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Vážení spoluobčané,
ač tento text píšu v polovině března, 

dlouhá zima ne a ne přejít v jaro. Právě 
letos, kdy máme dokončovat pro nás 
zásadní investiční akce (Rekonstrukce 
Zámeckého náměstí a Amfiteátr a 
Západní křídlo zámku), které navíc 
musíme stihnout do konce června, 
abychom splnili podmínky správce 
dotačního titulu. Stavební práce nabraly 
mírný skluz, ale pevně věříme, že ztrátu 
dodavatelé doženou a stavby stihneme 
dokončit v termínu.

V současné době nás všechny velmi 
zaměstnává příprava žádostí o podporu 
z prostředků Regionálního operačního 
programu (ROP). Město Velká Bystřice 
připravuje dvě žádosti do ROPu, a to na 
Rekonstrukci kulturního domu 
Nadační a také na projekt Centrem 
Velké Bystřice čistou nohou – I. etapa 
(rekonstrukce místních komunikací, 
lávky u vlakové zastávky apod.). 
V minulých výzvách jsme uspěli v 
ROPu se třemi projekty (cyklostezka, 
náměstí a amfiteátr). Naší výhodou 
tehdy bylo, že jsme měli projekty při-
pravené, byla menší konkurence, ale 
především bylo v minulých výzvách 
mnohem více peněz, než je v aktuálně 
vyhlášených výzvách. Například ve 
vyhlášené výzvě ROP Sociální infra-
struktura (kulturáky, hřiště, školy atd.) 
je nyní alokovaná částka pro všechny 

obce Olomouckého kraje do 5000 oby-
vatel pouze 80 mil. Kč. Město Velká 
Bystřice podává ještě ve spolupráci 
s mikroregionem Bystřička dva projek-
ty do ROPu, a to projekt na veřejná 
sportoviště v mikroregionu a projekt na 
rozvoj cykloturistiky. Víme, že naše 
šance jsou mnohem menší než v před-
chozích výzvách, ale přesto se budeme 
snažit žádosti co nejlépe připravit, 
protože štěstí přeje připraveným…

Ještě bych se chtěl v vrátit k projektu 
Rekonstrukce kulturního domu 
Nadační. Zajistit finanční prostředky 
na rekonstrukci našeho stařičkého 
„kulturáku“ se snažíme již několik let. 
V současné době, kdy dokončujeme 
v okolí rekonstrukci Zámeckého 
náměstí, západního křídla zámku, revi-
talizaci parku a amfiteátr, bude Nadační 
v zrekonstruovaném centru města nadá-
le působit jen ostudu. Když jsem na 
Regi-banju v sále kulturáku pozoroval 
skvrny od zatékající vody, netěsnící 
okna a vůbec celkovou omšelost stav-
by, velmi mě mrzelo, že v minulé výzvě 
to byl jediný projekt, se kterým jsme 
v ROPu neuspěli. A nutnost rekonstruk-
ce budovy je opravdu naší prioritou. 
Původně jsme v plánech počítali se 
zvýšením budovy KD Nadační o jedno 
patro, v kterém měly být umístěny další 
šatny, zkušebny a pohotovostní ubyto-
vání. Rozpočet v této variantě se blížil 
k 50 milionům korun. Vzhledem 
k tomu, že byla snížena max. částka 
podpory na 20 milionů Kč, rozhodli 

jsme se, že projekt přepracujeme a 
nebudeme realizovat nástavbu 3. podla-
ží. Musím se přiznat, že zmenšená 
varianta KD Nadační se mi líbí víc. Na 
přiložených vizualizacích to můžete 
posoudit sami. Ač bychom tímto zmen-
šením měli významně snížit náklady, 
přesto si v případě úspěchu naší žádosti 
o dotaci budeme muset vzít dlouhodo-
bý investiční úvěr na zafinancování 
naší spoluúčasti. Termín pro podání 
žádostí do ROPu byl 23. 3. 2010, teď 
už nám nezbývá než doufat, že uspěje-
me. Věřte, že jsme pro to udělali na 
radnici maximum. 

V roce 2005 byla založena tradice 
udílení Ceny města Velká Bystřice. 
V minulých letech získalo ocenění 
několik významných osobností, které 
se zapsaly do dějin našeho městečka. 
Bohužel nás v nedávných měsících 
navždy opustili dva držitelé ocenění 
(Ing. Hradil a Ing. Hořínek). Ve Statutu 
Ceny města je uvedeno, že hodnotící 
komise složená ze všech zastupitelů 
města Velká Bystřice a držitelů ocenění 
z minulých let rozhodne o tom, že Cenu 
města Velká Bystřice získají ti kandidá-
ti, kteří budou mít v maximálně dvou-
kolovém systému nadpoloviční počet 
hlasů. Je tedy možnost, že pokud nebu-
dou nominováni kandidáti, se kterými 
se ztotožní nadpoloviční počet členů 
komise, nebude Cena města udělena. A 
v tomto roce 2010 tento případ nastal. 
Hodnotící komise rozhodla o tom, že 
Cenu města Velká Bystřice nezíská 

Vizualizace zmenšené varianty KD Nadační
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žádný kandidát, neboť nebylo mnoho 
nominací a Velká Bystřice prostě není 
tak velká, aby každým rokem „vyro-
bila“ několik laureátů Ceny města. 
Statut Ceny města zůstává dále v plat-
nosti a v příštím roce se budeme těšit na 
Vaše další návrhy na ocenění. Připo-
mínám, že nominace se podávají do 

konce února a může je podat každý 
občan Velké Bystřice. Celý Statut udí-
lení Ceny města Velká Bystřice je pří-
stupný na našich webových stránkách. 

Na závěr přidám ještě jednu zajíma-
vou informaci. V průběhu druhé polo-
viny dubna by měl být na prostranství 
před pekárnou vedle autobusové za-

stávky umístěn automat na čerstvé 
mléko. Věřím, že spoustu z nás tato 
informace těší a budeme patřit k jeho 
spokojeným uživatelům. Snad nám 
čerstvé mléko dodá sílu a v květnu pak 
nebudeme mít nejmenší problém bez 
zadýchání vyšlapat na Bílý kámen.

Marek Pazdera

lNastupující jaro nemilosrdně odkrylo to, co sníh po celou 
zimu zakryl a tudíž nebyly vidět odhozené odpadky, nedo-
palky cigaret, psí exkrementy, papíry, zapomenuté boty, oděv 
apod. Město zakoupilo vysavač na odklízení odpadu na chod-
nících a veřejném prostranství, ale je především na obča-
nech, abychom si neznečišťovali prostředí kolem sebe. 
Zejména psích exkrementů značně přibylo a bohužel i bezo-
hlednosti občanů, kteří si doma vyluxují zahradu a dvůr, ale 
psa vyvenčí na veřejném prostranství bez toho, aby odklidili 
po psovi hromádku. Při úhradě poplatku ze psa obdrží obča-

né sáčky na psí exkrementy. Pracovníci technických služeb 
uklízejí jednotlivé ulice, ale jejich práce bude marná, pokud 
si veřejné prostranství budeme nadále znečišťovat. Buďme k 
sobě i přírodě ohleduplní. 
lUpozornění pro poplatníky stočného :
Od 01. 04. 2010 bude veškeré stočné propočteno dle směr-

3ných čísel, tj. 41 m /osobu a rok odpadních vod, tj. 615,00 
Kč na osobu.  Termín pro předložení faktury za vodné na 
propočet stočného byl do 31. 3. 2010. Po tomto termínu se 
již faktury jako podklad pro stočné nepřijímají. 

  Z Olomouce do Velké Bystřice
Olomouc - hl. nádraží Velká Bystřice Velká Bystřice Poznámka

Jeremenkova radnice horní konec
Autobus 7:30 7:38 7:40 X,40
Autobus f21:38 21:46 21:47 X,42

  Z Velké Bystřice do Olomouce
Velká Bystřice Velká Bystřice Olomouc - hl. nádraží Poznámka

horní konec radnice Jeremenkova
Autobus 7:01 7:05 7:20 X,40
Autobus 22:33 22:35 22:45 X,42

  40 - nejede 1.VII.-31.VIII.,27.-29.X 42 - nejede 19.-30.VII.

f0 0 0

0 0 0

UPOZORNĚNÍ na změnu v jízdním řádu: mění se pouze poznámky, časy zůstávají stejné. Jde o tyto spoje:

Stavební úřad
Velká Bystřice Přáslavice Bukovany Mrsklesy Svésedlice Celkem

Územní rozhodnutí 32 13 0 6 1 52
Stavební povolení 39 13 11 11 1 75
Výzva 10 4 6 0 3 23
Odstranění stavby 9 3 2 1 1 16
Kolaudační rozhodnutí 35 8 4 5 3 55
Drobné stavby 46 9 4 3 0 62
Dělení pozemků 12 6 4 1 0 23
Dodatečné povolení 5 1 1 1 0 8
Výjimka 5 0 1 0 0 6
Ostatní 71 19 18 7 6 121

Trochu statistiky za rok 2009
Úsek matriky
Počet uzavřených sňatků matričním úřadem Velká Bystřice 35
Počet uzavřených církevních sňatků   1
Počet zlatých svateb   2
Počet narozených dětí města Velká Bystřice 30
Počet zemřelých občanů za rok 2009 27
Počet vydaných druhopisů matričních dokladů   8
Počet zápisů o určení otcovství  18
Počet provedených změn příjmení    0
Počet výpisů z informačního systému evidence obyvatel  11
Počet žádostí o vydání občanských průkazů 325
Počet žádostí o zrušení trvalého pobytu  15
Počet ověřených podpisů a listin 4310
Počet občanů starších 90-ti let ve Velké Bystřici 13 

z toho 2 muži

Výpisy z Czech POINT 

Rejstřík trestů 206
Katastr nemovitostí 207
Obchodní rejstřík 141
Živnostenský rejstřík 13
Bodový výpis 47
Autogramy 1
Kvalifikovaní dodavatelé 2 
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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:

Kalendář akcí
Mikroregionu Bystřička 

duben 2010
5. 4.

Velká Bystřice – Velikonoční obchůzka
9. - 11. 4.

Velká Bystřice – Pohárek SČDO
10. 4.

Velká Bystřice – Sokolský zájezd (Györ)
17. 4.

Přáslavice – Vítání občánků
Velký Újezd – Turistické závody 

(krajský pohár)
18. 4.

Velká Bystřice – Koncert (Slavné árie)
23. 4.

Velká Bystřice – Travesti skupina 
Screamers

24. 4.
Velká Bystřice – Skautský výstup na 

Ivančinu
Mrsklesy – Slet čarodějnic (hraje 

skupina Galaxy)
30. 4.

Velká Bystřice – Pálení čarodějnic
Mrsklesy – Dětský slet čarodějnic 

a stavění májky
Tršice – Pálení čarodějnic
Velký Újezd – Slet čarodějnic

Po roce opět uvidíte ve Velké Bystřici ty nejlepší amatér-
ské herce z celé republiky a ti u nás změří svoje síly v mono-
lozích a dialozích. Všichni prošli tvrdým sítem oblastních 
přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou pravidla. 
Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kategorii vybrat 
vítěze (eventuelně další postupující, což je dáno propozice-
mi, podle počtu zúčastněných v jednotlivých kategoriích) a 
tyto poslat do Velké Bystřice na celostátní finále. 

A je opravdu na co se těšit. Mnohé letošní účastníky již 
pravidelní návštěvníci Pohárku dobře znají z minulých roční-
ků a jejich jména jsou zárukou vysokých hereckých výkonů. 
V letošním roce Pohárek předčil všechna očekávání a po 
hubenějších ročnících přichází ročník velmi silný. V mono-
lozích bylo letos nominováno více než 8 účinkujících a dia-

Narození:Narození:
František Reich 22. 1. 2010
Daniel Hofman 24. 1. 2010
Karolína Kašparová 27. 1. 2010
Adam Svitek 10. 2. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Divadelní soubor Velká Bystřice zve všechny příznivce divadla na 38. ročník celostátní přehlídky monologů a dialogů

Pohárek SČDO -  9. - 11. 4. 2010.
logů uvidíte také nejméně 7. Takovou účast na Pohárku nepa-
matujeme.

Začínáme již v pátek 9. 4. v 19.30 hodin vystoupením 
prvního hosta přehlídky – Divadelního souboru Jen Tak 
Chvaletice, který přiveze skvělou komedii Ve mlejně. 
Pokračovat budeme v sobotu 10. 4. ve 13.00 vlastními sou-
těžními bloky. Letos jsme z důvodu vysoké účasti soutěží-
cích přistoupili k rozdělení přehlídky pouze do dvou soutěž-
ních bloků - monology a dialogy. Pro ty, kteří budou chtít 
vidět jen ty nejlepší, je určeno večerní defilé s vystoupením 
druhého hosta přehlídky – divadelního souboru J. J. Kolár při 
TJ Sokol Poniklá se svým Krvavým románem. K této skvělé 
komedii není možné nic podotknout – přijďte se podívat a 
uvidíte sami.
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Program Pohárku SČDO 2010
Pátek 9. 4. 2010

Vystoupení hosta přehlídky DS Jen Tak Chvaletice. Ivan Loněk: Ve mlejně 19.30

Sobota 10. 4. 2010
Zahájení + Monolog ženy + Monolog muži 13.00
Dialogy 15.00
Defilé, vyhlášení výsledků a vystoupení hosta přehlídky 18.30
- Divadelní soubor J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá – Krvavý román

Za všechny pořadatele si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na tento svátek ochotnického divadla. 

Tomáš Hradil a Aleš Hořínek.

Kulturní středisko Velká Bystřice zve 
na vystoupení pražské travesti skupiny

S C R E A M E R S

ve které se sešli pánové nejvyšších kvalit v oboru 
travesti, což dokazuje jejich stálý úspěch po celé 

České republice i v zahraničí. 

pátek 23. dubna 2010 v 19.30 hodin
sál kulturního domu Nadační

Screamers vystupují se spoustou hvězd naší i světové 
populární hudby, které parodují a předvádějí.

Cena vstupenky v předprodeji je 180,- Kč 
na Kulturním středisku (7 – 15.30) a v knihovně 

(12.15 – 16.45) ve velké Bystřici od 1. dubna 2010. 
Vstupné u pokladny před představením je 200,- Kč.

Stolová úprava, občerstvení zajištěno. Po dobu 
představení bufet uzavřen. Srdečně zvou pořadatelé.

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

KOUZLO OPERY
A MUZIKÁLU

VE SVĚTOVÝCH ÁRIÍCH

neděle 18. dubna 2010 v 17.00 hodin
salonek hotelu Zámek Velká Bystřice

Účinkují:
Táňa Janošová – mezzosoprán
Martino Hammerle Bortolotti – baryton
Šárka Králová – klavír

Program:
W. A. Mozart (Giovanni), G. Bizet (Carmen), G. Rossini 
(Lazebník sevillský, Italka v Alžíru), F. Rotter (Luxury 
Liner), L. Berstein (West Side Story), M. Leigh (Muž 
z kraje La Macha), F. Loewe (My Fair Lady, Camelot), 
J. Padilla (Valencia), R. Rascel (Romantica)… 

Táňa Janošová - narozena ve Zlíně. Vystudovala němec-
ký a španělský jazyk, hudební výchovu a zpěv.  
Debutovala v roli Carmen. Pořádá operní večery a písňo-
vé recitály ve všech světových jazycích a také duchovní 
koncerty za doprovodu varhan.

Martino Hammerle Bortolotti – rakouský barytonista 
žijící střídavě v Brně, Vídni a Florencii. Debutoval 
v opeře Kouzelná flétna. Je všestranným interpretem. 
Systematicky se věnuje hudbě starších dějinných období a 
velikou fascinaci pro něho má hudba zapomenutá (např. 
songy z dvacátých a třicátých let minulého století).

Šárka Králová - působí jako docentka pro klavírní spolu-
práci na JAMU v Brně, věnuje se sólové a komorní hudbě 
u nás i v zahraničí, příležitostně spolupracuje se Státní 
filharmonií Brno, Českým rozhlasem i Českou televizí.

Vstupné 50,- Kč, srdečně zvou pořadatelé.

Ano, již šestnáctkrát po sobě jsme se 
v novodobé historii pochodů na pověst-
mi opředený Bílý kámen vydali jeden-
krát v roce jako turisté či cyklisté obje-
vovat krásy tohoto civilním lidem zapo-
vězeného koutu světa. Letos, 1. května 
2010,  to bude po sedmnácté.

Pro účastníky nemáme žádné pře-
kvapivé novinky, což je snad i dobře, 
protože za léta existence této rozsáhlé 
cykloturistické akce jsme mnohé pro-
blémové „mouchy“ vychytali a Bílý 
kámen získal stabilní podobu, podmín-
ky i způsob provedení.

Účastníci Bílého kamene mohou na 
území vojenského újezdu Libavá 
v onen den vstoupit jedním z deseti 
vstupních stanovišť – v obci Mrsklesy, 
železniční zastávce Smilov, v Městě 
L ib av á ,  S t a r é  Vodě ,  N o v ý ch  
Oldřůvkách, Kovářově, Zeleném kříži, 

Sedmnáctý Bílý kámen je před námi…
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KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… napětí
David Morrell – Bludičky

při pátrání po zmizelé ženě policista odhaluje i záhady 
vojenské laboratoře 

…pro šikovné ruce 
Chris Rankin – Super trička 
sto způsobů, jak si vytvořit vlastní tričko

… ze světa slavných
Katie Price – Crystal

Crystal se plní sen stát se slavnou zpěvačkou, ale musí 
se vyrovnat s minulostí

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

V srpnu roku 2006 byl v knihovně spuštěn automatizova-
ný výpůjční provoz. Knihy mohou být vyhledávány 
podle nejrůznějších hledisek, pokud si nejsme jisti 
názvem nebo autorem. Je možné si knihy rezervovat a 
v případě, že požadovaný titul není v našem fondu, 
zapůjčit jej z jiné knihovny. Stejně tak zjistit informace 
o fondu jiných knihoven pomocí internetu, jehož použí-
vání je zde veřejné a bezplatné.

u pramene Odry, cestou od Velkého 
Újezdu nebo vesnice Daskabát – a to od 
sedmé hodiny ranní s tím, že prostor 
vojenského újezdu opustí nejpozději 
v 16.00.

Podmínkou vstupu do VVP je, že 
každý účastník musí mít u sebe občan-
ský průkaz nebo pas. Po úhradě vstup-
ního poplatku 20,- Kč obdrží účastník 
barevnou mapu, na níž jsou vyznačeny 
všechny povolené komunikace, po 
kterých se může pohybovat. Během 
akce se musí řídit propozicemi, které 
jsou vytištěny na rubové straně mapy. 
Účastník obdrží vstupenku, kterou se 
během akce na požádání prokazuje 
všem kontrolním orgánům a pořadate-
lům.

Od letošního roku je účast na akci 
vázána pro cyklisty podmínkou, že 
budou mít po dobu pohybu po VVP 
cyklistickou přilbu. Toto opatření naří-
dil přednosta vojenského újezdu Libavá 
k ochraně zdraví a životů účastníků po 
řadě nehod, při nichž došlo opakovaně 
ke zranění hlav cyklistů. Pořadatelé 
proto nesmí na vstupních stanovištích 
povolit vjezd účastníků bez cyklistic-
kých přileb, jejichž použití je pro pře-
vážnou většinu v terénu se pohybují-
cích cyklistů samozřejmostí – respek-
tujte toto nařízení, protože jinak hrozí 
zákaz pořádání Bílého kamene v dal-
ších létech.

Protože ještě v závěru měsíce března 
i počátkem měsíce dubna budou vedena 
mezi pořadateli, armádou a Vojenskými 

lesy některá organizační jednání, 
sledujte dílčí zprávy o přípravě 
akce Bílý kámen. Tyto jsou 
pravidelně zveřejňovány 
na webu města Velká 
Bystřice www.muvb.cz 
(kultura a sport – Bílý 
kámen) a nově i na 
stránkách AVK Velká 
Bystřice na webové 
adrese www.akcebily
kamen.cz . Zde se může-
te dozvědět vše podstatné 
- můžete si stáhnout jak 
doslovné znění propozic, tak 
mapu se zákresem všech potřeb-
ných údajů o povolených komunika-
cích, vstupních prostorech, místech 
občerstvení a tak dále. Seznámíte se 
zde s šestnáctiletou historií Kamene, 
můžete si stáhnout i některou z verzí 
dávné pověsti o tomto zajímavém ska-
lisku, nebo se podívat na obsáhlou 
fotogalerii již proběhlých ročníků. 
V neposlední řadě zde pak naleznete 
i konkrétní údaje o spojení na pořadate-
le ve formě přesných e-mailových 
adres či mobilních telefonů.

Popularita Bílého kamene mezi 
turisty i cyklisty každoročně roste a 
s tím roste i počet účastníků, který loni 
kulminoval na čísle přesahujícím šest 
tisíc. Jde tedy o obrovské – byť deseti 
vstupními stanovišti cíleně rozptýlené 
množství. Požadavek na ukáznění 
všech účastníků je stále aktuálnější – a 
v zájmu zachování této v naší republice 

ojedinělé akce vás tedy všichni pořada-
telé žádají o respektování propozic a 
vydaných nařízení. 
Na téměř tři sta padesáti čtverečních 
kilometrech plochy vojenského prosto-
ru vám přejeme jako každý rok ty nejú-
žasnější cykloturistické zážitky.

Vzduch v duši, sucho v botách!

Pořadatelé – Autoveloklub 
a město Velká Bystřice

Zájemci o autokarový zájezd na Bílý 
kámen, který se koná 1. května 2010, se 
mohou přihlásit o vstupenky od 26. do 
28. dubna 2010. Vypraven bude pouze 
jeden autobus a to z Velké Bystřice. 
Upřednostněni budou zájemci z řad 
občanů z Velké Bystřice, ostatní občané 
pouze na doplnění volných míst v auto-
buse od 29. dubna 2010.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 
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Tato bystřická hudební přehlídka, 
která zákonitě po léta žije tak trošku ve 
stínu své „velké“ sestry - Bystřického 
banja – se letos zvlášť vydařila.

Velkobystřický MS Band zahrál 
velmi pozorně sledovaný předkoncert, 
hymnu přehlídky při zahájení i překva-
pivě hodnotnou „soutěžní“ část, kterou 
domácí publikum zahrnulo nečekaně 
vysokým počtem hlasů v divácké anke-
tě. Následovala další domácí skupina, 
o níž nelze hovořit jako o kapele, proto-
že jejich jediným nástrojem je Honzova 
ladička – Makytaky – a blýskla se pěti 
velmi (snad až velmi) vokálně náročný-
mi skladbami širokého hlasového i 
žánrového rozsahu. Klikaté cesty osudu 
zavedly konečně na bystřické pódium 
uničovskou kapelu Ondry Csika 
Hubertus, která patřila k největším a 
nejpříjemnějším překvapením přehlíd-
ky. Olomoucká skupina Bý-Br před-
vedla velmi líbivou směs krásných 
trampských melodií v dokonale harmo-
nickém provedení a za velkého zájmu 
trampské části publika. 

Po dlouhém přehlídkovém půstu 
jsme u nás konečně opět slyšeli olo-

moucký DC Vocal, k naší radosti zpí-
vající téměř vše v našem mateřském 
jazyce a v dokonalém country-
bluegrassovém hudebním provedení. 
Chrapounovi olomoučtí Brzdaři byli 
zde další úspěšnou hvězdou naší tramp-
ské scény, neochvějně ctící totem klasi-
ky tohoto žánru i v úspěšné vlastní 
tvorbě. Janek Adamec se svojí půvab-
nou chotí i basákem Honzou se nám 
předvedli překvapivě ve společenském 
úboru cestou z VIP akce a výkon 
A.M.Úletu u nás byl jako vždy prvo-
třídní.

Velkou neznámou pro velkou část 
vnímavého bystřického publika byli 
letos určičtí blugrassmanni The Log. 
Sázka dramaturga na ně dokonale vyšla 
– předvedli nám bluegrassové show té 
nejvyšší kvality a zcela si získali naše 
diváky. Olomoucká Alibaba měla u nás 
svoji minipremiéru v podobě Mirkova 
sympatického tria hudebníků I. A třídy, 
kteří přivedli naši přehlídku do vrcholí-
cího závěru. Tím bylo bezesporu nejpo-
četnější hudební těleso v historii bys-
třických přehlídek – Daggyho oktet 
Kelt Grass Band – vracející se po 

mnoha létech až na kapelníka v úplně 
nové sestavě na místo činu. A jak je 
u tohoto neuvěřitelného hudebního 
dříče a skvělého kamaráda zvykem, 
návrat to byl zcela vítězný.

Divácká anketa Banja už nebyla 
dlouhá léta tak jednoznačná jako letos. 

Třetí místo určitě překvapivě získala 
skupina Hubertus.! A bystřické obe-
censtvo to v anketě ocenilo 84 hlasy…

Druhé místo – další překvapení – 
brilantně oblečení, brilantně hrající a 
brilantně zpívající kvintet klasického 
bluegrassu The Log – získali rovných 
100 hlasů…

První místo se tak trošku předpoklá-
dalo – v hodnoty kapely Kelt Grass 
Band se v Bystřici prostě věří.. Po 
konečném zápočtu všech hlasů jich 
KGB získal úžasných 142! 

Závěrečné poděkování nemůže patřit 
nikomu jinému než osazenstvu Kultur-
ního střediska, které pro nás v té stařič-
ké boudě každoročně vytváří onu do-
slova rodinnou atmosféru, tolik typic-
kou pro všechny bystřické přehlídky. 

                                                                                                                                    
J.Jerry Koš

VIII. REGI BANJO = opravdu skvělé Banjo!

Lyžařské výcvikové kurzy. 
Také tento školní rok pořádala MZŠ Velká Bystřice lyžařské 
výcvikové kurzy pro žáky sedmých tříd v malém lyžařském 
areálu ve Stříbrnicích na Staroměstsku. Kurzy proběhly ve 
dvou termínech: I. 10. - 16. 1. 2010 pro žáky 7. B, II. 31. 1.- 
6. 2. 2010 pro žáky 7. A a vybrané děti z 8. A. Celkem odjelo 
45 dětí a 3 vedoucí. Všichni zdárně zvládli jízdu na vleku, 
sjíždění kopce carvingovými oblouky a závody ve slalomu. 
Zájemci si také vyzkoušeli snowboarding či běžecké lyžová-
ní. Počasí nám oba týdny přálo a podle reakcí dětí i dospě-
lých se nám kurzy opravdu vydařily. (A. Teplá)
Školní maškarní karneval. 
Odpoledne 2. března pro děti z prvních až pátých tříd nebylo 
tak zcela obvyklé, neboť se ve školní družině nebo doma 
převlékly do roztodivných masek a přišly se "vyřádit" při 
tanci a soutěžích do školní tělocvičny na karneval. Moc 
děkujeme všem rodičům za podporu této školní akce (peněž-
ní příspěvky i dárky do tomboly a sladkosti) a Městu Velká 
Bystřice za zapůjčení aparatury. (K. Pospíšilová a J. 
Pazderová)
Okresní kolo soutěže v přednesu Dětská scéna. 
V úterý 2. 3. (1. a 2. věková kategorie) a ve středu 3. 3. (3. 
kategorie) v Domě dětí a mládeže v Olomouci proběhlo 
okresní kolo soutěže dětských recitátorů. Z naší školy se 
účastnili v první kategorii Monča Korandová a Pavlík Urva 

(3. A), v druhé kategorii Marťa Skopalík (5. A) a ve třetí 
kategorii Tomáš Zedník (6. A) a Albert Pazdera (6. B). 
Monča a Berťa nakonec svým výkonem zaujali tak, že vybo-
jovali každý ve své kategorii postupová první místa a 
v dubnu se zúčastní krajského kola soutěže. Všechny vystu-
pující moc chválíme a Monče a Berťovi gratulujeme! (J. 
Pazderová)
Přednáška s letovou produkcí dravých ptáků a sov. 
V pátek (12. 2.) před jarními prázdninami přijeli do naší 
školy pánové ze společnosti Seiferos s velmi poutavou před-
náškou o různých druzích dravých ptáků a sov s ukázkami 
jednotlivých ptáků. Přestože akce probíhala ve stísněných 
prostorách tělocvičny, měli jsme možnost nejen si ptáky 
hezky z blízka prohlédnout, některé dokonce pohladit, ale 
i sledovat let a u některých druhů i lov . (J. Pazderová)
Okresní kolo olympiády v českém jazyce. V úterý 16. 3. 
proběhlo v Domě dětí a mládeže v Olomouci okresní kolo 
Olympiády v českém jazyce. Z naší školy se účastnila  
Nikola Novotná (8. B), která obsadila velmi pěkné 6. místo. 
(J. Štěpánová )
Poradna metodika prevence. Na naše www stránky byla 
přidána PORADNA METODIKA PREVENCE, ve které žáci 
i rodiče mohou najít důležité informace a rady z oblasti pre-
vence patologických jevů (šikanování, návykové látky,...). 
(A. Teplá)

Střípky z dění v Masarykově základní škole

...ano, tyto akce jsme uspořádali pro 
děti mimo cvičební hodiny v sokolovně 
v období třech týdnů. Ale pěkně po 
pořádku.

Již potřetí jsme zorganizovali pobyt 
dětí o jarních prázdninách v podkrko-
nošské Jilemnici. Tato akce je určena 
zejména dětem, které nelyžují, ale 

chtějí si užít zimních radovánek v hor-
ském prostředí. Letos vyjelo 27 dětí a 4 
dospělí. Ovšem vzhledem k letošní více 
než bohaté sněhové nadílce i v nížinách 
nebylo bobování až takovou prioritou 
jako tomu bylo v předchozích letech. 
O to více jsme se zaměřili na doprovod-
ný program. Městečko s jeho paměti-

hodnostmi (např. Zvědavá ulička) a 
zajímavostmi (Krakonoš vytesaný ze 
sněhu na náměstí), včetně Krkonoš-
ského muzea, jsme prozkoumali již 
dříve. Tentokrát jsme vyrazili do blíz-
kého Vrchlabí. Zde byla blízkost našich 
nejvyšších hor ještě zřetelnější, ať už se 
jednalo o architekturu nebo množství 

JILEMNICKÉ BOBOVÁNÍ, VÝLET NA MUZIKÁL, DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY...
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sněhu. Opravdu velkým zážitkem byla 
návštěva zdejší pobočky Krkonošského 
muzea, kde se nejednalo o žádné sucho-
párné sledování exponátů, ale o moder-
ní audiovizuální expozici, ve které se 
spojil zvuk, světlo a scéna (např. hor-
ský potok s tekoucí vodou, rybami, 
rostlinami a ptáky).

Také jsme lépe poznávali sami sebe 
na sokolské ubytovně - třeba při pyža-
mové módní přehlídce (takhle se ze 
cvičení opravdu neznáme!). Kromě 
v bodování čistoty a pořádku na poko-
jích také děti soutěžily ve velké hře 
o ceny. Při luštění rébusů, doplňovaček, 
hádanek a jinotajů prokazovaly své 
znalosti filmových pohádek, večerníč-
ků, pohádkových postav, ale také něco 
ze zeměpisu a všeobecného vědění. 

Výlet do Prahy na muzikál Angelika 
měla děvčata za odměnu. Zejména za 
vzorné reprezentování naší jednoty při 
různých vystoupeních v loňském roce, 
ale také za snahu a píli při nácviku a 
aktivitě ve cvičebních hodinách. Kromě 
návštěvy divadla jsme samozřejmě 
prošli a zhlédli památky našeho hlavní-
ho města. Na vyšehradském Slavíně si 
všichni vyzkoušeli svůj postřeh a 
pozornost. Dvojice děvčat měla za úkol 
najít a napsat co největší počet objeve-
ných hrobů známých osobností. Při 
počtu přes 600 zde pochovaných to 
opravdu nebylo jednoduché! K bezvad-
ně vydařené akci určitě přispělo i nád-
herné, slunečné počasí, které v letošní 
dlouhé zimě bylo velmi výjimečné.

Dětské maškarní šibřinky se letos 
nesly v duchu pohádkových postav. 
Spousta nádherných a nápaditých 
masek zaplnila slavnostně vyzdobenou 
sokolovnu. Jelikož jsme sportovní 
organizace, neobešla se ani tato akce 
bez her a soutěží. Jednalo se třeba o 
slalom s čarodějnými košťaty, kop na 
branku, hod do košíku, skoky na tram-
polínce, přechod kladinky aj. Za splně-
ní úkolů čekala účastníky sladkost nebo 
drobný dárek. Nezapomněli jsme ani na 
dospěláky - tatínci soutěžili v přetaho-

vání lanem, maminky se naučily pěkný 
taneček. Pro všechny hrála hudba a při 
ní se na jevišti střídala starší děvčata 
coby předcvičovatelky. K všeobecně 
dobré náladě určitě přispělo výborné 
domácí občerstvení, bohatá tombola a 
dárečky z rybolovu. 

Zde je na místě poděkovat všem, 

kteří se organizačně jakkoliv podíleli 
na kterékoliv akci. Zejména se jedná 
o cvičitele, členy výboru naší jednoty a 
další ochotné dobrovolníky. Velký dík 
patří všem sponzorům a také jednotě 
Orel za zapůjčení židlí a stolů.

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

Sběr železného šrotu
provedou hasiči 

v sobotu 24. 4. 2010 od 8 hodin.

 Prosíme občany o nachystání železného 
odpadu před své domy jako obvykle. Větší kusy 
(kotle a různé konstrukce) po dohodě vyneseme. 

774 282 866 p. Čepelák 
604 180 602 p. Šperka K.

Do sběru nepatří: boilery, automatické pračky 
a ledničky.  

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 
V KOPANÉ MUŽŮ - SK VELKÁ BYSTŘICE

JARO 2010

Velká Bystřice - Lužice 4. 4. Ne - 16.00 hod.

Doloplazy - Velká Bystřice 11.4. Ne - 16.00 hod.

Velká Bystřice - N.Hradečná 18.4. Ne - 16.30 hod.

Těšetice - Velká Bystřice 24.4. So - 16.30 hod.

Velká Bystřice - Pňovice 2.5. Ne - 16.30.hod.

Nedvězí - Velká Bystřice 8.5. So - 16.30.hod.

Velká Bystřice - Babice 16.5. Ne - 16.30.hod.

Velká Bystřice - Chomoutov 23.5. Ne - 16.30.hod.

Horka n/Mor. - Velká Bystřice 29.5. So - 16.30.hod.

Velká Bystřice - Nemilany 6.6. Ne - 16.30.hod.

Přáslavice - Velká Bystřice 12.6. So - 16.30.hod.
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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

2. 4. pátek NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE Produkce: USA
18.00 hod. Rozvedená... s řadou výhod. Vstupné Kč 50,-
120 minut Meryl Streepová a Alec Baldwin. Přístupný od 12 let

Romantická komedie. Titulky!

9. 4. pátek POVÍDÁNÍ OPEJSKOVI A KOČIČCE
10.00 hod. Film pro mateřské školy Produkce: ČR

Vstupné Kč 10,-

9. 4. pátek NA SV. VALENTÝNA Produkce: USA
18.00 hod. Jeden den v životě lásky. Vstupné Kč 50,-
125 minut Romantická komedie. Titulky! Přístupný

16. 4. pátek ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 Produkce: USA
18.00 hod. Jsou zpět a nejsou sami. Vstupné Kč 50,-
88 minut Rodinná komedie. Český dabing! Přístupný

23. 4. pátek MORGANOVI  Produkce: USA
18.00 hod. Komedie. V hl.roli H.Grand Vstupné Kč 50,-
103 minut a S. J. Parker.  Titulky! Přístupný

30. 4. pátek DEŠŤOVÁ VÍLA  Produkce: ČR
18.00 hod. Nová česká filmová pohádka Vstupné Kč 50,-
96 minut o dobru a zlu. 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 KVĚTNU uvidíte: 
Pevné pouto, Doktor od Jezera Hrochů, Ženy v pokušení, Souboj titánů..

Kuličkiáda

 

Velký Týnec - DUBEN

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

 


