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My čekali jaro a zatím přišel mráz…
Slova známé trampské písničky mi 

zní v uších v posledních dnech čím dál 
víc. Po několika teplých zimách jsme 
zažili zase jednu pořádnou a myslím, že 
jaro jsme už dlouho nevyhlíželi právě 
tak jako letos. Na druhou stranu - je to 
přirozený obraz počasí, jaký byl v na-
šich zeměpisných šířkách dlouhodobě 
obvyklý. Příležitostí k rozehnání nepří-
jemné zimy bylo však víc než dost - 
pravidelné ranní rozcvičky při úklidu 
čerstvě napadeného sněhu byly v lednu 
téměř ranním rituálem. Proto bychom 
chtěli poděkovat všem občanům, kteří 
nám se zimní údržbou chodníků před 
svým domem pomohli: pokud totiž 
spadne za noc 15-20 cm sněhu, je 
mimo technické i personální možnosti 
pětičlenné party chlapů z TS, aby bylo 
v šest ráno všechno shrnuto. Bystřice 
má na délku cca 3 km a zdaleka ne 
jenom chodník na hlavní ulici. Proto, 
když si vzpomenu, jak hoši osekávali 
ledový příkrov na této štrece nebo jak 
ručně z přívěsu rozhazovali štěrk na 
svažitých cestách, myslím, že zaslouží 
uznání i trochu pochopení.

Aktuální meteorologické zpravo-
dajství o vývoji počasí v Bystřici
Zvláště v zimním období se náš zrak 

často upíná k teploměru a předpovědím 
počasí. Pro ty z nás, kteří pro plánování 
svých aktivit nebo práci potřebují kva-
litní meteorologické informace, mám 
zajímavou zprávu: v těchto dnech kole-
ga Filip Štembírek dokončuje instalaci 
malé meteorologické stanice, ze které 
se budou on-line přenášet data na web 
města a zpracovávat do přehledných 
vývojových grafů. Dozvíte se tedy 
nejen přesný vývoj teploty vzduchu, ale 
rovněž tlaku, vlhkosti či síly větru, 
z čehož lze usuzovat i na vývoj počasí. 

Projektová příprava nových investic 
i drobných záměrů je v plném proudu

Začátek každého roku je vždy ve 
znamení především přípravy nových 

projektů a žádostí o dotace. Přestože 
současný vývoj daňových příjmů města 
nás nutí stát nohama na zemi a přede-
vším dokončit rozdělané investice, do 
dalších výzev Regionálního operačního 
programu připravujeme záměry, které 
by v případě úspěchu byly realizovány 
v podstatě v příštím volebním období: 
je to především přepracovaný projekt 
Rekonstrukce kulturního domu Nadač-
ní, druhý pokus mikroregionálního pro-
jektu na výstavbu dětských hřišť nebo 
rekonstrukce místních komunikací. 
Usilujeme o dotace na zateplení mateř-
ské školky na Zámeckém náměstí či 
ekologizaci vytápění hasičské zbrojni-
ce. Do programů Olomouckého kraje 
jsme připravili žádosti o dotace na 
opravu drobných památek, na další do-
vybavení hasičské jednotky, keramické 
dílny ve škole a další. Nezbývá než 
věřit, že alespoň část z těchto záměrů 
vyjde.

Hanáci reprezentovali 
na Národním krojovém plese

Národní krojový ples, který se uskuteč-
nil v sobotu 13. 2. v Praze, měl punc 

akce celostátního významu, který svým 
vystoupením spolutvořili i členové 
našeho souboru Haná. Jejich program 
byl pro svou jedinečnou choreografii 
nejen výrazným obohacením letošního 
plesu, který se jinak nesel v duchu 
folkloru Plzeňska a Karlovarska, ale 
byl především pozvánkou na ten příští 
ples, který se ponese ve znamení právě 
naší Hané. Chtěl bych tímto poděkovat 
všem členům souboru Haná za vynika-
jící reprezentaci Velké Bystřice. Ale 
nejen to, vděk města patří hanákům 
především za technickou, organizační 
i uměleckou činnost při pořádání všech 
krásných lidových tradic v našem měs-
tečku, jako to byl nedávno masopust se 
zabijačkou. Zima je snad již na pozvol-
ném ústupu a tak se můžeme těšit na 
příjemnou velikonoční atmosféru vyná-
šení smrtky, smrtnedělní obchůzky, 
pletení tatarů a samotného mrskutu! A 
pokud budete hledat inspiraci pro veli-
konoční výzdobu - škola pro nás zase 
připravuje krásný jarmark.
My čekali jaro a… snad jsme se ho 
konečně dočkali!

Ivo Slavotínek
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Informace z bystřické radnice

3Stočné 15,- Kč/m  vč. DPH 615,- Kč/osobu/rok

Odpad 360,- Kč/osobu/rok

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

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

Termín úhrady poplatků je do 31. 3. 2010
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
16.12.2009 schválilo poplatky na rok 2010: 

Nájemné za pronájem hrobového místa a služby spojené 
s pronájmem hrobového místa na místním hřbitově budou 
rozesílány v průběhu roku 2010 společně s novými nájem-
ními smlouvami. Prosíme o nahlášení nového nájemce 
hrobového místa. Děkujeme.

lRada města Velká Bystřice i v letošním roce schválila 
výkon veřejné služby. Žadatel o veřejnou službu se může 
dostavit k tajemnici městského úřadu, předloží platný občan-
ský průkaz, potvrzení o preventivní zdravotní prohlídce a 
potvrzení odboru soc. věcí, že se jedná o osobu s možností 
výkonu veřejné služby. Město s žadatelem uzavře smlouvu 
o výkonu veřejné služby na 20 hod., popř. na 30 hod. 
Odpracováním těchto hodin se zájemci zvýší dávky hmotné 
nouze. Žadatelé informace získají na odboru sociálních věcí -  
Hálkova ul. 20, Olomouc, nebo u tajemnice městského úřadu 
Velká Bystřice, tel. 585 351 671. 

lSBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU. Sobota 13. 3. 2010 od 8.00 hod. do 11.30 hod. 
u zámeckých sklepů. 
Do velkoobjemového odpadu patří: 
matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, 
křesla, gauče, staré oděvy, boty apod.
Do nebezpečného odpadu patří zejména: 
olejové automobilové filtry, plechovky a zbytky barev, mono-
články, autobaterie, zářivky, znečištěné lahve a sklo od che-
mikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců, zbytky postřiků, 
staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, 
hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, 
televizory, radia, ledničky, domácí spotřebiče, opotřebované 
pneumatiky. 

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).

Upozornění pro poplatníky stočného dle odebrané vody 
z veřejného vodovodu:
Fakturu za vodné, z které bude proveden propočet 
stočného na rok 2010, je nutno předložit na městský 
úřad do 31. 3. 2010.
U pozdějších plateb bude stočné propočteno dle směr-

3ného čísla, tj. 41 m  odpadní vody na osobu a rok za 
315,00 Kč/m , tj. 615,00 Kč na osobu a rok. 

Narození:Narození:

Michal Bendík 29. 12. 2009
Julie Stoppenová 17.   1. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Milada Juráňová 29.  1. 2010
Eliška Dubská 14.  2. 2010
Dagmar Andoková 14.  2. 2010

V
V
V

P O Z V Á N Í 
na 23. zasedání zastupitelstva 

města Velká Bystřice,
které se koná 15. března 2010 v 18.00 hod. 

v prostorách Hotelu Zámek. 

Širokou veřejnost zve
Ing. Marek PAZDERA 

starosta města 

Blahopřání
Město Velká Bystřice tímto 
jménem samosprávy města, 
městského úřadu a občanské 
veřejnosti gratuluje P. Josefu 
Opluštilovi, duchovnímu správci 
Římskokatolické farnosti Velká 
Bystřice, který v minulých dnech 
dovršil jubileum 50 roků života. 

Přejeme především pevné zdraví, hodně sil a radosti 
z další veřejné práce. Současně také děkujeme za 
dosavadní velmi dobrou spolupráci mezi farností a 
městem Velká Bystřice. 

Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE

Vás zve na

DĚTSKÉ 
MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY

v sobotu 6. března 2010 ve 14.30 hod. v sokolovně.

Připravili jsme spoustu zábavy, her a soutěží ve sportovním duchu, 
kterými vás provedou pohádkové postavy. Nebude chybět tanec, pěkné 

písničky, domácí občerstvení, stolová úprava ve vyzdobeném sále. 
A samozřejmě také bohatá tombola, rybolov, dobrá nálada…

Vstupné: dospělí 30,- Kč
děti 15,- Kč
masky zdarma

Těšíme se 
na vás!



Strana  3VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 3/2010

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:

Kalendář akcí
Mikroregionu Bystřička 

březen 2010
5. 3.

Velký Újezd – Ples (Galaxy, Screamers)
6. 3.

Velká Bystřice – Dětské maškarní šibřinky 
7. 3.

Velká Bystřice – Televarieté v operetě
13. 3.

Velká Bystřice – Regi Banjo
Mrsklesy – Posezení u písničky
Přáslavice – Dětské šibřinky

13.-14. 3. 
Velká Bystřice – Turnaj v házené 

mladších žáků 
20. 3.

Velká Bystřice – Josefovské šibřinky 
Tršice – Vítání jara

21. 3.
Velká Bystřice – Smrtnedělní obchůzka

25. 3.
Velká Bystřice – Velikonoční jarmark (ZŠ)

26. 3.
Velká Bystřice – Vynášení smrtky
Daskabát – Setkání se seniory

26.-27. 3.
Přáslavice – Výstava

27. 3.
Bukovany – Sběrová sobota
Mrsklesy – Pletení tatarů, zdobení

perníčků a vajíček
28. 3.

Velká Bystřice – Květná neděle 
– pletení tatarů

...a skupina “Přátelé vystoupí na velkém potlachu
“TOULAVEJ V BYSTŘICI”

Hotel Zámek - divadelní sál - 26.3. v 19.00
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Odpověď je jednoduchá: 
deset skvělých kapel a bude to opět 
svátek pro všechny, kdož mají rádi 
písně táborových ohňů, country, blue-
grass i folk. Posuďte sami:
A.M.Úlet z Moravičan – představitelé 
moderní folkové muziky, čerpající 
výhradně z tvorby kapelníka a kytaristy 
Janka Adamce, jehož houslemi, zpě-
vem i v životě skvěle provází jeho žena 
Blanka a vše basovou kytarou tvrdí 
Honza Dobiáš – hudební trio k pohle-
dání…  www.amulet.ic.cz
Alibaba z Horky – i ta stále častěji 
vystupuje v podobě tria, v němž man-
želské duo Vepřeků doplňuje sólový 
kytarista Jirka Krbeček – v této podobě 
je znáte ze skvělého vystoupení na 
loňském Hanáckém pupku – kapelník 
Míra je autorem všech písní jejich 
repertoáru…www.skupina-alibaba.com 
Brzdaři T.H.S. z Olomouce – skvělá 
trampská skupina snad s nejdelší histo-
rií, kapelník Chrapoun ji řídí již tři 
desítky let. Mají i úspěšnou vlastní 
trampskou tvorbu (Táborský – Kobli-
ha), v repertoáru však mají snad všech-
ny nejznámější hity tramp & country…
http://brzdari.webpark.cz  
Bý-Br P.T.P  je rovněž z Olomouce a je 
rovněž ryze trampskou kapelou (PTP – 
přátelé trampské písně) s velmi podob-
ným repertoárem jako Brzdaři. Duší a 
motorem skupiny je skvělá zpěvačka a 
kytaristka M. Babula Handlířová… 
www.bybr.webnode.cz  

REGI BANJO – sobota 13. března 2010 v 17.00 na sále Kulturního domu Velká Bystřice
Co uslyšíme a uvidíme na letošním Regi banju?

DC Vocal z Olomouce – skupina u nás 
často vystupující, která tak příjemně 
překvapila na loňském vánočním zpí-
vání. Jejich repertoár krásných vokálů 
je umocněn výkonem nových zpěváků 
– Zuzany Pokorné a zejména skvělého 
hudebníka Martina Fassnera… 
- web není
Hubertus z Uničova – má u nás odlo-
ženou premiéru z loňska. Pětičlenná 
formace se hlásí především k country, 
nemá však daleko k folkovým sklad-
bám a ráda koketuje i s bluegrassem. 
Duší skupiny je její kytarista a kapelník 
Ondra Csik… 
www.bandzone.cz/hubertusunicov 
Kelt Grass Band ze Stránského a 
půlky Moravy – několikanásobný vítěz 
Regi se představí v úplně nové sestavě, 
kterou dal neúnavný kapelník a banjista 
P. Daggy Schafer za poslední léta 
dohromady. Získávají vavříny a mnohá 
ocenění všude, kde se objeví… 
www.keltgrassband.cz
Makytaky z Velké Bystřice – známí 
jako Juráňovci, vystupují na Regi již 
třetí rok po sobě a prokazují zde svůj 
nesporný umělecký růst – letos slibují 
písně trampské a polotrampské s mír-
nými odbočkami do spirituálů a gospe-
lů, takže určitě opět překvapí… 
- web není
MS Band z Velké Bystřice – další 
velká premiéra na Regi: sextet Martina 
Seidlera na mé naléhání po úspěchu na 
Pupku se představí bystřickému publi-

ku již letos. Jejich nosným tématem je 
country a vše, co má k tomuto žánru 
blízko, cvičí intenzivně – zlomte vaz…
- web není
The Log z Určic – třetí bystřická pre-
miéra, při níž se nám představí typická 
bluegrassová sestava – pět urostlých 
bluegrassmanů v odpovídající ústroji 
harcovalo za své dvacetileté existence 
po Evropě, samozřejmě hrávají na Ban-
jo Jamboree, no prostě špička… 
www.thelog.cz

Takže nabídnuté hudební menu 
letošního bystřického Regi je za 80,-Kč 
vstupného víc než lákavé a na přehlídce 
by neměl chybět nikdo z Přátel písní 
táborových ohňů – pořadatelé se těší na 
setkání s vámi již zanedlouho - v sobo-
tu 13. března v 17.00 na sále 
Kulturního domu.

J. Jerry Koš

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

zábavnou show s nejkrásnějšími 
a nejznámějšími operetními melodiemi

neděle 7. března 2010 v 15 hodin
kongresový sál hotelu Zámek V. Bystřice

Účinkují:

Sólisté operety Moravskoslezského národního divadla 
v Ostravě: Jana Hošťáková nebo Eva Zbrožková,
Jan Drahovzal nebo Václav Morys, Petr Miller

Sólista opery Slezského divadla v Opavě: Petr Murcek

Členka opery Slezského divadla v Opavě: Anna Ondáková

Tančí: Zuzana Rausová  nebo  Dája Roncová

Doprovází členové orchestru pod vedením dirigentů:
Josefa Kostřiby  nebo  Nenka Slavova

Průvodní slovo: sólista činohry Slezského divadla 
v Opavě František Štěpán  a  Alena Bastlová

Vstupné 50 Kč

 
P O Z V Á N K A

Oddíl házené SK Velká Bystřice
si dovoluje pozvat všechny občany našeho města 

na jubilejní

X. JOSEFOVSKÉ 
ŠIBŘINKY

které proběhnou v sále Kulturního domu Nadační 

v sobotu dne 20. března 2010

K tanci a poslechu hraje 
hudební skupina GAMA Luboše Juny

Začátek ve 20.00 hodin
Vstupné 60,- Kč, Masky 30,- Kč

* Bohatý výběr jídel a nápojů *
* Dobrá zábava zajištěna* Masky vítány *

* Podmínkou účasti je slušný a čistý oděv * 

K hojné účasti na akci zvou pořadatelé
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KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V únoru jsme se ptali na knihu 
DETEKTIV LOUSKÁČEK 

Odpovídalo 29 dětí a ze 18 správných odpovědí 

jsme vylosovali Magdu Chorou

Otázky na březen najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… tajemství
Elizabeth Peters – Kniha mrtvých

krádež starého vzácného papyru rozpoutá boj na život
a na smrt 

…dívčí román
Ivona Březinová – Báro, nebreč 

prázdninové příhody tří kamarádek na cestě 
za filmovou rolí

… z české literatury
Jana Kawuloková – Milostná dvojhra

Přemkovi a Pavle se v jeden den díky souhře náhod 
otočí život naruby

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

Skauting - radostná myšlenka hry venku. Skaut 
hledá neporušenou přírodu na odlehlých místech, kde by 
mohl využít svou vlastní iniciativu, znalosti a soběstačnost, 
nabádá k sebevědomí, k umění žít v jakémkoliv prostředí, 
být věrný hodnotám, které se shodují se svobodou jednotliv-
ce. Zakladatel skautingu byl Robert Baden–Powell, britský 
generál, narozený před 151 lety 22. února 1859, který získal 
ve výzvědné službě značnou praktickou znalost skautingu, 
umění hledat cestu, zvídat, stopovat, pohybovat se v nezná-
mé krajině, krýt se. Skautskou výchovou byly základní práce 
zručnosti a vlastnosti zálesáků, objevitelů a hraničářů, dopl-
něné hrami. Cílem byla výchova budoucího dobrého občana. 
Skauting zahrnuje i mravní výchovu, pro kterou nejvyšší 
hodnotou je čest.

Do Čech skauting uvedl profesor Antonín Benjamín 
Svojsík. Hnutí se rozvinulo u hochů od vlčat a skautů až po 
rovery, u dívek od světlušek přes skautky až po rangers. Byli 
založeni i vodní skauti. Dospělí se začali organizovat v klu-
bech oldskautů.

Organizace byla potlačena během války a k jejímu první-
mu obnovení došlo v r. 1945-1948.

Nemůžu nevzpomenout na znovuobnovení Junák 
v r. 1968. Do čela se postavil náčelník Dr. Rudolf Plajner 
a náčelník Vlasta Macková. Skauting byl opět potlačen 
v r. 1970 – 89. Většina předních činovníků Junáka v této 
době zemřela. Třetí obnovení – je to právě 20 let – rok 1989. 
Dlouhá cesta českého skautingu dokázala životnost tohoto 
hnutí, bratrství a solidaritu. Ducha ideje vyjadřuje skautský 
slib, zákon a heslo: „Buď připraven!“

Irena Juřicová, vůdce střediska
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POZVÁNKA
Dovolujeme si  Vás 

pozvat na 39. pokračování 
stavebního a technického 
velet rhu STAVOTECH 
Olomouc, který se usku-
teční ve dnech 11. – 13. 
března 2010 na Výstavišti 
Flora a již tradičně pomy-
slně zahajuje stavební 
sezonu v Olomouckém 
kraji.

Na veletrhu se bude 
prezentovat přes 150 firem 
s působností regionální 
i  c e l o r epu b l i ko vo u .  
Součástí veletrhu je speci-
alizovaná výstava Bazény 
& Sauny a veletrh pro 
obnovu památek a histo-
rických sídel RENOVA.

Výstavní expozice jsou 
umístěny v pavilonech A, 
E a přilehlých venkovních plochách. 

Pro návštěvníky je připravena 

Vážení spoluobčané,
připadá mi to téměř jako nemožné, ale 
již počtvrté píši do Velkobystřických 
novin o hospodaření a rozpočtu města. 
V letošním roce jsme vstoupili do 
posledního roku volebního období 
2006 – 2010. Při všech úvahách a dis-
kuzích v oblasti financování jsme pova-
žovali za prioritu našeho rozhodování 
minimalizovat zadlužení města do 
dalšího volebního období. Není to vždy 
lehké, přání a potřeby jsou velké, ale 
finanční možnosti omezené. 

Hospodaření v roce 2009
Rok 2009 byl mimořádně náročný 

v oblasti investic. V tomto roce bylo 
zahájeno, případně úplně dokončeno, 
několik projektů financovaných z ROP. 
O které akce jde, jistě víte z předcho-
zích informací ve Velkobystřických 
novinách. Já se jen stručně vyjádřím 
k finanční stránce těchto aktivit. 
Dokončení ulice Hliník, nová cyklos-
tezka, rekonstrukce Zámeckého náměs-
tí, amfiteátr včetně rekonstrukce západ-
ního křídla zámku a další drobné inves-
tice nás celkem v roce 2009 přišly na  
49,072 mil. Kč. Profinancovat tak vyso-
kou částku z běžných příjmů není mož-
né, od letních měsíců jsme čerpali 2 
revolvingové úvěry. Jejich čerpání 
k 31. 12. 2009 bylo 10,256 mil. Kč. 
Vzhledem k zavedenému systému 
dotací bylo toto řešení nutné, dotace 
dostaneme až po zaplacení faktur doda-
vatelům a jejich přeúčtování na ROP. 

Tento proces trvá asi 3 měsíce.
Celkové příjmy v roce 2009 byly 

70,439 mil. Kč, výdaje 81,486 mil. Kč. 
Vyšší výdaje jsou kryty čerpanými 
úvěry a přebytkem rozpočtu k 31.12. 
2008. 

I přes problémy na straně daňových 
příjmů jsme rok 2009 zvládli bez vel-
kých problémů. Považuji za potřebné a 
možná i nutné upřímně poděkovat 
všem členům zastupitelstva za kon-
struktivní přístup při schvalování všech 
předložených návrhů řešení s dopadem 
na financování těchto akcí.

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2010 jsme začali 

připravovat v listopadu 2009. Velkou 
pozornost jsme věnovali otázce příjmů, 
hlavně daňových. Celková ekonomická 
situace a těžko předvídaný vývoj 
v letošním roce ovlivnily naše úvahy 
o příjmech. Ve schváleném rozpočtu 
jsme předpokládali příjmy na úrovni 
roku 2005. Zvýšení příjmů jsme roz-
počtovali pouze u daně z nemovitosti, 
která se zvýší v roce 2010 změnou 
legislativy.

Celkové příjmy jsou v rozpočtu na 
rok 2010 ve výši 67,568 mil. Kč. 
Z této částky jsou investiční dotace 
ke schváleným projektům 28,428 mil. 
Kč.

Schválený rozpočet je vyrovnaný, 
výdaje jsou rovněž 67,568 mil. Kč. 
Z celkové výše výdajů tvoří podstatnou 
část rozpočtu investiční výdaje ve výši 

26,301 mil. Kč. Jedná se o dofinanco-
vání rekonstrukce Zámeckého náměstí 
a dokončení amfiteátru vč. rekonstruk-
ce západního křídla zámku.

Další podstatnou položku rozpočtu 
tvoří dotace příspěvkovým organiza-
cím, celková výše je 7,316 mil. Kč. 
U této položky bych ráda ocenila velice 
vstřícný přístup ředitelů PO. Požádali 
jsme je o hledání rezerv v provozních 
výdajích, naše představa byla o úspoře 
cca 10 % .

Nad rámec běžných výdajů, které 
souvisejí se zajištěním chodu města, 
máme v rozpočtu položku na územní 
plánování a projekty v celkové částce 
1,380 mil. Kč. I přes snížené příjmy 
chceme pokračovat v přípravě projektů, 
a hlavně považujeme za nutné využít 
všechny možnosti dotací. V našem 
městě se jedná hlavně o rekonstrukci 
Kulturního domu Nadační, opravu 
mateřských školek a sociálního zařízení 
v Masarykově základní škole.

Významnou položkou výdajů je 
splátka úvěrů v celkové výši 12,286 
mil. Kč. Z této částky je splátka dlou-
hodobých úvěrů 2,030 mil. Kč (Husova 
ulice a bytovky Svésedlická) a revol-
vingových úvěrů 10,256 mil. Kč. 
Revolvingové úvěry jsou čerpány na 
průběžné financování projektů, předpo-
kládáme jejich úhradu do konce října 
2010 a hradit je budeme z přijatých 
dotací.

Ing. Elefteria Schrottová
předsedkyně finančního výboru

Hospodaření města Velká Bystřice v roce 2009 a rozpočet na rok 2010

tombola o 1000 cen a brány výsta-
viště jsou pro veřejnost otevřeny 

ve čtvrtek a pátek 9 - 18 hod; 
v sobotu 9 - 17 hod. 



Strana  7VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 3/2010

Ve dnech 11. - 13. 2. jsme se zúčastnili turnaje v Zubří, 
který byl kvalitně obsazen i zorganizován. Turnaj byl vypsán 
pro dvě kategorie (99 a mladší a 2000 a mladší). V každé 
kategorii, která měla 12 družstev, jsme měli své družstvo.
Ročník 2000 a mladší:

Družstvo mladších mini neztratilo na turnaji ani bod, 
proto nehodnotíme (nechválíme) výkony jednotlivců, ale 
obrovskou pochvalu dáváme celému družstvu, které předvá-
dělo velmi hezké výkony. Výborně zorganizovaná obrana 
(zdvojování), rychlý přechod do útoku, precizní "lajna" 
s kolmými náběhy a kreativním zakončením a také výborné 
výkony brankáře, který tým několikrát podržel. Silnou strán-
kou týmu byla psychická odolnost, která se projevila v semi-
finále s Telnicí, ale zejména ve finále s týmem domácího 
Zubří, kdy ve hlučné a vypjaté atmosféře naše družstvo pro-
hrávalo už o 2 branky. Přesto svou vůlí a disciplínou dokáza-
lo výsledek otočit ve svůj prospěch a zaslouženě vyhrát.

VALAŠSKÉ SLAVNOSTI V MINIHÁZENÉ ZUBŘÍ 2010 

VELKÝ ÚSPĚCH NEJMLADŠÍCH BENJAMÍNKŮ - 1. MÍSTO NA TOMTO PRESTIŽNÍM TURNAJI !!!

Sestavy (branky): Jirka Routner (br+1), Pepa Jedenástík 
(27), Štěpán Souček (23), Verďa Mikulášková (20), Kája 
Palacková (8), Tonda Vodička (7), Filda Buršík (5), Kačka 
Spurná (3). 

Ročník 1999 a mladší:
V této kategorii nás citelně zasáhla marodka, přesto jsme 

dokázali vybojovat solidní 6. místo. Tohle družstvo bohužel 
předvádělo velmi nevyrovnané výkony - některé zápasy 
zcela nepochopitelně vypustilo (s Frýdkem nebo s Jičínem) a 
hned poté porazilo po skvělém výkonu Zubří a Juliánov nebo 
ve čtvrtfinále potrápilo favorizovanou Duklu Praha. Střídavé 
výkony předváděli téměř všichni hráči, přesto lze pochválit 
Míšu Vachutkovou za obětavou obranu, Magdu Vičarovou 
(ta se lepší stále), Kamila Šípka za snahu, a Tomáše Buršíka 
za útočnou hru. Jasnou jedničkou týmu byla Lucka 
Mikulášková v brance. Co ta dokázala pochytat, bylo až 
neuvěřitelné.

Sestavy (branky): Lucka Mikulášková (br+5), Tom Buršík 
(15), Kamil Šípek (14), Míša Vachutková (7), Magda 
Vičarová (2), Simča Konečná (2), Markéta Bečáková.

V rámci turnaje jsme navštívili aquapark ve Valašském 
Meziříčí a shlédli extraligové utkání Zubří - Jičín. Každý 
večer probíhaly dovednostní soutěže pro děti o sladkou odmě-
nu. Celý turnaj hodnotíme jako velice vydařenou akci.

Pavel Vodička

V. Bystřice Frýdek Místek 4 : 10 Pořadí 1. HBC Jičín
Zubří "A" 9 : 7   2. Rožnov
Jičín 2 : 11  3. Dukla Praha
Zlín 4 : 8  4. Juliánov "B"
Juliánov"B" 10 : 8 5. Zlín

čtvrtfinále Dukla Praha 5 : 7  6. Velká Bystřice
Bystřice po Host. 7 : 5   7. Bystřice pod Host.

o 5.-6. místo Zlín 5 : 12    8. Zubří"A"
      9. Frýdek Místek
    10. Juliánov"A"
    11. Lesana Zubří
    12. Zubří"B”

V. Bystřice Frýdek Místek 7 : 5 Pořadí 1. Velká Bystřice
Jičín 14 : 4 2. Zubří "A"

 Slovan Modra 18 : 4 3. Frýdek Místek
 Juliánov 13 : 7 4. Telnice
 Zubří  "A" 8 : 4 5. Kopřivnice
čtvrtfinále Lesana Zubří 9 : 0 6. Juliánov
semifinále Telnice 11 : 9 7. Prostějov
finále Zubří "A" 9 : 7 8. Lesana Zubří
 9. HBC Jičín
 10. Slovan Modra"A"
    11. Slovan Modra "B"
    12. Zubří "B”

V sobotu 23.ledna 2010 proběhl ve 
školní hale Masarykovy ZŠ ve Velké 
Bystřici již IX. ročník mezinárodního 
turnaje v házené mužů pod názvem 
NUTREND CUP 2010, jehož hlavním 
sponzorem byla olomoucká firma 
NUTREND D.S., a.s. 

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, 
vesměs účastníci 2.ligy házené na 
Slovensku, resp. na Moravě. Turnaj měl 
slušnou sportovní úroveň a byl určitě 
solidní přípravou na jarní část soutěžní-
ho ročníku 2009 – 2010 pro všechna 
zúčastněná družstva.
Konečné pořadí v turnaji:
1. SK Droždín A – 7 bodů 
2. MHK Piešťany (Slovensko) –5 bodů 
3. SK Velká Bystřice – 4 body  
4. Sokol Telnice – 4 body
5. SK Droždín B –  bez bodu

Domácí hráči Velké Bystřice 2 zápa-
sy vyhráli ( s Telnicí 20:18 a s 
Droždínem B 16:11) a dvakrát těsně 
prohráli o 2 branky, a to v místním 
derby s áčkem Droždína (11:13) a se 
slovenským účastníkem z Piešťan 
(12:14).

Zpestřením turnaje byla i ochutnáv-
ka nápojů a dalších výrobků firmy 

NUTREND CUP 2010 – turnaj v házené mužů

NUTREND D.S., a.s., která je význam-
ným evropským výrobcem doplňků 
výživy pro sport a aktivní životní styl.

Výbor oddílu házené SK Velká 
Bystřice by chtěl závěrem poděkovat 
zejména sponzorovi turnaje firmě 
NUTREND D.S., a.s. (reprezentované 

na turnaji členem představenstva a.s. 
panem Pavlem Zedníkem), dále všem 
pořadatelům, rozhodčím, fanouškům a 
hráčům všech zúčastněných družstev za 
předvedené sportovní výkony.

SK Velká Bystřice
Výbor oddílu házené



Strana  8 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 3/2010

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 3. číslo vychází 26.2.2010. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

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

5.3. pátek SAMETKA Produkce: ČR
10.00 hod. Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

5.3. pátek SHERLOCK HOLMES Produkce: VB, USA 
18.00 hod. Nové zpracování známého díla.  Vstupné Kč 50,-
128 minut Akční, dobrodružný. Titulky! Přístupný od 12 let

12.3. pátek AVATAR    Produkce: USA
18.00 hod. Vítejte v novém světě za hranicí Vstupné Kč 50,-
161 minut Vaší fantazie. Akční, sci-fi. Přístupný

9.3. pátek KAWASAKIHO RŮŽE   Produkce: ČR
18.00 hod. Za každou lží se skrývá pravda Vstupné Kč 50,-
20.00 hod. a za ní pravda ještě hlubší. Přístupný
99 minut Drama z dílny J. Hřebejka a P. Jarchovského.

26.3. pátek PRINCEZNA A ŽABÁK Produkce: USA
18.00 hod. Animovaný rodinný film, který Vstupné Kč 50,-
91 minut vytvořilo studio Walt Disney. Český dabing!

Přístupný 

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 DUBNU uvidíte: 
Nějak se to komplikuje, Na sv.Valentýna, Alvin a Chipmunkové 2, 
Morganovi, Dešťová víla… 

Kuličkiáda

 

Velký Týnec - BŘEZEN

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

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE


