
ÚVODNÍK

Vážení spoluobèané,

sice nesmìle a pomalu, ale pøece jen 
propuká jaro a my zaèínáme pøipravo-
vat investièní akce na rok 2008. 
Dovolte, abych zaèátek úvodníku 
vìnoval jejich okomentování. V rámci 
letošního rozpoètu jsme vìnovali vel-
kou pozornost pøedevším místním 
komunikacím. V mnoha ulicích byla 
v posledních letech provedena kanali-
zace, vodovod èi plynovod a nìkteré 
komunikace jsou v tomto blátivém 
poèasí jen tìžce schùdné bez úhony na 
obuvi. Jedná se pøedevším o boèní 
ulièky s menším provozem. Zásadní 
rekonstrukci všech tìchto komunikací 
(vèetnì asfaltového povrchu, obrubní-
kù a pøípadnì chodníkù) není bohužel 
možné z finanèních dùvodù realizovat. 
Proto jsme se rozhodli, po dobrých 
zkušenostech z minulých let, pro-
vést na tìchto komunikacích alespoò 
penetraèní povrchy. Investièní akce 
provedení penetraèního povrchu na 
místních komunikacích ve Velké 
Bystøici se bude týkat èásti ulic Pøíèní, 
Louèná – školní jídelna, Na Svobodì, 
Bratrská, Vyšehradská a 8.kvìtna za 
kostelem. Vìøím, že provedení pene-
trací zlepší stávající nevyhovující stav 
komunikací a tím vylepší kvalitu 
bydlení v pøedmìtných ulicích. Na 
investièní akci v ulici 8.kvìtna za 
kostelem navazuje nové provedení 
zpevnìných ploch pøed øímskokato-
lickým kostelem. Zde se jedná o spolu-
práci mìsta, které zaplatilo materiál, a 
místní farnosti, která se pod vedením 
Tomáše Zendulky postará o samotné 
provedení.

Další investicí je Provedení rekon-
strukce a rozšíøení chodníkù v úseku 
od Masarykovy základní školy po 
obchodní dùm. V minulých letech byl 
realizován chodník o šíøce 3m v úseku 
od radnice po obchodní dùm a v rámci 
I. etapy rekonstrukce školy byly pro-

vedeny plochy pøed školou. Jedná se 
tedy prakticky o dokonèení chybìjící-
ho úseku.  V dalších etapách rekon-
strukce chodníku se chceme zamìøit 
na pokraèování od radnice smìrem 
k „dolnímu konci“. Tyto úseky se 
postupnì doprojektovávají a budou 
pøipravovány k realizaci. 

Investièní akcí, která øeší pøedevším 
nevyhovující hygienické a sociální 
zaøízení v mateøských školkách (dle 
kontroly Krajské hygienické stanice), 
je veøejná zakázka Úpravy a opravy 
MŠ Zámecké námìstí a MŠ Na 
Svobodì. Tuto investièní akci musíme 
vzhledem k provozu ve školkách pøi-
pravit na období letních prázdnin. 

Pan místostarosta v minulém úvod-
níku psal o maratonu, který jsme 
absolvovali v pøípadì pøípravy našich 
projektù do ROP (Regionální operaèní 
program). Dovolím si jen malou 
poznámku. Jako pøedstavitelé samo-
správ jsme byli již nejménì dva roky 
neustále vyzýváni k pøípravì projektù, 
„školeni“o jedineèné možnosti, jak 
získat finaèní prostøedky, ale výsledek 
mì osobnì zatím velmi zklamal. 
Nejvíce projektù bylo pøedloženo 
v podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická 
revitalizace území (prioritní osa 
Integrovaný rozvoj a obnova regionu, 
oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova). 
Žadateli v této oblasti byli zejména 
mìsta a obce s poètem od 500 do 5000 
obyvatel. Z toho dùvodu zde byl nej-
vìtší pøetlak žádostí, a to celkem 69. 
Do tohoto opatøení jsme podávali náš 
projekt Rekonstrukce Zámeckého 
námìstí a revitalizace zámeckého 
parku. Rozpoèet jen našeho projektu 
je 31,5 mil. Kè, pøièemž celková suma 
na všech 69 projektù je cca 140 mil 
Kè. Takže když pøipoètu opravdu 
„šílenì“ administrativnì nároènou 
žádost, nemùže se nikdo našemu znaè-
nému zklamání z ROPu divit. 

Teï nás èeká v rámci ROPu pøípra-
va žádosti na Rekonstrukci KD 
Nadaèní, kterou samozøejmì peèlivì 
pøipravíme a budeme vìøit, že naše 

projekty budou ty nejkvalitnìjší. A 
kdybychom neuspìli… nic nevzdáme. 
Budeme zkoušet a hledat další mož-
nosti, jak naše projekty realizovat. 

Ještì nìco z aktualit ROP: Výborem 
Regionální rady byly schváleny pro-
jekty podané v první výzvì zamìøené 
na oblast podpory 1.1 Regionální 
dopravní infrastruktura. Mezi schvále-
nými projekty je i Rekonstrukce 
komunikace v ulici Na Letné. Již 
probìhlo výbìrové øízení na dodavate-
le stavby, které ještì musí schválit 
Rada Olomouckého kraje. Pøedpo-
kládané zahájení stavby je èerven 
2008 a ukonèení øíjen 2008. Ale vìøit 
tomu budu, až uvidím stavební stroje 
v akci. 

V minulých letech jsme založili 
ve spolupráci s místní organizací 
rybáøského svazu, Povodím Moravy, 
firmou LO Haná a iniciátory celého 
projektu pány Václavem Bøehou a 
Martinem Šípkem tradici akce Èistá 
Bystøièka. Postupnì se k nám pøidaly 
i další obce (Bystrovany, Hluboèky, 
Domašov). V tomto roce èištìní 
Bystøièky probìhne 17. kvìtna 2008. 
Novinkou letošního roku je inter-
netová stránka akce 

http://reka.velkabystrice.cz/, 
na kterou najdete odkaz i z mìstského 
webu. Více informací pøipraví autoøi 
nápadu do pøíštího vydání Bystøických 
novin.

V mìsíci bøeznu provedl Krajský 
úøad Olomouckého kraje audit (kont-
rolu hospodaøení) mìsta Velká 
Bystøice za rok 2007. Letos jsme obhá-
jili nejvyšší ohodnocení, za což patøí 
dík pøedevším ekonomce mìsta paní 
Danì Bieleszové a vedoucí odboru 
správního paní Pavle Koèišové, toho 
èasu na mateøské dovolené. 

Na závìr nám všem pøeji další 
úspìšný roèník Bílého kamene – 
tentokrát XV.. Organizátoøi pøipravili 
nìkolik opravdu zajímavých novinek, 
ale více se dozvíte z èlánku Jaroslava 
Jerryho Koše. 

Marek Pazdera

CENA Kè 5,-
2008 - è. 4

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

kultura@muvb.cz
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Informace z bystøické radnice
14 urèení otcovství pøed narozením dítìte
11 zmìn trvalého pobytu na základì správního øízení
3 podané žádosti na zvláštní matriku Brno k vydání mat-

rièního dokladu

Informace z centrálního registru CZECH POINT

Od 12.10. - 31.12.2007 bylo vydáno: 
Ovìøené výpisy z katastru nemovitostí . . . . . . . . . 30

V roce 2008 bylo vydáno:
Ovìøené výpisy z katastru nemovitostí . . . . . . . . . 26
Ovìøené výpisy  z Rejstøíku trestù . . . . . . . . . 61
Ovìøené výpisy  z obchodních rejstøíkù . . . . . . . . . 14

Ovìøené výpisy z katastru nemovitostí získáte na mìstském 
úøadì – odbor výstavby dveøe è. 2 v pøízemí budovy.  

Na úseku samosprávy v roce 2007 jednala rada mìsta Velká 
Bystøice celkem 21x a 8x bylo veøejné zasedání zastupitel-
stva mìsta. 

wv mìsíci bøeznu provedl Krajský úøad Olomouckého 
kraje pøezkoumání hospodaøení mìsta Velká Bystøice za rok 
2007. Závìrem konstatoval, že „Pøi pøezkoumání hospoda-
øení mìsta Velká Bystøice za rok 2007 nebyly zjištìny 
chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona).“ Mìstský 
úøad nyní zpracuje Závìreèný úèet za rok 2007, který bude 
pøedložen na zasedání zastupitelstva mìsta v termínu do 
30. 6. 2008. 
wSbor dobrovolných hasièù z Velké Bystøice poøádá 
v sobotu 19. dubna 2008 sbìr železného odpadu. Odpad 
pøipravte pøed své domy. 

Výkon státní správy za rok 2007 
na mìstském úøadì na úseku matriky:

71 uzavøených manželství, z toho 7 církevních
16 úmrtí ve Velké Bystøici z celkového poètu 29 zemøe-

lých v roce 2007
0 narozených dìtí ve Velké Bystøici z celkového množ-

ství 38 narozených v porodnicích
640 pøevzatých žádostí o obèanský prùkaz

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.

Mìsto Velká Bystøice a Kulturní støedisko
uspoøádají v rámci festivalu Lidový rok výstavu

„Hanácká kuchynì“
Obracíme se tímto s prosbou na všechny, kteøí by 

mohli na tuto výstavu zapùjèit èásti vybavení 
tradièní hanácké kuchynì (drobný nábytek, uhlák 

na døevo, rùzné nádoby, nabìraèky, mlýnky, síta,va-
øeèky …), dále nepohrdneme starým sporákem 
(s chromovanou tyèí k zavìšování 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 paní Možíšové, na Mìstský 
úøad paní Millé, do školní jídelny paní Dubové 

nebo do knihovny paní Lakomé.

Za projevenou ochotu dìkují poøadatelé.
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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…) 

Program: Melodie z operet (F. Lehár, J. Strauss, E. Kálmán, G. Dusík, O. Nedbal…) a muzikálù (Loï komediantù, 
My Fair Lady, Koèky, Snídanì u Tiffanyho, Bídníci…) Vám zazpívají èlenové Moravského divadla Olomouc:
Lea Vítková, Jarmila Malendová, Ladislav Petrù, Arnošt Svoboda.

Vstupné 30,- Kè             Srdeènì zvou poøadatelé.

Kulturní støedisko Velká Bystøice zve na melodie 
z operet a muzikálù z rùzných koutù svìta 

„Od operety k muzikálu“
nedìle 27. dubna 2008 v 15.00 hodin

salonek Zámku Velká Bystøice
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Divadelní soubor Velká Bystøice 
zve všechny pøíznivce divadla na 36. roèník 

celostátní pøehlídky monologù a dialogù

Pohárek SÈDO 

18. - 19. duben 2008
sál kulturního domu Nadaèní

Po roce se do Velké Bystøice opìt sjedou ti nejlepší ama-
térští herci z celé republiky, aby zmìøili svoje síly v mono-
lozích a dialozích. Všichni museli projít tvrdým sítem 
oblastních pøehlídek a museli zvítìzit, protože taková jsou 
pravidla. Oblastní porota mùže (ale nemusí) v každé kate-
gorii vybrat vítìze a toho poslat do Velké Bystøice na celo-
státní finále. A je na co se tìšit. Mnohé letošní úèastníky již 
pravidelní návštìvníci Pohárku dobøe znají z minulých 
roèníkù a jejich jména jsou zárukou vysokých hereckých 
výkonù. 

Letos došlo k významné zmìnì v èasovém schématu celé 
pøehlídky, takže letos zaèínáme již v pátek 18. 4. v 19.00 
hodin vystoupením prvního hosta pøehlídky – Divadelního 
souboru Mìsteèka Trnávky. Pokraèovat budeme v sobotu 
19. 4. ve 12.30 vlastními soutìžními bloky. Pro ty, kteøí 

budou chtít vidìt jen ty nejlepší, je urèeno veèerní defilé 
s vystoupením druhého hosta pøehlídky – Divadlo 
Klaunika Brno.

Program Pohárku SÈDO 2008:

Pátek 18. 4. 2008

Vystoupení hosta pøehlídky DS Mìsteèko Trnávka

Marco Camoletti: Na správné adrese 19.00

Sobota 19. 4. 2008

Zahájení + Monolog ženy 12.30

Monology muži 14.30

Dialogy 16.00

Defilé, vyhlášení výsledkù 
a vystoupení hosta pøehlídky 18.00

Divadlo Klaunika Brno: Don Quijot de la Mancha

Za všechny poøadatele si Vás dovolujeme co nejsrdeènìji 
pozvat na tento svátek ochotnického divadla. A hlavnì si 
nenechte ujít vystoupení DS Mìsteèka Trnávky, které se 
svou velice úspìšnou komedií dokázal smíchem „zbourat“ 
celý sál na celostátní pøehlídce ve Vysokém nad Jizerou.

Tomáš Hradil a Aleš Hoøínek

Kulturní støedisko a Divadelní soubor Velká Bystøice
zvou na komedii 

Divadelního souboru Mìsteèka Trnávka

NA SPRÁVNÉ ADRESE
pátek 18. dubna 2008 v 19.00 hodin 

sál kulturního domu Nadaèní

Autor komedie Marc Camoletti patøil mezi nejúspìš-
nìjší francouzské komediální autory. V této úspìšné 
høe se pøesvìdèíme, že seznámením na inzerát mùže 
vzniknout celá øada neèekaných situací. Ètyøi dámy, 
které si podávají inzerát originálním zpùsobem, se 
scházejí s muži, kteøí pøicházejí na inzerát té druhé! 
Jde o to, objevit se na správné adrese v ten správný 
èas.

Vstupné 40,- Kè    Srdeènì zvou poøadatelé.
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Knihovna Velká Bystøice
knižní novinky

… pro dìti
Olga Èerná – Poklad starého brouka

malá Julèa se na prázdninách u tety nudí, dokud v lese 
nepotká mluvícího brouka

… napìtí
Elizabeth Peters – Kletba zlatého ptáèka 

angliètí archeologové se pøi vykopávkách v Egyptì 
rozhodnì nenudí 

… za spoleènosti
Jackie Collins – Nebezpeèná žena

Hollywood a mafie je nebezpeèné spojení, ale nìkteré 
ženy se prostì vyznají

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

0

Dùm pokojného stáøí sv. Anny ve Velké 
Bystøici byl pøipravován od roku 1996 ve 
spolupráci Charity Olomouc a mìsta Velká 
Bystøice.
Podoba domova se postupnì za plného 
provozu vyvíjí od domu s peèovatelskou 
službou. V roce 1991 zkolaudována budova 
na Zámeckém námìstí.
V témže roce vznikla ve Velké Bystøici 
skupina dobrovolníkù podporovaná olo-
mouckou charitou. O rok pozdìji zde vznik-
la dobrovolná charita a v novì zøízeném 
domì zaèala fungovat první peèovatelská 
služba, kterou zabezpeèovaly dvì peèova-
telky charity.
Po naplnìní kapacity prvního domu se 
zaèaly objevovat požadavky z øad obèanù 
na další bytové jednotky a proto už v roce 
1992 zahájil tehdejší obecní úøad výstavbu 
nového domu pro tyto úèely, dokonèen byl 
v roce 1995. 
Od roku 1996 je pøipravován ve spolupráci 
s Charitou Olomouc dùm pokojného stáøí. 
Hlavní myšlenkou tohoto zaøízení bylo 
zajištìní potøebných služeb v zaøízení rodin-
ného typu, které stárnoucím obyvatelùm 
zajistí trvalou péèi.
V souèasné dobì je v domovì poskytována 
celoroèní péèe 31 obyvatelùm.

1. 4. 1998 byl oficiálnì zahájen provoz 
domova dùchodcù pod názvem Dùm 
pokojného stáøí sv. Anny Velká Bystøice.

Již v roce 1997 byla zahájena pùdní 
vestavba, ve které vznikla kuchynì s jídel-
nou, která až do konce roku 2003 sloužila 
zároveò i pro úèely kulturnì – spoleèenské.
22. 10. 1998 byla instalována 1. etapa sig-
nalizaèního zaøízení na budovì Zámecké 
n ámìs t í ,  k t e r é  s p o j i l o  k l i en ty  
s ošetøovatelským personálem (na této 
budovì není sesterna).
V lednu 1999 byla zahájena 1. pøístavba, ve 
které postupnì vznikla v pøízemí ordinace 
odborného lékaøe, v 1. poschodí centrální 
koupelna, rehabilitaèní místnost, sklad 
zdravotního materiálu a nejvýznamnìjším 
prvkem této pøístavby se stal výtah, který 
umožnil obyvatelùm bezbariérový pohyb po 
budovì.
29. 4. 1999 byl domov slavnostnì vysvìcen 
arcibiskupem Janem Graubnerem.
V roce 2001 byla vypracována studie a 
podána žádost na MPSV o poskytnutí inves-
tièní dotace z programu reprodukce inves-
tièního majetku na projekt „Stavební úpravy 
technicko - manipulaèního zázemí a výstav-
bu spojovacího koridoru.“

 
4.4. pátek ÈARODÌJNÉ POHÁDKY IV. Produkce: ÈR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ.  Vstupné Kè 10,-

4.4. pátek SVATBA NA BITEVNÍM POLI Produkce: ÈR
18.00 hod. B.Polívka, J.Somr, Z.Adamovská, Vstupné Kè 40,-
100 minut J.Budaø v moravské komedii. Pøístupný od 12 let

11.4. pátek PAST NA ŽRALOKA Produkce: USA
18.00 hod. Rodinný animovaný film  Vstupné Kè 40,-
77 minut s èeským dabingem o malém Pøístupný 

bezstarostném rybím klukovi.

18.4. pátek RESERVATION ROAD Produkce: USA
18.00 hod. Kdy se pravda dostane na povrch? Vstupné Kè 40,-
102 minut Psychologický thriller. Titulky! Pøístupný od 12 let

25.4. pátek LET'S DANCE 2  Street dance Produkce: USA
18.00 hod. Není to o tom, odkud jsi, Vstupné Kè 40,-
 98 minut ale o tom,co chceš. Pøístupný od 12 let

Hudební romantické drama. Titulky!

Velký Týnec - DUBEN 2008

10 let èinnosti Domu pokojného stáøí sv. Anny
Na pøelomu roku 2001/2002 byly vybudo-
vány 3 nové byty v uvolnìných prostorách 
po pøestìhování gynekologické ordinace do 
1. pøístavby. V bøeznu 2002 se pøistìhovali 
noví obyvatelé a rozšíøila se kapacita z 27 
na 31 obyvatel. V témže mìsíci jsme reali-
zovali II. Etapu instalace signalizaèního 
zaøízení na budovì Týnecká, bylo tak vybu-
dováno komplexní spojení mezi klienty a 
ošetøovatelským personálem.
V letních mìsících roku 2003 byla zahájena 
výstavba spojovacího koridoru, kulturního a 
technického zázemí (spoleèenská místnost, 
kaple sv. Anny, prádelna garáž, dílna, sklad 
zdravotní techniky, desinfekèní místnost) 
27. 1. 2004 byla tato pøístavba zkolaudová-
na a 29. 3. 2004 slavnostnì otevøena.
V roce 2005 zaèal být pøipravován projekt 
na zøízení výtahu na budovì Zámecké 
námìstí, byla podána žádost na MPSV a 
v roce 2006 byl tento projekt podpoøen 
s realizací v roce 2007. V záøí téhož roku 
zaèala výstavba výtahu na této budovì a 
v prosinci 2007 byl výtah zkolaudován, od 
tohoto data je objekt domova plnì bezbarié-
rový.
Za dobu fungování domova byla poskytnuta 
péèe 79 obyvatelùm mìsta Velká Bystøice.

Kamila Šišková
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DÌTSKÝ MAŠKARNÍ 
ŠIBØINKOVÝ BÁL

   Úspìch pøedvánoèní akademie, která 
se poprvé konala se stolovou úpravou 
sokolovny, s bohatým obèerstvením a 
vystoupeními na podiu, nám vnukl 
myšlenku obnovit tradici sokolských 
šibøinek a uspoøádat alespoò pro dìti 
maškarní bál. Tomuto nápadu nahrával 
i fakt, že v loòském roce úspìšnì složi-
li zkoušky tøi noví, mladí cvièitelé, 
kteøí by se tak mohli realizovat a sou-
èasnì se pøedstavit velkobystøické 
veøejnosti. Vrhli jsme se tedy do víru 
pøíprav a zejména do vymýšlení co 
nejpestøejšího programu, který by 
zaujal dìti všech vìkových kategorií. 
Ponìvadž se karneval odehrával na 
sokolské pùdì, pøipadlo nám vhodné, 
aby byl ladìn spíše ve sportovním 
duchu. Samozøejmì v nás, kdesi 
v temném koutku, hlodala trochu oba-
va, jestli vùbec nìkdo pøijde. Pøece 
jen, bylo to poprvé…

Jenže v sobotu 23. 2. 2008 se veške-
ré obavy rozplynuly - odpoledne do 
slavnostnì vyšòoøené sokolovny zaèa-
ly proudit ve velkém poètu masky 
rozlièných podob a vynalézavých 
nápadù, doprovázené rodièi. Po úvod-

ním rozehøátí pøi tanci a po defilé 
masek se dìti s nadšením vrhly do 
soutìžení. Nejprve to byl slalom 
s koš�aty, poté honba za šestým razít-
kem, kdy dìti po splnìní urèitého 
úkolu (prolézt strašidelným tunelem, 
pøejít po kladinì, pøenést míèek na 
lžíci, skok na trampolínce, gól na bran-
ku) obdržely razí tko na ruku. 
Následovalo pøetahování družstev 
lanem (tady se vydatnì zapojilo i nìko-
lik tatínkù!), pøeskok pøes lano, soutì-
že družstev s obruèemi aj. To vše bylo 
øádnì proloženo tancem pøi rytmic-
kých písnièkách, kdy pøedcvièovali 
naši úžasní klauni alias Veronika 
Jaklová a Patrik Rulíšek.

Vyvrcholením byla samozøejmì 
tombola a následnì rybolov s úlovkem 
úplnì pro každého.

O krásné a hodnotné ceny se posta-
rali sponzoøi: mìstský úøad Velká 
Bystøice, Cukrárna a galerie, Drogerie 
Ber�as p. Menšíková, obchod U Hla-
váèkù, A+B market p. Hajná, Kvìtinky 
p. Vychodilová, Raab Karcher. Patøí 
jim velký dík. Taktéž velice dìkujeme 
jednotì Orel Velká Bystøice za ochotné 
zapùjèení stolù a židlí a p. Janíkovi za 
ozvuèení celé akce. O upeèení sladké-
ho obèerstvení se postaral br. M. 
Doležel, ženy pak vyrobily spoustu 

chutných chlebíèkù. Velmi také dìkuji 
všem èlenùm jednoty, výboru naší T. J. 
a pøátelùm Sokola, kteøí se jakýmkoliv 
zpùsobem pøièinili o zdárný prùbìh 
šibøinek. Moderátorkou slavnostního 
odpoledne byla cvièitelka Lenka 
Otáhalová, která stála nejen u zrodu 
myšlenky, ale i pøi tvorbì programu 
vynaložila znaèné úsilí.

Hana Navrátilová
Náèelnice T. J. Sokol Velká Bystøice

Vynášení Smrti
Pátá nedìle postní se nazývá Smrtná 
nebo také Smrtelná. V tento den se již 
v dobách pohanských vynášela ze vsi 
„Smrtka“, „Moøena“, „Maøena“, 
„Maøana“, „Morena“ nebo také 
„Smrtholka“ nebo „Smr�ák“. 
Je to slamìná figurína nastrèená na 
tyè, obleèená do èástí kroje a ozdobená 
korály z vyfouknutých vajec. Za vsí ji 
dìti vhodily do vody a zpìt se vracely 
s nazdobeným zeleným stromkem.  
Všichni se radují, že Smrtka, která 
pøedstavuje symbol zimy, je ze vsi 

pryè a mají radost z „líta“, které pøed-
stavuje blížící se skuteèné jaro.
V letošním roce opìt dìti z Krušpánku 
a Èekanky pøedvedly tento jarní zvyk 
na Velikonoèní dílnì v Základní škole. 
Potom nastrojenou Smrtku, kterou 
vyrobila nejstarší dìvèata, spoleènì 
odnesly k Bystøièce, kde ji odstrojily, 
zapálily a zapálenou ji vhodily do 
Bystøièky. Hoøící Smrtka letos krásnì 
plavala a všichni jsme se tìšili, že už 
urèitì brzy bude jaro.

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Rozlouèili jsme se:Rozlouèili jsme se:

Mrie Smékalová V19. 2. 2008
Marie Bìhalová V2. 3. 2008



Strana  7VELKOBYSTØICKÉ NOVINY 4/2008

Známí Brzdaøi navodili nádhernou 
trampskou atmosféru svým tradièním 
pøedkoncertem a hymna pøehlídky 
Zrádný banjo znìla z tìch správných 
hrdel a rukou – posíleni novým banjis-
tou Mar�anem pak ve svém pøehlí-
dkovém bloku jen potvrdili svou 
jednoznaènou trampskou identitu. 
Bystøický kvintet Maky taky namno-
žen o pátý hlas prokázal od své listopa-
dové premiéry zlepšení o tøídu a 
nechal koneènì vyznít i krásný 
Honzùv vùdèí hlas. Olomouètí tram-
pové s tajuplným názvem Bý-Br 
nenechali co do žánru nikoho na 
pochybách, že jsou pravou èundráckou 
kapelou a pìli se závidìníhodnou 
chutí. 

Kaèerovi Bumbálci byli prvním 
velkým pøekvapením veèera – tolik 
jazzového nasazení jsme od nich 
opravdu neèekali a výkon Barona na 
houslích snad pøekonal i Jirku 
Mitrycha z BG Stylu… Pøehlídková 
premiéra Pirátù dopadla skvìle – 
Flintova parádní smeèka, táhnoucí to 
spolu již tøetí desetiletí, prokázala 
obrovskou muzikálnost a strhující 
nasazení, které jim musí spousta mla-
dých tiše závidìt. Další pøíjemné pøe-
kvapení pøedstavovalo trio A.M.Úlet 
Janka Adamce – jednoznaènì našli po 
létech svoji vlastní žánrovou parketu a 
v této souvislosti je obdivuhodná 
kapelníkova vlastní tvorba, která se 
nepodbízí a pøesto se moc líbí – možná 
trošku pøekvapivì, ale zcela zaslouže-

NUTREND CUP 2008 
– turnaj v házené mužù

V sobotu 23.února 2008 probìhl ve školní hale 
Masarykovy ZŠ ve Velké Bystøici již VII.roèník turnaje 
v házené mužù pod názvem NUTREND CUP 2008, jehož 
hlavním sponzorem byla olomoucká firma NUTREND 
D.S., a.s. 

Turnaje se zúèastnilo 5 družstev, úèastníkù 1.a 2.ligy 
házené. Turnaj mìl velmi slušnou sportovní úroveò a byl 
urèitì dobrou pøípravou na jarní èást soutìžního roèníku 
2007 – 2008 pro všechna zúèastnìná družstva.

Koneèné poøadí v turnaji: 

1. Tatran Litovel (1.liga ÈR – po podzimní èásti 1. místo 
v tabulce) – 8 bodù

2. SK Velká Bystøice (2. liga Severní Morava) – 5 bodù

3. Sokol Ostrava (2. liga Severní Morava) – 4 body

4. SK Kuøim (2. liga Jižní Morava) – 2 body

5. Sokol Velké Meziøíèí (2. liga Jižní Morava) – 1 bod

Výsledky domácího družstva Velké Bystøice:

- 2 krát vítìzství – s Ostravou 18 : 14, 
s Velkým Meziøíèím 22 : 16

- remíza s Kuøimí 13 : 13

- prohra s Litovlí 13 : 18

nì se umístili v divácké anketì na 
tøetím místì.

Bøidlièáci – Merinova skupina 
Kentaur – koòmi doslova vonìli a 
byla z nich cítit poezie jesenické prérie 
– stylové obleèení uèarovalo i fotore-
portérovi Mladé fronty Dnes a v pon-
dìlním vydání byl Michal hvìzdou 
tisku… Skupina Blue-S-Tones Hanky 
Hopové patøila k tìm, co skonèily 
u divákù tìsnì „pod bednou“, nemohu 
se však ubránit dojmu, že Hanka urèitì 
vyzpívá mnohem obtížnìjší party, než 
jí stávající výbìr repertoáru umožòo-
val. Pøerované s názvem Špunt jsou 
spolu s Pøáteli na Regi nejèastìji 
vystupující (z šesti roèníkù pìtkrát po 
sobì), ale pøes velké nasazení se 
u divákù zatím na stupnì vítìzù nepro-
sadili, na Portì jsou daleko úspìšnìjší. 
Zato Alibaba v Bystøici boduje témìø 
vždy – po loòském pùstu, kdy se na 
„velké“ Banjo neprokousali – pøed-
vedli tentokrát naprosto excelentní 
výkon. Rok jsem je neslyšel a najed-
nou mám pøed sebou úplnì jinou 
kapelu. Pøednì smekám pøed tím, co 
kapelník píše – úvodní blues je snad to 
nejkrásnìjší, co kdy Míra Vepøek 
stvoøil. V anketì divákù se umístili na 
druhém místì, ale i vítìzové mi promi-
nou, když prohlásím, že hudebnì na nì 
nikdo nemá…

Dnes už všichni víte, že mluvím o 
Pøátelích, kteøí na tomto roèníku Regi 
poprávu a poprve získali vavøíny vítì-
zù. Tady se stalo nìco zcela neèekané-

ho. Oni sami prohlašují, že jsou už 
v Bystøici okoukaní, ohraní a koncem 
loòského roku dokonce prohlašovali, 
že si dají po vzoru Pupkáèù v Bystøici 
pauzu. Sami veškerý èas vìnují nové-
mu CD a tak na žádné pøevratné novin-
ky nebyl prostor. Své vystoupení však 
pøedvedli v tak strhujícím podání, že 
tleskal a skandoval celý sál – no a 
v anketì divákù byli první témìø se 
ètvrtinovým náskokem… 

Zdaøilý závìr zdaøilé pøehlídky 
vytvoøila hostující skupina Lístek, 
naprostá jistota moderní trampské 
písnì té nejvyšší kvality. Víc jak pùl-
hodinový koncert, to bylo pohlazení 
na duši, které nám tito pøátelé pøivážejí 
ze vzdálenosti mnoha set kilometrù.

Na závìr povídání o letošním Regi 
zdùraznìme úspìšný debut bystøické 
moderátorské dvojice Petr Nakládal – 
Aleš Kvak Kubis, kteøí se této funkce 
ujali na moji prosbu a já jim tímto moc 
dìkuji. Podìkování patøí bezesporu 
poøádajícímu mìstu Velká Bystøice, 
které mnohé náklady této neziskové a 
nedotované akce uhradilo – díky za 
osobní úèast starosty Marka Pazdery i 
místostarosty Ivoše Amiga Slavotínka 
- uznání jistì zaslouží všechno nepo-
èetné osazenstvo Kulturního støediska 
Velká Bystøice pod øízením øeditelky 
Jarky Možíšové.
Závìreèná informace:

„Velké“ Bystøické banjo se koná 
8.listopadu 2008 .

J. Jerry Koš

Dvanáct kapel na VI. Regi-banju 2008 – paráda!

Zpestøením turnaje byla i ochutnávka nápojù a dalších 
výrobkù firmy NUTREND D.S., a.s., která je známým 
evropským výrobcem doplòkù výživy pro sport a aktivní 
životní styl.

Výbor oddílu házené SK Velká Bystøice by chtìl závì-
rem podìkovat zejména sponzorovi turnaje firmì 
NUTREND D.S., a.s. (reprezentované na turnaji èlenem 
pøedstavenstva a.s. panem Pavlem Zedníkem), dále všem 
poøadatelùm, rozhodèím, fanouškùm a hráèùm všech 
zúèastnìných družstev za pøedvedené výkony.

SK Velká Bystøice, Výbor oddílu házené
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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 www.pavlitaa.estranky.cz

INZERCE
wMladý pracující pár se psy hledá pronájem chaty k celoroènímu užívání nebo byt, kde nebudou vadit psi. Tel.: 720 627 529, 

723 057 506

wNajde se nìkdo, kdo levnì pronajme oplocenou zahradu?? Telefon: 720 627 529
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