
ÚVODNÍK
Pátrání po ztracené paní Macháè-
kové prokázalo lidskou solidaritu!

Milí spoluobèané, 
koncem ledna letošního roku, pøesnìji 
28. a 29. ledna, jsme ve Velké Bystøici 
zažili asi nejvìtší záchrannou akci 
v novodobé historii - pátrání po paní 
Macháèkové, která se ztratila pøi své 
vycházce z domu. Jen nìkolik faktù: 
v pondìlí 28. ledna odešla paní 
Macháèková kolem 15.oo hod. na 
vycházku. Když se po krátkém èase 
nevrátila, zaèala ji rodina hledat 
v nejbližším okolí a u známých, které 
by mohla navštívit. Setmìlo se a situa-
ce zaèala být vážná, teplota klesla 
k bodu mrazu. Proto Policie ÈR ve 
Velké Bystøici spustila organizované 
pátrání. Byly aktivizovány policejní 
složky z Bystøice a Olomouce, hasièi 
z Bystøice i okolních obcí a hlášením 
veøejného rozhlasu jsme také požádali 
o pomoc obèany našeho mìsta.   

Vzedmula se okamžitá vlna obèan-
ské sounáležitosti a solidarity - bìhem 
chvíle pøišlo nìkolik desítek obèanù a 
pátrání po polích a lesích pøedevším 
severnì od Bystøice probíhalo do noè-
ních hodin. Kolem jedné hodiny v noci 
byla akce pøerušena, protože lidské síly 
a možnosti dalšího pátrání byly vyèer-
pány. Hned ráno od 7.oo hod. vše ve 
stejné síle pokraèovalo.  

Operující složky byly rozšíøeny o 
pracovníky našich Technických služeb, 
Kynologickou záchrannou službu a 
policejní helikoptéru s termovizí. 

24 hodin jsme trnuli, nachodili 
mnoho kilometrù, prohledali každý 
kout, ale bezvýslednì. Poslední mož-
ností, kterou se krizový štáb rozhodl 
vyzkoušet, byla žádost o nasazení stov-
ky vojákù civilní obrany. Neumíte si 
pøedstavit, jaká úleva a radost zavládla 
v øadách všech pátrajících složek, když 
po 15. hodinì pøišla zpráva, že byla 
paní Macháèková nalezena sice 
podchlazená, ale živá v lesích mezi 
Lošovem a Bystøicí. V tu chvíli bylo 
pryè fyzické vyèerpání i smutek, proto-
že jak se øíká ve sportovní hantýrce - po 

vítìzném utkání únavu necítíte. 
Chtìl bych proto všem obèanùm, 

kteøí neváhali a okamžitì nabídli 
pomoc a zúèastnili se noèního pátrání, 
vyjádøit upøímný dík! Starosta a mí-
stostarosta tohoto mìsta jsou pyšní na 
výjimeènou úroveò a kvalitu mezilid-
ských vztahù obèanù mìsta, ty nemùže 
nic vyvážit.

Velmi rád také na tomto místì 
musím vyseknout poklonu dvìma dùle-
žitým složkám celého zásahu – bystøic-
kým hasièùm a pracovníkùm našich 
Technických služeb. Jedni i druzí se 
nasadili do posledních sil a vìøte, že 
kilometry, které jsme spoleènì procho-
dili po lesích a polích kolem Bystøice, 
v mrazu, ve dne i v noci, dali každému 
sáhnout až na „rezervu“. Tak tedy ještì 
jednou ze slovníku sportovního komen-
tátora: nezbývá než dodat - hoši dìku-
jem!

V neposlední øadì je tøeba vyslovit 
uznání a díky za práci pøíslušníkù naše-
ho Obvodního oddìlení Police ÈR ve 
Velké Bystøici, jmenovitì veliteli celé 
záchranné akce, npor. Miroslavu Šve-
covi. Máme ve mìstì skuteèné profesi-
onály!

Maratón pøíprav bystøických pro-
jektù do evropských fondù finišuje

Spoleèným jmenovatelem naší práce 
na bystøické radnici je v posledních 
dnech a týdnech pøedevším horeèná 
pøíprava projektù do Regionálního 
operaèního programu, hantýrkou øeèe-
ného ROPu. Jen ve struènosti - o co 
jde? ROP je jedním ze ètyøiadvaceti 
operaèních programù, tedy jakýchsi 
„dotaèních titulù“, které si Èeská 
republika „vymyslela“ pro èerpání 
penìz z Evropské unie. Jen pro srovná-
ní: takové Portugalsko má všeho všudy 
operaèní programy tøi. Všechny OP 
jsou celostátní, pouze ROP bude spra-
vován, øízen, rozdìlován v krajích. 
V našem pøípadì ve Zlínském a 
Olomouckém dohromady. 

Musím øíci, že co se týèe struktury 
tohoto dotaèního øízení, je to zatím asi 
vrchol byrokracie, jaký jsme doposud 
v administrativì dotací zakusili.

Mìsto Velká Bystøice pùjde hned do 

1. výzvy, do jakéhosi prvního dotaèní-
ho kola, se dvìma projekty: tím hlav-
ním je projekt „Centrum mìsta - ožive-
ní Zámeckého areálu“ a druhým 
„Zpøístupnìní údolí øeky Bystøice 
cykloturistice“. 

V prvním pøípadì se jedná o rekon-
strukci nebo pøesnìji výstavbu nového 
Zámeckého námìstí a revitalizaci 
Zámeckého parku kolem mateøské 
školky. Již v polovinì minulého roku 
zadala Rada mìsta pøípravu 3 studií 
tohoto prostoru, ale protože ani komise 
ustavená k posouzení návrhù ani Rada 
mìsta nebyla s návrhy spokojená, roz-
hodla se Rada mìsta zadat ještì jednu 
studii - pražskému architektovi Ing. 
Arch. Michalu Sborwitzovi. Doporuèil 
nám ho prof. Pavel Zatloukal, øeditel 
olomouckého Muzea umìní a konzul-
tant mìsta Olomouce pøi rekonstruk-
cích historických partií naší krajské 
metropole. Práci, kterou pøedložil, 
vyhodnotila Rada mìsta po konzulta-
cích se zastupiteli jako dobrý výchozí 
koncept pro zpracování projektové 
dokumentace Zámeckého námìstí, 
kterou však budeme zadávat pouze za 
pøedpokladu, že získáme dotaci 
z ROPu. Se studií tohoto prostoru se 
mùžete seznámit na nástìnce v pøízemí 
radnice.

Ve druhém pøípadì jde o projekt 
spoleèný s obcí Hluboèky. Jeho zámì-
rem je výstavba asfaltové cyklostezky 
z Velké Bystøice od železnièního pøe-
jezdu na konci ul. Na Svobodì k areálu 
firem v komplexu spoleènosti Mora 
Moravia v Mariánském Údolí. Tento 
úsek je souèástí rozsáhlého projektu 
postupného, etapovitého budování 
cyklostezky z Olomouce do Morav-
ského Berouna, s odboèkami do 
Velkého Újezda a Tršic.

Nezbývá než doufat, že nároèná 
pøíprava a stovky hodin práce pøinesou 
své ovoce. Co jsme mohli ovlivnit - 
kvalitu projektù a investièních zámìrù, 
snažili jsme se provést co nejpeèlivìji. 
To klíèové rozhodnutí, zda získáme 
podporu, ale bohužel v našich rukou 
není - to udìlají politici Olomouckého a 
Zlínského kraje.

Ivo Slavotínek

CENA Kè 5,-
2008 - è. 3

www.muvb.cz
e-mail: info@muvb.cz

kultura@muvb.cz
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Vážení spoluobèané Velké Bystøice,
jménem rodiny Macháèkovy bychom 

Vám chtìli moc podìkovat za pomoc a 
podporu pøi pátrání po naší babièce dne 
28. 1 - 29. 1. 2008.

V tìchto dnech pro nás nejhorších, 
když jsme veèer zaèali být bezradní, se 
pøed naším domem zaèal shromažïovat 
dav dobrovolníkù, kteøí bez ohledu na to, 
že byl všední den a mnozí z nich museli jít 
brzy ráno do zamìstnání, nám pomohli do 
pozdních noèních hodin prohledávat okolí 
Velké Bystøice. Podìkování patøí pracovní-
kùm obecního úøadu pod vedením starosty 
Marka Pazdery, který byl s naší rodinou 
v neustálém kontaktu. Bìhem nìkolika 
hodin se mu podaøilo shromáždit a koor-
dinovat všechny dostupné záchranné 
týmy. Dále bychom chtìli podìkovat panu 
Žáèkovi, který jako policista, i když nebyl 
ve službì, nám pomáhal od samého zaèát-
ku. Dále panu Slavotínkovi a Klosovi, kteøí 
shromáždili desítky dobrovolníkù. Zvlášt 
bychom chtìli podìkovat našemu spolu-
obèanovi panu Endlovi, který poskytl 
vrtulník, pomocí nìhož jsme mohli 
v krátké dobì prohledat všechna pole od 
Pohoøan až k Daskabátu. Ušetøil tím hodnì 
práce a èasu ostatním týmùm. Samo-
zøejmì dìkujeme pracovníkùm policie, 
civilní obrany, hasièùm a všem dobrovol-
níkùm i z okolních obcí, kteøí se na této 
záchranné akci podíleli. Babièku se poda-
øilo najít po více jak 24 hodinách pátrání 
29.1.2008 odpoledne.

Opravdu moc dìkujeme
Rodina Macháèkova

wÚhrada poplatkù do 31. 3. 2008
Poplatky lze uhradit buï v hotovos-

ti 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 popisné 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, dvoj-
èíslí „yy“ øadu a dvojèíslí „zz“ poøadí 
hrobu v øadì. (pø. platba pod VS 
3632020307 = popl.za hrob ve II. 
ètvrti, ve 3. øadì, hrob è. 7). V pøípadì, 
že èíslo hrobu neznáte, informujte se 
na matrice mìstského úøadu u p. Millé 
(tel: 585 154 156)

Informace z bystøické radnice

3Stoèné 13,- Kè/m tj. 533,00 Kè/osobu
jediný zdroj z vody z vodovodního øadu - zdroj vody vlastní studna

nutno pøedložit fakturu za uplynulé období

Odpad 340,00 Kè/osobu

Poplatek za psa 150,- Kè za jednoho 100,00 Kè 

220,- Kè další pes 150,00 Kè další pes

- poplatník dùchodce 

Hrobové místo 50,- Kè za jednoduchý hrob 100,00 Kè dvojhrob2

wTak jako v loòském roce Finanèní 
úøad Olomouc nabídl službu pro 
poplatníky z Velké Bystøice ve vìci 
klientského pøístupu pøi podávání 
pøiznání danì z pøíjmu za rok 2007. 
Tiskopisy na podání pøiznání jsou 
k dispozici na mìstském úøadì na 
pokladnì a na odboru výstavby. Dne 
12. bøezna 2008 provedou pracovníci 
Finanèního úøadu v Olomouci výbìr 
pøiznání vèetnì možných zodpovìzení 
dotazù v dobì od 08.00 hod - 17.00 
hod. v zasedací místnosti mìstského 
úøadu
wod 1. 2. 2008 nastoupila na odbor 
výstavby nová pracovnice paní Zuzana 
Janoèová, která byla vybrána na zákla-
dì výsledkù výbìrového øízení. Pro 
obèany zajiš�uje výpisy z rejstøíku 
trestù, listy vlastnictví, pùsobí na 
úseku veøejné zelenì, životního pro-
støedí. Najdete ji v pøízemí, dveøe è. 2. 
w22. února 2008 byla pietní vzpo-
mínka k 63. výroèí vypálení „palírny“. 
Zástupci mìsta spoleènì se zástupci 
Svazu bojovníkù za svobodu položili 
kytièku k pamìtní desce umístìné v 
blízkosti, kde v roce 1945 stála 
„palírna“.
wVeškeré poruchy, nesvítící lampy, 
poškození vedení a sloupù veøejného 
osvìtlení hlaste prosím na sekretariátì 

mìstského úøadu u pí Sokolové, tel. 
585 351 371. 
w15. 3. 2008 probìhne sbìr velko-
objemového a nebezpeèného odpa-
du. Obèané, mimo podnikatele, mají 
možnost zbavit se všeho nepotøebné-
ho, co nám leží na pùdách, sklepích. 
Do velkoobjemového odpadu patøí: 
matrace, koberce, linolea, WC mísy, 
umyvadla, koèárky, køesla, gauèe, 
staré odìvy, boty apod.
Do nebezpeèného odpadu patøí:
olejové automobilové filtry, plechovky 
a zbytky barev, monoèlánky, autobate-
rie, záøivky, zneèištìné lahve a sklo od 
chemikálií, zbytky pøípravkù na hubení 
škùdcù a postøiky, staré léky, vyjeté 
motorové oleje, moøidla a rozpouštì-
dla, hadry zneèištìné barvami, oleji a 
vazelínou, obaly od sprejù, televizory, 
radia, lednièky, domácí spotøebièe, 
opotøebované pneumatiky. 
Tento velkoobjemový odpad a nebez-
peèný odpad se netýká odpadu vznik-
lého podnikatelskou èinností.
Sbìr se uskuteèní 15. 3. 2008 od 7.30  
do 11.30 hodin u Zámeckých sklepù. 
Prosíme obèany, aby sbìr dovezli až 
v sobotu a pøedávali nepotøebný 
materiál pøímo pracovníkùm svozové 
firmy a zamìstnancùm technických 
služeb.  

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Rozlouèili jsme se:Rozlouèili jsme se:

Rùžena Macháèková V17. 1. 2008
Josef Kadala V11. 2. 2008

     Jménem vedení OOP ÈR Velká Bystøice 
bych chtìl podìkovat všem, kteøí se 
zúèastnili pátrání po pohøešované paní 
Macháèkové. Nejen, že se nám podaøilo 
zachránit lidský život, ale také jsme si 
ovìøili, že v pøípadì potøeby jsou obèané 
našeho mìsta schopni a ochotni pomoci. 
Tato událost by rozhodnì mìla být zazna-
menána v místní kronice pro generaci 
pøíští, nebo� tam svým rozsahem a význa-
mem jistì patøí. 

Komisaø npor. Mgr. Miroslav ŠVEC 
vedoucí oddìlení

Zprávu o situaci v oblasti veøejného 
poøádku a vnitøní bezpeènosti na území 
obvodu OOP Velká Bystøice za rok 2007 si 
mùžete pøeèíst na 

http://www.volny.cz/policie-v.bystrice/.

Vážení spoluobèané,
máme za sebou první rok volebního 

období 2006 – 2010 a chceme Vás 
tradiènì informovat o hospodaøení a 
finanèní situaci našeho mìsta. Úvo-
dem se krátce zmíním o rozpoètu roku 
2007. Rozpoèet byl schválen jako 
vyrovnaný ve výši 50 576,3 tis. Kè. 

Hospodaøení mìsta Velká Bystøice
Skuteèné pøíjmy byly ve výši 67 306 
tis. Kè, z toho 11,1 mil. Kè støednìdo-
bý úvìr na dostavbu bytových domù 
na Svésedlické ulici. Úvìr bude mìsto 
splácet 15 let, celkové splátky pokry-
jeme nájemným. Na financování této 
investice byla dále èerpána dotace ve 
výši 14,9 mil. Kè. Další investièní akcí 
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byla dostavba výtahu v DPS celkovým 
nákladem 2 848 tis. Kè, z toho dotace 
2 000 tis.Kè. Výdaje èinily v roce 2007 
64 940 tis. Kè a celkové hospodaøení 
skonèilo pøebytkem financí ve výši 
2 366 tis.Kè.

Za velice pøíznivý signál považuje-
me bilanci cash–flow. Nebylo nutné 
èerpat kontokorentní úvìr od øíjna 
2007 a doposud nebyla obnovena 
úvìrová smlouva. Tuto strategii jsme 
zvolili s ohledem na zámìry pro rok 
2008. Snahou bylo minimalizovat 
zadlužení a vytvoøit prostor pro spolu-
financování projektù, které pøipravuje-
me k pøedání do programù EÚ.

Na závìr k roku 2007 bych chtìla 
podìkovat všem kolegùm, èlenùm 
rady i zastupitelstva. Naše jednání 
v oblasti financování nebyla vždy 

jednoduchá a mnohdy bylo nutné 
hledat kompromisy. Cíl jsme mìli 
povìtšinou stejný – vynaložit prostøed-
ky mìsta úèelnì a efektivnì.

Pøíprava rozpoètu na rok 2008 byla 
zahájena v mìsíci øíjnu. V prùbìhu 
roku jsme pøipravili metodiku pro 
sledování hospodaøení pøíspìvkových 
organizací, které bylo základem pro 
návrh rozpoètu. Pøíjmovou èást roz-
poètu jsme kalkulovali na základì 
známých informací o nových pravi-
dlech rozdìlování daní v roce 2008. 
V oblasti výdajù byly pokryty bìžné 
provozní výdaje a investice do výše 
disponibilních finanèních prostøedkù.

Rozpoèet mìsta Velká Bystøice byl 
13.12.2007 schválen ve výši 37 409,8 
tis. Kè. Ve schváleném rozpoètu nej-
sou zahrnuty žádné nové dotace a jeho 

výše vyjadøuje reálné možnosti mìsta. 
Dotace ve výši 2 254,3 tis. Kè je 
doplatek zádržného z roku 2006.

Z celkových èísel , která jsou sice 
zajímavá, ale moc konkrétního neøíka-
jí ještì struèná zmínka k investicím. 
Ve schváleném rozpoètu je zajímavá 
položka oprava chodníkù a parkovištì 
v ulici Na Letné ve výši 3 973 tis.Kè. 
V letošním roce probìhne celková 
rekonstrukce této ulice z prostøedkù 
ROP a mìsto uzavøelo smlouvu s Kraj-
ským úøadem o sdružené investici. 
Dále v rozpoètu plánujeme opravu 
chodníkù a místních komunikací ve 
výši 2 344 tis. Kè.
Ve fázi projektové pøípravy je rekon-
strukce sociálních zaøízení v mateø-
ských školkách a na tuto investici 
plánujeme èástku 300 tis.Kè.

Závìrem bych považovala za vhod-
né se krátce zmínit k financování 
mìsta obecnì. Všichni obèané vèetnì 
zastupitelù nejsou vždy spokojeni 
s pøipravovanými investicemi a opra-
vami. Každý vidí potøeby zmìn na 
rùzných místech mìsta, nápadù i 
potøeb je jistì mnoho. Ale jak je vidìt 
z celkových èísel, možnosti jsou pøi 
bìžných pøíjmech znaènì omezené. 
Pøipraveno je mnoho zámìrù a prùbìž-
nì je pøedáváme do rùzných projektù, 
které zajistí financování z prostøedkù 
EÚ, pøípadnì centrálních zdrojù. Celý 
proces je administrativnì znaènì 
nároèný, ale je to jediná možnost, jak 
posílit rozpoèet mìsta.

Ing.Elefteria Schrottová
èlenka zastupitelstva mìsta a
pøedseda finanèního výboru

Položka tis. Kè %

PØÍJMY:
- investièní dotace 2 254,3 6,0
- daòové pøíjmy, neinvestièní dotace 24 041,0 64,3
- pøíjmy z místních poplatkù, nájmù 8 327,5 22,3
- ostatní pøíjmy 1 287,0 3,4
- zùstatek na bankovních úètech 1 500,0 4,0

Pøíjmy  c e l k e m  37 409,8

Položka tis.Kè %

VÝDAJE:
- investièní výdaje 7 907,0 21,2
- pøíspìvkové organizace 7 003,3 18,7
- místní správa, zastupitelstvo 10 863,8 29,0
- provozní výdaje  4 161,0 11,1
- splátky úvìrù 1 950,3 5,2
- ostatní výdaje 5 524,4 14,8

Výdaje  c e l k e m 37 409,8

Mìsto Velká Bystøice a Kulturní støedisko
uspoøádají v rámci festivalu Lidový rokvýstavu

„Hanácká kuchynì“
Obracíme se tímto s prosbou na všechny, kteøí by mohli 
na tuto výstavu zapùjèit èásti vybavení tradièní hanác-

ké kuchynì (drobný nábytek, uhlák na døevo, rùzné 
nádoby, nabìraèky, mlýnky, síta, vaøeèky …), dále nepo-
hrdneme starým sporákem (s chromovanou tyèí k zavì-
šování nabìraèek) nebo jiným typem tohoto zaøízení. 
Také uvítáme staré hanácké osvìdèené recepty, které 
tøeba bìžnì používáte, ale ostatní je možná neznají.

Vìci k zapùjèení mùžete pøinést na Kulturní støedisko 
nebo do knihovny ve Velké Bystøici.

Za projevenou ochotu dìkují poøadatelé.

Podìkování Tímto malým pøíspìvkem bychom rádi i touto 

cestou chtìli blahopøát paní Olze Peèínkové k jejímu životnímu jubileu, 
kdy se v pokoji dožívá 70 let. Dìkujeme jí za trpìlivou èinnost v peèova-
telské službì ve Velké Bystøici, která vznikla v rámci Charitního projektu 
smìøujícího ke vzniku Domu pokojného stáøí sv. Anny.

Paní Olga je zapsána jako první aktivní peèovatelka známá svou 
trpìlivostí a empatickým pøístupem ke spoluobèanùm, kteøí potøebovali 
pomoc. Upøímnì dìkujeme a pøejeme do dalších let mnoho zdraví a 
spokojenosti.

Obyvatelé a zamìstnanci Domu pokojného stáøí sv. Anny

Za mìsto Velká Bystøice se k pøání a podìkování pøipojují 
starosta Ing. Marek Pazdera a Mgr. Ivo Slavotínek.

Vzpomínka.
Dne 3. bøezna vzpomeneme 100. výroèí 

narození bystøického obèana, našeho tatínka 
pana Aloise Drešla, který svým povoláním 
„zedník“ se zasloužil o postavení a rekon-
strukci mnoha domù v našem mìstì a okolí.

Vzpomeòte s námi.
Dcery
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PO ZVÁ N K A
Oddíl házené SK Velká Bystøice si dovoluje pozvat 

všechny obèany našeho mìsta na

VIII . JOSEFOVSKÉ
ŠIBØINKY

které probìhnou v sá le 
Kul turn ího domu Nadaèní 

v sobotu dne 15. bøezna 2008

K tanci a poslechu hraje hudební skupina MERLIN

Zaèátek ve 20.00 hodin.   Vstupné 60,- Kè.
  Bohatý výbìr jídel a nápojù
  Vložené sportovní soutìže
  Dobrá zábava zajištìna

Podmínkou úèasti je slušný a èistý odìv.
Masky vítány.

K hojné úèasti na akci zvou poøadatelé.

Ü
Ü
Ü

Svaz postižených civilizaèními chorobami

poøádá

VELIKONOÈNÍ 

PRODEJNÍ VÝSTAVKU
ve støedu a ètvrtek 12. – 13. bøezna 2008 
v prostorách radnice ve Velké Bystøici.

Srdeènì zvou poøadatelé.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ 
U SVATÉ ANNY

U pøíležitosti 10. výroèí otevøení DPS sv. Anny 
poøádáme dne 3. dubna 2008 

od 13.00 – 17.00 hod. den otevøených dveøí.
Srdeènì zvou zamìstnanci domova

KPH a Kulturní støedisko Velká Bystøice
u v á d ì j í 

ADAMUSOVO  TRIO
pátek 4. dubna 2008 v 17.00 hodin

salonek hotelu Zámek

Hrají:

JAN ADAMUS - hoboj, anglický roh,

JITKA ADAMUSOVÁ - housle

KVÌTA NOVOTNÁ - klavír

Johann Sebastian Bach: Koncert pro housle, hoboj a 
klavír d-moll, BWV 1060
Allegro - Adagio - Allegro

Joseph Haydn: Sonáta Op.8, è.6 A - dur pro 
1732 - 1809 hoboj, housle a klavír
 Allegro moderato - Andante -  

Menuetto - Allegro

Jan Lad. Dusík: Notturno concertante op.68, 
1760 - 1812 pro housle, angl.roh a klavír

František Ondøíèek: Scherzo capriccioso Op. 1

1857-1922

Amilcare Ponchielli: Capriccio pro hoboj a klavír
1834-1886 Allegro non tanto-Andante-

Allegro-Finale

W. A. Mozart: Trio pro klavír, housle a
1756 - 1791 anglický roh, KV 564

Allegro-Andante-Allegretto

Vstupné 30,- Kè, dìti zdarma. 

Srdeènì zvou poøadatelé.

Sobota 12. dubna 2008 v 19.00 hodin
sál Kulturního domu Nadaèní.

Cena vstupenky v pøedprodeji je 150,- Kè
na Kulturním støedisku ve Velké Bystøici
od 17. bøezna 2008 od 7.00 do 15.30 h.

Vstupné u pokladny pøed zahájením
pøedstavení je 170,- Kè.

Stolová úprava, obèerstvení zajištìno.

Po dobu pøedstavení bufet uzavøen.
Srdeènì zvou poøadatelé.

Kulturní støedisko Velká Bystøice zve na
vystoupení pražské travesti skupiny

SCREAMERS
ve které se sešli 

pánové nejvyšších 
kvalit v oboru tra-

vesti, což 
dokazuje jejich 
stálý úspìch po 

celé Èeské 
Republice 

i v zahranièí. 
Screamers 

vystupují se spous-
tou hvìzd naší 

i svìtové populární 
hudby, které paro-
dují a pøedvádìjí 

(I. Czáková, 
H. Vondráèková, 

H. Zagorová, 
C. Dion, Cher, 

A. Pugaèeva…) 
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Knihovna Velká Bystøice
knižní novinky

… nìco kouzelného

J. K. Rowling – Harry Potter a relikvie smrti 

Harry Potter, Voldemort a závìreèný souboj 

… umìní

Tomáš Pospiszyl – Petr Kvíèala 

portrét mladého umìlce a jeho originální malíøské 
techniky 

… romantika

Fern Michaels – Splnìná pøání

mladá žena zjistí, že její dávno mrtvá matka zemøela 
teprve nedávno a v závìti je podivná žádost

31.ledna 2008 skonèilo první polo-
letí tohoto školního roku. Žáci si 
odnesli vysvìdèení a radovali se i 
z toho, že jim zároveò zaèínají jarní 
prázdniny. Teï už jsou opìt ve škole a 
kromì pilné práce se tìší na Veli-
konoce a volno s nimi spojené.

Jaké jsou výsledky za uplynulé 
období? 

V Masarykovì základní škole bylo 
celkem 403 žákù, z toho na prvním 
stupni 177 a na druhém 226. 

Celkem 229 žákù prospìlo s vyzna-
menáním (161+68). 134 žákù našlo na 
vysvìdèení pochvalu tøídního uèitele. 

Z prvního stupnì mìla nejlepší 
studijní prospìch tøída 1.A (1,011), 
2.B (1,045) a 2.A (1,057). Z druhého 
stupnì mìla nejlepší studijní prùmìr 
tøída 7.B (1,528), 9.B (1,680) a 6.A 
(1,693 ).

Tøídní uèitelé ale museli sáhnout i 
po napomenutích (37) a dùtkách (18). 
Bylo také udìleno 8 dùtek øeditele 
školy a jedna dvojka z chování.

Pøeji všem žákùm radost z práce a 
co nejlepší výsledky i na konci školní-
ho roku.

J. Štìpánová

PODÌKOVÁNÍ
Øeditelství Masarykovy ZŠ a MŠ 

ve Velké Bystøici dìkuje èlenùm 
výboru SRPŠ za pøípravu a organi-
zaci plesu SRPŠ, který se konal 
2. února 2008.

Zároveò dìkuje všem sponzorùm 
za velmi pìkné dary do tomboly.

Podìkování patøí i øediteli hotelu 
Zámek panu P. Jahodovi za pomoc 
pøi organizování obèerstvení.

Vìøím, že ples se všem úèastní-
kùm líbil a tìším se na shledanou 
v pøíštím roce.

J. Štìpánová

T. J. Sokol Velká Bystøice po výborné 
zkušenosti z loòského roku dostala 
nabídku zúèastnit se dvoudenního auto-
busového zájezdu pro své èleny a nejen 
pro nì, který je poøádaný ve spolupráci 
s prùvodkyní pí. G. A. Alföldiovou, která 
nás v minulém roce provedla Vídní. Pro 
pøípadné zájemce kontakt v závìru. 

Bratislava a okolí + maïarské 
termální láznì Györ

Kdy? 8. – 9. kvìtna 2008 

Jak? Autobusem – nástup 
v Olomouci (odj. 6.30)

Za kolik? 1.800,- Kè

Program: 
1.den: Z Olomouce pojedeme s krátký-
mi pøestávkami v trase Brno, Lanžhot do 
Bratislavy, kde pøedpokládáme pøíjezd 
okolo desáté hodiny. Po pøíjezdu probìh-
ne prohlídka historického centra mìsta 
s prùvodcem (cca 1,5 hodiny) a následo-
vat bude osobní volno pro nákupy, 
obèerstvení ... Po poledni se pøesuneme 
na hrad Èervený Kámen – hrad leží 
v obci Èastá a hradní sbírky jsou zamì-
øeny pøedevším na život šlechtických 
rodù na Slovensku. Po prohlídce se 
vydáme na návštìvu do známé vinaøské 
oblasti v okolí Pezinku – souèástí 
návštìvy vinotéky bude i ochutnávka 

vína. K veèeru následuje pøejezd zpìt do 
Bratislavy, kde se ubytujeme.
2.den: Po snídani odjezd do Maïarska – 
lázeòského mìsta Györ. Následuje celo-
denní osobní volno s možností návštìvy 
termálních lázní, nákupù na místních 
trzích a pìší zónì. V podveèer návrat do 
Olomouce – v pøípadì špatné èasové 
návaznosti na vlak budou zájemci dopra-
veni do Velké Bystøice. 
Upozoròujeme, že veškerý výklad prù-
vodce probìhne ve slovenském jazyce. 

V cenì je zahrnuto: Doprava autobu-
sem, prùvodcovské služby, pojištìní 
léèebných výloh, ubytování ve 2-hvì-
zdièkovém hotelu na okraji Bratislavy se 
snídaní vèetnì pobytové taxy, ochutnáv-
ka vín, servis se zajištìním zájezdu (cena 
neobsahuje vstupné do hradu Èervený 
Kámen – cca 120 Kè za osobu a vstupné 
do termálù v Györu – cca 200 Kè za 
celodenní koupání – ceny jsou pouze 
orientaèní dle aktuálního kurzu)

Informace pøedá a objednávky 
pøevezme: 

p. Hrošèaník Tomáš 
tel. zam. 972 733 644, mob. 604 863 279

dotazy možné na adrese 
zoosz.moravskyberoun@centrum.cz

nebo 
pí. Otáhalová Lenka

tel. zam. 972 733 643, mob. 736 165 882

VÝLET SE SOKOLEM …
A PROÈ NE V ZIMÌ?

V naší jednotì se staly výlety pravidlem, ale 
vždy jsme je poøádali v teplejším roèním období. 
Letos jsme si øekli, že to zkusíme i v zimì. 
Z rychlého nápadu se stala realita - akci jsme 
nazvali „Bobování v podkrkonošské Jilemnici“ a 
tìšili jsme se, že si užijeme snìhu na horách. 
Jenže jsme netušili, že zima bude probíhat podle 
podobného scénáøe jako loni. Pøesto 21 dìtí a 5 
dospìlých vyrazilo v sobotu 2. 2. 2008 s velkými 
batohy, boby, sánìmi a snìhovými lopatami na 
cestu. Naše nadšení nezkalil ani pohled z okna 
vláèku supícího s námi do podhùøí Krkonoš bez 
snìhu ani uštìpaèné poznámky nepøíjemné 
prùvodèí „na èem tam budeme jezdit, když tam 
není ani vloèka“. 
   V jilemnické sokolovnì, kde se ve tøetím patøe 
nachází ubytovna, nás uvítala velmi vlídná paní 
správcová a uvedla nás do témìø luxusních 4 
lùžkových pokojù s vlastní sprchou a sociálním 
zaøízením. Zírali jsme, protože z našich cest jsme 
zvyklí spíše na spartánské podmínky a vybavení…
   Po zabydlení jsme se vypravili na malou obhlíd-
ku okolí - Masarykovo námìstí, kde v dobách 
pøíznivìjších snìhových podmínek stává ze snìhu 
vyvedená socha místního vládce hor - Krakonoše. 
Dále jsme si prošli Zvìdavou ulièku s nádhernými 
døevìnými chaloupkami typickými pro tuto oblast 
a vycházku zakonèili ve školní jídelnì, která se 
vzornì starala o naše žaludky po celou dobu 
pobytu. 
   Druhý den dopoledne jsme navštívili 
Krkonošské muzeum umístìné v prostorách 

Nabídka zájezdu

Skonèilo první pololetí školního roku 2007/2008
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Pohled na zimní oblohu.
Názvy souhvìzdí vznikly asi pøed pìti až 

sedmi tisíci roky. Obloha pro naše pøedky 
byla hodinami i kalendáøem, urèovala èas 
orby, setí, skliznì a moøeplavcùm pomáhala 
urèit svìtové strany. Tak každá hvìzda patøila 
do nìjaké „hvìzdné rodiny“ a dostala svùj 
latinský název. Nejjasnìjší hvìzda souhvìzdí 
je vždy alfa, druhá co do jasnosti beta atd.  

Jasné významné hvìzdy mají svá vlastní 
jména, napø. Sírius, Polárka, Aldebaran, 
Capella atd. Ohromující jsou vzdálenosti 
hvìzd ve Vesmíru. Slunce je naše nejbližší 
hvìzda. Její paprsek k nám letí osm minut. 
Rychlost svìtla je 300.000 km za sekundu. 
Nejrychlejší dopravní prostøedek, jaký èlo-
vìk vytvoøil – Voyager (èti voidžr), je desetti-
síckrát pomalejší než svìtlo. Vzdálenost 
jednoho svìtelného roku urazí za deset tisíc 
let. A proto je hloupost tvrdit, že èlovìk 
dobývá vesmír, dostal se jen na Mìsíc, 
vzdálený pouze jednu svìtelnou sekundu. 

Nejkrásnìjší souhvìzdí Orion bylo známé 
už v Mezopotámii pøed tøemi tisíci lety. 
V horní èásti Orionu záøí oranžovì èervená 
hvìzda Betelgeuze – hvìzdný veleobr. 
Vyzaøuje 50.000 krát více svìtla než naše 
Slunce a je objemovì milionkrát vìtší. 
Uprostøed Orionova meèe je Velká mlhovina, 
viditelná pouhým okem, obsahující celkovou 
hmotu rovnající se tøem stùm sluneèních 
hmot.  

Pod hvìzdou Alnitak v Orionovì pásu záøí 
plynná mlhovina, na kterou se promítá záliv 
tmavé neosvìtlené mezihvìzdné hmoty. Øíká 
se mu podle jeho tvaru Koòská hlava. 
Kousek od ní je hvìzda Sigma, nejpùsobivìj-
ší skvost v Orionu. Je to šestihvìzda, vzdále-
ná od nás 1.800 svìtelných let.

V pravém rameni (z našeho pohledu) záøí 
modrá hvìzda Bellatrix – Váleènice. Tolik 
v krátkosti o tomto krásném zimním sou-
hvìzdí, viditelném po západu Slunce nad 
jihovýchodním obzorem. Pro pozorování si 
vyberte místa, kde neruší poulièní ani mìsíè-
ní osvìtlení!

   Podle knihy Josipa Kleczka 
vybral a upravil J. Klenovský

místního zámku, kde jsme si prohlédli expozice vìnované lyžaøství, historii 
regionu, obrazovou galerii a zejména mechanický betlem. Ten nás opravdu 
nadchl, protože jeho tvùrce byl aktivním šiøitelem sokolských myšlenek a do 
typicky vánoèního prostøedí vpašoval i cvièence toèícího se na hrazdì! 
Odpoledne jsme se vypravili na 2,5 km vzdálenou sjezdovku a po domluvì s 
provozovatelem jsme si koneènì splnili to, kvùli èemu jsme sem vlastnì 
pøijeli. Sníh byl sice technický, ale to neubralo dìtem na radosti pøi sjíždìní 
kopce.
   Tøetí den dopoledne jsme vìnovali drobným nákupùm, které nesmìjí 
chybìt na žádné takové naší akci a podrobnìjšímu zkoumání mìsta 
Jilemnice. Odpoledne jsme opìt vyrazili za snìhem. Tentokrát už pøišla 
obleva a sníh byl podstatnì horší kvality. Ovšem dìtem to vùbec nevadilo a i 
tak si bobování poøádnì užily.
   Poslední den už zbývalo jen balení a rozlouèení se s tak krásným místem 
našeho pobývání a cesta domù. Pøivezli jsme si spoustu krásných zážitkù, 
dìti navázaly nová kamarádství a my dospìlí byli š�astní, že se nám akce 
takhle vydaøila. Myslím, že na Jilemnici budeme dlouho a pìknì vzpomínat.

Lenka Otáhalová, cvièitelka

Obyvatelé Domu pokojného stáøí sv. Anny 
pletou obvazy pro Indii

7 obyvatelek domova sv. Anny se zapojilo do celostátní akce, která probíhá již 
nìkolik let. Jedná se o pletení obvazù pro malomocné v Indii. Obvazy slouží 

jako vrchní obvazový materiál pro 
malomocné a spolu s další humanitár-
ní pomocí putují jednou za ètvrt roku 
v kontejnerech k potøebným.
Každý obvaz má stanovený pøesný 
poèet ok a øad a také tvar. Tento poèin 
je hlavní aktivitou Nadace sv. 
Františka z Assisi, která spolupracuje 
s nadací Misionáøky lásky v Indii.

Kamila Šišková
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INZERCE
- Daruji za odvoz koòský hnùj pro 

zahrádkáøe. 
Tel.603364028, 731215359 
(Velká Bystøice-zastávka)

T. J. Sokol Velká Bystøice 
od ledna tohoto roku novì 
zavedla cvièení s gymbaly

V liché ètvrtky v 19 – 20 hod. pod 
vedením cvièitelky Lenky Otáha-
lové. Pro èleny T. J. Sokol Velká 
Bystøice je cvièení zdarma, ostatní 
15,- Kè na hodinu.

V sudé ètvrtky v 18.30 – 20 hod. 
probíhá cvièení jógy pod vedením 
p. Pilaøové. Èlen T. J. Sokol Velká 
Bystøice 50,- Kè, ostatní 70,- Kè.

Tìšíme se na vás!

Klub seniorù ve Velké Bystøici nastartoval svoji èin-
nost v srpnu 2001. Jeho aktivity spoèívají ve spoleèen-
ském a kulturním vyžití starších obèanù Velké Bystøice. 
Jedná se o zájezdovou èinnost za kulturními památkami, 
velmi oblíbenou návštìvu divadel, pravidelná pøátelská 
posezení (zvláš� vydaøená ta vánoèní). Hojné úèasti se 
tìší promítání diapozitivù z cest po cizinì i z naší vlasti 
provázená mluveným slovem. Èlenové klubu rádi mezi 
sebou pøivítají nové èleny z øad obèanù našeho mìsta i s 
námìty, jak oživit a vylepšit práci klubu. Èlenský pøíspì-
vek èiní 50,- Kè. Pøijïte mezi nás, jste vítáni.

Výbor KS

Klub seniorù Velká Bystøice

Zájezd 
do Luhaèovic

 

TANEÈNÍ VEÈER
v pátek 7.3.2008 – od 20.00 hodin

RESTAURACE NADAÈNÍ
Velká Bystøice

K dobrému jídlu, pøíjemnému posezení a k tanci 
hraje taneèní skupina MERLIN.

Vstupné dobrovolné.
Rezervace míst na telefon 585352020, 

nebo 737/286419
Na vaši návštìvu se tìší manželé Novákovi 

a kolektiv restaurace



Strana  8 VELKOBYSTØICKÉ NOVINY 3/2008

Velkobystøické noviny vydává Kulturní støedisko Velká Bystøice, Zámecké nám. 79, IÈO 60046490. 1x mìsíènì. 3. èíslo vychází 29.2.2008. Registraèní è. MK ÈR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

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 www.pavlitaa.estranky.cz

 

Jaroslav Pazdera
Zemní práce, autodoprava  

Jaroslav Pazdera
Zemní práce, autodoprava  

Jaroslav Pazdera

Nabízím:

Üzemní práce kolovým bagrem OK

Üzemní práce traktorbagrem 
New Holland

Üdovoz sypkých materiálù 

Tatra, Man, Daf, Iveco

Jaroslav Pazdera
Na Letné 797
Velká Bystøice 783 53

Mob.: 777 044 216
e-mail: jpazdera@volny.cz
www.autodopravapazdera.cz


