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Vážení spoluobčané,

těsně před vánočními svátky se 
uskutečnilo zasedání zastupitelstva 
města Velká Bystřice, na kterém byl 
schválen rozpočet na rok 2011 a také 
poplatky za odpad a stočné. V minulém 
úvodníku rozpočet představil pan 
místostarosta Slavotínek a do dalšího 
vydání připravuje článek o plnění roz-
počtu 2010 a o rozpočtu na rok 2011 
členka rady města a předsedkyně 
finančního výboru ing. Elefteria 
Schrottová. Tak komentář k rozpočtu 
nechám na ní a dovolím si jako každo-
ročně malou poznámku k poplatkům.

Poplatek za odpad je stanoven z ná-
kladů předcházejícího roku za odvoz a 
skládkování komunálního odpadu. Pro 
tento rok jsme museli přistoupit k mír-
nému navýšení místního poplatku za 
odvoz a skládkování odpadu na 370,- 
Kč na osobu a rok (v minulém roce 
byl poplatek 360 Kč/os/rok). Znovu 
bych chtěl zdůraznit důležitou skuteč-
nost, která nám pomáhá udržet poplatek 
v rozumné výši, a to, že se nám povedlo 
několikanásobně zvýšit množství sepa-
rovaného odpadu, za který město nepla-
tí za uložení ani odvoz na skládku. 
Znamená to tedy, že občané, kteří uklá-
dají odpad do nádob na separovaný 
sběr, šetří životní prostředí a městu 
(tedy nám všem) finanční prostředky. 
Každým rokem se nám daří navyšovat 
počet sběrných nádob na separovaný 
odpad. Někdy ovšem bojujeme se svo-
zovou firmou a občas, díky neukázně-
ným občanům, trošku vázne udržování 
pořádku v okolí sběrných míst. Přesto 
bychom chtěli z finančních prostředků, 
které jsme ze systému Eko-kom získali, 
i v letošním roce dále rozšiřovat a obmě-
ňovat počet sběrových nádob. 

Poplatek za stočné je stanoven z ná-
kladů na provoz kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Ve Velké Bystřici je 

3nyní stočné 17,- Kč/m , což při směr-
3ném čísle 41 m  na osobu a rok zna-

mená poplatek 697,- Kč/osobu. Jen 

pro informaci - stočné v Olomouci je 
pro rok 2011 stanoveno ve výši 37,85 

3Kč/m , což je více než dvojnásobná 
cena oproti Velké Bystřici. Pokud 
bychom ovšem do ceny zohlednili 
finanční prostředky, které bude nutné 
v budoucnu investovat do obnovy a 
rekonstrukce infrastrukturálního majet-
ku – kanalizačních sítí, byla by cena 
stočného mnohem vyšší. Je proto nutné 
znovu zdůraznit, že do budoucna musí-
me počítat s nárůstem ceny stočného, 
protože budeme nuceni i vzhledem ke 
stavu některých stokových sítí vytvářet 
fond na jejich rekonstrukci. Ještě připo-
menu, že poplatky za stočné i poplatek 
za odvoz a skládkování odpadu musí 
být uhrazeny do 31. 3. 2011.

Od roku 2005 se u nás ve Velké 
Bystřici uděluje Cena města Velká 
Bystřice. Ocenění se uděluje za celoži-
votní činnost nebo za mimořádný čin 
nebo přínos v hodnoceném roce. Ve 
Statutu udílení Ceny města Velká 
Bystřice je článek o tom, že v jednom 
roce se udělují zpravidla tři Ceny 
města. Velká Bystřice ovšem není tak 
velká, aby každý rok generovala tolik 
osobností. I proto v minulém roce komi-
se složená z předchozích držitelů Ceny 
města a členů zastupitelstva města 
nenavrhla žádného z nominovaných na 
laureáta na Cenu města. Nominace na 
udělení Ceny města Velká Bystřice 

na rok 2011 mohou občané předklá-
dat do 28. 2. 2011 k rukám tajemnice 
MěÚ pí. Drábkové. Takže pokud máte 
svého favorita, neváhejte a nominujte!

V průběhu vánočních svátků a na 
začátku ledna jste mohli pravidelně ve 
večerních hodinách vídat u sportovního 
areálu Na Letné a nově také na plácku 
v ulici Hliník naše hasiče, kteří zde 
chystali kluziště. Jako každým rokem 
přišel s myšlenkou připravit osvětlené 
kluziště zapálený sportovec ing. Laďa 
Schneider. O pomoc byli požádáni 
místní hasiči pod vedením starosty 
SDH p. Jirky Čepeláka, kteří po něko-
lik dní již před Vánocemi stříkali na 
hřiště desítky kubíků vody. Letos ve 
spolupráci s našimi technickými služ-
bami udělali na Lošovském potůčku 
malou přehrádku a vodu tedy nemuseli 
vozit cisternou. Po obrovském úsilí se 
nakonec podařilo ledovou plochu v ob-
stojné kvalitě připravit a přes Vánoce a 
na začátku roku si obě ledové plochy 
užívala jak široká bystřická veřejnost, 
tak i děti ze školy. Bohužel lednová 
obleva nás o obě plochy připravila. Rád 
bych poděkoval všem, kdo se o obě 
kluziště zasloužili. Na prvním místě 
musím uvést zejména bystřické hasiče, 
ale i technické služby a sportovce. Snad 
nám počasí znovu dovolí ve zbytku 
zimy ještě ledové plochy pro dětské 
radovánky připravit.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Na úplný závěr bych chtěl připome-
nout, že rada města schválila Pravidla 
pro čerpání finančních prostředků pro 
spolky, veřejně prospěšné organizace a 
fyzické osoby pro rok 2011. Žádosti lze 
předkládat do 31. 3. 2011, v rozpočtu 
máme na granty připravenou částku 
400 tis. Kč. Očekáváme tedy Vaše 
žádosti.

Marek Pazdera

Informace z bystřické radnice

22. únor 1945 – VYPÁLENÍ PALÍRNY
Zástupci města Velká Bystřice a Svazu bojovníků za svobodu si 22. února 

2011 v 11.00 hod. připomenou 66. výročí vypálení „palírny“ 
ve Velké Bystřici.

Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento zásah  proti členům velko-
bystřické skupiny připomínají pietním položením kytičky 

k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v roce 1945 „palírna“.

Termín úhrady poplatků je do 31.03.2011
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
20.12.2010 schválilo poplatky na rok 2011: 

Poplatky lze uhradit 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)

3Stočné 17,- Kč/m  vč.DPH 697,- Kč/osobu/rok

Odpad 370,- Kč/osobu/rok

Poplatek 

Nárok na osvobození dle 
OZV č. 1/2010 nutno doložit

 do 31.01.2011.

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

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

Nárok na osvobození dle 
OZV č. 02/2010 nutno 
doložit do 31.01.2011.

Pronájem
hrobového Pronájem na 5 let dle smlouvy
místa 

předjarní úklid byl zahájen úklidem chodníků a místních w
komunikací po sněhu, který milosrdně přikryl vše, co se na 
zemi nachází. Bohužel nejvíce je nyní vidět na veřejném 
prostranství hromádky po psech. Proto apelujeme na všechny 
občany, kteří chodí venčit své psy po celém území Velké 
Bystřice, aby za svými čtyřnohými kamarády uklízeli. Pokud 
půjdete zaplatit poplatky včetně místního poplatku za psa, 
obdržíte na úřadě sáčky na psí exkrementy. 

oddanost němé tváře – na technických službách města w
máme již delší dobu psa nalezence – křížence vlčáka 
s neznámou rasou. Pes si oblíbil jednoho zaměstnance, který 
se o něj stará. Minulý týden „pán“ psa musel odjet vlakem 
směr Brno, a proto krmení a venčení bylo na ostatních 
zaměstnancích technických služeb. Psovi se to ale nelíbilo, 
že mu „pán“ odjel.  No a co se nestalo, pes utekl, chytil stopu 
směrem na Olomouc a objevil se na prvním peróně olo-
mouckého nádraží, šťastný, že našel svého „pána“. Moc rád 
nebyl, když si pracovníci TS pro něj na nádraží přijeli a on 
odjel autem zpět sám do kotce ve Velké Bystřici. 

Upozornění pro poplatníky stočného dle odebrané vody 
z veřejného vodovodu:

Faktury za vodné, z které bude proveden propočet 
stočného na rok 2011, je nutno předložit na městský 
úřad do 31.03.2011.

U pozdějších plateb bude stočné propočteno dle směr-
3ného čísla, tj. 41 m  odpadní vody na osobu a rok za  

317,00 Kč/m , tj. 697,00 Kč na osobu a rok. 

PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ 
ING.  JOSEFU  LANGEROVI 

V listopadu 2010 oslavilo Folklorní sdružení ČR 20. výročí založení. U této 
příležitosti byli oceněni aktivní členové za svou dlouholetou práci. Šesti z nich se 
dostalo pozvání k předání ocenění od předsedy Senátu Parlamentu České 
Republiky. Mezi nimi byl také ing. Josef Langer, který převzal v Praze ve 
Valdštejnském paláci dne 5. ledna 2011 z rukou předsedy Senátu Parlamentu 
ČR Milana Štěcha Stříbrnou pamětní medaili Senátu za výjimečný přínos lidové 
kultuře. 

Ve Velké Bystřici známe ing. Langera jako vedoucího souboru Haná i dlouho-
letého tanečníka a jako dramaturga národní přehlídky Lidový rok. Jeho aktivita 
v oblasti folkloru již přesáhla hranice našeho města - je místopředsedou 
Folklorního sdružení ČR. 

Hana Londová

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:

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Hledá se adoptivní maminka…
Vlastně ideálně dvě až tři maminky. Takové s velkým 

srdcem, které ke svým drobečkům přijmou ještě jednu vel-
kou a pravidelnou starost. 

V dubnu jí bude pět let. Přesto, že už je z nejhoršího 
vypiplaná, stále ještě potřebuje spoustu péče, starostí a času. 
Potřebuje někoho, kdo ji dál povede životem a bude se starat 
o to, aby se jí dobře vedlo. Není živá - a přesto je živá až 
moc. 

Jmenuje se Bublinka. Celým jménem mateřské centrum 
Bublinka. Já, původní maminka, ji budu muset za nějaký čas 
opustit. Nerada, ale musím. Protože už je vše opravdu zaběh-
nuté, zařízené, zabezpečené a v běhu, je potřeba už „jenom“ 
dál vést. Nebudu skrývat, že je to práce naplno, podřídila 
jsem jí celou rodičovskou dovolenou. I tak je to práce nád-
herná. Spokojenost maminek a dětí, společné zážitky – to 
všechno mě bude hřát ještě dlouho. Jsem moc ráda, že jsem 
u narození Bublinky mohla být zrovna já.

Teď bych ze všeho nejraději předala metu někomu další-
mu. Někomu, kdo si Bublinku vezme za svou, kdo ji bude 
opečovávat a komu bude záležet na tom, aby si zachovala 
svůj původní standard a svou původní dobrou pověst. 
Zkrátka hledám někoho, kdo bude pro Bublinku dýchat! A 
ještě jedna velmi podstatná informace – to všechno musíte 
dělat z lásky, ne pro peníze. Je to práce nádherná, náročná a 
neplacená. 

Rozesmála jsem Vás? Nejste jediní. Spousta lidí si myslí, 
že tohle nikdo zadarmo dělat nebude. A já pořád věřím, že 
ano. Doufám, že v Bystřici nějaká taková maminka je. Takže, 
maminky, pokud máte pocit, že tohle je výzva právě pro vás, 
určitě se ozvěte. 
Máme i stránky www.mcbublinka.estranky.cz

Lucka Pazderová

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Ludmila Myšáková 1. 1. 2011
Věra Heinzová 5. 1. 2011
Helena Kuchrýková 6. 1. 2011

V
V
V

Bystřická kronika města
Návrh textu kroniky města za rok 

2009 bude zveřejněn na webových 
stránkách města a v tištěné podobě 
na sekretariátě Městského úřadu po 
dobu měsíce února. Navrhovaná dopl-
nění či opravy textu je možno zaslat 
elektronicky na e-mailovou adresu 
kos.jar@volny.cz nebo písemně předat 
na sekretariátu, případně osobně či 
telefonicky přímo kronikáři (tel. 585 
351 708 nebo 728 737 114). 

Současně bystřické veřejnosti sdělu-
jeme, že byla dokončena Videokronika 
města Velká Bystřice za rok 2010, která 
obsahuje tyto tituly:

- Mercedes pro bystřické hasiče
- Ples mikroregionu Bystřička 

v Přáslavicích
- Únorový masopust
- Přehlídka VIII. Regi-banjo 
- Půl století bystřických zahrádkářů
- XVII. Bílý kámen
- II. Hanácký pupek světa
- Svatoanenské odpoledne v DPS

- XX. Lidový rok
- Komunální volby 2010
- Přehlídka XII. Bystřické banjo
- 1. Svatomartinské slavnosti
- Mikuláš – rozsvícení vánočního 

stromu
- Vánoční zpívání u vánočního 

stromu
- Hanácké Štěpánské koledování

Jednotlivá DVD je možno ke zhlédnutí 
zapůjčit na radnici města

Jaroslav Koš
kronikář města.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
SDĚLUJEME RODIČŮM,

že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2011/2012 
se bude konat v budovách obou mateřských škol, 

tj. v MŠ na Zámeckém náměstí a v MŠ Na Svobodě

VE ČTVRTEK 17. ÚNORA 2011 
OD 14.00  DO  16.30 HODIN

RODIČŮM I DĚTEM NABÍZÍME 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

PŘI ZÁPISU JE TŘEBA PŘEDLOŽIT RODNÝ 
LIST DÍTĚTE.

Zapsány budou děti, které dovrší do 31. 8. 2011 tří let.
Mladší děti, které dovrší 3 roky od září 2011 do konce 

roku 2011, zapíšeme jen předběžně. Přijaty budou pouze 
v případě volné kapacity. Náhradní zápis bude 

po předchozí telefonické dohodě (585 351 169).

 Dana Kutrová, vedoucí učitelka 

Pozvánka
na divadelní premiéru

Divadelní soubor Kulturního střediska 
Velká Bystřice zve na premiéru komedie

„Mnoho povyku pro psa“

DIVADELNÍ SOUBOR KULTURNÍHO STŘEDISKA VELKÁ BYSTŘICE

UVÁDÍ V HLAVNÍ DVOJROLI

KOMTESU PEGY

VON

GROSS BYSTRIC

V KOMEDII

Premiéra 6. února 2011 v 16.00
Kulturní dům Nadační Velká Bystřice

Vstupné: 50,. Kč

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

únor 2011
5. 2.

Národní krojovaný ples Folklorního 
sdružení ČR v Praze v TOP hotelu

6. 2.
Velká Bystřice – Mnoho povyku 

pro psa 
(divadelní premiéra)

12. 2. 
Velká Bystřice – Ples SRPŠ
Doloplazy – Společenský ples
Přáslavice – Hasičský ples
Tršice – Ples SRPŠ
Velký Újezd – Myslivecký ples

13. 2. 
Tršice – Dětský karneval

19. 2. 
Velká Bystřice – Dětský karneval 

– Orelský ples 
– Sokolské šibřinky 

pro dospělé
Daskabát – Král daskabátské 

slivovice-III. Ročník
Hlubočky – Školní ples 

– Karneval na sněhu 
ve Skiareálu

Tršice – Maškarní karneval

25. 2. 
Velký Újezd – Ples SRPŠ

26. 2.
Velká Bystřice – Hasičský bál
Mrsklesy – Šibřinky 

(L.I.F. Olomouc)
Přáslavice – Šibřinky 
Velký Újezd – Dětský karneval

27. 2. 
Velká Bystřice – Nestárnoucí operetní

melodie
Mrsklesy – Dětský pyžamový 

karneval

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 12. února 2011 od 20.00 hod.
na sále kulturního domu Nadační 

ve Velké Bystřici.

K tanci i poslechu bude hrát skupina SIRIUS Štarnov.

Bohatá tombola a občerstvení. Vstupné  70,- Kč

Předprodej a rezervace vstupenek na Kulturním středisku 
V. Bystřice od 1 .2. 2011. Tel: 776 687 088, pí. Vaculíková.

 

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na „Čarodějný
dětský karneval“
sobota 19. února 2011 

od 14.00 hodin
sál Kulturního domu 
Nadační V. Bystřice

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE

zve své členy, příznivce i širokou 
veřejnost na

v sobotu 19. 2. 2011 ve 20 hod. 
v sokolovně.

K tanci i poslechu hraje skupina 
FONTANA @ JAAL s pestrým repertoárem.

 Samozřejmostí je domácí občerstvení, 
bohatá tombola, 

vystoupení našich členů i hostů.

Vstupné: masky 50,- Kč, bez masek 70,- Kč

Těšíme se na Vás!

Vážení občané a příznivci HASIČŮ,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
který se bude konat

v sobotu 26. února 2011 na sále 
Kulturního domu ve Velké Bystřici.

Začátek od 20 hodin, k tanci a poslechu 
hraje hudební skupina YANTAR.

Vstupné 60,- Kč.

Po celý večer zajištěno občerstvení, 
bohatá tombola a doprovodný program.

Srdečně zve SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

lPřivítá Vás kouzelník a dvě čarodějky
lSvé umění předvede obličejová malířka
lZpěv  
lTanec   
lHry
lSoutěže o ceny

  Každá maska bude oceněna    TOMBOLA    Občerstvení zajištěno  
Vstupné:   dospělí 40,- Kč,   děti bez masky 20,- Kč,   masky zdarma. 

Srdečně zvou pořadatelé.

l l l l

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

Nejkrásnější melodie z operet a muzikálů

neděle 27. února 2011 v 15.00 hodin
kongresový sál hotelu Zámek V. Bystřice

V hudebně zábavném pořadu účinkují sólisté operety Moravsko-
slezského národního divadla v Ostravě Jana Hošťáková, Eva 
Zbrožková, Jan Drahovzal, Peter Swetlik, Petr Miller, sólisté opery 
Slezského divadla v Opavě Anna Ondáková a Petr Murcek

Tančí Barbora Králová nebo Zuzana Rausová nebo Dája Roncová

Doprovází členové orchestru Slezského divadla v Opavě pod vede-
ním Josefa Kostřiby.

Slovem provází Alena Bastlová a František Štěpán, sólisté činohry 
Slezského divadla v Opavě.

Uslyšíte melodie z Polské krve, Vinobraní, Čardášové princezny, 
Krásné Heleny, Orfea v podsvětí, Netopýra, Cikánského barona, 
Veselé vdovy, Země úsměvů, Tuláka…

Vstupné 50,- Kč.                  Srdečně zvou pořadatelé.

Folklorní soubor Haná a město Velká Bystřice
Vás srdečně zvou na tradiční 

Bystřický masopust se zabijačkou
Zámecké náměstí a obchůzka městečkem

sobota 5. března 2011 od 10.00 hod.
Zámecké náměstí Velká Bystřice

Na Hané se vždy dobře vařilo a zabijačka byla koru-
nou všeho dobrého. Přijďte se pobavit a ochutnat, co 
jsme pro Vás nachystali.
10.00 - Program pro děti „Cirkus trochu jinak“.
Vystoupení domácích i přespolních folklorních sou-
borů. 
Ukázka zabijačky a masopustní tombola. Rytířské 
souboje a spousta dobrého pití a jídlo z domácí zabi-
jačky.
11.30 - Předání práva a masopustní obchůzka s vodě-
ním medvěda, tentokrát na dolní konec směrem 
k Nádražní ulici.

Ano, a opět se opakuje ten tolik příjemný problém – 
zájem kapel o vystoupení na populárním REGI dosahuje 
téměř dvojnásobku možností pořadatelů přesto, že pozvané 
skupiny za svá vystoupení nedostanou žádné finanční náhra-
dy. Že by tolik lákal guláš bystřického starosty Marka 
Pazdery? Nebo láhev hanácké vodky od ředitelky Kulturního 
střediska Jarky Možíšové? Určitě to bude i vidina toho, že 
z divácké ankety tři nejúspěšnější kapely z regionu dostanou 
pozvání na podzimní „velké“ Bystřické banjo, ale především 
je to pohostinné prostředí přehlídky, pohoda a pozornost 
vnímavých bystřických diváků…

Do osmačtyřiceti hodin po vyhlášení data pořádání pře-
hlídky jsme obdrželi patnáct přihlášek a i když jsme původně 
chtěli vyhlašovat výběr kapel až koncem ledna, činíme tak 
již dnes – omlouváme se kapelám, které se nám do programu 
Regi z časových důvodů prostě nevešly. Zde je ta desítka 
letos vybraných:

ALIBABA (Horka n. Mor.) A.M.ÚLET (Moravičany) 
COUNTRY ALL (Olomouc) DOMINO (Dolany - V. 
Bystřice) DOSTAVNÍK (Borová) GOODWILL (Mora-
va) HOT JAZZ ŠŮTRS (Přerov-Rožnov) SOFT & 
EASY (Olomouc)  ŠPUNT  (Přerov) a jako host přehlíd-
ky vítěz XII. Bystřického Banja 2010 KELT GRASS 
BAND (Stránské)

Připravujeme bystřické REGI BANJO – již deváté…

Víte, že ve Velké 
Bystřici je už 10 let 

Klub seniorů?
Každý z nás, kdo prožil nejaktivnější 
období svého života prací, starostmi 
o rodinu a děti a úspěšně se dožil oslo-
vení „senior“, nemusí ještě sedět doma 
„za pecí“ a jen vzpomínat na to, co je 
dávno minulostí a nevrátí se.
Je mnoho možností, jak prožít senior-
ské období, nesedět jen doma sám 
u televize a trápit se nebo se nudit. A 

nuda a trápení je to nejhorší. Je lépe se 
sejít s přáteli, s bývalými spolupracov-
níky a dalšími seniory, kteří o to budou 
stát. Jen tak si popovídat, zavzpomínat 
a radovat se s ostatními z každého dne, 
který máme před sebou.
Tak jako v mnohých obcích kolem nás, 
tak i ve Velké Bystřici byl již před 
deseti lety založen Klub seniorů. 
Snahou bylo zpestřit život starším 
spoluobčanům, kteří nemají sami příliš 
mnoho možností využít svůj čas, třeba 
proto, že již nemohou chodit na velké 
turistické vycházky, jezdit na dovole-

nou do hor nebo k moři, ale ještě jim 
zdraví dovolí chodit mezi lidi a bavit se 
podle svých schopností a možností.
Možností je dost, jen je potřeba senio-
rům doporučit, zprostředkovat a umož-
nit jim se jich zúčastnit. Městský úřad 
ve Velké Bystřici plně podporuje Klub 
seniorů, dle možností dává finanční 
prostředky na činnost – na zájezdy do 
divadla, přírody, poskytuje prostory 
k setkávání atd.
Počet členů Klubu seniorů se však 
snižuje, místo aby tomu bylo naopak. 
V našem městě je hodně zájmových 

Jak lze vyčíst z výše uvedeného 
soupisu, nabídne přehlídka opět 
fůru krásné muziky, na kte-
rou vás zveme v sobotu 
12. března od 17.00 na sál 
Kulturního domu. Podrob-
nosti k vystupujícím kape-
lám přineseme ve VBN příští 
měsíc.

J. Jerry Koš

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

  

M



Strana  6 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 2/2010

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V lednu jsme se ptali na knihu 

Zlaté české pohádky 
Odpovídalo 33 dětí a ze 28 správných odpovědí 

jsme vylosovali Annu Vondrů
Otázky na únor najdete jako obvykle v knihovně.

oblastí a proto se i senioři přikloní tam, 
kde je to víc baví nebo je to atraktivněj-
ší. Náš KS může nabídnou společná 
posezení, zájezdy do divadla, na kon-
certy, společnou návštěvu výstav a 
muzeí s doprovodným komentářem, 
promítání videozáznamů ze zajímavých 
cest. Pro ty zdatnější společné výšlapy 
do okolí, případně vyjížďky na kole. 
Důchodcem – seniorem se stane jednou 

každý, jde jen o to, zaujmout je pro 
členství v Klubu seniorů. Není jistě 
dobré být sám a sám trávit všechen svůj 
čas.

Klub seniorů oslaví letos 10 roků 
své činnosti. Akcí, které klub pořádal, 
se postupně účastnilo více zájemců, ale 
také bylo dost těch, kteří v nabídce 
nenašli to, co by je zajímalo a proto 
nepřišli. Chceme, aby se kdokoli vyjád-

řil k činnosti Klubu seniorů a navrhl 
další zajímavé možnosti pro starší 
spoluobčany. Každý návrh vítáme.

V anketě, která bude nabídnuta 
široké veřejnosti obce, se může každý 
podle svého uvážení vyjádřit k činnosti 
Klubu seniorů, k dalšímu pokračování a 
směru činnosti nebo v krajním případě 
k ukončení činnosti.

Božena Poláchová 

1) Víte, že ve Velké Bystřici je Klub seniorů?
2) Víte, kdy se schází a jakou má činnost?
3) Co se Vám na činnosti Klubu seniorů líbí?
4) Co se Vám na činnosti Klubu seniorů nelíbí?
5) Co by podle Vás a pro Vás měl Klub udělat?
6) Váš názor na zdravotnictví ve Velké Bystřici?
7) Váš názor na zdravotnictví v Olomouci?
8) Vaše připomínky k práci Městského úřadu ve Velké 

Bystřici?
9) Váš návrh na zájezd – jaro – podzim (např. 

Boskovice, zámek, hrad, zahradnictví Lébiš, pštrosí 
farma, zámek Slavkov, bojiště u Slavkova, mohyla 
míru, pivovar Hanušovice)

10) Další připomínky a náměty 

Anketa k činnosti Klubu seniorů 
pro všechny obyvatele Velké Bystřice:

Významné výročí T. J. Sokol 
Velká Bystřice se blíží

Naše T. J. Sokol Velká Bystřice patří nejen k nejstarším 
spolkům ve městě, ale také na území celé olomoucké 
župy. V říjnu tohoto roku bude naší organizaci plných 140 
let! U příležitosti této významné události budou poslední 
víkend v září probíhat v sokolovně oslavy výročí, jejichž 
součástí bude i veřejně přístupná výstavka věcí, dokumen-
tů, fotografií aj. spjatých se životem v Sokole.

Prosíme proto všechny spoluobčany, kteří by mohli na 
tuto výstavku cokoliv zapůjčit, aby kontaktovali kohoko-
liv z členů výboru naší organizace, příp. se ozvali na tele-
fonních číslech či mailových adresách: 

lenkaotahalova007@seznam.cz          736 165 882
hanitanav@seznam.cz                         737 621 839 

PŘEDEM MOC DĚKUJEME!

Knihovna Velká Bystřice 

knižní novinky

… záhady
Hartwig Hausdorf – Nadpřirozené schopnosti 

       zvířat a rostlin
i zvířata a rostliny mají schopnosti, nad nimiž zůstává
rozum stát

… napětí
Linda Howard – Ani peklo, ani ráj

být milenkou šéfa podsvětí může být smrtelně 
nebezpečné 

… pro děti
Zajíček Ouško jde do školy

zajíčkovy příběhy se spoustou obrázků a velkými 
písmeny pro začínající čtenáře

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

XVIII. Hanácký bál v Olomouci 
neslavil žádné výročí, přesto byl výji-
mečný. Kromě pořádajících souborů 
Olomouckého okresu na něm vystoupi-
ly také soubory z ostatních částí Hané. 

Hanácké soubory pod vedením 
Vlaďky Šolcové a Evy Zehnalové již 
od léta připravují společný program na 
vystoupení na Národním krojovém 
plesu, který se bude konat 5. února 
v TOP Hotelu Praha. Každý rok se na 
něm předvedou soubory z určitého 

regionu se společným programem a 
právě ten letošní bude patřit regionu 
Haná. Pro Hanou byly vždy typické 
bohaté a úrodné lány polí, a tak mottem 
letošního programu jsou samozřejmě 
dožínky. Slavnostní předání dožínkové-
ho věnce a následná dožínková zábava 
ukáže divákům, jak se Hanáci a 
Hanačky umí pobavit. 

Program pro Národní krojový ples 
předvedly soubory na Hanáckém bálu 
naplněnému sálu olomouckého Regi-

onálního centra. Veřejná generálka 
dopadla na výbornou a ukázala divá-
kům, že jsou všichni na reprezentaci 
svého kraje v Praze dobře připraveni. 
V programu vystoupily soubory: Trnka 
z Vyškova, Mánes z Prostějova, Klas 
z Kralic na Hané, Hatě z Tovačova, 
Hanák z Troubek nad Bečvou, Haná 
z Přerova, Olešnica z Doloplaz, Haná, 
Kanafaska a Mladá Haná z Velké 
Bystřice, Hanačka z Litovle, Cholinka 
z Choliny a Rovina z Olomouce. 

XVIII. HANÁCKÝ BÁL
úspěšná generálka na Národní krojový ples v Praze

Sobota 15. ledna 2011, RCO Olomouc 

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Dožínkový průvod předal věnec z le-
tošní úrody hospodáři nejvyššímu - olo-
mouckému hejtmanovi Martinu Tesaří-
kovi, který byl rovněž patronem bálu. 

Hanácký bál slavnostně zahajovali 
Olga Němcová, Zdeněk Konečný, 
Martin Tesařík a Miroslav Koutek 
vypitím Litovelského piva. Proběhlo 
také ocenění významných osobností 
v oblasti folkloru z hanáckého regionu, 
u příležitosti 20. výročí založení Fol-
klorního sdružení ČR. Toto významné 
ocenění předal předseda FoS ČR 
Zdeněk Pšenica Alici Gregušové, 
Jiřímu Čadovi, Lence Langerové, 
Radovanu Rašťákovi ,  Josefu  
Aberlemu a Ivo Slavotínkovi. 

XVIII. Hanácký bál ukázal, že na 
Hané je stále dost lidí, kteří jsou ochot-
ni udělat něco navíc, aby byl zachován 
odkaz našich předků a předán další 
generaci. Za to jim patří velký dík!

Hanácký bál v Olomouci každoroč-
ně pořádají soubory: Týnečáci z Vel-
kého Týnce, Haná, Kanafaska a 
Mladá Haná z Velké Bystřice, 
Hanačka z Litovle, Olešnica z Dolo-
plaz, Dunajec z Olomouce a Cholinka 

z Choliny. XVIII. Hanácký bál se konal 
ve spolupráci s Folklorním sdružením 
ČR, nejvýznamnějšími partnery byli 
Regionální centrum Olomouc, Pivovar 
Litovel a.s., FY ELISE, Plynomont 
Olomouc a FY ALPINE, mediálními 
partnery Český rozhlas Olomouc, 

Radio Proglas, Mediatel-Zlaté stránky, 
TV NOE, www.borovice.cz, DTA, 
Lidové noviny, časopis FOLKLOR.
  Další informace na www.folklor-
nisdruzeni.cz .

Ing. Josef Langer, 
místopředseda Folklorního sdružení ČR

Sportovní klub házené Velká 
Bystřice byl v loňském roce 2010 velmi 
úspěšný. O úspěch se postaralo muž-
stvo mužů A, které v první části 2. ligy 
mužů – Severní Moravy skončilo na 
krásném a i tak trochu překvapivém 
prvním místě ze všech 12 družstev 
hrajících tuto soutěž. Všichni, kteří se 
kolem házené pohybují, ať profesionál-
ně nebo pouze z pozice fanoušků, jsou 
zvědaví, jak dopadne druhá část této 
sezóny a doufají v postup do první ligy, 
který by Sportovní klub Velké Bystřice 
dostal na vrchol. Aby se tento legendár-
ní postup uskutečnil, nestačí jen touha a 
tvrdá příprava hráčů, trenérů a vedení. 
Velmi důležitou součástí je podpora 
všech sponzorů a v neposlední řadě 

také podpora všech fanoušků, kteří 
dokáží tým povzbudit takovým způso-
bem, že i silnější soupeři nemají šanci. 
Dalšího velkého úspěchu bylo dosaže-
no v českém poháru házené, kde bys-
třičtí házenkáři prošli úvodními koly a 
dostala se jim tak možnost zahrát si 
s týmy ze špičky české házené, jako 
například prvoligovou Ostravou a 
extraligovým Zubřím (viz foto). Chce-
me tímto poděkovat všem sponzorům a 
fanouškům házené SK Velká Bystřice a 
těšíme se na další spolupráci v roce 
2011.

Před začátkem druhé části sezóny 
čeká muže A přípravný mezinárodní 
turnaj NUTREND CUP, ve kterém se 
představí slovenské prvoligové muž-

stvo Piešťany, dále pak mužstva z Čes-
ka, a to prvoligové Nové Veselí a dru-
holigová Telnice. 

NUTREND CUP
se bude odehrávat 

ve školní hale ve Velké Bystřici
29. ledna 2011 od 9 hodin.

Protože se jedná o velmi kvalitní 
družstva, tak lze s určitostí říct, že o 
napínavé chvilky nebude v žádném 
případě nouze. Sezóna pro naše hráče 
začíná 13. února 2011 a to hned klíčo-
vým zápasem s družstvem Napajedel, 
které je na druhé pozici s tříbodovým 
rozdílem.

Ing. Jiří Balon

Loňský rok za námi a světlé zítřky před námi

Společná fotka SK Velká Bystřice s Extraligovým týmem HC Zubří

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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„ZNALOST EKONOMIKY FIRMY = POLOVINA ÚSPĚCHU“

PROČ PRÁVĚ TENTO PROJEKT?

 
 

Chcete pracovat na ekonomické pozici, ale nemáte dostatečnou praxi?

 

Chcete podnikat, ale nemáte dostatek znalostí a informací?

 

Chcete pomoci s
 

hledáním zaměstnání na jakoukoliv pozici?
 

V  rámci projektu BEZPLATNĚ nabízíme:
 

odborné poradenství a rekvalifikační kurzy  
krátkodobou praxi na ekonomicko/administrativní pozici  
psychologicko-personální poradenství k

 
vymezení pracovních cílů

 případné zajištění hlídání dětí při kurzech

  PRO KOHO?

 
 

Pokud jste osoba splňující alespoň jednu z

 

níže uvedených podmínek

 

 ve věku nad 50 let

     
 

 ve věku do 25 let

     
 

 osoby pečující o dítě do 15 let

    
 

 těhotné, kojící ženy a matky po porodu

 

do 9. měsíce

 

 (pozn. vhodné i pro ženy na MD nebo RD)

a máte zájem o oblast ekonomiky nebo o oblast podnikání

Informační schůzka pro všechny zájemce se bude konat dne  16.2.2011 v 10:00 hodin
v Mateřském centru Bublinka 

na adrese 8. května 67, 783 53 Velká Bystřice (Přízemí budovy ZŠ)

Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/44.00028  je realizován společností RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.

kontaktujte nás:  tel. 774 52 12 52,  podporauspechu@ekonomservis.cz

HÁZENÁ v měsíci únoru 2011
Turnaje:
Sobota 12.2.2011, hala hřiště Na Letné:

turnaj starších žáků, začátek v 8.30 hodin

Mistrovská utkání v měsíci únoru 2011:
Neděle 13.2.2011, hala Na Letné:

10.30 hodin, muži A
SK Velká Bystřice – Slavia Fatra Napajedla
(zápas prvního a druhého mužstva v tabulce II.ligy 
po podzimní části)

12.30 hodin, ml. dorost
SK Velká Bystřice – Slavia Fatra Napajedla

14.30 hodin, st. dorost
SK Velká Bystřice – HC Maloměřice

Neděle 27.2.2011, hala Na Letné:

10.30 hodin, muži A: 
SK Velká Bystřice – Sokol Paskov

14.30 hodin, st.dorost: 
SK Velká Bystřice – HC Zlín

Bližší informace k jednotlivým akcím budou podány 
formou plakátů, popř. relace v městském rozhlase.

SK Velká Bystřice, oddíl házené

4. 2. pátek NAŠE KARKULKA Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

4. 2. pátek HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI Produkce: USA
17.00 hod. Sedmé a poslední pokračování Vstupné Kč 50,-
20.00 hod. dobrodružství H.P., které je očekávanou Přístupný od 10 let
143 minut události a je rozděleno do dvou filmů. Český dabing

11. 2. pátek PARANORMAL  ACTIVITY 2 Produkce: USA
18.00 hod. Nejočekávanější hororová událost roku. Vstupné Kč 50,-
91 minut                Titulky. Přístupný od 15 let

18. 2. pátek LETOPISY NARNIE Produkce: USA
18.00 hod. PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA Vstupné Kč 50,-
112 minut Kouzelný svět Narnie se vrací.  Český dabing

Přístupný

25. 2. pátek FOTŘI JSOU LOTŘI Produkce: USA
18.00 hod. Že by se konečně smířili? Alespoň kvůli Vstupné Kč 50,-
98 minut dětem? Komedie.               Český dabing. Přístupný

V březnu uvidíte:
Jako kočky a psi, Tři dny ke svobodě, Megamysl, Rodinka….

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

Kuličkiáda
Velký Týnec - ÚNOR

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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