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Velká ztráta pro naše město
Drazí spoluobčané, věřte, že už 

dlouho úvodník našich novin nezačínal 
tak smutně, jako právě nyní. Asi už 
všichni víte, že v pondělí 14. prosince 
t.r. nás náhle a nečekaně opustil dlou-
holetý a první polistopadový starosta 
Velké Bystřice, pan Ing. Čestmír 
Hradil. Přiznám se, že tomu stále nemo-
hu věřit, protože ještě před několika 
dny jsme velmi úzce spolupracovali na 
archivu a předchozí výstavě k 20. výro-
čí Sametové revoluce. Pan Hradil byl 
nesmírně činorodý člověk, s neuvěřitel-
ným smyslem pro systematizaci histo-
rických materiálů a informací a jako 
takový nám byl v posledních měsících 
velkou oporou. Nejvýrazněji se však 
samozřejmě zapsal do historie našeho 
městečka svým osmiletým působením 
na naší radnici. Stál u skutečné trans-
formace totalitní vnucené státní správy 
tehdejší obce na fungující demokratic-
kou samosprávu. A právě krásná výsta-
va k výročí 17. listopadu 1989, kterou 
s kamarády Janem Bugnem a Jaro-
slavem Košem připravili, v plné síle 
ukázala jeho lví podíl na prosazení 
společenských změn ve Velké Bystřici. 
Proto nám, současným správcům Velké 
Bystřice, nezbývá než provolat: děkuje-
me za vše, pane starosto!
 

Zastupitelstvo schvaluje 
rozpočet města 2010

Tak jako každý rok, i letos se Rada 
města věnovala v listopadu a prosinci 
mimo jiné přípravě rozpočtu města na 
rok 2010. Je známou skutečností, že 
rozpočet je jedním z hlavních nástrojů 
spravování a řízení města a proto je 
projednáván na několika úrovních: 
městský úřad, finanční výbor, Rada 
města a Zastupitelstvo města, které jej 
schvaluje. Nebudu se znovu rozepiso-
vat o bezprecedentním poklesu daňo-
vých příjmů všech obcí, protože to je 
téma mediálně dostatečně známé. 
Zmíním jen skutečnost, že pokles pří-
jmů se podařilo vykompenzovat úspo-

rami v provozu města i příspěvkových 
organizací a díky tomu zajistit bezko-
lizní průběžné financování rozdělaných 
investičních akcí tak, abychom na 
konci volebního období nepředávali 
město s větší úvěrovou zátěží, než 
s jakou jsme jej přebírali. Rád bych na 
tomto místě vyjádřil poděkování za 
práci na novém rozpočtu města 
Finančnímu výboru a především jeho 
předsedkyni Ing. Schrottové. Jak je 
tedy zřejmé, na přelomu května a červ-
na příštího roku především dokončíme 
rozestavěný amfiteátr a rekonstruované 
západní křídlo zámku a snad o něco 
dříve nové Zámecké náměstí, kterému 
chybí již jen několik výrazných estetic-
kých prvků jako kašna, zahradní archi-
tektura či povrchová úprava omítky 
zámecké zdi. V rozpočtu jsme však 
vyčlenili cca 1,38 mil. Kč na projekto-

v bočních uličkách, dokončení re-
konstrukce páteřního chodníku vý-
chod-západ, výstavbu chodníku Na 
Svobodě, výstavbu nové lávky od 
zastávky ČD na Kopaniny, schodiště 
z ulice Týnecká do Svésedlické a dal-
ších záměrů. Jinou kategorií je projekt 
rekonstrukce Kulturního domu Nadač-
ní, který je kompletně připraven s vyda-
ným stavebním povolením a na 
nějž budeme žádat hned v 1. polovině 
roku 2010 z Regionálního operačního 
programu, tak si držme palce! Obecně 
pak lze říci, že pro všechny popsané 
záměry budeme hledat podporu přede-
vším v operačních programech struktu-
rálních fondů EU, protože národní 
zdroje státního rozpočtu ČR v současné 
době zejí prázdnotou a nejinak tomu 
pravděpodobně bude v příštích měsí-
cích a letech.

PF 2 0 10

Zdravi ať Vám slóži do sta let

e eště dyl, bodete-le chtět!

Ať se Vám vehébá všecko mrzeni,

smich a veselosť ať je Vám ževota kořeni.

vou přípravu nových 
projektových záměrů, 
protože právě rekon-
strukce centra města je 
dokladem pravdivosti 
přísloví „štěstí přeje 
připraveným“. Tak tedy 
dalšími velkými tématy 
v oblasti investiční 
výstavby, která chceme 
připravit především pro 
příští volební období, je 
investice do školských 
zařízení, rekonstrukce 
místních komunikací a 
výstavba 4 nových 
dětských hřišť. V rámci 
projektu modernizace 
školských zařízení by se 
mělo jednat především o 
zásadní rekonstrukci 
zázemí  mateřského 
školství a sociálních 
zařízení ve škole, která 
nevyhovují požadav-
kům 21. století. Pro 
zlepšení stavu místních 
komunikací bychom 
rádi připravili souborný 
projekt, který by zahr-
nova l  rekons t rukc i  
vozovek a chodníků 
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Kulturní projekt Hanácký rok 
v Bystřici finišuje

Se závěrem roku se také pomalu 
blíží ke konci nultý, testovací ročník 
kulturního projektu Hanácký rok v By-
střici 2009. Jen pro připomenutí: o co 
jde? Jedná se o komplex 21 folklorních 
akcí, lidových tradic, které si projekt 
klade za cíl udržet nebo obnovit 
z životního stylu předků pro současné 
i příští generace. Je jisté, že na prahu 
21. století je nutné zprostředkovat 
všechny ty národopisné, folklorní a 
lidové tradice a poklady metodami 
moderního marketingu a tím je přede-
vším kvalitní propagace. A je potěšitel-
né, že o zvyky, obyčeje a tradice zase 
začíná být ve společnosti zájem. Nultý 
ročník projektu měl tedy posloužit 
k vyzkoušení mnoha nových akcí a také 
k vyladění nedostatků, chyb a poučení. 
Vždyť považte, že každá akce měla 
jiného organizátora - spolek, organizaci 
či občana, který si plně garantoval 
přípravu a realizaci akce. Všem organi-

zátorům jednotlivých akcí, v čele s Kul-
turním střediskem a souborem Haná, 
bych chtěl vyjádřit dík za odvedenou 
práci pro kulturní a společenský život 
ve městě a výbornou propagaci a repre-
zentaci! Sdílíme s vámi radost ze všech 
krásných zážitků, které Hanácký rok 
přinesl a současně prosím omluvte vše-
chno to, co se letos nepovedlo. Asi 
nejvíc organizátory projektu mrzí 
nešťastná událost ze závěru Svatomi-
kulášské nadílky na novém Zámeckém 
náměstí. Lépe počítat s reakcí „přírody“ 
je asi největší poučení. Naštěstí, díky 
Bohu, nedošlo k vážnější újmě na zdra-
ví. Poškozeného pana Součka jsme 
s omluvou navštívili, materiální škodu 
mu nahradili, i když víme, že s odřeni-
nami a modřinami mu nepomůžeme. 
Stejně tak materiální škody na vozidle 
budou poškozeným nahrazeny z pojist-
ky majitele koní. A samotný zraněný 
kůň po drobném zákroku veterináře 
bude také zcela v pořádku. Co dodat? 
Zaplaťpánbůh! Věřím, že poučeni z le-

toška, budeme si moci vychutnat příští 
rok bez podobných problémů všechny 
krásy Hanáckého roku: masopustu, 
velikonoc, pálení čarodějnic, hanác-
kých krojů, kuličkiády, taškařic s máj-
kou, Hanáckého pupku světa, Lidového 
roku, školních jarmarků, Svatomarti-
nské jízdy, Mikuláše, adventního kon-
certu, zpívání u vánočního stromu, ště-
drovečerního troubení a Svatoštěpán-
ské. Tož tak pestrý je život v Bystřici!

Pour felicitér

Závěrem mi dovolte popřát nám 
všem, abychom si o letošních vánocích 
prožili jejich opravdové poselství: 
zrození nové naděje, šance, že příští 
dny nového roku přinesou více radosti, 
přátelství, lásky a porozumění. Nechť 
hvězda betlémská svítí na našich 
cestách celým příštím rokem a přinese 
opravdové světlo do našeho života!

                                                                                                                            
Ivo Slavotínek

Informace z bystřické radnice

3Stočné 15,- Kč/m 615,- Kč/osobu/rok

Odpad 360,- Kč/osobu/rok

Poplatek 150,00 Kč za jednoho psa/rok 100,00 Kč
 za psa - poplatník důchodce/rok

220,00 Kč další pes/rok 150,00 Kč další pes/rok
- poplatník důchodce 

Informace o poplatcích v roce 2010:
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
16.12.2009 schválilo poplatky na rok 2010: 

leden 5. 19.
únor 2. 16.
březen 2. 16. 30.
duben 13. 27.
květen 11. 25.
červen 8. 22.

Termíny vývozů domovního odpadu v roce 2010
červenec 7. 20.
srpen 3. 17. 31.
září 14. 29.
říjen 12. 26.
listopad 9. 23.
prosinec 7. 21.

Termíny vývozů velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu:

Sobota:  13.3.2010 Sobota : 11.9.2010
Z DŮVODŮ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ SKLADBY OBCÍ, 
PROSÍME O ÚHRADU POPLATKŮ AŽ OD 20. 01.2010. 

Stejně jako v loňském roce lze uhradit poplatky buď 
v hotovosti v pokladně Městského úřadu nebo na bankovní 
účet Města – č.ú. 1800230319/0800. V případě platby na 
účet, prosím, dodržujte tato pravidla: Jednotlivé poplatky 
platit samostatně pod jednotlivými symboly:
Stočné  – VS 2321xxxyy, KS 0308

Odpad – VS 1337xxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxyy, KS 0308
kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo popisné 
a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte. (př. 
platba pod VS 232130702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 
osoby)

Tříkrálová sbírka 
2010 proběhne na 
Olomoucku od 6. do 
10. ledna. Dle míst-

ních zvyklostí v době připomínky Tří 
králů budou chodit do domácností a po 
ulicích skupinky koledníků, kteří budou 
šířit tříkrálové poselství a vybírat do 
kasiček příspěvky od občanů. 

Charita Olomouc za Vaše příspěvky 
podpoří projekt „Rozvoj a kvalita soci-
álních služeb pro lidi bez domova“. 
Hlavními cíli tohoto projektu je zkvalit-
nit, rozšířit a modernizovat stávající 
prostory střediska Samaritán pro lidi 
bez domova umístěného v objektu sídla 
charity, Wurmova 5 Olomouc.

Součástí Tříkrálové sbírky bude i 
koncert, který lze podpořit jeho sledo-
váním 3. 1. v 16.00 na ČT 1. Podpořit 
sbírku jde i zasláním SMS ve tvaru 
DMS mezera KOLEDA na telefonní 
číslo 877 77, cena jedné SMS je 27 Kč.

Koledníci z olomouckého regionu 
vykoledovali v Tříkrálové sbírce 2009 
celkem 932 671,50 Kč. Vámi věnované 
peníze pomohly podpořit tyto projekty 
Charity Olomouc: 

Příspěvek ve výši 500 000 Kč jsme 
využili na realizaci projektu „Střediska 
pečovatelské služby na venkově“. Tyto 
finanční prostředky tvořily velkou část 
naší finanční spoluúčasti, která je 
nezbytnou součástí dotace poskytnuté 

na tento záměr z prostředků EU. Cílem 
projektu je vytvořit zázemí pro pracov-
níky služby v Těšeticích, Tršicích a 
Velké Bystřici, abychom ze středisek 
umístěných v těchto obcích mohli zajiš-
ťovat péči na území celého olomoucké-
ho děkanátu. Pečovatelská služba zde 
bude poskytována od ledna roku 2010.

Na přímou pomoc bylo vyčleněno 
40 000 Kč. Tato částka pomohla jednot-
livcům i rodinám, kteří 
se náhle ocitli v akutní 
krizové situaci.

Děkujeme Vám za 
všechny lidi, kterým 

pomáháme!

Tříkrálová sbírka je za dveřmi!
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wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
wObčan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Ceny včetně DPH.
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,
případně přímo na Kulturním středisku: tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Informace o platbách internetu v roce 2010.

Platby za internet na celý rok 2010 – v hotovosti do pokladny – budou přijímány od 7.00 do 15.30 
na Kulturním středisku během měsíce ledna.

chodil do obecné školy ve Velké Bystřici, poté absolvoval  
Reálné gymnázium v Olomouci a po maturitě v roce 1950 
vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze. Jako mladý inže-
nýr nastoupil v roce 1955 do Strojíren potravinářského 
průmyslu v Olomouci, kde se významným způsobem podí-
lel na uskutečnění řady projektů, kterým se dostalo ocenění 
i na Světové výstavě EXPO-58 v Bruselu. V roce 1974 
obdržel za svou práci autorské osvědčení od Úřadu pro 
vynálezy a objevy. 

V roce 1957 se oženil s Valburgou Pazdírkovou, zakrát-
ko se jim narodil syn Tomáš a později syn Aleš.

Po celý život byl politicky orientován výrazně pravicově 
- za tyto názory byl v době normalizace perzekuován i 
v zaměstnání a proto ze Strojobalu v roce 1987 odešel na 
místo vývojového konstruktéra Univerzity Palackého 
v Olomouci.

Listopadovou revolucí se začíná nejprogresivnější obdo-
bí jeho života, které cele věnoval svému rodnému městu. 
Stanul v čele velkobystřického Občanského fóra a po komu-
nálních volbách v roce 1990 se stal starostou obce. Bylo to 
období nesmírně složité, kdy ze dne na den padaly nejrůz-
nější staré struktury, vznikaly stovky nových zákonů, řešily 
se složité finanční transakce – Čestmír se s obdivuhodným 
úsilím dokázal v této džungli orientovat a převést naši obec 
přes tyto divoké vody. Už tu se prokázaly jeho velké diplo-
matické schopnosti, záviděníhodný přehled, životní zkuše-
nost a celoživotní odpor ke komunistické ideologii. 

A řešilo se mnohé: zadlužená stavba hotelu Zámek, 
dostavba Domu s pečovatelskou službou, vybudování 
skládky domovních odpadů, oprava třetí budovy školy, 

plyn, voda, kanalizace, kabelová televize, zámecký park, 
opravy kulturního domu, most přes řeku Bystřici, povrchy 
místních komunikací. Zakrátko si získal úctu a respekt 
u zastupitelstva, rady i u úředníků na radnici. Dokázal se na 
všechna jednání vždy precizně připravit, soustředit řadu 
argumentů a najít optimální řešení. Přitom byl přístupný 
názorům jiných, dokázal člověku naslouchat a zachovat 
bohorovný klid i v těch nejvypjatějších situacích. 
Obdivuhodná byla jeho schopnost pomáhat spolupracovní-
kům kdekoliv a kdykoliv to bylo třeba, ať už se jednalo 
o problémy pracovní, nebo osobní.

Bystřický starosta byl uznáván i mimo území obce, a to 
kolegy z mnoha okolních obcí po celém okrese, i daleko za 
jeho hranicemi. Na bystřickou radnici se sjížděli k neofici-
álním poradám starostové z širokého okolí a stanovisko 
Ing. Čestmíra Hradila mělo vždy velkou váhu. Významně 
podporoval založení novodobé tradice pochodů na skalisko 
Bílý kámen, vyvíjel velkou osobní aktivitu, aby naší obci 
byl přiznán statut města, což se také v roce 1998 stalo. Třetí 
volební období už v komunálních volbách nekandidoval a 
z funkce starosty odešel, s městem však zůstával nadále 
spjat - dnešní městský archiv založil převážně ze svých 
soukromých sbírek. 

Svůj volný čas věnoval po celý život kultuře. Aktivně 
hrál a aranžoval swing, ale jeho hlavní láskou bylo divadlo 
– jako divadelní ochotník ztvárnil více jak dvacet divadel-
ních rolí, režíroval čtyři hry a více jak pětadvacet kabaretů. 
Před dvěma léty, ke stotřicátému výročí velkobystřického 
ochotnického divadla, sepsal obsáhlý faktografický alma-
nach a za svou celoživotní divadelní činnost získal ocenění 
Zlatý harlekýn.

Člověk Čestmírova duchovního, mravního i lidského 
rozměru se v naší společnosti objevuje vždy jen jedenkrát 
za několik generací. A jestliže první republika měla po 
rozpadu Rakousko-Uherska Tomáše Garrigua Masaryka, 
pak Velká Bystřice po pádu komunistické totality měla 
svého starostu - inženýra  Čestmíra Hradila.

Zemřel v pondělí 14. prosince 2009 večer, ve věku 78 
let.

Díky za jeho práci - čest jeho památce…

Jaroslav Koš, kronikář města

Odešel Ing. Čestmír Hradil…

Jako blesk z čistého nebe 
zasáhla naše městečko zpráva 
o úmrtí Ing. Čestmíra Hradila, 
prvního postkomunistického 
velkobystřického starosty, beze-
sporu naší nejvýznamnější osob-
nosti devadesátých let minulého 
století. 

Narodil se dne 3. září 1931 ve 
Velké Bystřici, v rodině veteri-
nárního lékaře MVDr. Sylvestra 
Hradila. V roce 1937 až 1942 

Narození:Narození:

Matyáš Sekanina 21. 11. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Tomáš Kůs 20. 11. 2009
Ing. Čestmír Hradil 14. 12. 2009

V
V
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

leden 2010

9. 1.
Velký Újezd – Maškarní ples

10. 1.  
Velká Bystřice 

– Tříkrálové posezení v Orlovně
Přáslavice 

– Povánoční zpívání písní a koled

15. 1.  
Bukovany – Ples ČČK

16. 1.  
Doloplazy – Hanácký bál – Olešnica
Hlubočky – Obecní ples
Tršice – Ples SRPŠ

17. 1.  
Velká Bystřice 

– Společné představení souboru 
Haná s olomouckými herci

22. 1.  
Bystrovany – Ples obce Bystrovany
Daskabát – Myslivecký ples

23. 1.  
Velká Bystřice – Městský ples

– Hanácký bál 
– NUTREND CUP – turnaj mužů 

v házené
Přáslavice – Cesta pohádkovým lesem
Svésedlice – Hasičský ples
Tršice – Myslivecký ples

29. 1.  
Bukovany – Ples MŠ a obce

30. 1.  
Velká Bystřice 

– Školní ples
– Miniházená - turnaj

Hlubočky – Ples SDH
Přáslavice – Ples OÚ a mikroregionu

31. 1.  
Velká Bystřice – Koncert 

                     (Š. Rak, A. Strejček)
Bukovany – Dětský karneval
Velký Újezd – Hasičský ples

Členové souborů Čekanka, Krušpánek, Kanafaska, 

Mladá Haná a Haná si Vás dovolují pozvat na

XXVI. ŠTĚPÁNSKÉ VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ,
které se bude konat

 v sobotu dne 26. prosince 2009 od 17 hodin 
na sále Nadační ve Velké Bystřici.

Přijďte si odpočinout po předvánočním shonu a společně s námi si také zazpívat.

Přejeme všem svým přátelům a příznivcům klidné 
a pohodové prožití svátků Vánočních a šťastný a úspěšný nový rok 2010.

 

Jiří Čada slaví… 

a celý soubor Haná s ním.

V neděli 17. ledna bude v olomouckém 
divadle významná premiéra. V programu Svátek 
slaví opereta vzdají hold panu Jiřímu Čadovi 
nejen herci divadla, ale také členové souboru 
Haná. Pan Jiří Čada vytvořil mnoho skvělých 
choreografií pro profesionální scénu divadla, ale 
také pro náš amatérský soubor Haná. A stále 
ještě tvoří nové a nové programy a je neuvěřitel-
né, že takový člověk plný elánu slaví již své 
osmdesátiny.      

Je velmi těžké najít slova, kterými by se dalo 
popsat všechno to, co pan Jiří Čada pro soubor 
znamená a co pro něj udělal. Svými nápady a 
znalostmi lidových tanců, svým profesionálním 
přístupem, svou pracovitostí i humorem si brzy 
získal srdce všech členů souboru. Díky citlivému 
přístupu při řešení konfliktů, které při nácviku 
nových programů vždy nastávají, i díky své 
přátelské a skromné povaze se stal  členem 
celé hanácké rodiny. A nejenom členem, ale 
také trpělivým učitelem. Vždyť diky němu jsou 
ve vedení velkobystřických souborů jeho žáci, 
dobří choreografové, kteří vytvořili se svými 
svěřenci kvalitní programy a tím získali mnoho 
ocenění.

Jiří Čada pracuje se souborem Haná jako 
choreograf již 23 let. Velmi brzy dovedl rozeznat 
pohybové a taneční předpoklady i herecký 
talent jednotlivých členů souboru a na těchto 
základech stavět program. Měl pro to dobré 
profesní předpoklady díky studiu lidového tance 

na brněnské konzervatoři. Zde  byl také členem 
Úlehlova Slováckého souboru. Ve vojenském 
uměleckém souboru v Bratislavě se pak učil od 
kamarádů ze Sluku slovenský folklor. Když 
prostudoval sbírky písní a tanců dr. Poláčka a 
Ludmily Mátlové, zjistil, že se z těchto pokladů 
dá vytvořit mnoho zajímavého i v hanáckém 
regionu. Výběrem patřičných písní a tanců pro 
určitý námět a jejich stylizací vznikala pak různá 
taneční pásma, která proslavila soubor nejen u 
nás, ale i v zahraničí. Všechny tyto programy 
vznikaly z nápadů pana Jiřího Čady a 
z dřiny všech tanečníků a tanečnic souboru. 

A vztah pana Jiřího Čady k členům souboru? 
Ocitujme si z jeho dopisu pro nás:

„Ještě jednou pro paměť a jde se domů. 
Únava padá na víčka, ještě jednou zapnout 
mozek, přinutit nohy a pak konečně domů. Ale 
domů neznamená pro mnohé jen pár kroků do 
vsi. Pro jedny hurá na vlak, pro druhé na kole 
nebo i pěšky pár pěkných kilometrů do vzdále-
ných míst. Ráno vypravit děti do školy a pak do 
zaměstnání. Na sobotu vyprat a vyžehlit kroj a 
pak kvapem na autobus na vystoupení. Děti 
ohlídá ochotná babička nebo manžel a proč to 
všechno? Je to láska k našim krásným lidovým 
písním a tancům. Naše malá země v srdci 
Evropy je pravou pokladnicí lidové kultury.“   
 Co ještě říci o panu Jiřím Čadovi? Snad jen 
popřát, aby ho jeho elán, nápady a životní 
optimismus neopouštěl ještě dlouhá léta. Aby 
mu zdraví dovolilo dělat, co má rád. Aby měl 
vždycky jen radost, když vidí výsledky své práce 
na jevišti. Aby mu mezi námi bylo stále dobře.

Ing. Josef Langer
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MĚSTSKÝ PLES

Město Velká Bystřice si Vás dovoluje pozvat na

MĚSTSKÝ PLES
v sobotu 23. ledna 2010 od 20.00 h. 

v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina L.I.F. z Olomouce.

Bohaté občerstvení a tombola budou pro Vás připraveny.

Předprodej vstupenek na Městském úřadě 

Velká Bystřice od 18.1.2009. Tel.: 585 351 370

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice
zvou na hudebně-recitační pořad

Na Hromnice o hodinu více
- novoroční vinš mistrů 

Štěpána Raka a Alfréda Strejčka přátelům.
Salonek hotelu Zámek Velká Bystřice 

31. ledna 2010 ve 14 hodin
Účinkují:

Štěpán Rak – kytara, zpěv
Alfréd Strejček - přednes

Vstupné 50,- Kč.    Srdečně zvou pořadatelé.

 PF 2010

Redakce 

Velkobystřických novin

 
Sdružení rodičů a přátel školy a Masarykova základní škola 
a mateřská škola Velká Bystřice Vás srdečně zvou na

SPOLEČENSKÝ PLES,
který se bude konat 

v sobotu 30. ledna 2010 od 20.00 hod. 
na sále kulturního domu Nadační ve Velké Bystřici.

 K tanci i poslechu bude hrát skupina EUROVOCAL 
(bývalí Chrobáci).

Bohatá tombola a občerstvení.              Vstupné  70,- Kč

Děkujeme našim obchodním partnerům
za projevenou přízeň  v roce 2009

a s přáním všeho nejlepšího v roce 2010
se těšíme na další spolupráci.

Hodně spokojenosti, pohody, štěstí
a hlavně hodně zdraví nejen o vánocích,

ale i po celý rok 2010 přeje
Klub seniorů.

Děkujeme našim zákazníkům 

a obchodním partnerům 

za spolupráci v uplynulém 

roce 2009 a do nového roku 2010 přejeme všem 

mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na 

Dětský KARNEVAL 
„Zpíváme a tančíme s Míšou“

sobota 6. února 2010 od 14.30 hodin

sál Kulturního domu Nadační V. Bystřice

* Zpěv, tanec, hry, soutěže o ceny *

* naučíte se písničku *

* každá maska bude oceněna *

** TOMBOLA **

Připraveno občerstvení formou domácího bufetu

Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti bez masky 20,- Kč

Masky zdarma

 



Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… z lékařského prostředí
Nicole Amrein – Doktorka Kateřina

snaha lékařky o záchranu života i přes odmítání 
ostatních členů sekty

…pro velké i malé 
Motocykly – 1001 fotografií 

typy, historie, závodníci…    
… z české literatury
Ivan Kraus – Číslo do nebe

vztahy a problémy velké rodiny popisované 
s laskavým humorem

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Půjčovní doba o vánočních svátcích
23. 12. 09 – 27. 12. 09 Zavřeno

Pondělí 28. 12. 2009 8.00–10.00  12.15–16.45

29. 12. 09 – 3. 1. 2010 Zavřeno
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Upozorňujeme na změnu termínu!

MASOPUST
 ve Velké Bystřici se bude konat

 

v sobotu 6. února 2010.
Bližší informace najdete v příštím 

čísle Velkobystřických novin. 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V prosinci jsme se ptali na knihu 
PEPEK NÁMOŘNÍK 

Odpovídalo 56 dìtí a ze 45 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Pavlu Třetinovou
Otázky na únor najdete jako obvykle v knihovně.

Kulturní středisko Velká Bystřice

děkuje svým sponzorům 

a přátelům kultury za finanční 

či materiální pomoc 

v roce 2009,

přeje pěkné prožití vánočních svátků

a nový rok plný štěstí, zdraví a pohody.

Nad konáním této tradiční akce 
viselo několik otazníků. Zejména roz-
sáhlá rekonstrukce přízemí sokolovny a 
tím i omezené prostory. Taktéž chřipko-
vá epidemie a s tím související chřipko-
vé prázdniny ve škole nám přidaly pár 
vrásek navíc..

Nicméně v sobotu 5. 12. 2009 byla 
akademie přesto přese všechno ve 14 
hod. zahájena. Jde vlastně o přehlídku 
toho nejlepšího, co se oddíly pracující 
s dětmi během cvičebního roku naučily. 
No, a řekněte dětem, že to, co pilně 
nacvičovaly, nakonec nebudou moci 
ukázat svým nejbližším. Nejen proto 
jsme vynaložili značné úsilí a problémy 
se podařilo překonat. A potlesk spoko-
jených diváků v narvané sokolovně byl 
pro nás sladkou odměnou.

Všichni účinkující byli skvělí - malé 
děti roztomilé svou urputnou snahou a 

ty starší podávaly téměř profesionální 
tanečně cvičební výkony. Jako hosté 
vystoupily „Báječné ženské“ z Maje-
tína s country tanci. Na závěr pronesl 
pár slov starosta naší jednoty T. 
Hroščaník. Celou akci víceméně orga-
nizovala a moderovala cvičitelka L. 
Otáhalová. 

K výtečné náladě a spokojenosti 
určitě přispěla nejen slavnostně vyzdo-
bená tělocvična, ale také bufet s domá-
cím občerstvením. 

Zde je namístě poděkovat hlavně 
našim seniorkám, které se tak skvěle 
postaraly o jeho zásobování. Taktéž 
velký dík zaslouží p. Janík, který se 

PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMIE V SOKOLOVNĚ
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NOVÍ CVIČITELÉ 
V T. J. SOKOL 

VELKÁ BYSTŘICE
V poslední době jsem zaznamenala 

několik dotazů ohledně vzdělání našich 
cvičitelů a vzhledem k tomu, že zejmé-
na dětí v naší jednotě neustále přibývá, 
ráda bych toto osvětlila dalším případ-
ným zájemcům.

Kromě toho, že vedení jednoty samo-
zřejmě dbá na to, aby se jednalo o člo-
věka bezúhonného, spolehlivého atd., 
musí tento absolvovat poměrně nároč-
nou Cvičitelskou školu se složením 
zkoušky cvičitele minimálně 3. stupně. 
Tuto školu pravidelně pořádá Česká 

obec sokolská za pomoci lektorů z ka-
tedry tělesné výchovy, osvědčených 
sokolských činovníků a dalších erudo-
vaných pracovníků. Není to opravdu 
nic jednoduchého získat cvičitelský 
průkaz. Je nutné prokázat znalosti 
z psychologie, anatomie, první pomoci, 
základních právnických otázek, historie 
Sokola aj. Taktéž je nutná fyzická zdat-
nost, organizační a velící schopnosti. 
Během absolvování cvičitelské školy 
musí nový cvičitel vypracovat seminár-
ní práci, kde do posledního detailu roz-
pracuje vedení cvičební hodiny pro 
svou specializaci (např. žactvo, jóga, 
aerobic atd.). Ale složením zkoušky 
vzdělávání zdaleka nekončí. Cviči-
telský průkaz je vystavován na 5 let a 

k jeho prodloužení je třeba absolvovat 
nejméně 3 cvičitelsko vzdělavatelské 
semináře a z toho alespoň 1 musí být 
ve cvičitelově specializaci. Na to velmi 
pečlivě dbá a kontroluje nadřízená 
župa.

Je pro mě velkým potěšením, že 
v naší jednotě máme 3 nové cvičitele - 
Lenku Soukeníkovou, Kláru Otáha-
lovou a Víta Navrátila. Všichni v listo-
padu úspěšně složili zkoušky cvičitele 
3. stupně, ale poslední 2 jmenovaní 
ještě nedosáhli plnoletosti, tudíž zatím 
vlastní průkaz cvičitele 4. stupně a 
vykonávají funkci pomahatele.

                                                          
Hana Navrátilová, 

náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

každoročně pečlivě stará o ozvučení. 
Také letos bychom se neobešli bez 
pomoci z jednoty Orel, která nám opět 
pomohla se zapůjčením židlí a stolů. Za 
totéž velice děkuji také Kulturnímu 
středisku v čele s p. Možíšovou. Zmínit 
také musím manžele Rechovy, kteří 

velmi obětavě akademii zajišťovali po 
všech stránkách. 

Myslím, že se splnil cíl této akce: na 
chvíli se zastavit v předvánočním 
shonu a navodit tu správnou adventní 
atmosféru. 
     Závěrem chci popřát všem cvičen-

cům, cvičitelům, přátelům Sokola a 
všem ostatním příjemné prožití svátků 
vánočních a do nadcházejícího roku jen 
to nejlepší!

                                                            
Hana Navrátilová 

náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

SK Velká Bystřice, oddíl házené, zve své příznivce a širokou sportovní veřejnost na házenkářské turnaje, 
které proběhnou v lednu až březnu 2010 ve školní hale MZŠ následovně:

Sobota 23.1.2010 – Turnaj mužů – “NUTREND Cup” 
Sobota 30.1.2010 – Turnaj v miniházené
Sobota, neděle 6.2. a 7.2.2010 – Turnaj mladšího dorostu – “LO HANÁ Cup”
Sobota 27.2.2010 – Turnaj starších žáků
Sobota, neděle 13.3. a 14.3.2010 – Turnaj mladších žáků

 POZVÁNKA NA HÁZENKÁŘSKÉ TURNAJE
(1.čtvrtletí 2010)

Házená - konečné tabulky pro podzimní část ročníku 2009/20010
2.liga muži (Severní Morava)

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 HC Zubří jun. 11 10 0 1 390 : 313 20
2 TJ Šumperk 11 9 0 2 359 : 294 18
3 TJ STM Olomouc 11 7 1 3 302 : 286 15
4 DTJ Polanka n. O. 11 7 0 4 354 : 297 14
5 KH Zbrojovka Vsetín 11 7 0 4 331 : 326 14
6 TJ Holešov 11 6 0 5 321 : 285 12
7 KH Orel Paskov 11 4 0 7 283 : 280 8
8 TJ Sokol Trnávka 11 4 0 7 307 : 320 8
9 Lesana Zubří 11 4 0 7 303 : 332 8

10 Baník Havířov 11 3 0 8 270 : 331 6
11 SK Velká Bystřice 11 3 0 8 249 : 329 6
12 Házená Uničov 11 1 1 9 278 : 354 2

2.liga starší dorostenci (Morava)

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 SKP Frýdek-Místek 11 9 1 1 374 : 273 19
2 TJ Cement Hranice 11 9 0 2 303 : 243 18
3 TJ Rožnov p. R. 11 7 1 3 355 : 296 15
4 SK Velká Bystřice 11 7 1 3 296 : 248 15
5 DTJ Polanka n. O. 11 7 0 4 287 : 297 14
6 HC Zlín 11 6 0 5 322 : 317 12
7 Sokol HC Přerov 11 5 1 5 289 : 258 11
8 TJ Tatran Litovel 11 5 1 5 331 : 307 11
9 TJ STM Olomouc 11 4 1 6 293 : 314 9

10 SHC Maloměřice 11 3 0 8 279 : 308 6
11 TJ Bystřice p. H. 11 1 0 10 221 : 326 2
12 TJ Sokol Luhačovice 11 0 0 11 266 : 429 0
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Pour Féliciter 2010

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce

a do nového roku 2010 Vám přejeme hodně zdraví,

štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Současně se těšíme na další společnou spolupráci

přeje

SK Velká Bystřice

oddíl házené

1.liga mladší dorostenci (Morava)

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 HCB OKD Karviná 11 10 1 0 423 : 253 21
2 KH Kopřivnice 11 10 0 1 404 : 243 20
3 HC Zubří 10 8 0 2 393 : 215 16
4 TJ Sokol Nové Veselí 11 7 0 4 296 : 304 14
5 SKP Frýdek-Místek 11 6 1 4 320 : 289 13
6 TJ Cement Hranice 11 6 1 4 307 : 304 13
7 SK Velká Bystřice 11 4 2 5 276 : 302 10
8 TJ Sokol Ostrava 11 4 1 6 312 : 319 9
9 HC Zlín 10 2 2 6 258 : 326 6

10 KP Brno 11 2 1 8 205 : 341 5
11 SHC Maloměřice 11 1 1 9 231 : 350 3
12 TJ Sokol II Prostějov 11 0 0 11 245 : 424 0

Středomoravská liga starších žáků

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 TJ STM Olomouc 10 10 0 0 372 : 108 20
2 HC Zlín 10 8 0 2 269 : 163 16
3 TJ Fatra Slavia Napajedla 10 7 0 3 184 : 160 14
4 SK Velká Bystřice 10 6 0 4 245 : 242 12
5 TJ Bystřice p. H. 10 5 0 5 271 : 272 10
6 TJ Sokol Luhačovice 10 5 0 5 209 : 224 10
7 TJ Sokol Kostelec n. H. 10 5 0 5 201 : 218 10
8 TJ Šumperk 10 5 0 5 215 : 250 10
9 TJ Tatran Litovel 10 2 0 8 197 : 291 4

10 TJ Sokol Senice n. H. 10 1 0 9 159 : 254 2
11 Házená Uničov 10 1 0 9 140 : 280 2

Středomoravská liga mladších žáků

Pořadí družstvo Z V R P Skore Body
1 TJ STM Olomouc 10 10 0 0 219 : 80 20
2 TJ Sokol II Prostějov 10 8 0 2 202 : 116 16
3 HC Zlín 10 7 0 3 196 : 113 14
4 TJ Tatran Litovel 10 6 1 3 166 : 106 13
5 TJ Sokol Luhačovice 9 5 1 3 190 : 136 11
6 SK Velká Bystřice 10 5 0 5 139 : 123 10
7 TJ Fatra Slavia Napajedla 10 5 0 5 118 : 142 10
8 SK Žeravice 10 3 0 7 86 : 188 6
9 Sokol HC Přerov 10 2 0 8 89 : 162 4

10 Slavia Uherské Hradiště 9 1 0 8 82 : 177 2
11 TJ Šumperk 10 1 0 9 56 : 200 2

 



žaluzie * rolety * sítě
OKNA * DVEŘE * VRATA
... a vše co k nim patří ...

Kollárova 213, Velká Bystřice
(křižovatka Mrsklesy-Hlubočky)

zaměříme - vyrobíme - dodáme - vyměníme

mobil : 602 708 360 , 737 183 344

       e-mail : zaluziehajny@seznam.cz

              www.zaluziehajny.cz

8.1. pátek POŽÁR V KOCOURKOVĚ Produkce: ČR
10.00 hod. Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

8.1. pátek G - FORCE Produkce: USA
18.00 hod. Rodinný film z dílny Vstupné Kč 50,
89 minut Walta Disneyho. Český dabing! Přístupný 

15.1. pátek AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI! Produkce: ČR
18.00 hod. Dobrodružná komedie pro celou Vstupné Kč 50,-
109 minut rodinu zasazená do středověku. Přístupný 

29.1. pátek ZAKLETÝ V ČASE Produkce: USA
18.00 hod. Romantický film natočený podle Vstupné Kč 50,-
108 minut bestselleru o lásce, která překračuje Přístupný

hranice času. Titulky!

29.1. pátek 2012  Produkce: USA
18.00 hod. Filmový trhák roku 2009. Akční Vstupné Kč 50,-
158 minut drama. Konec světa na Přístupný od 12 let
   filmovém plátně. Titulky!

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení 
vždy jeden týden dopředu! Předprodej je vždy 45 minut před 
zahájením filmového představení. Po celou dobu promítání filmu 
je pokladna otevřena.

V ÚNORU uvidíte: Zemský ráj to napohled,
3 sezóny v pekle…

Kuličkiáda

 

Velký Týnec - PROSINEC

PF 2010

HOTEL ZÁMEK
VELKÁ BYSTŘICE
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Šťastné a veselé prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2010

přeje všem svým členům, spolupracovníkům,

sponzorům a příznivcům Výbor Svazu

postižených civilizačními chorobami,

ZO Velká Bystřice
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ZEDNICTVÍ - IVO PAVLITA
Výstavba rodinných domů na klíč
Veškerá stavební činnost·
l

lvýstavba rodinných domů na klíč
lpřestavby bytových jader
lrekonstrukce rodinných domů
lzateplovací systémy, 

fasády a sádrokarton
lpokládka plovoucích podlah
lmalířské a natěračské práce
lvodo, topo, plyn a elektro

Možnost prohlídky vzorového RD 4+1
kontakt: 607 545 575         www.pavlitaa.estranky.cz

zednické a obkladačské práce
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