodin

D T K  K R E AÌ S Ý A N V L
s Inkou Rybáøovou 

  Tanec, hry, písnièky, soutìže

  Prodej CD, autogramiáda

 Každá maska bude odmìnìna

*   TOMBOLA  *

Pøipraveno obèerstvení formou domácího bufetu

Vstupné: dospìlí 30,- Kè, dìti bez masky 20,- Kè, masky zdarma
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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.

SBOR  DOBROVOLNÝCH  HASIÈÙ 

VELKÁ BYSTØICE VÁS ZVE NA

HASIÈSKÝ BÁL

V SOBOTU 12. LEDNA 2008

ZAÈÁTEK OD 20.00 HODIN 

V KULTURNÍM DOMÌ NADAÈNÍ

K TANCI A POSLECHU HRAJE 

HUDEBNÍ FORMACE FONTANA

VSTUPNÉ 50,- KÈ

PO CELÝ VEÈER BOHATÉ 

OBÈERSTVENÍ ATOMBOLA

SRDEÈNÌ ZVOU POØADATELÉ

 

Mìsto Velká Bystøice a soubor Haná si Vás dovolují pozvat na

Zaèátek je v 10 hodin na Zámeckém námìstí. Jsou pøipraveny hry a soutì�e pro malé i velké diváky, 
vystoupení na�ich souborù a hanácká Zabíjaèka. Pro v�echny náv�tìvníky jsou pøichystány zabíjaèkové 

speciality. Po skonèení programu na námìstí zaène Vodìní medvìda.

Srdeènì zvou poøadatelé

MASOPUST
2. února 2008 ve Velké Bystøici

Kruh pøátel hudby Velká Bystøice

uvádí

HOUSLOVÝ RECITAL 
MARIE FUXOVÉ

Klavírní spolupráce:
ŠTÌPÁN KOS

v pátek 25. ledna 2008 v 17 hodin
Zámek Velká Bystøice

Program:
Henri Eccles: Sonáta g moll pro housle a klavír 
(1670-1742) Grave, Courante. Allegro con spirito, 

Adagio, Vivace

Johann Sebastian Bach: Ciaccona d moll 
(1685-1750) (z Partity pro sólové housle BWV 1004) 

Ludwig van Beethoven: Sonáta c moll op.30 è.2 pro housle a klavír 
(1780-1827) Allegro con brio, Adagio cantabile,

Scherzo.Allegro, Finale.Allegro 

Pablo de Sarasate: Introdukce a Tarantella
(1844 -1908) 

Vstupné 30,- Kè, dìti zdarma. Srdeènì zvou poøadatelé.
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Oznámení pro rodièe:
Vážení rodièe, od 10.12.2007 mùžete omlouvat své dìti na 
tìchto nových pøímých telefonních èíslech:

SBOROVNA PØEDNÍ BUDOVA 581 111 022
(vyuèující: Mgr. Kateøina Pospíšilová, Mgr. Jaromíra 
Pazderová, Mgr. Gabriela Šišková, Mgr. Helena Mádrová, 
Mgr. Eva Dohnalová)
SBOROVNA NOVÁ BUDOVA 581 111 023
(vyuèující: Mgr. Kateøina Kovalová, Mgr. Hana Londová, 
Mgr. Libuše Kubaláková, Mgr. Ivo Šenk)
Tøídní uèitelé se Vám mohou vìnovat nejlépe pøed zaèát-
kem vyuèování, o velké pøestávce (9.20-9.40) nebo po 
vyuèování do 13.00.

Vedení školy

Vánoèní jarmark
6. prosince 2007 se již potøetí konal v Masarykovì 

základní škole vánoèní jarmark. Ve slavnostnì vyzdobe-
ných prostorách školy se sešli uèitelé, žáci, jejich rodièe, 
prarodièe, všichni, kteøí se chtìli na chvíli zastavit, potìšit 
se šikovností svých dìtí, zatleskat Krušpánku a Èekance, 
ochutnat cukroví, naèerpat vánoèní atmosféru.

Po celé odpoledne vládla ve škole pøátelská atmosféra a 
tøebaže po odchodu posledních hostù padla na organizátor-
ky akce obrovská únava, už teï pøemýšlejí, jak pøíští rok 
tuto milou akci inovovat. 
Za obrovské nasazení, práci navíc a vedení dìtí patøí všem 
pedagogùm, kteøí se do jarmarku zapojili moje velké podì-
kování. 

Jarmila Štìpánová

Knihovna Velká Bystøice
knižní novinky

... z èeské historie
Slávka Poberová - Intriky na èeském trùnu

zajímavosti ze svìta èeských panovníkù a šlechty 
i jejich intrik 

... ze spoleènosti
Donna Hay - Tak trochu hrdina

pro jednoho rodièe je výchova puber�áka tìžká, ale ve 
dvou se to lépe táhne 

... z èeské literatury
Povídky o ženách

výbor povídek o rùzných osudech žen od èeských 
autorù

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V prosinci jsme se ptali na knihu 
KRTEK A ZELENÁ HVÌZDA

Odpovídalo 44 dìtí a z 36 správných odpovìdí 
jsme vylosovali 

Markétu Otáhalovou
Otázky na leden najdete jako obvykle v knihovnì.

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

 

PF 2008
KULTURNÍ STØEDISKO  

A REDAKCE

VELKOBYSTØICKÝCH NOVIN
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Autobus do Lipníka za studiem koneènì i z Bystøice!
Od 9.prosince 2007 vešla v platnost zmìna jízdního øádu na lince 890706 Olomouc-Lipník n/B-Hranice, u spoje è. 7 a è. 20, které jsou novì 
vedené pøes zastávku Velká Bystøice-radnice, kde bude zastavovat v 6.39 hod. (do Lipníka), resp. ve 14.52 (z Lipníka). Tato zmìna umožní 
našim studentùm SPŠ stavební v Lipníku a soukromého uèilištì služeb ve Velkém Újezdì dojíždìní bez nìkolikakilometrového docházení na 
zastávku u Ferony nebo v Pøáslavicích. Oba spoje budou vedeny pøes zastávku Mrsklesy, køižovatka. 
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ZÁPIS  DO MATEØSKÉ ŠKOLY 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

SE BUDE KONAT V BUDOVÁCH OBOU  MŠ :

VE ÚTERÝ 15. LEDNA 2008
OD 14.00  DO  16.00 HODIN.

RODIÈÙM I DÌTEM NABÍZÍME DEN 
OTEVØENÝCH DVEØÍ. 

PØI ZÁPISU JE TØEBA PØEDLOŽIT 
RODNÝ LIST DÍTÌTE.

ZAPSÁNY BUDOU DÌTI VE VÌKU OD 3 LET. 
MLADŠÍ DÌTI JEN PØEDBÌŽNÌ.

POKUD SE RODIÈE ZE ZÁVAŽNÝCH DÙVODÙ 
NEMOHOU K ZÁPISU V DANÉM TERMÍNU 

DOSTAVIT, NÁHRADNÍ ZÁPIS BUDE V TÝDNU 
OD 21. - 25. 1. PO PØEDCHOZÍ TELEFONICKÉ 

DOHODÌ /585 351 169/.

Dana Kutrová, vedoucí uèitelka mateøských škol

Akce v Masarykovì základní škole 
v lednu a únoru 2008

3.1.2008 Zahájení vyuèování po vánoèních
prázdninách

7.1.2008 Tøídní schùzky (16.00  18.00)
13. - 19.1.2008 Lyžaøský kurz pro žáky 7.roèníkù ve 

Støíbrnicích
15. - 16.1 2008 ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKU (13.00  18.00)
31.1.2008 Vydání vysvìdèení za 1.pololetí
1.2.2008 Jednodenní pololetní prázdniny
2.2.2008 Ples SRPŠ (20.00 hodin, Ravela)
4. - 8.2.2008 Jarní prázdniny

Pøedvánoèní akademie
v sokolovnì

To sobotní odpoledne dne 8. 12. 
2007 urèitì nikdo z divákù nelitoval, 
že pøerušil pøedvánoèní pøípravy a 
zašel do sokolovny, která se promìnila 
v improvizovanou kavárnu. Podávalo 
se zde výborné domácí obèerstvení a 
ke zhlédnutí tu bylo mnoho zajímavé-
ho - mimo kroniky a fotogalerie 
z historie i souèasnosti naší jednoty 
také koèièí tanec mladších žákyò, rej 
pøedškoláckých èarodìjnic, bublifuko-
vá show rodièù a dìtí, ukázka bojové-
ho umìní, skákání pøes lano v podání 
starších žákyò a mnoho dalšího. 

Zpestøit program domácích oddílù 
pøijely ještì malé gymnastky z T. J. 
Sokol Køelov a taneèní sdružení senio-
rek z V. Týnce, jež si øíkají Poupata a 
které svým vystoupením poøádnì 
rozproudily zábavu.

Naše každoroèní pøedvánoèní aka-
demie je pøehlídkou celoroèní práce a 
snažení v oddílech pracujících s dìtmi 
pro širokou a nejen velkobystøickou 
veøejnost. Letos poprvé probíhala ve 
slavnostnìjším rázu se stolovou úpra-
vou sálu, vystoupením na jevišti, 
obèerstvením a jiným vylepšením. Tím 
pádem byly kladeny vyšší nároky na 
organizaci akce, její pøípravu i materi-
ální zabezpeèení. 

Velmi ráda a opravdu srdeènì bych 
chtìla podìkovat všem èlenùm a 
výboru naší jednoty, pøátelùm Sokola, 
cvièitelùm, cvièencùm a všem tìm, 
kteøí se jakoukoliv mìrou podíleli na 
hladkém prùbìhu tohoto pøíjemného 
odpoledne 

Zvláštní podìkování zaslouží mìst-
ský úøad V. Bystøice za zapùjèení 
nástìnek pro fotogalerii, jednota Orel 
za zapùjèení židlí a stolù a cvièitelka 
Lenka Otáhalová, která akademii 
nejen moderovala, ale byla její hlavní 
organizátorskou duší.

Hana Navrátilová
náèelnice T. J. Sokol Velká Bystøice

Lucy Jasmine Hamilton * 8.3.2007
Jakub Nádvorník * 21.10.2007
Barbora Zichová * 27.10.2007
Adéla Buršíková * 11.11.2007
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Anna Taclová 9.11.2007
Kvìtoslava Bugnová 22.11.2007
Emilie Koblihová

Gränzerová 26.11.2007

V
V
V 23.11.2007

Julie V

Vážení pøíznivci
T. J. SOKOL

Máme za sebou již témìø rok, kdy 
jsem byl zvolený starostou zdejší 
organizace SOKOL. Rok neuvìøitelnì 
rychle utekl a já teï stojím pøed úko-
lem zhodnotit, jak se nám daøilo a 
nedaøilo. 

Pøi Valné hromadì jsme si v bøeznu 
uložili spoustu úkolù - zahájit pøípra-
vy pro rekonstrukci hygienického a 
sociálního zázemí sokolovny, pokra-
èovat v zahájené rekonstrukci a opra-
vì elektroinstalací v sokolovnì, rozší-
øit cvièební aktivity v rámci naší T. J. a 
mnohé další. V okamžiku, kdy tento 
pøíspìvek píšu, mohu konstatovat, že 
v tomto ohledu se nám mnohé poved-
lo. K poslednímu listopadu t. r. jsme 

témìø ukonèili další etapu rekonstruk-
ce elektroinstalací, kde doznalo 
zásadní zmìnu osvìtlení v tìlocviènì, 
ve velké èásti objektu byly buï zre-
konstruovány nebo opraveny elektric-
ké rozvody a byla pøipravena další 
etapa prací, kdy bude možné celou 
rekonstrukci dokonèit.

Po sedmi letech èekání jsme obdr-
želi grant na rekonstrukci zahrady 
v sokolovnì, kde by mìlo vzniknout 
nové volnoèasové venkovní sporto-
vištì, které v budoucnu hodláme 
nabídnout k využití i veøejnosti 
(zvláštì z lokality Hliník a støedu 
mìsta). Pøi pracích na zahradì se nám 
nedaøí tak, jak bychom si pøáli - nane-
štìstí nás již v listopadu pøepadla 
nepøízeò poèasí a práce se tak zdržují 
a odkládají. Pøesto i nadále doufám, že 

se pøíští rok naše zahrada po dlouhé 
dobì doèká své obnovené premiéry a 
v èervnu zde uvítáme Setkání na 
kolech jednot z Župy Olomoucké - 
Smrèkovy.

Pøi realizaci tìchto dvou akcí nás 
ale neèekaly jen finance zaslané na 
bìžný úèet k vyèerpání. Grantová 
politika Èeské obce sokolské, která 
nám finanèní prostøedky poskytla, 
vyžaduje spoluúèast Jednoty, která 
grant èerpá, ve výši 30% celkových 
nákladù na akci. Z poèátku se celá vìc 
zdála neøešitelná, ale nakonec nám 
zèásti vypomohla Župa Olomoucká a 
z velké èásti nás podpoøilo mìsto 
Velká Bystøice dílem pøíspìvkem a 
dílem návratnou pùjèkou. Na tomto 
místì bych chtìl podìkovat pøedstavi-
telùm Mìstského úøadu Velká Bystøice 
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za jejich velkorysou a obìtavou po-
moc, protože bez ní by nám nezbylo, 
než pøidìlené finanèní prostøedky 
vrátit a pozastavit veškeré práce. 

Co se týèe realizace rekonstrukce 
šaten a hygienického zázemí sokolov-
ny, byla v tomto roce br. Navrátilem 
vypracována studie, jakým smìrem by 
se mohla celá akce ubírat. Je sice prav-
dou, že v souèasné dobì je celá záleži-
tost odsunuta do ústraní, ale v pøíštím 
roce zde hodláme pokraèovat a to 
vèetnì finanèního zajištìní tak, aby 
v nejbližší dobì byl zajištìný standard 
tìchto prostor, který odpovídá souèas-
né dobì. 

V letošním roce jsme v kvìtnu zahá-
jili pøípravný kurz a od zaèátku øíjna 
probíhá øádný kurz sebeobrany a bojo-
vých sportù pro dìti od 10 do 18 let. 
Kurz poøádáme ve spolupráci se SK 
SAKURA Olomouc a navštìvuje jej 
16 dìtí. Jak už jsem naznaèil v minu-
lém èísle VBN, od nového roku zahájí-
me nová cvièení - cvièení s gymnastic-
kými míèi a cvièení jógy. V plánu od 
pøíštího školního roku máme zorgani-
zovat sportovní oddíl pro chlapce - 
doposud máme takové oddíly pro 
mladší a starší žákynì. 

Po výborné zkušenosti se zájezdem 
do Vídnì v øíjnu plánujeme další ces-
tování - zatím ještì pevnì není rozhod-
nuto kdy a kam, ale mohu slíbit, že 
zájezd se bude konat. Bohužel zde 
nemohu vypisovat všechny plány a 
úspìchy - vydalo by to nejspíš na samo-
statnou pøílohu tohoto mìsíèníku.

Závìrem bych chtìl podìkovat 
všem èlenùm T. J. SOKOL za jejich 
pøízeò, všem aktivním èlenùm, kteøí 
neúnavnì pomáhají pøi organizaci a 
zajištìní všech akcí, které nás potkaly 
- poèínaje Sokolským závodem zdat-
nosti a konèe úklidem po rekonstrukci 
Sokolovny. Rovnìž si zaslouží náš 
obrovský dík Mìstský úøad Velká 
Bystøice, z firem, které nám pomohly 
pøi realizaci akcí - hlavnì firma 
p. Zgubiše, jejíž díl práce byl nejvìtší 
a nejnároènìjší na zkoordinování prací 
s provozem sokolovny. Pokud jsem 
v tomto podìkování nìkoho opomnìl, 
moc se omlouvám, opravdu toho bylo 
hodnì. 

Na konec bych rád popøál co nejpøí-
jemnìjší prožití vánoèních svátkù a co 
nejlepší vkroèení do nového roku. 
Moc bych si pøál, abyste nám zachova-
li pøízeò i v pøíštím roce.

PS: v listopadových VBN jsem slíbil 
upøesnìní ohlednì cvièení s gym-
nastickými míèi a jógy od nového 
roku. 

Cvièení s gymnastickými míèi bude 
probíhat každý kalendáøní lichý ètvr-
tek v Sokolovnì od 19 hod. do 20 hod. 
Pro èleny T. J. SOKOL Velká Bystøice 
bude toto cvièení zahrnuto do zaplace-
ného roèního oddílového pøíspìvku, 
ostatní zaplatí jednorázový oddílový 
pøíspìvek 15 Kè za cvièební hodinu. 
Pøípadné zmìny ve výši oddílových 
pøíspìvkù budou známy po Valné 
hromadì, která se bude konat v únoru 
2008.

Cvièení jógy budou probíhat každý 
kalendáøní sudý ètvrtek od 18,30 hod. 
(pozor zmìna oproti èasu minule uve-
denému) do 20,00 hod. Pro èleny T. J. 
SOKOL Velká Bystøice bez ohledu na 
zaplacený roèní oddílový pøíspìvek 
bude na toto cvièení èinit oddílový 
pøíspìvek 50 Kè a pro neèleny T. J. 
SOKOL Velká Bystøice 70 Kè - úhrada 
se bude provádìt pøed cvièební hodi-
nou.

Hrošèaník Tomáš - starosta T. J. 
SOKOL Velká Bystøice

Mikulášský turnaj 2007
Dne 23.11. 2007 probìhl ve školní hale MZŠ Velká Bystøice 

turnaj v miniházené žákù 3. a 4. tøíd. Zúèastnilo se celkem 
11 družstev z 9 škol.

Výsledky:
1. Telnice u Brna 6. Nové Veselí
2. Velká Bystøice 2 7. Juliánov Brno 2
3. Senice na Hané 8. Velká Bystøice 1
4. Ivanèice 9. Prosenice
5. Újezd u Brna 10. Juliánov Brno 1

Družstvo z Bystrovan vzalo 3 hráèe roèníku 1997 
(v propozicích stálo roè. 1998 a mladší). Po dohodì se všemi 
trenéry hrálo toto družstvo mimo soutìž.

Nejlepší brankáø turnaje - Michal Pytlík z Nového Veselí
Nejlepší støelec - Adam Diviš z Újezda u Brna

(62 gólù)
Nejlepší hráè - Zdenìk Kukla z Telnice

Družstvo Velká Bystøice 2 hrálo ve složení:
Loubal Jiøí 3.A, Menšík Norbert 3.A, Majer Ondøej 3.B, 
Dosoudil Radek 3.B, Šípek Kamil 3.A, Tesaøík Matìj 3.A, 
Zifèák Pavel 3.B a Oral Štìpán 4.B.

Družstvo Velká Bystøice 1 hrálo ve složení:
Èervinka Michal 3.B, Teplý Dominik 4.B, Pazdera Albert 4.B, 
Peøinová Michaela 4.B, Navrátilová Eliška 4.B, Seèka Jan 3.B, 
Šiška Dominik 4.B, Nový Matìj 3.B.

Sponzoøi Mikulášského turnaje byli:
1. Kovodružstvo Olomouc 

a Kovin, družstvo invalidù Hluboèky
2. Sportovní mládí Velké Bystøice 

Chci podìkovat všem hráèùm a hráèkám, kteøí reprezento-
vali naši školu na tomto turnaji. 

Dále dìkuji rozhodèím, kteøí se zasloužili o hladký prùbìh 
turnaje. Byli to zejména dva bývalí žáci naší školy Martin 
Steiger a Jakub Smékal, dále pánové Pazdera st. a ml. a pan 
Logojda.

Svými zkušenostmi moc pomáhal oddíl házené SK Velká 
Bystøice, pøedevším p. Schneider a p. Menšík.

- 

Podìkování patøí také školní jídelnì, která dodala na turnaj 
várnici s èajem a navaøila obìdy všem úèastníkùm turnaje.

Mgr. Ivo Šenk, uèitel MZŠ Velká Bystøice

Nadace partnerství pomohla 
s dosadbou Aleje národù 

Mìsto Velká Bystøice obdrželo nadaèní pøíspìvek 
50.000,- Kè od Nadace partnerství na dosadbu Aleje národù 
a vybudování cyklistického odpoèivadla pøi cyklostezce 
Krakov-Morava. Výstupem projektu je tedy 20 novì vysa-
zených javorù mléè na Týnecké ulici, vydláždìná plocha 
pro cykloodpoèívku, døevìný pøístøešek se stolovištìm, 
odpadkový koš a stojan pro 7 bicyklù.  

Realizace projektu je bezesporu dobrou motivací pro 
další iniciativnost obèanù v pøedkládání návrhù na zlepšo-
vání životního prostøedí mìsta Velká Bystøice, nebo� celá 
myšlenka dosadby alejí vzešla z podnìtu místních ekologic-
ky angažovaných obèanù, konkrétnì pana Václava Bøehy. 
Vìøíme a tìšíme se, že dobrá spolupráce, která pøináší své 
plody jak pro životní prostøedí, tak pro obèany i návštìvní-
ky našeho mìsta, bude pokraèovat!   

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika
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 poøadí Družstvo Z V R P skóre+  skóre- body

Mladší žáci - divize skupina „A“ (OSH Morava Støed)
1 TJ STM Olomouc 10 8 1 1 143 : 51 17
2 SK FTP Velká Bystrice 10 8 1 1 155 : 91 17
3 Tatran Litovel 10 5 0 5 98 : 103 10
4 Házená Unièiv 10 4 0 6 86 : 99 8
5 HK Mìsto Libavá 10 3 2 5 111 : 148 8
6 TJ Senice na Hané 10 0 0 10 36 : 137 0

Starší žáci - Støedomoravská liga (OSH Morava Støed)
1 SK Velká Bystrice 9 9 0 0 265 : 164 18
2 HC Zlín „A“ 9 8 0 1 255 : 147 16
3 TJ STM Olomouc 9 6 0 3 227 : 167 12
4 TJ Sokol II Prostìjov 8 5 0 3 245 : 214 10
5 Tatran Litovel 9 5 0 4 177 : 151 10
6 Sokol HC Pøerov 9 5 0 4 202 : 179 10
7 Házená Unièiv 8 3 0 5 111 : 150 6
8 TJ Sokol Luhaèovice 9 2 0 7 187 : 263 4
9 TJ Holešov 9 1 0 8 114 : 211 2

10 HC Zlín „B“ 9 0 0 9 90 : 227 0

Starší dorostenci - 2.liga (Morava)
1 TJ Sokol Nové Veselí 11 8 1 2 369 : 279 17
2 Sokol Velké Meziøíèí 11 8 0 3 372 : 308 16
3 TJ Tatran Litovel 11 8 0 3 360 : 307 16
4 KH Zbrojovka Vsetín 11 7 1 3 366 : 319 15
5 KH Kopøivnice 10 6 1 3 329 : 299 13
6 SK Velká Bystøice 11 6 1 4 282 : 279 13
7 TJ Sokol II Prostìjov 11 4 1 6 325 : 356 9
8 TJ Rožnov p.R. 11 4 0 7 318 : 326 8
9 STM Olomouc 11 4 0 7 340 : 352 8

10 TJ Sokol Sokolnice 11 4 0 7 311 : 347 8
11 TJ Cement Hranice 11 3 1 7 295 : 332 7
12 Sokol HC Pøerov 10 0 0 10 212 : 375 0

Mladší dorostenci  1.liga (Morava)
1 HC Gumárny Zubøí 10 10 0 0 332 : 216 20
2 HCB Karviná 11 9 0 2 402 : 230 18
3 TJ Sokol Ostrava 11 9 0 2 396 : 243 18
4 KH Kopøivnice 11 9 0 2 358 : 269 18
5 TJ Sokol Nové Veselí 10 6 0 4 305 : 276 12
6 HK Královo Pole 11 6 0 5 333 : 310 12
7 SKP Frýdek-Místek 11 5 0 5 268 : 346 12
8 SK Velká Bystøice 11 4 0 7 270 : 333 8
9 TJ Tatran Litovel 11 2 0 9 280 : 378 4

10 HC Zlín 11 2 0 9 218 : 350 4
11 TJ Cement Hranice 11 1 0 10 205 : 336 2
12 Sokol HC Pøerov 11 1 0 10 194 : 374 2

Muži - 2.liga (Severní Morava)
1 HCB OKD Karviná SCM 11 10 0 1 364 : 281 20
2 STM Olomouc 11 9 0 2 320 : 273 18
3 KH Zbrojovka Vsetín 11 6 1 4 302 : 292 13
4 TJ Sokol Trnávka 11 6 1 4 305 : 296 13
5 DTJ Polanka n.O. 11 6 1 4 278 : 273 13
6 TJ Šumperk 10 6 0 4 286 : 263 12
7 TJ Sokol Ostrava 11 4 2 5 326 : 309 10
8 Lesana Zubøí 11 4 1 6 318 : 327 9
9 SK Velká Bystøice 11 4 0 7 254 : 286 8

10 TJ Holešov 10 3 0 7 263 : 262 6
11 Házená Unièov 11 3 0 8 276 : 320 6
12 Sokol HC Pøerov B 11 1 0 10 213 : 323 2

 

Koneèné tabulky jednotlivých družstev oddílu házené SK Velká Bystøice 
po podzimní èásti sezóny 2007- 2008
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Pøíjemné prožití vánoèních 

svátkù pøeje kolektiv 

RESTAURACE NADAÈNÍ

Vedení Masarykovy základní školy 

a mateøské školy pøeje všem svým žákùm, 
jejich rodièùm, všem 

zamìstnancùm a sponzorùm školy

š�astný a úspìšný

rok 2008

     

 

Pøíjemné vánoce a š�astný nový rok  2 0 0 8
Výbor oddílu házené SK Velká Bystøice pøeje svým pøíznivcùm, sponzorùm a všem obèanùm 
mìsta Velká Bystøice pøíjemné prožití svátkù vánoèních a mnoho osobních a pracovních 
úspìchù v nadcházejícím roce 2008.
Pøi této pøíležitosti dìkujeme všem za projevenou pøízeò v roce 2007. Zároveò se tìšíme na 
brzké shledání s Vámi v jarní èásti soutìžního roèníku 2007 - 2008, který v mužské a 
dorostenecké kategorii zapoène již poèátkem mìsíce bøezna 2008.

Výbor oddílu házené SK Velká Bystøice

PF 2008PF 2008

HOTEL ZÁMEK
VELKÁ BYSTØICE

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika
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Kulturní støedisko Velká Bystøice 

dìkuje svým sponzorùm a pøátelùm kultury 

za finanèní èi materiální pomoc 

v roce 2007,

pøeje pìkné prožití vánoèních svátkù 

a nový rok plný štìstí, zdraví a pohody.

A� vánoce rozzáøí ve Vašich duších svìtlo,

pohodu a klid a posvátné ticho vánoèní noci

a� promìní všechen spìch, starosti i trápení v pokoj.

Pøíjemné prožití svátkù vánoèních

a š�astné vykroèení do nového roku 2008.

Pøeje Seniorklub Velká Bystøice

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika
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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 

Velkobystøické noviny vydává Kulturní støedisko Velká Bystøice, Zámecké nám. 79, IÈO 60046490. 1x mìsíènì. 1. èíslo vychází 21.12.2007. Registraèní è. MK ÈR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

INZERCE:
Prodám skøíòový šlapací stroj , cena do 500,00 Kè, telefon 605 037 339.

žaluzie * rolety * sítì
OKNA * DVEØE * VRATA
... a vše co k nim patøí ...

Kollárova 213, Velká Bystøice
(køižovatka Mrsklesy-Hluboèky)

Hledáme dalších 38 lidí,
kteøí chtìjí

snížit váhu o 5-30 kg.
Poradenství zdarma, trvalé výsledky

Pro nezávazné informace volejte

tel.: 603 415 334

nebo navštivte

 www.hubnuti.pc.cz

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika


