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Hanáci okouzlili Prahu
Potkat stovky Hanáků v hlavním 

městě? V sobotu 5. února t.r. žádný 
problém! Říkáte si proč? Důvodem byl 
svátek českého, moravského a slezské-
ho folkloru - 13. Národní krojový ples 
konaný letos znovu v pražském Top 
Hotelu. Na 3000 návštěvníků a přes 
600 účinkujících zaplnilo všechny sály, 
chodby a foyery největšího pražského 
hotelu, aby vzdalo hold hanáckým 
lidovým písním a tancům. A že se jed-
nalo o prestižní společenskou akci, bylo 
zřejmé už při pohledu na jeviště při 
zahajovacím ceremoniálu - celá plejáda 
významných osobností považuje svátek 
folkloru za natolik významnou událost, 
že nemohla chybět. A tak v zákulisí 
bleskaly fotoaparáty mimo jiné, když se 
setkal náš pan starosta s módním návr-
hářem Osmanym Laffitou nebo před-
sedkyně Poslanecké sněmovny s amba-
sadory světových velmocí. Naši, tedy 
bystřičtí Hanáci, dostali hlavní slovo 
hned při úvodním defilé a předávání 
dožínkového věnce a pak při několika 
dalších vystoupeních, jak na hlavní 
scéně, tak i v dalších sálech. Patří jim 
dík za vzornou reprezentaci! Ewa 
Farna, vojenský soubor Ondráš, orches-
tr Gustava Broma anebo lidové vyprá-
vění Jury Vrby z Pivína - tak to vše byl 
letošní Národní krojový ples. No v la-
byrintu Top Hotelu to hučelo tak, že ani 

nevím, jak jsme se s panem starostou a 
olomouckým primátorem Novotným 
ocitli u kulatého stolu při jednání 
zástupců moravského folkloru s uzbec-
kou delegací.

Boj Bystřice 
proti psím exkrementům

Zima ve své nejtvrdší podobě poma-
lu mizí, ale s jejím odchodem naopak 
vystupuje nepořádek nashromážděný 
v muldách sněhu. A bez milosrdné bílé 
přikrývky zase víc než kdykoliv před-
tím naše ulice znečišťují psí exkremen-
ty. Travnaté plochy a chodníky na 
některých místech připomínají spíš 
veřejné psí toalety. Proto důrazně pro-

sím a apeluji na všechny pejskaře, kteří 
venčí své miláčky na veřejných pro-
stranstvích: vezměte na vycházku 
kromě vodítka do kapsy i igelitový 
sáček, seberte prosím výtvor vašeho 
psa a vhoďte do koše! Vřelé díky za 
spoluobčanskou ohleduplnost. Rád 
v této souvislosti také vyjadřuji velké 
poděkování těm, kteří to už dělají a 
považují to za samozřejmost. Věřím, že 
jejich osobní příklad bude inspirací 
ostatním. Chlapi z technických služeb 
už v minulých dnech nastartovali nejen 
pouliční vysavač, aby se postupně po 
etapách porvali s nečistotami nashro-
mážděnými za celou zimu. Ale je to boj 
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snad ještě sysifovštější než se stále 
dorůstající trávou. A právě s blížícím se 
jarním bujením zeleně bude problém se 
psími exkrementy v trávě ještě silnější, 
protože zajet sekačkou do drnu znečiš-
těného trusem je pro sekáče „silný“ 
zážitek.

Letošní projektová příprava 
je v plném proudu

Pravidelně vás informujeme s panem 
starostou o stavu projektové přípravy 
nových záměrů a tak jen stručně: pracu-
jeme na přípravě česko-polského pro-
jektu přeshraniční spolupráce (podium 
do amfiteátru, dovybavení informační-
ho centra, folklor), projektu vsakovací-
ho retenčního hájku pod hřbitovem 
(nad Hliníkem) jako zábranu proti 
splachům z polí, do ROPu připravuje-
me projekt dalšího úseku cyklostezky 
(od zastávky ČD k přejezdu za ul. Na 
Svobodě), který odvede cykloturisty 
z ulic Pospíšilova a Na Svobodě, 
s obcemi mikroregionu budeme znovu 
žádat o prostředky na varovné systémy 
- nový bezdrátový rozhlas. Ve fázi 
přípravy podkladů jsou „zelené projek-
ty“ zateplování, výměny oken a instala-
ce solárních kolektorů na objektu 
Domu pokojného stáří a hasičské zbroj-
nice. K realizaci finišují schválené 

Informace z bystřické radnice

projekty rekonstrukce místních komu-
nikací, rekonstrukce sociálních zařízení 
ve škole, zateplení a výměny oken na 
budově mateřské školky na Zámeckém 
nám., regenerace veřejné zeleně napříč 
městečkem či projekt zabezpečení 
západního křídla zámku elektronickým 
zabezpečovacím systémem.
Ples města a mikroregionu Bystřička 
Bystřický zámek v sobotu 22. ledna 
tepal čilým společenským životem, 
který sem přivedl Ples města Velká 
Bystřice a mikroregionu Bystřička. 
Jednotlivé obce se v pořádání mikrore-
gionálních plesů střídají a letos byla 
řada právě na Bystřici. V sálech, chod-

bách, restauraci i vinárně to hučelo jako 
v úlu, protože letošní účast 430 hostů 
prověřila kapacitní možnosti zámku a 
současně s krásnou tombolou, živým 
koncertem Petry Janů, recesí droždín-
ských hasičů, cimbálovou muzikou, 
diskotékou a dobrým cateringem mu 
znovu dodala lesku. Naše poděkování 
za krásný ples patří všem pořadatelům - 
pracovníkům Hotelu Zámek, zaměst-
nancům bystřické radnice i mikroregio-
nu. 

Termín příštího plesu města si už 
můžete poznačit do diářů - 21. leden 
2012.

Ivo Slavotínek

l

l

l

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU dne 12. 3. 2011 u zámeckých sklepů ve Velké 
Bystřici. 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.

sběr a svoz separovaného odpadu – ve Velké Bystřici 
máme v současné době celkem 22 sběrových míst na papír, 
plasty, sklo bílé a barevné. Separovaný odpad vyváží firma 
REMIT Šternberk podle předem stanoveného svozového 
kalendáře a to: pondělí - papír a plasty, čtvrtek – sklo (1x za 
14 dnů), pátek plast. Tuto informaci podáváme z podnětů 
občanů, aby si termíny vývozu sladili s uložením svého odpa-
du do kontejnerů. Současně apelujeme na dodržo-
vání pořádku kolem sběrových míst, aby nedocházelo 
k rozházení a rozbití skla; a zavírání sběrových nádob, 
zejména na papír.

úklid veřejného prostranství po zimě – neustále opakova-
né téma – psí exkrementy. Při platbě poplatků ze psa dosta-
nete na městském úřadě sáčky na psí exkrementy. Ale bohu-
žel stále mnoho chovatelů psů nedodržuje zásadu čistoty 
veřejného prostranství. Stačí se podívat na chodníky směrem 
ke hřbitovu, Nádražní II, park a tak bychom mohli vyjmeno-
vat ulice v celé Velké Bystřici. Technické služby vysavačem 
čistí chodníky a přilehlé prostory, ale co je vše platné, když 
chovatel ihned po vyčištění nechá na chodník udělat potřebu 
svého pejska. Maminky s kočárkem potom nechodí na pro-
cházku, ale sjíždí slalom mezi nevzhlednými hromádkami. 
Buďme k sobě alespoň trochu ohleduplnější !!

INFORMACE městského úřadu 
o konání 3. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice

Místo: prostory Hotelu Zámek Velká Bystřice 
Čas: 14. 3. 2011 v 18.00 hod. 

PROGRAM: Kontrola usnesení 
Zpráva o činnosti rady a městského úřadu 
Schválení členů výborů zastupitelstva města
Majetkoprávní záležitosti 
Přijetí úvěru
Různé 

Širokou veřejnost zve:
Ing. Marek PAZDERA, starosta města 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
V březnu letošního roku proběhne SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ 
A BYTŮ. Proč se sčítání provádí:
k získání informací pro:

dopravní obslužnost 
přístup obcí k podílu na daních 
podklady pro Integrovaný záchranný systém
rozdělování peněz z Evropské unie
rozdělování pravomocí členským zemím v EU
podklady pro sociální politiku státu a data pro klíčová 
rozhodnutí vlády, krajů a obcí
informace o vývoji populace a její migraci
odkaz dalším generacím o způsobu našeho života 

Základní termíny sčítání lidu:
7. března 2011 – sčítací komisaři začínají navštěvovat 

domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zele-
ný SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dosta-
nou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů 
ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 
25. března 2011.

25./26. března 2011 – půlnoc z 25. na 26. března je tzv. 
rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích for-
mulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento okamžik. 

26. března 2011 – v tento den je možné začít odevzdávat 
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: 
Internet, předání sčítacímu komisaři, odeslání poštou 
v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.

14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona 
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, 
poštou nebo osobně předávat sčítacímu komisaři. 
(zdroj webové stránky : www.csu.cz) 

Obsáhlý článek o rozpočtu města najdede ve 
Velkobystřických novinách č. 4.
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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:
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

březen 2011
5. 3.

Velká Bystřice – Masopust se zabijač-
kou

– Dětské šibřinky
(Sokol) 

Bukovany – Vodění medvěda
– Ples obce Bukovany

Doloplazy – Hasičský ples
Přáslavice – Masopust
Tršice – Vodění medvěda

– Zábava 
s pochováváním basy

11. 3. 
Velká Bystřice – Jazzový koncert (Up!)

12. 3.
Velká Bystřice – Regi banjo 
Hlubočky  Karneval 

ZŠ Mariánské Údolí
Mrsklesy – Josefovská zábava 

s Poděbradkou
Přáslavice – Dětský karneval

13. 3. 
Velká Bystřice – Derniéra výstavy 

(Irena Cakirpaloglu)

19. 3. 
Velká Bystřice – Josefovské šibřinky

– Vernisáž výstavy 
(Marcel Hubáček)

24.-25. 3.
Velká Bystřice – Republikové finále 

v házené st. žáků

25. 3. 
Daskabát – Setkání se seniory

25.-26. 3.

Přáslavice – Modelářská výstava

26. 3.
Bukovany – Sběrová sobota

27. 3. 
Velká Bystřice – Divadelní 

představení

–

Společenská
rubrika

Společenská
rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Libuše Vinohradníková    7.2.2011V
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Zápis do 1. ročníku základní školy
V lednu proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělává-
ní pro školní rok 2011/2012. Celkem se k zápisu dostavilo 
47 dětí, 19 chlapců a 28 dívek. Pět rodičů požádalo o od-
klad školní docházky, do prvních tříd nastoupí 42 dětí. 
Třídními učitelkami v budoucích prvních třídách budou 
paní učitelka Mgr. Helena Mádrová a paní učitelka 
Mgr. Kateřina Kovalová. Obě se už teď na budoucí prv-
ňáčky těší.

J. Štěpánová

Kulturní středisko Velká Bystřice
zve na 

jazzový koncert souboru

pátek 11. března 2011
 v 19.00 hodin

galeriezet - 
Zámecké nám. V. Bystřice

Mirek Veselý – klávesy
Radim Hanousek – saxofony
Dušan Reichmann – baskytara
Jan Dvořák – bicí

Up! je jazz & fusion formace s velkou dávkou energie, 
soustřeďující se na interaktivní komunikaci mezi svými 
členy - tzn. na sehranost a proaranžovanost. Autorem 
repertoáru je Mirek Veselý.

Vstupné 50,- Kč.        Srdečně zvou pořadatelé.

Up!

T. J. Sokol Velká Bystřice
Vás zve na 

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY
v sobotu 5. března 

2011 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... 

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

Těšíme se na Vás!

Jsme rádi, že vám můžeme i v titul-
ku oznámit tuto radostnou zprávu: 
opravdu na bystřické Regi přijede mezi 
nás první dáma české country! 
Podivnou shodou dobrých náhod i cíle-
vědomou činností našeho Kulturního 
střediska se tento malý zázrak uskuteč-
ní v sobotu 12. března (začínáme již 
v 16 hodin) na sále kulturního domu, 
kde v rámci naší přehlídky proběhne i 
hodinový koncert tohoto vzácného 
hosta.

Paní Věra se na svých webových 
stránkách ( ) 
docela hrdě hlásí k tomu, že už loni 
oslavila svoji padesátku a popisuje i 
svůj souboj s těžkou, zákeřnou nemocí: 
„Naštěstí mi ji zjistili velmi časně. 
Následovala operace. Pak víc jak měsíc 
rekonvalescence a šest týdnů ozařová-
ní. Díky tomu, že jsem přišla opravdu 
včas, jsem ale nemusela podstoupit 
chemoterapii!! Nejsem, natolik mě už 
snad znáte, člověk, který by své problé-
my probíral s širokou veřejností. 
Přetahovala jsem se s tou zlou „tetkou“ 
od jara do podzimu sama, s pomocí 
rodiny a pár přátel. Vypadá to, že jsem 
vyhrála a „lano“ je na mé straně. Díky 
bohu a lékařům. A taky díky vám. Vy 
jste mne jako publikum drželi nad 
vodou na mých koncertech a festiva-
lech. Kdybych seděla doma, asi bych se 
zbláznila. Píšu o tom teď proto, abyste 
si na sebe dávali pozor, starejte se o 
svou „technickou kontrolu“ pravidelně 
a včas. Na mém příkladu vidíte, že se to 
opravdu vyplatí.“

Dnes už tato sympatická zpěvačka 
opět koncertuje naplno a těší se mezi 
vás, na své vystoupení v Bystřici – 
přijďte si ji i vy poslechnout a pozdra-
vit!

Mimo této superstar samozřejmě 
uvidíte celou plejádu deseti kapel, které 
se vám představí ve svých dvacetimi-

www.veramartinova.cz

nutových koncertech – zde je jejich 
malá vizitka:
Alibaba (Horka n. M.) – blues-swing-
folkové trio s úžasnou Krbiho jazzově 
ryvolovskou kytarou přijíždí jako loňští 
držitelé mezinárodní interpretační 
Porty roku 2010…
A.M.Úlet (Moravičany) – předvede 
v kvartetovém obsazení to, co sami 
nazývají moravičanský dřevěný pop – 
slibují sáhnout po osvědčených hitech 
i skladbách z připravovaného CD…
Country All (Olomouc) – snad úspěš-
ně transformovaná skupina D´Efekt má 
u nás premiéru, drží se krásných skla-
deb skupin Tučného, Greenhorns, 
Taxmenů a dalších hvězd country…
Domino (Dolany,V. Bystřice) – nedáv-
no oslavili 10 let společného hraní, 
jejich úžasné provedení moravských 
lidovek, amerických spirituálů a gospe-
lů bude určitě zážitkem…
Dostavník (až z Vysočiny) – v klasické 
sestavě předvádějí bluegrass té nejvyšší 
kvality a k naší radosti s pěknými čes-
kými texty! Dosáhli řady úspěchů i na 
velkých přehlídkách…
Goodwill (Morava) – skupina slibuje 
svižný, moderní bluegrass – jejími 
vzory jsou přední světové kapely toho-
to žánru. Vystupuje nejen u nás, ale i 
v zahraničí – v Bystřici je to jejich 
premiéra…
Hot Jazz Šůtrs (Přerov-Rožnov) – 
u nás téměř domácí kapela, s níž Kačer 
jede tradičně potrampštělé jazzové a 

Na Regi-banju bude Věra Martinová!!!
12. března 2011

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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bluesové standardy a každým rokem 
překvapí nějakou zajímavou novin-
kou…
Soft Easy (Olomouc) – Saddamova 
skupina prošla mnoha totálními promě-
nami, tu současnou u nás opět po létech 
přivítáme – hrávali tu opravdu ten 
nejkrásnější bluegrass…
Špunt (Přerov) – původně ryze tramp-
ská skupina se v dnešní sestavě hlásí 
k tramp-folku, existuje již čtvrt století a 
za tu dobu uspěla na mnoha význam-
ných přehlídkách…
KELT GRASS BAND (Stránské) – je 
letos druhým hostem přehlídky. Hudeb-
ně jde opravdu po stopách dávných 
Keltů a daří se jim to tak dobře, že náš 
starý kulturáček vždy téměř spadne pod 
jejich muzikou i nadšením diváků – 
bude to krásná tečka za celou přehlíd-
kou!

Takže to je vše – pořádající Kulturní 
středisko, zaštiťující pan starosta i 
místostarosta i hlavní pořadatel se těší 
na setkání s vámi – vstupné je pouhých 
sto korun - letošní Regi s Věrou 
Martinovou se vám bude určitě líbit.

J. Jerry Koš

Město Velká Bystřice a galeriezet zvou 
na derniéru výstavy makedonské malířky

 Ireny Cakirpaloglu - Balkánská mozaika
Součástí derniéry bude beseda s autorkou zaměřená na balkánskou 

kulturu doprovázená ukázkami živé balkánské hudby, tance a poezie.

Derniéra se uskuteční dne 13. března 2011 v 15.30 hod. 
v prostorách galeriezet, Zámecké nám. Velká Bystřice

Výstava je prodejní. Těšíme se na vaši návštěvu.

Galeriezet je otevřena vždy v neděli od 14.00 do 18.00 hod.
Současně můžete v informačním centru navštívit výstavku 

paličkované mozaiky.

Město Velká Bystřice a galeriezet zvou na
 vernisáž výstavy zlínského malíře

Marcela Hubáčka - Svět se skládá z malých kousků
Vernisáž výstavy se uskuteční dne 19. března 2011 v 17.00 hod. 

v prostorách galeriezet Zámecké náměstí Velká Bystřice

Výstava potrvá do 15. května 2011.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Dr. Jaroslaw Pastuszak, kurátor galerie galeriezet
galeriezet@velkabystrice.cz, 774 818 153

Kulturní středisko Velká Bystřice 
zve na divadelní představení

ČERNOŠSKÝ PÁNBŮH

neděle 27. března 2011 v 16.00 
kulturní dům  Nadační

Hrají členové šternberského divadla ŠOK

Vstupné 50,- Kč

aneb jak to určitě nebylo

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

Miloš Macourek - Pohádky 
Odpovídalo 33 dětí a ze 28 správných odpovědí 

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

P O Z V Á N K A
Oddíl házené SK Velká Bystřice si dovoluje 
pozvat všechny občany našeho města na

XI. JOSEFOVSKÉ ŠIBŘINKY
které proběhnou v sále Kulturního domu Nadační 

v sobotu dne 19. března 2011

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 * Překvapení pořadatelů * Masky vítány *
* Dobrá zábava zajištěna* * Podmínkou účasti je slušný a čistý oděv * 

K hojné účasti na akci zvou pořadatelé

Římskokatolická farnost zve přátele krásné hudby

v neděli 20. března 2011 v 15 hodin
do kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici,

kde v podání 

SVATOMICHALSKÉ GREGORIÁNSKÉ 
SCHOLY Z BRNA

zazní chorální skladby provázené duchovním slovem.

Svatomichalská gregoriánská schola se už od roku 1994 
zabývá poučenou interpretací gregoriánského chorálu 
podle neumové i chorální notace a patří mezi nejžádanější 
interprety středověké církevní hudby.

Pozvánka na besedu o cukrovce
Ve středu 23. března 2011 od 17.00 h. se uskuteční v klu-
bovní místnosti naší radnice beseda o cukrovce (diabetu) 
pro diabetiky, rodinné příslušníky a zájemce z řad veřej-
nosti s paní doktorkou Rajdovou – diabetoložkou .

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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Bílý kámen 2011
Protože od vydání těchto novin už za 

pouhé dva měsíce bude uskutečněn 
XVIII. ročník této ojedinělé cykloturis-
tické akce, podáváme vám některé 
základní informace, které následně 
rozšíříme v dubnových Velkobystřic-
kých novinách. 

Tento cyklistický a turistický svátek 
proběhne ve stejném rozsahu, na stej-
ných komunikacích i za stejných pod-
mínek jako ročník loňský a to v neděli 
1. května. Dnes máme pro vás tyto tři 
podstatné zprávy:
Jedinou malou změnou proti loňsku je 
skutečnost, že letos už nebude omezena 
doba ukončení vjezdu na území vojen-
ského prostoru. Účastníci budou na 
vstupních stanovištích odbaveni od 
7.00 ráno a prostor musí opustit nejpoz-
ději v 16.00 hodin odpoledne. Jestli si 
udělají jen malou projížďku někdy po 
obědě od jedné nebo i později je jejich 
věc, pořadatelé je odbaví i v tuto dobu a 
bránit jim ve vjezdu nebudou, musí 
však prostor do šestnácté hodiny bez-
podmínečně opustit.
Druhá záležitost je důležitější. Pořada-
telé se vší vážností letos vyjednávali 
o tom, aby při Bílém kameni i na území 
vojenského prostoru bylo sice použití 

 cyklistických přileb důrazně 
doporučeno, ale ne striktně 
nařízeno. Povinné pou-
žití přileb je však 
podmínkou povole-
n í  u s p o ř ád án í  
Bílého kamene 
na území VVP 
Újezdním úřa-
dem Libavá a 
pořadatelé  ho 
musí respektovat. 
Loni se přes protes-
ty jisté části cyklis-
tické veřejnosti ukázala 
tato novinka jako nesporně 
prospěšná. Nejen že přispěla ke 
zvýšení ochrany zdraví účastníků při 
jízdě neznámým, často náročným a 
hlavně pro záchrannou službu obtížně 
přístupným terénem, ale domníváme 
se, že jsme tak přispěli k širšímu užívá-
ní přilby i dospělými cyklisty v běžném 
silničním provozu. Takže i letos poje-
dou na Kámen cyklisté jen v cyklistické 
přilbě, zvýšení jejich bezpečnosti a 
ochrana zdraví je tu prioritou. 
A nakonec pro dnešek poslední - a 
dodejme, že velmi radostná - zpráva 
všem Bílokameníkům a cykloturistic-
kému národu vůbec: S pravděpodob-
ností, která hraničí s jistotou, pojedeme 

tento  rok 
Bílé kameny dva. 

Jak již bylo uvedeno, ten první – jarní – 
absolvujeme 1. května. Ten druhý – 
letní – proběhne ve stejném rozsahu a 
to v sobotu 27. srpna 2011. Bližší 
podrobnosti o této skutečnosti a další 
zprávy o obou akcích budou průběžně 
zveřejňovány na stránkách

 www.akcebilykamen.cz  
Mnoho šťastných kilometrů naší 

krásnou přírodou – turistům „Sucho 
v botách!“ a cyklistům „Vzduch 
v duši!“ - přejí 
Město a Auto-velo-klub Velká Bystřice, 

pořadatelé Bílého kamene 2011

Lyžařské výcvikové kurzy MZŠ a MŠ 
Velká Bystřice ve Stříbrnicích

Tento školní rok proběhly dva lyžařské výcvikové kurzy 
pro žáky sedmých ročníků. První se konal 9. 1. až 15. 1. 2011 
za účasti dětí ze třídy 7. B, druhý 30. 1. až 4. 2. 2011 za účas-
ti dětí ze 7. A a 3 dětí z osmých ročníků. Z celkového počtu 
46 dětí bylo 18 nelyžařů, kteří kurz ukončili jako zdatní 
lyžaři. Někteří také zdokonalili svou jízdu na snowboardu. 
Program této školní akce také zahrnoval různé týmové hry a 
soutěže, přednášky o bezpečném chování na horách a rozví-
jel  sociální cítění dětí. V penzionu U Kampů i u vleku se o 
nás dobře starali, a tak se dětem nechtělo vracet zpátky 
domů. Jsme rádi, že všichni přišli na chuť tak krásnému 
zimnímu sportu, jako je lyžování.

Mgr. Andrea Teplá

11. - 12. 2. 2001 - VALAŠSKÉ SLAVNOSTI ZUBŘÍ - TURNAJ V MINIHÁZENÉ 
Rok se s rokem sešel a my jsme opět 

vyrazili s našimi minižáky na prestižní turnaj 
do mekky házené obhájit loňské prvenství. 
Do dvoudenních bojů o medaile jsme nasa-
dili čtyři družstva, která bojovala ve dvou 
věkových kategoriích - r.n. 2000 a mladší 
(celkem 9 družstev) a r.n. 2001 a mladší 
(celkem 12 družstev). Ve starší kategorii 
dosáhlo naše "Áčko" na zlato, mlaďoši "A" 
vybojovali 2. místo, když jim k celkovému 
prvenství chyběla jediná vstřelená branka 
v zápase s Jičínem! 

KATEGORIE 2000 - 9 družstev 
- hrací systém každý s každým:

V našem "Áčku" podávali všichni vyrovnané 
výkony a přesvědčivě šli za vítězstvím 

v celém turnaji. Hráči předváděli rychlou 
kombinační hru a výbornou obrannou čin-
nost. Výborný výkon předvedli stálice Pepa 
Jedenástík a mozek týmu Verďa Miku-
lášková, branku zavřel nepřekonatelný Jirka 
Routner, s přehledem hráli Simča Konečná 
a Tom Maceášik. Ve výborné formě je již 
delší dobu Kája Palacková a doslova super-
formu si na turnaj přivezla Meggina 
Vičarová, která si se soupeřovými obránci 
dělala doslova co chtěla !!!
"Béčko" bylo složeno z těch hráčů a hráček, 
u kterých jsme potřebovali vylepšit jejich 
sebevědomí a samostatnost při útočení. 
Družstvo bylo podle potřeby doplňováno 
hráči (především dívkami) z mladší katego-

rie. O svých kvalitách přesvědčil zejména 
kapitán týmu Honza Hunter Hartl, ostatní 
zde sbírali tolik potřebné zkušenosti 
z výborně obsazeného turnaje. Pochvalu 
zaslouží Anička Kremplová, která se zlep-
šovala po celý turnaj a v posledním zápase 
několikrát ukázala, že ani o dvě hlavy větší 
soupeři nejsou nepřekonatelnou překážkou. 
Veliké zlepšení předvedla i Sára Kova-
říková. 
Výsledky:
Velká Bystřice "A":  
Kopřivnice 9 : 7, Slovan Modra 12 : 4, 
Zlín 7 : 5, Velká Bystřice "B" 10 : 2, Rožnov 
Lvi 16 : 6, Lesana Zubří 11:1, Rožnov 
Stíhačky 16 : 6.

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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Velká Bystřice "B"
Kopřivnice 3 : 13, Slovan Modra 1 : 14, Zlín 
5 : 15, V. Bystřice "A" 2 : 10, Rožnov Lvi 
7 : 10, Lesana Zubří 3 : 4, Rožnov Stíhačky 
10 : 13.
Hráči, branky "Áčko": 
J. Routner (br+2), M. Vičarová (27), J. 
Jedenástík (22), V. Mikulášková(14), K. 
Palacková (14), T. Maceášik(8), S. 
Konečná(5).

"Béčko": 
J. Šudřich (br+6), F. Buršík (br+4), J. Hartl 
(15), Š. Souček (4), A. Vodička (3), S. 
Kovaříková (2), A. Kremplová (1), T. 
Kohoutková, M. Konečná, I. Michálková, 
K. Spurná.

KATEGORIE 2001 - 12 družstev 
ve dvou skupinách, potom podle umís-

tění 3 skupiny po čtyřech:
"Áčko" mlaďochů ve skupině neztratilo ani 
bod a z prvního místa postoupilo do bojů o 
první místo, kde postupně porazilo 
Prostějov, domácí Zubří a smolně prohrálo 
s Jičínem o jedinou branku, když na vítěz-
ství v turnaji jim stačila remíza! Celkové 
druhé místo je i tak více než výborné. 
Základ družstva tvořili třeťáci Štěpek 
Souček, který byl velmi důrazným režisé-
rem hry, Filda Buršík, který výborně zachy-
tal a uplatnil se i střelecky, Tony Vodička, 
který předváděl rychlou hru na křídle s vý-

Hráči, branky 

borným zakončením a Honza Vysloužil, 
který výborně bránil a střílel důležité góly. 
Cenné zkušenosti nasbíral v brance Honza 
Šudřich a v poli Kačka Spurná, Ivetka 
Michálková a Markétka Konečná.
"Béčko" složené z hráčů, kteří začali 
s házenou později, bylo velkým překvape-
ním. Ve většině zápasů bylo velmi vyrovna-
ným soupeřem, zle potrápili naše áčko a 
celkového vítěze z Jičína a konečné sedmé 
místo není vůbec špatné, naopak je velkým 
příslibem do budoucna. Zajímavou kuriozi-
tou je, že v základu nastupovalo celé druž-
stvo složené z levorukých hráčů !!! V bran-
ce výborně zachytal Kristián Millý, 
z hráčů byl nejvíce aktivní a pro soupeře 
nebezpečný Bohoušek Možíš, následován 
J. Jagelkou. Neztratili se ani A. Rášová, 
K. Bílková, P. Kostorek, M. Grigar a K. Preč.
Výsledky:
Velká Bystřice "A":  
Slovan Modra "A" 12 : 6, V. Bystřice "B" 
4 : 3, Újezd u Brna 15 : 4, Jičín "A" 10 : 9, 
Zubří "B" 16 : 7.
Velká Bystřice "B": 
Slovan Modra "A" 4 : 3, V. Bystřice "A" 3 : 4, 
Újezd u Brna 3 : 6, Jičín "A" 3 : 5, Zubří "B" 
15 : 7.
Skupina o 1. - 4. místo: 
Velká Bystřice "A": Prostějov 6 : 4, Zubří "A" 
11 : 9, Jičín 5 : 6.

Skupina o 5. - 8. místo:
Velká Bystřice "B": Kopřivnice 7 : 12, 
Rožnov 9 : 3, Újezd u Brna 4 : 7.
Hráči, branky "Áčko": 
F. Buršík (br+19), J. Šudřich(br+3), 
Š. Souček(28), A. Vodička(20), J. Vy-sloužil 
(6), K. Spurná, I. Michálková, M. Konečná. 

 "Béčko": 
K. Millý (br), B. Možíš (29), J. Jagelka (13), 
P. Kostorek(2), K. Preč(3), M. Grigar (1), 
A. Rášová, K. Bílková.
Konečné pořadí:
Kategorie 2000:
1. Velká Bystřice "A", 2. Slovan Modra "A", 
3 .  Kopř ivn ice ,  4 .  Zubř í ,  5 .  Z l ín ,  
6. Rožnov "A", 7. Velká Bystřice "A", 
8. Lesana Zubří, 9. Velká Bystřice "B".
Kategorie 2001:
1. Jičín "A", 2. Velká Bystřice "A", 
3. Prostějov, 4. Zubří "A", 5. Kopřivnice, 
6. Újezd u Brna, 7. Rožnov "B", 8. Rožnov, 
9. Slovan Modra "A", 10. Zubří "B", 11. Jičín 
"B", 12. Slovan Modra "B".

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
hráčům a hráčkám za perfektní reprezenta-
ci SK Velká Bystřice, Lucce Mikuláškové, 
která nám pomáhala s technickým zápisem 
a  t v o r bou  s t a t i s t i k  a  m a n ž e l ů m  
Routnerovým, kteří naše borce přijeli 
povzbudit v sobotních utkáních a zároveň je 
pohostili v místní občerstvovně.               :-D

Hráči, branky

V sobotu 29. ledna 2011 proběhl ve školní hale 
Masarykovy ZŠ ve Velké Bystřici jubilejní X. ročník meziná-
rodního turnaje v házené mužů pod názvem NUTREND CUP 
2011, jehož hlavním sponzorem byla olomoucká firma 
NUTREND D.S., a.s.

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, z toho 2 účastníci 1. ligy 
házené (slovenské Piešťany, Nové Veselí). Turnaj měl slušnou 
sportovní úroveň a byl určitě solidní přípravou na jarní část 
soutěžního ročníku 2010 – 2011 pro všechna zúčastněná druž-
stva.

Konečné pořadí v turnaji: 
1. SK Velká Bystřice A – 7 bodů (skóre ze všech utkání + 35 

branek)
2. Sokol Nové Veselí – 7 bodů (skóre ze všech utkání + 24 

branek)
3. SK Velká Bystřice B – 2 body  
4. Sokol Telnice – 2 body
5. MŠK Piešťany –  2 body

O vítězství v turnaji rozhodovalo celkové skóre ze všech 
zápasů, když vzájemné utkání družstva na 1. a 2. místě skonči-
lo remízou 15:15. O pořadí na 3. – 5. místě rozhodovala 
„minitabulka“ vzájemných utkání všech tří družstev se 2 body, 
z níž vyšlo nejlépe naše „béčko“.
Zpestřením turnaje byla i ochutnávka nápojů a dalších výrobků 
firmy NUTREND D.S., a.s., která je významným 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 akciové 
společnosti panem Pavlem Zedníkem), dále všem pořadate-
lům, rozhodčím, fanouškům a hráčům všech zúčastněných 
družstev za předvedené sportovní výkony.

SK Velká Bystřice
Výbor oddílu házené

NUTREND CUP 2011 – turnaj v házené mužů

Metropol rozšířil oblíbené operní přímé přenosy 
o balet v kině. Nově tak v Metropolu můžete od března zažít balet 
v kině. Přímé přenosy budou probíhat z divadla v Paříži a Moskvě: 
6. března v 16.45 hodin - temperamentní balet plný horkého španělské-
ho slunce podle Miguela Cervantese Don Quijote. 
28. 3. - klenot klasického baletu z Pařížské opery Coppélie. 
Vedle baletních představení i přímé přenosy z Metropolitní opery 
– 19. března Lucii z Lammermooru. 

Přestávky mezi jednotlivými operními nebo baletními představeními 
mohou návštěvníci kina nově strávit příjemným posezením v kavárně 
kina Metropol nad kávou, dobrým zákuskem nebo sklenkou vína. Lístky 
na jednotlivá představení – tedy jak operní tak baletní – si lze za jednot-
nou cenu 300 Kč rezervovat vždy na e-mailu info@kinometropol.cz, 
telefonním čísle 585 222 466 nebo přímo na pokladně kina Metropol, 
která je nově otevřena v rámci kavárny od pondělí do pátku od 
10.00 – 24.00 hodin, v sobotu pak od 14.00 – 24.00 hodin 
a v neděli od 14.00 do 22.00 hodin.  

Družstvo mužů SK Velká Bystřice se zástupcem sponzora

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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4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

11.3. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE III. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

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 - BŘEZEN

Stalo se již tradicí, že 
stavební sezónu na střední 
Moravě symbolicky oteví-
rá stavební a technický 
velet rh  STAVOTECH 
Olomouc. Téměř 200 
vystavovatelů nabídne své 

výrobky i služby ve dnech 17. – 19. března 2011 v zaplně-
ných pavilonech A, E a přilehlých venkovních plochách 
Výstaviště Flora. 
Velmi silnou součástí jarní etapy veletrhu STAVOTECH 
Olomouc je 11. ročník specializované výstavy Bazény & 
Sauny, která představí bazény, sauny, whirlpooly a veškeré 
jejich příslušenství a která obsadí pavilon E. Přímo na veletr-
hu, na galerii pavilonu A, budou mít návštěvníci možnost 
zhodnotit to nejlepší, co bylo v Olomouckém kraji za posled-
ní dva roky postaveno. Budou zde poprvé vystaveny prezen-
tační panely všech staveb, které se účastní soutěže „Stavba 
roku 2010 Olomouckého kraje“, vyhlášené a oceněné 
Olomouckým krajem.
Pro návštěvníky veletrhu připravili organizátoři společně 
s partnery opět „Veletržní tombolu“. Každý z prvních 5000 
dospělých návštěvníků veletrhu si vytáhne los – k dispozici 
bude více než 1000 hodnotných cen, každý pátý tedy vyhrá-
vá.
Široká nabídka stavebních materiálů a služeb je dnes již 
samozřejmostí, velká koncentrace odborníků schopných 
poskytnout kvalifikované informace a radu je stále vzácnou 
příležitostí. Veletrh Stavotech patří k těm událostem, které by 
si profesionálové, investoři i individuální stavebníci neměli 
nechat ujít – navštivte jej ve čtvrtek 17.3.  a pátek 18.3. od 
9.00 do 18.00 hodin, v sobotu 19.3. od 9.00 do 17.00 hodin.

Veletrh STAVOTECH Olomouc 
ohlásí novou stavební sezónu

HÁZENÁ - jarní část 2011
Přehled domácích zápasů na hřišti Na Letné

Datum Hodina Kategorie Soupeři

27.2.2011 10,30 muži A SK Velká Bystřice - KH Orel Paskov
12,30 st.dorost SK Velká Bystřice - HC Zlín

20.3.2011* 10,30 muži A SK Velká Bystřice - DTJ Polanka
12,30 st.dorost SK Velká Bystřice - DTJ Polanka

26.3.2011 13,00 ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Uherské Hradiště
14,00 ml.žáci A SK Velká Bystřice A - STM Olomouc
15,30 st.žáci SK Velká Bystřice - STM Olomouc
17,00 muži B SK Velká Bystřice B - Uničov

27.3.2011 10,30 muži A SK Velká Bystřice - Sokol HC Přerov B
12,30 ml.dorost SK Velká Bystřice - Sokol Kostelec n.H.
14,30 st.dorost SK Velká Bystřice - Sokol HC Přerov 

9.4.2011 13,00 ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Napajedla
14,00 ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Zlín A
15,30 st.žáci SK Velká Bystřice - HC Zlín
17,00 muži B SK Velká Bystřice B - Žeravice

10.4.2011 10,30 muži A SK Velká Bystřice - HC Zubří junioři
12,30 ml.dorost SK Velká Bystřice - TJ Bystřice p.H.

16.4.2011 13,00 ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Zlín B
14,00 ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Prostějov
15,30 st.žáci SK Velká Bystřice - Prostějov
17,00 muži B SK Velká Bystřice B - Sokol Senice

14.5.2011 13,00 ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Hranice
14,00 ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Litovel
15,30 st.žáci SK Velká Bystřice - Litovel

21.5.2011 17,00 muži B SK Velká Bystřice B - Bystřice p.H. B

4.6.2011 13,00 ml.žáci B SK Velká Bystřice B - Bystřice p.H.
14,00 ml.žáci A SK Velká Bystřice A - Luhačovice
15,30 st.žáci SK Velká Bystřice - Luhačovice
17,00 muži B SK Velká Bystřice B - Litovel B

* zápasy budou s největší pravděpodobností "přeloženy" na sobotu 19.3.2011 
odpoledne
Případné změny budou veřejnosti oznámeny formou plakátů, popř. relace 
v Městském rozhlase

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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