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ÚVODNÍK

Vážení spoluobèané,

stejnì jako v minulém roce se tìsnì 
pøed vánoèními svátky uskuteènilo 
zasedání zastupitelstva mìsta, na kte-
rém byl schválen rozpoèet mìsta  na 
rok 2008. Komentáø k rozpoètu pøipra-
vuje do pøíštího vydání Bystøických 
novin pøedsedkynì finanèního výboru 
ing. Elefteria Schrottová. Základní 
parametry rozpoètu na rok 2008 uvedl 
v úvodníku minulého vydání pan mís-
tostarosta. Proto téma samotného 
rozpoètu opustím a dovolím si krátký 
komentáø k poplatkùm za stoèné a 
odpad. 

Poplatek za odpad je stanoven z ná-
kladù pøedcházejícího roku za odvoz a 
skládkování komunálního odpadu. 
Poplatek za odpad zùstával stejný již 
od roku 2003, i pøes to, že došlo nìko-
likrát k navýšení poplatku státu za 
ukládání odpadu a letos i k navýšení 
skládkového. Proto jsme letos pøistou-
pili k mírnému navýšení místního 
poplatku za odvoz a skládkování 
opadu  na 340,- Kè na osobu a rok.  
Znovu bych chtìl zdùraznit dùležitou 
skuteènost, která nám pomáhá udržet 
poplatek v rozumné výši, a to, že se 
nám povedlo nìkolikanásobnì zvýšit 
množství separovaného odpadu, za 
který mìsto  neplatí za uložení ani 
odvoz  na skládku. Toto je hrazeno ze 
systému tøídìní odpadu Eko-kom, na 
který pøispívají výrobci obalù a produ-
centi odpadù. Znamená to tedy, že 
obèané, kteøí ukládají odpad do nádob 
na separovaný sbìr, šetøí mìstu, a tedy 
nám všem, finanèní prostøedky. I proto 
bychom chtìli v letošním roce z finan-
èních  prostøedkù, které jsme ze systé-
mu Eko-kom získali, rozšíøit poèet  
sbìrových míst na separovaný odpad. 
Chtìl bych tedy vyzvat ty, kteøí tak 
ještì neèiní, aby se opravdu snažili 
odpad tøídit. Šetøí se tím nejen finanèní 
prostøedky nás všech,  ale souèasnì i 
životní prostøedí. 

Poplatek za stoèné je stanoven z ná-
kladù na provoz kanalizace a èistírny 
odpadních vod. Ve Velké Bystøici je 

3nyní stoèné  13,- Kè/m , což pøi smìr-
3ném èísle 41 m  na  osobu a rok zna-

mená poplatek 533,- Kè. Jen pro 
informaci: stoèné v Olomouci se pohy-

3buje kolem 28,-Kè/m . Je ovšem nutno 
znovu zdùraznit, že do budoucna musí-
me poèítat s nárùstem ceny stoèného, 
protože legislativní pøedpisy budou 
mnohem pøísnìjší a provozování kana-
lizace bude nákladnìjší.

Od loòského podzimu je Mìstský 
úøad Velká Bystøice - odbor výstavby 
k o n t a k t n í m  m í s t e m p r o j e k t u  
CzechPOINT. V dobì, kdy byl tento 
projekt spuštìn, poskytoval Czech-
POINT ovìøené výpisy z centrálních 
registrù: z katastru nemovitostí, z ob-
chodního rejstøíku a ze živnostenského 
rejstøíku. Od 1.1. 2008 lze získat na 
pracovišti CzechPOINTu i ovìøený 
výpis z trestního rejstøíku. Cena 
všech ovìøených výstupù je 50,- Kè za 
stránku. Vìøím, že projekt Czech-
POINT je  blýskáním na lepší èasy 
v dnešní záplavì byrokracie a že 
v koneèné podobì budou mít obèané 
možnost uèinit podání k vìtšinì orgá-
nù a úøadù státní správy z jednoho 
místa elektronickým zpùsobem.  

V roce 2005 byla založena tradice 
udílení Ceny mìsta Velká Bystøice.  
V minulém roce hodnotící komise 
složená ze všech zastupitelù mìsta 
Velká Bystøice a  držitelù ocenìní 
z minulých let rozhodla o tom, že 
Cenu mìsta Velká Bystøice získají ti 
kandidáti, kteøí budou mít v maximál-
nì dvoukolovém systému nadpoloviè-
ní poèet hlasù. Hlavním dùvodem je 

pøedevším zachování  výjimeènosti 
tohoto ocenìní. Prvními laureáty v le-
tech 2005 – 2007 byli Mons. THDr. 
Antonín Huvar, pan Leo Schwarz, pan 
Antonín Nakládal, paní Bronislava 
Millá, pan Jan Bugno, pan Václav 
Juráò a Ing. Èestmír Hradil. I letos 
budou udìleny Ceny mìsta Velká 
Bystøice. Vaše návrhy na kandidáty 
Ceny mìsta uvítáme do 28. 2. 2008 na 
MìÚ Velká Bystøice k rukám paní 
tajemnice Jany Drábkové. Celý Statut 
udílení Ceny mìsta Velká Bystøice je 
pøístupný na našich webových strán-
kách. 

V sobotu 19.1. 2008 se v prostorách 
hotelu Zámek uskuteènil tradièní 
Mìstský ples. Myslím, že patøil k tìm 
nejlepším v historii. Zásluhu na tom 
mìly obì kapely (Trio bene a Swing 
band klasik Olomouc), doprovodný 
program s temperamentním pøedtanèe-
ním a módní pøehlídkou, slušná 
návštìva a bohatá tombola. Podìko-
vání patøí panu Petru Jahodovi, øediteli 
hotelu Zámek, (opìt byly upraveny a 
sníženy ceny), všem poøadatelùm 
(hlavnì z øad pracovníkù MìÚ) a spon-
zorùm. 
        V minulosti jsem v této závìreèné 
èásti dìkoval našim dobrovolným 
hasièùm a technickým službám za 
pøípravu ledové plochy. A letos …??? 
Zima nás trošku navnadila kolem 
Vánoc, a tak spousta z nás zainvesto-
vala do bruslí a hokejek a nic… 
Optimisté mohou doufat ve zlepšení 
poèasí (alespoò na jarní prázdniny) a 
pro ostatní mohou být potìšující ale-
spoò  velké úspory práce i financí 
v oblasti zimní údržby a vytápìní.

Marek Pazdera

VYPÁLENÍ PALÍRNY
22. února 2008 si pøipomeneme 63. výroèí vypálení „palírny“ 

ve Velké Bystøici. Èlenové Svazu bojovníkù za svobodu si tento 

zásah proti èlenùm velkobystøické skupiny pøipomínají pietním 

položením kytièky k pamìtní desce umístìné v blízkosti, kde 

stála v roce 1945 „palírna“.

Narození:Narození:

Tereza Šperková 25. 9. 2007
Michal Salaè 2. 10. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Rozlouèili jsme se:Rozlouèili jsme se:

Oldøich Tacl V5. 10. 2007
Marie Poledníková V20. 10. 2007
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?Tak 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 budou k dispozici na 
mìstském úøadì od 30. ledna 2008. 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.
?Cena mìsta Velká Bystøice na rok 2008 – zastupitel-
stvo mìsta bude opìt udìlovat ceny mìsta za  rok 2008. 
Udìlování Ceny mìsta se øídí „Statutem udílení Ceny mìsta 
Velká Bystøice“. Ceny se udìlují jednou roènì. Návrhy 
pøijímá tajemnice mìstského úøadu do 28.02.2008. 
Nominace mohou podávat obèané nebo skupiny obèanù za 
významnou èinnost nebo dílo v tìchto oblastech nebo jejich 
kombinacích: hudba, pøírodní vìdy, architektura a urbanis-
mus, výtvarné umìní, technický pokrok, literární èinnost, 
dramatické umìní, spoleèenské vìdy, hospodáøský rozvoj, 
sport, žurnalistika a publicistika.
?13.12.2007 byly schváleny poplatky na rok 2008:

Stejnì jako v loòském roce lze uhradit poplatky buï v hoto-
vosti 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 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

Odpad 340,00 Kè/osobu

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

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

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

Vážení,
dovolte mi jménem mým i mé rodiny podìkovat Vám za 

vzorné ošetøování mé maminky Julie Gränzerové, která byla 
dlouhou dobu ubytovaná ve Vašem Domu pokojného stáøí. Pøi 
mojí návštìvì si èasto pochvalovala, jakou vzornou péèi a 
dobrou stravu jí poskytujete a jak se o ni dobøe staráte. 
Rovnìž tak si pochvalovala péèi zdravotních sester i ostatního 
pomocného personálu. 

Velmi si cením toho, že i pøes zhoršený zdravotní stav 
mohla zùstat do poslední chvilky svého života v Domovì a v 
klidu zemøít ve svých skoro 97 letech mezi blízkými, dalo by 
se øíct skoro v kruhu rodinném.

Touto cestou bych Vám chtìl ještì jednou všem podìkovat 
za vzornou péèi a to nejen zdravotním sestrám, ale i dalším 
zamìstnancùm domova.

Závìrem mého podìkování Vám všem pøeji hodnì zdraví, 
štìstí, spokojenosti ve Vašem zodpovìdném a obìtavém povo-
lání v tomto roce i v dalších letech.

Milan Gränzer s rodinou

PODÌKOVÁNÍ

Termíny vývozù domovního odpadu v roce 2008

leden 8. 22.
únor 5. 19.
bøezen 4. 18.
duben 1. 15. 29.
kvìten 13. 27.
èerven 10. 24.

èervenec 8. 22.
srpen 5. 19.
záøí 2. 16. 30.
øíjen 14. 29.(støeda)

listopad 11. 25.
prosinec 9. 23.

Nové termíny bezplatné právní poradny 
na rok 2008 na Mìstském úøadì Velká Bystøice: 
Bezplatná právní poradna bude i v roce 2008 poskytovat 
konzultace obèanùm v prostorách veøejného internetu 
v pøízemí Mìstského úøadu VB v níže uvedených termínech 
vždy od 15.00 do 16.45 hodin: 23. 1., 20. 2., 19. 3., 16. 4., 
14. 5., 11. 6., 9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 29. 10., 26. 11. 

Termíny vývozù velkoobjemového a nebezpeèného odpadu:
Sobota:  15.03.2008          Sobota : 13.09.2008

„O mrtvých – vždy – jenom dobøe“
Toto obvyklé rèení sedí na Zdeòka Záchu bez nadsázky do 

písmene nebo� èlovìk, který má rád lidi, nemùže být jiný než 
dobrý. Tìžko vylíèit nìkolika øádky bohatý lidský život.

V dobì jeho mládí – a to už je hezká øádka let – hrávala 
v každé vesnici dechová muzika. Otec hrál na klarinet a syn 
mìl v nìm dobrý vzor. Aby se zdokonalil ve høe na nástroj a 
dál rozvíjel svoje schopnosti, chodil do Pøáslavic k panu uèite-
li J. Zlámalovi, který mu byl nejen uèitelem, ale i dobrým 
pøítelem a dal mu vše, co potøeboval v hudební nauce i v tech-
nice hry na klarinet a saxofon. To vše se mu velmi hodilo 
u pøijímací zkoušky na konzervatoø v Kromìøíži. 

Po návratu ze studií pøevzal místní dechovku pana kapelní-
ka Doležela, která pod jeho vedením získala v soutìžích 
dechových hudeb nìkolik ocenìní. Vybral si dobøe i svou 
životní partnerku. Hrála také na housle a manžel toho využil a 
zaèlenil ji ihned do amatérského tøicetièlenného souboru, který 
zrovna založil. Tím navázal na tradice svého pøedchùdce pana 
kapelníka Doležela. Nebylo lehké sehnat muzikanty z širokého 
okolí, hrající zdarma z lásky k hudbì a lidem pro radost. 
Nacvièit s amatéry operní pøedehry, polky, valèíky a díla slav-
ných svìtových mistrù byla opravdu veliká a nedocenìná 
práce. 

Kromì toho vedl také taneèní soubor, kde hrál na klarinet a 
saxofon. Stál rovnìž u zrodu místní Lidové hudební školy 
(poboèka Žerotína Olomouc), kterou vybudovali svépomocí 
rodièe žákù rekonstrukcí starého domku v pivovarské zahradì. 
Tam uèil se svojí manželkou až do dùchodu. Jejich trpìlivýma 
rukama prošla spousta mladých „talentù“, kteøí zanechali na 
jejich zdraví citelné stopy. 

Dále spolupracoval s místním divadelním souborem, hrál 
v kostele na varhany a léta vedl tamní pìvecký sbor, pro který 
získával a opisoval notový materiál. Do sboru církve husitské i 
pøes své zdravotní potíže chodil rád.

Láska k lidem i muzice a nevídaná skromnost ho provázely 
celým životem. 

Rozlouèili jsme se s ním 29. prosince ve 14.00 hodin 
v Husovì sboru.
       Èest jeho památce! J. Klenovský 

Narození:Narození:

Tereza Šperková 25. 9. 2007
Michal Salaè 2. 10. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Rozlouèili jsme se:Rozlouèili jsme se:

Oldøich Tacl V5. 10. 2007
Marie Poledníková V20. 10. 2007
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„Bezdrátový internet ve Velké Bystøici“  
Lednové vylepšení tarifu  „Obèan“

Na zaèátku ledna 2008 byl následovnì upraven tarif Obèan:
Minimální rychlost zvýšena na dvojnásobek, t.j. 512kb/s, pravidlo pro    snižování rychlosti taktéž 
zdvojnásobeno, t.j. z 256kb/s na 512kb/s. Vylepšení se týká uživatelù pøipojených pomocí techno-
logie 5GHz, optických vláken a ethernetu. Z technologických dùvodù bohužel nelze aplikovat 
u uživatelù pøipojených na technologii 2,4GHz – tarif „mini“.

„Mini“ Pøipojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512kb bez 
limitu stažených dat nebo èasového omezení, dvì emailové schránky 
(po 30 MB) v doménì velkabystrice.cz

„Obèan“ Pøipojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 2048kb 
bez limitu stažených dat nebo èasového omezení, ètyøi emailové 
schránky (po 30 MB) v doménì velkabystrice.cz, zapùjèení veøejné 
IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu

„Firma“ Pøipojení firmy k bezdrátové síti linkou až 2048kb bez limi-
tu stažených dat nebo èasového omezení, dvacet emailových schrá-
nek (po 30 MB) v doménì velkabystrice.cz, zapùjèení veøejné IP 
adresy, zavedení jednoho DNS záznamu

perioda platby bez DPH s DPH

mìsíènì 84,- Kè 100,- Kè

mìsíènì 253,- Kè 300,- Kè

mìsíènì 1 000,- Kè 1 190,- Kè

Služba

Aktuální ceník a specifikace služeb na závìr:

Jízdní øády
doplnìní

Prosím o doplnìní chybìjících 
údajù v jízdních øádech z minulého 
èísla Velkobystøických novin:

  - autobusový spoj z Velké Bystøice 
13.05, v Olomouci je 13.20 
(jede v sobotu a v nedìli)

  - 19 – jede v X, nejede 27.-31.XII.

  - 25 – jede v sobotu a nedìli 

 

Kdy: v pátek 1.2.2008 – od 20.00 hodin

Kde: RESTAURACE NADAÈNÍ
Velká Bystøice, Zámecké námìstí 81    

TA N E È N Í   V E È E R

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

Rezervace míst: na telefon 585 352 020, nebo 737 286 419
Na vaši návštìvu se tìší manželé Novákovi a kolektiv restaurace

 

Narození:Narození:

Tereza Šperková 25. 9. 2007
Michal Salaè 2. 10. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika
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T. J. SOKOL VELKÁ BYSTØICE

poøádá

DÌTSKÉ MAŠKARNÍ  ŠIBØINKY
v sobotu 23. 2. 2008 ve 14.30-17 hod. v sokolovnì 
 

Masarykova ZŠ a MŠ
Velká Bystøice

Vás zve na tradièní

VELIKONOÈNÍ 
DÍLNY,

které se budou konat
na pøední budovì školy

ve ètvrtek 6. bøezna 2008 
od 16.00 do 18.00 hodin.

Pøijïte si vyrobit vlastní 
velikonoèní dekorace nebo 
se jen podívat a posedìt do 
naší velikonoèní kavárnièky.

 

Dìtský 
karneval

V zaplnìném sále 
Kulturního domu 
ve Velké Bystøici 

se dìti bavily, 
soutìžily a zpívaly 
v prùbìhu pestrého 

programu Inky 
Rybáøové.

A žádná maska 
neodešla bez 

ocenìní.

nakonec poøadatelé rozhodli pro 
dvanáctikapelový maraton, bylo k plá-
èi rozesílat celé øadì kapel oznámení, 
že Regi-banjo je beznadìjnì obsazeno. 
A to na bystøických prknech letos 
nebudou tradièní, témìø domácí 
kapely jako Domino nebo Pupkáèi…

Letošní výbìr vystupujících skupin 
se však musí líbit každému divákovi, 
protože v programu nalezne jak coun-
try, tak bluegrass, folk a pøedevším 
trampárnu – sestava voní sešlapanými 
kanadami a táborákem už pøi výètu 
názvù skupin. Troufám si tvrdit, že 

Regi banjo je vykrystalizováno: 8. bøezna v 17.00 hraje tucet kapel!
ètyøi pìtiny muzikantù mají k ohni 
velmi blízko a totem pro nì není jen 
kus døeva. Tøešnièkou na tomto pøe-
vážnì trampském dortu bude špièkový 
koncert hostujícího Lístku, který celou 
pøehlídku jako jediná neregionální 
kapela uzavøe. 

Takže koho to letos na Bystøickém 
Regi-banju vlastnì uvidíme a uslyší-
me? Zde jsou: ALIBABA (Olomouc), 
A.M.ÚLET (Moravièany-Zábøeh), 
BLUE STONES (Hranice-Pøíbram), 
BÝ–BR (Olomouc), BUMBÁLCI 
( P ø e r o v - B r n o - O l o m o u c ) ,  
KENTAUR (Bøidlièná), MAKY 
TAKY (Velká Bystøice), PIRÁTI 
(Olomouc), PØÁTELÉ (Olomouc), 
ŠPUNT (Pøerov), T.H.S. BRZDAØI 
(Olomouc) ,  LÍSTEK (Støední 
Èechy)

Protože s nìkterými skupinami se 
setkáváte poprve, sdìlujeme vám, že: 
skupina BLUE STONES je skvìlá 
pìtièlenná sestava kolem ještì skvìlej-
ší zpìvaèky Hanky Hopové a hrají 
p ø e v á ž n ì  b l u e g r a s s ,  s k u p i n a  
BUMBÁLCI jsou trampští jazzmani 
kolem kapelníka Šutrù Karla Kaèera 
Jaèka a uslyšíme od nich øadu krás-
ných standardù, a skupina KENTAUR 
z bruntálských hor – jsou ètyøi i s ban-
jem a basou a jedou pøedevším klasic-
kou country a trampské hity…a novou 
bystøickou skupinu MAKY TAKY 
(Juráò-familly) už po podzimním 
Banju znáte!

Takže : Ahoj v sobotu 8.bøezna 2008 
ve Velké Bystøici – bude to velké!

J. Jerry Koš

 Zájem o úèast na 
le tošním Regi  
pøevýšil témìø 
tøetinou èasové 
možnos t i  p øe -
hlídky a i když se 

vstupné: 20,- Kè dospìlý, 10,- Kè dítì bez masky, masky zdarma

Obèerstvení zajištìno, bohatý program. Tìšíme se na vás!

Narození:Narození:

Tereza Šperková 25. 9. 2007
Michal Salaè 2. 10. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Rozlouèili jsme se:Rozlouèili jsme se:

Oldøich Tacl V5. 10. 2007
Marie Poledníková V20. 10. 2007

Sdr�ení rodièù a pøátel �koly
a Masarykova základní �kola a mateøská �kolka Velká Bystøice

zvou na

Bohatá tombola a obèerstvení                        Vstupné 70,- Kè

SPOLEÈENSKÝ PLES
který se koná dne 2. února 2008
na sále Ravely ve Velké Bystøici

zahájení plesu ve 20.00 hodin

K tanci a poslechu hraje skupina YANTAR
Pøedtanèení
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Knihovna Velká Bystøice
knižní novinky

… z lékaøského prostøedí

Eileen Dreyer – Neber si to osobnì                                            

po havárii se sestra z pohotovosti ocitá v roli pacient-
ky se ztrátou pamìti 

… napìtí

Sandra Brown – Exkluzivnì

mladá novináøka rozplétá záhadu kolem podivné smrti 
presidentova syna 

… spoleèenský román

Joan Johnston – Bosá nevìsta

vdova se tøemi dìtmi se v jejich zájmu rozhodne 
uzavøít formální manželství

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

Kde nás najdete?

Knihovna je umístìna v nové budovì Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka).

Vchod je vpravo od hlavního vchodu do školy. Knihovna 
nabízí literaturu pro dìti i dospìlé, beletrii i nauèné kni-
hy, èasopisy a brožury rùzného zamìøení.

0

Narození:Narození:
Kristýna Urbášková 27. 11. 2007
Julianna Mikisková 17. 12. 2007
Richard Zbranek 28. 11. 2007
Dora Šmalcová 2. 12. 2007
Josef Tandler 26. 12. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Rozlouèili jsme se:Rozlouèili jsme se:

Zdenìk Zácha 22. 12. 2007
Bohumil Polcr 18. 12. 2007
Vìra Vaòhová 30. 12. 2007
Božena Voráèová 6. 1. 2008

V
V
V
V0

Také  tento školní rok poøádala Masarykova základní 
škola Velká Bystøice pro žáky sedmých tøíd lyžaøský výcvi-
kový kurz. Vše se odehrávalo  v malém lyžaøském areálu ve 
Støíbrnicích u Starého Mìsta p. Snìžníkem. Ubytování bylo 
zajištìno v penzionu „U Kampù“, kde se o nás opìt dobøe 
starali.

Kurzu se zúèastnilo 19 dìtí ze tøídy 7.A a 18 dìtí ze 7.B. 
Celkem tedy odjelo 37 dìtí a 4 vedoucí.  K celkovému pøe-
kvapení vedoucích bylo 18 nelyžaøù, kteøí však do druhého 
dne zvládli jízdu na vleku a sjíždìli kopec více èi ménì 
carvingovými oblouky. Všichni si zaslouží velkou pochva-
lu. Mezi dìtmi byli i zájemci o snowboarding, kterého si 
také užili. 
Poèasí nám celý týden (i když optimální snìhové podmínky 
vypadají jinak) pøálo a nakonec všichni zvládli i slalomové 
závody, které byly výsledkem jejich týdenního úsilí. 
Náladu nám nepokazila ani menší viróza, která postihla 6 
dìtí, které musely odjet domù. Doufáme, že pøíští rok se 
nám  viry vyhnou a všechny dìti si užijí celého lyžaøského 
pobytu bez pøedèasných odjezdù.

Mgr. Andrea Teplá, vedoucí LVK

Lyžaøský výcvikový kurz MZŠ Velká Bystøice  (13.1. - 19.01.2008)

ZÁPIS do 1. roèníku pro školní rok 2008/2009

15. a 16 ledna 2008 se v naší škole konal zápis do 1. tøídy. 
Paní uèitelky z 1. stupnì pøipravily pro dìti pohádkovou pro-
cházku, pøi které budoucí prvòáèci plnili nejrùznìjší úkoly, 
aby vysvobodili princeznu a pøedvedli svoji šikovnost. 

Všem se to podaøilo, dostali odmìny i diplomy a mohli být 
zapsáni do 1.tøídy od záøí 2008.

K zápisu se dostavilo 38 dìtí,  v novém školním roce budou 
otevøeny dvì první tøídy.

J. Štìpánová

Narození:Narození:

Tereza Šperková 25. 9. 2007
Michal Salaè 2. 10. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Rozlouèili jsme se:Rozlouèili jsme se:

Oldøich Tacl V5. 10. 2007
Marie Poledníková V20. 10. 2007
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   INZERCE:

wProdám kamna na ohøívání vody BRUTAR, cena doho-
dou. Tel.: 585 351 070, 723 413 695
wProdám dvouplotýnkový elektrický vaøiè dosud nepou-
žitý. Levnì. Tel.: 585 351 506
wHledáme dlouhodobý pronájem menšího bytu cca 1+1 - 
2+1 ve Velké Bystøici pro dùchodkyni v dobrém zdravot-
ním stavu. Nabídky volejte na tel. 585 351 457 nebo        
604 514 201.

Hana Olšanská
Masáže

OKLASICKÉ
ORELAXAÈNÍ
OSPORTOVNÌ-REKONDIÈNÍ

Týnecká 864
783 53 Velká Bystøice

Mobil:
604 790 290

 

 
1.2. pátek KRÁLOVNA ALŽBÌTA: Produkce: USA,VB
18.00 hod. ZLATÝ VÌK Vstupné Kè 40,-
114 minut Žena. Bojovnice. Královna. Titulky!

Pøístupný od 12 let

8.2. pátek VÁCLAV Produkce: ÈR
18.00  hod. Nová tragikomedie J.Vejdìlka. Vstupné Kè 40,-
97 minut Hlavní role I.Trojan. Pøístupný

15.2. pátek BROUÈKOVY TAJNOSTI Produkce: ÈR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ.  Vstupné Kè 10,-

15.2. pátek CHY�TE DOKTORA Produkce: ÈR
18.00 hod. Komedie o lásce          Vstupné Kè 40,-
92 minut a jejich následcích…  Pøístupný
  
22.2. pátek ZLATÝ KOMPAS Produkce: USA
18.00 hod. Vedle našeho svìta existují  Vstupné Kè 40,-

i jiné svìty. Zlatý kompas  Pøístupný
113 minut k nim mùže ukázat cestu. Èeský dabing

29.2. pátek          BEOWULF Produkce: USA
18.00 hod. Vzdoruj svým démonùm.. Vstupné Kè 40,-
114 minut Fantastický, dobrodružný film. Pøístupný od 12 let

Titulky!

Sobota 2.února 2008
Turnaj starších pánù

Sobota 16.února 2008
HANDBALL TOUR – turnaj mladších žákù

Nedìle 17.února 2008
Žákovská liga starších žákù 
(2. turnajové kolo o titul pøeborníka ÈR)

Sobota 23.února 2008
NUTREND CUP – tradièní turnaj v házené mužù
(VII. roèník)

Nedìle 24.února 2008
Turnaj v miniházené

Bližší informace k jednotlivým turnajùm budou podány 
formou plakátù, popø. relace v mìstském rozhlase.

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

8

POZVÁNKA
NA HÁZENKÁØSKÉ TURNAJE

SK Velká Bystøice, oddíl házené, zve 
své pøíznivce a širokou sportovní veøej-
nost na házenkáøské turnaje, které pro-
bìhnou v mìsíci únoru 2008  ve  školní 
hale Masarykovy ZŠ následovnì:

Narození:Narození:

Tereza Šperková 25. 9. 2007
Michal Salaè 2. 10. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Rozlouèili jsme se:Rozlouèili jsme se:

Oldøich Tacl V5. 10. 2007
Marie Poledníková V20. 10. 2007


