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Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku je téměř 

pravidlem informovat o rozpočtu 
města, investicích, které plánujeme a 
pokrytí provozních nákladů města.

Rozpočet pro rok 2012 byl schválen 
zastupitelstvem města 21. 12. 2011 jako 
přebytkový.
Celkové příjmy 41,945 mil. Kč
Celkové výdaje 41,458 mil. Kč
Přebytek 487   tis. Kč
Očekávaný 
zůstatek na účtech 1,053 mil. Kč
Splátka úvěrů a půjček 1,54 mil. Kč
Příjmy:

V posledních letech dost často slyší-
me a vlastně i používáme termíny 
„ekonomická krize, daňové příjmy, 
rozpočtové určení daní, reformy, 
Evropská unie“ a mnoho dalších.
Při vlastním sestavování rozpočtu na 
tato slova narážíme v reálné podobě,  
hlavně na straně příjmů. Pravidelně 
sledujeme vývoj daňových příjmů za 
posledních 5 let a mnohdy se nestačíme 
divit, jaká překvapení nám skutečný 
vývoj příjmů připravil. Obdobně tomu 
bylo i v roce 2011. V letních měsících 
nás zaskočil snížený příjem daně ze 
závislé činnosti, v listopadu došlo 
k dorovnání a značný propad se projevil 
u daně z příjmu OSVČ (drobní podnika-
telé, živnostníci). A nyní toho jsou plné 
noviny a zprávy, řeší se paušály a jejich 
výše, odpočty a jiné. Další neznámou na 
straně příjmů je daň z přidané hodnoty. 
Od 1. 1. 2012 došlo ke zvýšení sazby 
DPH z 10 % na 14 %. Po dlouhém pát-
rání a zjišťování, o kolik může úprava 
DPH zvýšit příjem této daně v rozpočtu 
města, jsme zjistili, že zvýšení se neko-
ná. Došlo k úpravě koeficientu a roz-
počty obcí nebudou zvýšeny z titulu 
vyššího výběru této daně.
Na základě těchto informací a s ohle-
dem na očekávaný pokles ekonomiky 
jsme sestavili daňové příjmy v celkové 
výši 22,6 mil. Kč, ve srovnání s rokem 
2011 jsou o 400 tis. Kč nižší. V pří-
jmech je zahrnuta pouze jedna dotace 

na obnovu zeleně ve výši 1,955 mil. Kč. 
Místní poplatky a nájemné rozpočtuje-
me ve výši 12,34 mil. Kč, ostatní drob-
né příjmy a transfery mezi obcemi činí 
5,05 mil.Kč. 
Výdaje:
Zpracování výdajové strany rozpočtu 
bylo opět napnuté. Vzhledem k očeká-
vaným příjmům byly pokryty nutné 
provozní výdaje, dotace příspěvkovým 
organizacím a náklady na místní sprá-
vu. Původně navržené investice a 
rekonstrukce byly sníženy na 6,37 mil. 
Kč. Podstatnou položkou je projekt 
regenerace veřejné zeleně ve výši 2,23 
mil. Kč. Ostatní položky jsou menšího 
charakteru.
Při zpracování rozpočtu na letošní rok 
bylo nutné promítnout do dotací pří-
spěvkovým organizacím očekávané 
zvýšení cen vstupů, hlavně energií a 
DPH (MZŠ, MŠ a DPS nejsou plátci 
DPH).

Pečlivý čtenář si všimne, že mnoho 
na rozvoj obce z běžných příjmů nezbý-
vá a musím souhlasit, je to skutečně tak. 
V minulých 10 letech se toho ve Velké 
Bystřici mnoho změnilo, postavilo se 
a opravilo spousta nemovitostí, staveb 
a občanské vybavenosti. Jenom pro 
připomenutí malá rekapitulace: spor-
tovní hala, bytovky na Svésedlické, 
Zámecké náměstí, Západní křídlo zám-
ku, cyklostezka, amfiteátr, víceúčelové 
hřiště, podstatná část místních komuni-
kací a mnoho dalšího.

A tady nastává okamžik rozhodová-
ní, jestli máme jako správci majetku 
města, zvolení spoluobčany, dbát na 
řádnou péči o tento hodnotný a hlavně 
potřebný majetek. V tomto jsme v na-
prosté shodě a chceme udržovat a pro-
vozovat vše, co bylo vybudováno kva-

litně a zodpovědně. Ono to sečení trávy, 
úklid parku, provoz sportovní haly nebo 
dohled nad využitím sportovního hřiště 
něco stojí a je třeba to zajistit, aby nedo-
šlo ke zničení a znehodnocení pracně a 
nákladně vybudovaných zařízení. 
Západní křídlo zámku a amfiteátr jsou 
v posledních 2 letech místem kulturního 
dění v našem městě. Účast na všech 
akcích v minulém roce byla značná a 
každý občan našeho města měl možnost 
si vybrat – od rocku po folklor. Většina 
těchto akcí není komerčního charakte-
ru, její zajištění od provozních nákladů 
po program financujeme z rozpočtu 
města. Provoz „galeriezet„ v západním 
křídle zámku je rovněž v režii města 
a milovníkům výtvarného umění nabíd-
la několik zajímavých výstav. Na boha-
tý kulturní a sportovní život v naší obci 
navazují i aktivity občanů. Delší dobu 
přispíváme na zájmovou a sportovní 
činnost formou grantů mnoha sportov-
ním klubům, zájmovým spolkům, 
občanským spolkům i občanům. Jenom 
pro představu malá rekapitulace za rok 
2011. Formou grantů bylo z rozpočtu 
vyplaceno 413 tis. Kč celkem 28 pří-
jemcům. Jednalo se o 11 sportovních 
klubů a oddílů, 7 kulturních spolků, 3 
zájmové spolky, 3 občanské spolky, 2 
církve a 2 fyzické osoby. 

Mnohým příjemcům poskytnutá 
dotace přispěla k rozvoji jejich činnosti, 
někteří byli spokojeni a rádi za každou 
pomoc a jistě se našli i nespokojení. 
Naší snahou je ocenit každou aktivitu, 
jestli se jedná o zdravotně postižené 
občany nebo aktivní sportovce, nemůže 
být jediným měřítkem pro naše rozho-
dování. Pokud se jedná o práci s dětmi, 
považujeme tuto pomoc a podporu za 
nutnou.

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

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

si 22. února 2012 v 11.00 hod. připomenou 67. výročí vypálení „palírny“
ve Velké Bystřici.

Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento zásah proti členům 
velkobystřické skupiny připomínají pietním položením kytičky

k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v roce 1945 „palírna“.
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Mimo takto vyplacené granty platí-
me z rozpočtu města nájem sportovní 
haly pro dětské a mládežnické oddíly 
SK Velká Bystřice a nově přispíváme na 
plat správce víceúčelového hřiště. 
Celkové náklady na volnočasové aktivi-
ty našich občanů se pohybují kolem 800 
tis. Kč.

Na závěr k hospodaření a rozpočtu 

města je třeba se krátce zmínit o finanč-
ní situaci. Rok 2011 jsme opět uzavřeli 
bez nového zadlužení, veškerá spolu-
účast na projekty byla financována 
z vlastních zdrojů. Splátky úvěrů a 
půjček činí cca 1,54 mil. Kč ročně, 
z této částky je splátka úvěru na bytov-
ky kryta poplatky za nájem ve výši asi 
600 tis. Kč. Finanční situace města je 

stabilní, přesto nechceme hospodařit na 
hraně možností a realizovat další rozvoj 
s využitím nových úvěrů. Prioritou 
bude nadále zajištění prostředků z do-
tačních zdrojů a využití všech dostup-
ných možností financování. 

Ing. Elefteria Schrorottová
členka rady města 

a předsedkyně finančního výboru

Informace z bystřické radnice
Informace o poplatcích v roce 2012:
Termín úhrady poplatků je do 31.03.2012
Zastupitelstvo města Velká Bystřice na svém zasedání dne 
21.12.2011 schválilo poplatky na rok 2012: 

3Stočné 20,- Kč/m  vč.DPH 700,- Kč/osobu/rok
3

směrné číslo 35 m /osobu/rok

Odpad 385,- Kč/osobu/rok

Poplatek 

Nárok na osvobození dle 
OZV č. 3/2011 nutno doložit

 do 31.01.2012.

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. 02/2011 nutno 
doložit do 31.01.2012.

Pronájem
hrobového Pronájem na 5 let dle smlouvy
místa 

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).

Sběrné místo na velkoobjemový odpad, železný odpad, 
plasty a eletro-odpad je opět otevřeno od 4. února 2012 před 
Technickými službami v Kapitulní ulici od 8.00 hod. do 
12.00 hod.

wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 1024 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Optika - 

Ceny včetně DPH. 

w

w Připojení domácnosti k síti linkou až 16384 kb – 300,- Kč/měsíc
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,

případně přímo na městě Velká Bystřice: mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaných městem Velká Bystřice:

4. 2. 
Velká Bystřice –Ples SRPŠ
Doloplazy –Hanáckou Sibiří 

k pramenu Odry
Přáslavice –Hasičský ples

10. 2. 
Velká Bystřice –Pohádka KD Nadační

(O Slunečníku,  Měsíč-
níku a Větrníku)

–Benefiční divadlo pro 
sv. Annu (Olomoucké

 divadlo O.LI.V.Y.)
Bukovany –Ples ČČK

11. 2. 
Doloplazy –Ples mikroregionu
 Bystřička

18. 2. 
Velká Bystřice –Masopust a vodění
 medvěda
Bukovany –Vodění medvěda
Doloplazy –Sokolský ples
Hlubočky –Ples SRPŠ a ZŠ
 Hlubočky
Přáslavice –Šibřinky

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička únor 2012

Tršice –Ples TJ Tršice
–Vodění medvěda 

a pochovávání basy

19. 2. 
Velká Bystřice –Dětský karneval s Míšou
Bystrovany –Dětský karneval

22. 2. 
Velká Bystřice –Popeleční středa-mše 

a udílení „popelce“

24. 2. 
Velký Újezd –Ples SRPŠ

25. 2.
Velká Bystřice –Hasičský ples

–Vystoupení komorního 
vokálního souboru 
Briliant v galeriizet 

Daskabát –Král daskabátské 
slivovice

Hlubočky –Karneval ZŠ Mar. Údolí
Mrsklesy –Šibřinky
Velký Újezd –Dětský karneval

26. 2. 
Mrsklesy –Dětský karneval

Město Velká Bystřice přijímá nomi-
nace na Cenu města pro rok 
2012. Zastupitelstvo města udělu-
je Cenu města Velká Bystřice za 
významnou činnost nebo dílo, 
mimo jiné v těchto oblastech 
nebo jejich kombinacích: hudba, 
přírodní vědy, užité umění, archi-
tektura a urbanismus, výtvarné 
umění, technický pokrok, literární 
činnost, dramatické umění, spole-
čenské vědy, hospodářský rozvoj. 
Návrhy přijímá tajemnice měst-
ského úřadu do konce února 
2012.
Rada města schválila Pravidla pro 
čerpání finančních prostředků 
pro spolky, veřejně prospěšné 
organizace a fyzické osoby pro 
rok 2012. V rozpočtu je na granty 
připraveno celkem 400.000,00 
Kč. Pravidla pro rok 2012 vychá-
zejí ze schválených pravidel 
z předchozích let.



Narození:Narození:

Lukáš Koreczki 25. 11. 2011
Agáta Navrátilová 3. 12. 2011
František Žáček 3. 12. 2011
Tomáš Homola 5. 12. 2011

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jarmila Simperová 13. 12. 2011
Marie Bakalová 18. 12. 2011
Václav Juráň 3.  1. 2012

V
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Zapsány budou děti, které dovrší do 31. 8. 2012 tří let.
Mladší děti, které dovrší 3 roky od září 2012 do konce roku 2012, 

zapíšeme předběžně. Přijaty budou pouze v případě volné kapacity.
Náhradní zápis bude po předchozí telefonické dohodě (585 351 169).

Vážení divadelní přátelé, 
dovolujeme si Vás co nesrdečněji pozvat

 na poslední představení 
naší úspěšné komedie

neděle 4. března 2012 v 17.00 hodin 
 sál Kulturního domu Nadační

Velká Bystřice

Vstupné 50,- Kč
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice.

Mnoho povyku pro psa

ské štěstí na počasí, které nám vyšlo a 
my se mohli bez obav věnovat lyžování 
a užívat si sněhové nadílky. Druhý den 
kurzu uměli lyžovat i ti úplní začáteční-
ci. Kromě klasického výcviku měli žáci 
možnost vyzkoušet si jízdu na „snow-
bladech“ a snowboardech, na kterých si 
užili spoustu legrace. Poslední den se 
již tradičně konal závod ve slalomu, ve 
kterém byl z hochů nejúspěšnější 
Ondra Majer, na druhém místě skončil 

Lyžařský 
výcvikový kurz

Ve dnech 8. 1. - 14. 1. 2012 proběhl 
LVK ve Stříbrnicích, kterého se zúčast-
nilo celkem 24 žáků. Z celkového počtu 
bylo 19 žáků ze třídy 7. B, 3 žáci z 8. B 
a 2 žáci z 9. B.

Přes veškeré obavy jsme měli obrov-

Honza Holík a třetí příčku obsadil 
Berťa Menšík. Z děvčat se nejrychleji 
svezla Štěpánka Zatloukalová, za ní 
skončila Danča Melničuková a třetí 
místo si odvážela Marťa Jedličková. 

Poděkování patří všem, kteří se 
o nás ve Stříbrnicích pečlivě starali a 
vyšli nám ve všem vstříc. Lyžařský 
kurz proběhl bez větších komplikací a 
těžkých zranění.

Mgr. Michaela Fabíková

Vážení odběratelé, 
v souvislosti se změnami, které probíhají v naší příspěv-
kové organizaci Vám oznamujeme, že námi poskytované 
internetové služby k 1. 1. 2012 přebírá a dále bude posky-
tovat město Velká Bystřice, 8. května 79, Velká Bystřice, 
IČ 00299651, které k tomuto dni přebírá všechna práva 
a povinnosti z uzavřených smluv o poskytování interneto-
vých služeb.

Změnou poskytovatele se také mění číslo bankovního 
spojení pro platby internetových služeb od 1. 1. 2012 
na Fio banku, číslo účtu : 2000195062 / 2010

Tato změna souvisí se zrušením příspěvkové organizace 
Kulturní středisko Velká Bystřice k 31. 12. 2011.

Kulturní středisko

Internetové služby - změny!
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Město Velká Bystřice zve na pohádku

O Slunečníku, Měsíčníku 
a Větrníku

Hraje činoherní divadelní soubor 
Mladá scéna z Ústí nad Labem.

pátek 10. února 2012 v 9.00 h.
sál kulturního domu Nadační

Pohádku, která původně vzešla z pera Boženy Němcové,
 znáte i pod názvem Princ a Večernice. 

Srdečně zvou pořadatelé                  Vstupné 50,- Kč 

Projekt je realizován z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 

spolufinacovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje 

Velkobystřický masopust
Stalo se již tradicí v naší novodobé historii, že se poslední masopust-

ní sobotu před Popeleční středou scházíme na náměstí ve Velké Bystřici. 
V tomto roce připadla na sobotu 18. února 2012. 

Přijďte se podívat, jak se porcuje pašík, jak se připravují všechny ty 
dobroty, které k Masopustu patří. Program začne v 10.00 na Zámeckém 
náměstí zabijačkou a stylovým jarmarkem, na kterém budou kromě 
našich výrobců také hosté polského Slezska. Letošní Masopust je zařa-
zen do projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Haná ve Slezsku, 
Slezsko na Hané“. Přijďte ochutnat všechno to, co si připravili na 
Masopust u našich severních sousedů! Můžete ochutnat horkou zabijač-
kovou polévku, jitrnice, jelita, tlačenku, klobásy i další voňavé speciality. 
Čeká vás také čerstvé pečivo a masopustní koblihy, punč i slivovice, 
a hojnost dalšího občerstvení. A samozřejmě nebude chybět ani čerstvě 
uvařené maso přímo z kotle! Kdo si počká, tak před polednem ho budeme 
mít hotové. 

V programu vystoupí dětské a dospělé soubory Čekanka, Krušpánek, 
Kanafaska a Mladá Haná, aby předvedly něco ze svého repertoáru. Hrát 
a zpívat budou také členové polského souboru, kteří nám nakonec před-
vedou, jakým způsobem se v Polsku masopustní medvěd skolí.

Své krkolomné kousky předvedou také klauni, kteří opět navštíví náš 
Masopust, aby pobavili malé i velké diváky. Součástí produkce bude také 
kouzelný kolotoč. Letošní vystoupení se bude odvíjet v duchu česko – 
polské kulturní výměny, takže se můžeme naučit i několik polských slov. 
A kdo je odvážný a cítí se na to, dokázat stejné kousky jako oni, může se 
připojit k jejich produkci.

Neváhejte a přijďte se na nás podívat!
Ing. Josef Langer



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

Odpovídalo 42 dětí a z 28 správných odpovědí 

byla vylosovaná Kristýnka Kroupová
Otázky na únor najdete jako obvykle v knihovně.
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UPOZORNĚNÍ
Od 22. do 31. prosince 2011 knihovna zavřená.

Podpořeno z programu
Think Big

www.improliga.cz
www.olivy.org

KDO: 
 

KDE: 

KDY: 10. 2. 2012  v 19:00 hod.

Divadelní soubor O.LI.VY

na sále kulturního domu  „Nadační“

Benefiční divadlo pro sv. Annu
Dne 10. 2. 2012 v 19.00 hod. se na sále kulturního 
domu „Nadační“ uskuteční divadelní vystoupení 
„Improvizační zápas týmu O.LI.VY“ divadelního 
souboru O.LI.VY z Olomouce. 
Vstupné 90,- Kč/dospělí, 70,- Kč/student.
Výtěžek bude věnován na zakoupení pomůcek pro 
imobilní obyvatele DPS sv. Anny.

Soubor MISTY zve na vystoupení
komorního vokálního souboru

(Slovensko, Košice)

sobota 25. února 2012 v 16.00 hodin
galeriezet, Zámecké nám. V. Bystřice

Uslyšíte skladby mnoha žánrů od renesance
až k úpravám populárních písní 20. století.

Vokální soubor Brilliant založili v roce 2009 
bývalí členové „Košického speváckeho zboru“. 
Během dvou let své aktivní činnosti se Brilliant 
zúčastnil mnoha pěveckých festivalů na 
Slovensku a v České republice. V současné době 
má soubor 6 členů a zpívá a capella nebo s kla-
vírním doprovodem.

BRILLIANT

OMLUVA V minulém čísle byl špatně uvedený rok 
ve vánočním PF Klubu seniorů. Za chybný letopočet 
se členům Klubu seniorů omlouvá Lenka Lakomá.

Město Velká Bystřice zve na

Dětský KARNEVALDětský KARNEVALDětský KARNEVAL
„Zpíváme a tančíme s Míšou“

            zpěv     tanec     hry     soutěže o ceny 
    každá maska bude oceněna

Dospělí 50,- Kč, děti zdarma.   Srdečně zvou pořadatelé.                  

neděle  19.  února  2012  od  14.30  hodin
 sál  kulturního  domu  Nadační  V.  Bystřice

občerstvení zajištěno 

V rámci městského plesu 21. 1. 2012 byly vydraženy 
svatební kytice vázané "Květinkami" z Velké Bystřice. 
Štědrost pánů na plese byla opravdu velká a malý Vilík 
získal 25.000 Kč na zakoupení speciálního kočárku. 
Děkujeme.
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Při pohledu na tabulku I.ligy házené mužů po podzimní 
části u většiny z nás nenaskočí úsměv, jak tomu bylo v minu-
lém roce. Ano, naše mužstvo se nachází až na předposledním 
místě se ziskem 8 bodů. Za námi je již pouze celek Košutky 
Plzeň. Během prvních 11 zápasů jsme získali cenné zkuše-
nosti o soupeřích, které použijeme hlavně v jarní části. 
Zjistili jsme, že takřka každý soupeř v lize je hratelný, což se 
potvrdilo zejména v domácích zápasech, kdy jsme porazili 
postupně celky Karviné, Bystřice pod Hostýnem, Dvora 
Králové, Košutky Plzeň a zaváhali pouze s rezervou extrali-
gového Jičína. Při pohledu na venkovní zápasy nás místy až 
mrazí, poněvadž se nám nepodařilo dovézt z venku ani jeden 
bod. Hlavní rozdíl mezi domácími a venkovními zápasy je 
ve výsledcích, kdy jsme zvítězili doma průměrně o 2-3 bran-
ky, ale venku to byly prohry o 5-6 branek (Zlín, Chodov) 
a 2x (Litovel, Náchod) dokonce o 10 a více gólů, pouze 
v Šumperku a Lounech se výsledek pohyboval o 2-3 góly. 
Tento fakt je nutné vzít v potaz a v jarní části eliminovat 
takový výrazný rozdíl ve výsledcích. Hlavním cílem pro jaro 
bude dovézt body z venkovního hřiště a pokusit se neprohrát 
žádné z domácích utkání. Doufejme, že se tato slova vyplní a 
Vysoký jalovec bude znít z plných plic častěji, než tomu bylo 
na podzim. 

Co se týče přípravy na jaro, tak po skončení sezóny měli 
hráči pauzu až do Silvestra. Ještě před samotnou přípravou 
jsme se rozhodli podpořit dobrou věc a dne 4. 1. 2012 jsme 
šli do Fakultní nemocnice v Olomouci na transfuzní oddělení 
darovat krev. Mnozí z nás o darování krve jen přemýšleli, 
aniž by měli tušení, jak takový odběr probíhá. Celkový 
dojem po odběrech byl u většiny pozitivní a samotná akce 
proběhla ve velice pozitivním duchu. 

Od nového roku se zase rozjel kolotoč příprav a tréninků 
nutných pro nabrání fyzičky. V polovině ledna jsme se vydali 
do Jeseníků, konkrétně na Ramzovou, kde jsme absolvovali 
zimní soustředění. Hlavní náplní soustředění byl běh na 
běžkách. Pro někoho novinka, pro jiné rutinní záležitost.  
Dnes již můžu říci, že trasu z Ramzové na Paprsek si někteří 
hráči budou dlouho pamatovat.

Po skončení přípravy máme v plánu odehrání některých 
zimních turnajů, jako jsou např. turnaj v Olomouci, který je 
naplánován na 4.2. a pak domácí Nutrend Cup ve Velké 
Bystřici, který se uskuteční 11. února. Dva týdny po odehrání 
posledního turnaje začínáme jarní část sezóny mistrovským 
zápasem s celkem TJ Lokomotiva Louny, kde jsme na pod-
zim prohráli 27:30. Proto bychom Vás chtěli pozvat na první 
jarní domácí zápas, kde doufáme, že nás přijdete povzbudit a 
zápas vyhrajeme.

Dále bychom chtěli poděkovat Všem svým příznivcům za 
projevenou přízeň v minulém roce a pevně věříme, že se na 
dalších utkáních opět shledáme alespoň v tak hojném počtu, 
jak tomu bylo doposud. A proto bych také rád za všechny 

hráče a celé vedení klubu popřál všem našim fanouškům 
či lidem, kteří čtou tento článek, všechno nejlepší do Nového 
roku, hodně štěstí, zdraví a dalších úspěchů.

Jiří Strádal

Hodnocení podzimní části a příprava na jaro

Společná fotka družstva mužů a žen sezóna 2011/2012

Darování krve ve FN v Olomouci

Soustředění na Ramzové

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

který se bude konat 

v sobotu 25. února 2012 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

HASIÈSKÝ BÁL
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

3.2. pátek PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
18.00 hod. Nový český film A. Nellis. Produkce: ČR
110 minut V hlavní roliI. Chýlková, V. Kotek… Vstupné Kč 50,-

Přístupný od 12 let
10.2. pátek KYTICE II. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro MŠ Vstupné Kč 10,- 

10.2. pátek VYMĚŘENÝ ČAS Produkce: USA
18.00 hod. Žij navěky. Nebo to aspoň zkus. Vstupné Kč 50,-
109 minut Sci-fi thiller.                        Titulky Přístupný od 12 let

17.2. pátek KOCOUR V BOTÁCH Produkce: USA
17.00 hod. Nebýval žádné koťátko. Vstupné Kč 50,-
19.00 hod. Animovaná komedie. Český dabing
90 minut Přístupný 

24.2. pátekZ TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁME

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.

V BŘEZNU uvidíte: Alvin a Chipmunkové 3, Ve stínu, Čtyři slunce…

Kuličkiáda

Velký Týnec - ÚNOR

WIKOM CUP PROSTĚJOV 2011 
1. MÍSTO !

V sobotu 10. 12. jsme vyrazili na poslední akci roku 2011, 
turnaj ve velké házené 6+1 v kategorii mini. Přihlášeno bylo 
5 družstev, která  se utkala systémem každý s každým. Hrací 
doba byla 2 x 12 minut, což pro naše hráče znamenalo slušný 
zápřah vzhledem k tomu, že jsme měli jenom jednoho hráče 
na střídání.
1. zápas: SK V. Bystřice "A" - SK V. Bystřice "B" 14 : 3

S naším béčkem jsme hráli hned po příjezdu a mít těžšího 
soupeře, nemuselo to dopadnout dobře. Hráči B-týmu se 
s velkou házenou teprve seznamovali, což nám značně uleh-
čilo situaci.
2. zápas: SK V. Bystřice "A" - Kostelec na Hané    10 : 3

V dalším utkání jsme se rozjížděli pomaleji, ale v druhé 
půli už jsme předváděli naši hru a jednoznačně vyhráli.
3. zápas: SK V. Bystřice "A" - Prostějov 15 : 11
    Nejtěžší a nejhezčí zápas turnaje s velice těžkým protivní-
kem. V první půli jsme neustále dotahovali vedení 
Prostějova, ale v druhé části hry naši hráči zabrali a nakonec 
houževnatého protivníka přehráli.
4. zápas: SK V. Bystřice "A" - HK Ivančice  18 : 8
    V posledním utkání už naši borci odpadali fyzicky, těžko 
se dostávali do hry, což umožňovalo našemu soupeři střílet 
laciné branky. V druhém poločase ale dokázali naši borci 
sebrat poslední zbytky sil a rychlými protiútoky otočili 
výsledek ve svůj prospěch.

0

0

0

     Celý turnaj tentokrát odchytal Honza Šudřich a byl pro 
náš tým velikou oporou. Na střední spojce dirigoval hru a 
střílel branky Štěpek Souček, na spojkách hráli Filda Buršík, 
kterému celý turnaj a zejména zápas s Prostějovem vyšel 
znamenitě a Tony Vodička, který byl tentokrát platný zejmé-
na v obraně. Pivota hrál poprvé Honza Vysloužil a popasoval 
se s novou rolí náramně. Hodně toho schytal, ale ukázal, že 
by mohl dorůst ve výborného pivotmana. Křídla obsadili 
Alice Rášová, která předváděla zejména perfektní obranu, 
Tom Ditrich, který makal jako šroubek a Markétka Konečná, 
která zaskakovala i na pivotu. Štěpek Souček podtrhl výbor-
ný výkon celého týmu ziskem individuálního ocenění za 
nejlepšího střelce turnaje.

   Konečné pořadí: 1. SK Velká Bystřice "A", 2. Sokol II. 
Prostějov, 3. Kostelec na Hané, 4. HK Ivančice, 5. SK Velká 
Bystřice "B"

   Hráči (branky): J. Šudřich (br), Š. Souček (30), F. Buršík 
(15), A. Vodička (7), T. Ditrich (3), J. Vysloužil (2), A. 
Rášová, M. Konečná.

Pavel Vodička

Sobota 11. února 2012:
XI. ročník turnaje v házené mužů „NUTREND CUP 2012“
Začátek v 9.00 hodin
Místo konání: 
školní hala Masarykovy ZŠ ve Velké Bystřici
Účastníci turnaje: 
účastníci 1.ligy a 2.ligy házené (4 – 5 družstev)

Sobota 18. února 2012:
turnaj v házené starších žáků
Začátek v 9.00 hodin
Místo konání: 
školní hala Masarykovy ZŠ ve Velké Bystřici

POZVÁNKA na házenkářské turnaje v únoru 2012

K hojné účasti zve všechny příznivce házené výbor oddílu házené SK Velká Bystřice
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