
ÚVODNÍK

CENA Kč 5,-
2012  č. – 4

www. .cz
e-mail: .cz

velkabystrice
info@muvb
kultura@muvb.cz

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se množí dotazy 
k probíhající akci Regenerace veřejné 
zeleně města Velká Bystřice – I. etapa 
a zvláště kácení stromů v parku nene-
chalo spoustu z Vás vlažnými, budu se 
věnovat v úvodníku právě této investič-
ní akci. Na začátek si dovolím několik 
čísel: celkové náklady na realizaci 
tohoto projektu jsou 2.730 mil. Kč 
(původně rozpočtovaná cena byla 6,3 
mil. Kč a ke snížení došlo po výběro-
vém řízení), na realizaci a přípravu jsme 
obdrželi 90% dotaci z Operačního 
programu životní prostředí, což je 
strukturální fond Evropské unie. 
V rámci celé akce Regenerace veřejné 
zeleně bylo vykáceno 148 stromů, dal-
ších více než 150 bylo odborně ošetřeno 
(provedeny bezpečnostní vazby a proře-
zy) a bude vysazeno více než 3000 ks 
dřevin - keřů a stromů. Realizace probí-
há ve třech lokalitách - park, lokalita 
u dětského hřiště v ul. Na Svobodě 
a lokalita v areálu hřiště Na Letné. 

Co nás vedlo k realizaci tohoto pro-
jektu? Důvodů bylo více, nyní se poku-
sím ty zásadní pojmenovat. Vzhledem 
ke značně omezeným finančním i pro-
vozním prostředkům jsme veřejnou 
zeleň v našem městečku ošetřovali jen 
běžnou údržbou. Rozsáhlejší zásahy 
rekonstrukční povahy jsme nerealizova-
li hlavně pro nedostatek finančních 
prostředků. Postupem času docházelo 
zvláště v parku k nebezpečným pádům 
suchých větví a byla zde oprávněná 
obava o bezpečnost návštěvníků - park 
je využíván blízkou mateřskou školou 
a také základní školou (především škol-
ní družinou). Když se objevila možnost 
zajistit finanční prostředky ze struktu-
rálních fondů EU, rozhodli jsme se 
připravit projektovou dokumentaci 
a podat žádost o podporu. Po dohodě 
s projektantem byly vytypovány právě 
tyto tři lokality, kde byl kladen zvláštní 
zřetel na kvalitu, prostorovou a druho-
vou pestrost výsadeb a zvláště na bez-
pečnost veřejné zeleně. 

Ve všech lokalitách byla nejdříve 
zpracována detailní inventarizace stáva-
jících dřevin jako podklad pro kvalifi-
kovaný návrh rekonstrukce. Všechny 
dřeviny byly označeny, geodeticky 
zaměřeny a byla vytvořena stromová 
mapa. Například v prostoru parku bylo 
navrženo k odstranění 123 ks dřevin. 
Vysoký počet je dán zejména odstraně-
ním zdravotně nevyhovujících či geo-
graficky nepůvodních stromů. Což byly 
v parku především akáty a dožívající, 
přestárlé topoly. V lokalitách Na 
Svobodě a Na Letné pak také především 
topoly. 

Po provedení inventarizace byly 
navrženy výsadby dřevin a ošetření 
stávajících dřevin. V samotném návrhu 
na výsadby dřevin pak byl kladen důraz 
především na výběr druhového spektra 
dřevin, byly zvoleny převážně geogra-
ficky původní a klimaticky vhodné 
druhy dřevin (duby, buky, jasany, javo-
ry, atd.). Důraz při návrhu výsadby 
dřevin byl samozřejmě také kladen na 
snadnou údržbu plochy parku v násle-
dujících letech. Celá projektová doku-
mentace byla následně předána na 
odborné posouzení na Agenturu ochra-
ny přírody a krajiny a následně byla 
podána žádost o dotaci. No a po absol-
vování úřednického martyria (adminis-
trace kolem dotace i veřejné zakázky 
byla celkem značná) jsme se loni na 
podzim pustili do díla.

Vím, že pro mnohé z Vás byl pohled 
na desítky pokácených stromů smutný, 
ale věřte, že z hlediska odborné péče je 
vždy důležité zachovat věkovou různost 
dřevin. Je prostě, i dle názorů odborní-
ků, nejlepší vždy část dřevin měnit, aby 
nenastala situace (jako například 
s kaštany na Floře), kdy bude nutné 
vzhledem ke stáří a zdravotnímu stavu 
pokácet celý souvislý porost. Součástí 
realizace projektu je i rekonstrukce 
cestiček v parku. Do konce měsíce 
března bude na všech lokalitách ukon-
čeno kácení dřevin a úklid ploch. 
V měsících dubnu a květnu pak bude 
probíhat odstraňování pařezů a částečně 
také ošetřování dřevin v parku. 
K výsadbám nových dřevin pak přikro-

čí dodavatel prací v dubnu – na lokalitě 
v areálu SK Na Letné a v říjnu – v parku 
a v lokalitě na ul. Na Svobodě. Veškeré 
práce na projektu budou ukončeny do 
konce listopadu letošního roku. Projekt 
jako celek bychom bez dotace nebyli 
schopni realizovat a věřím, že po reali-
zaci výsadeb všichni oceníme regenero-
vané plochy, a že výsledkem celého 
projektu bude praktické zlepšení stavu 
zeleně ve Velké Bystřici. 

VYDÁVÁ
MĚSTO VELKÁ BYSTŘICE

Téma regenerace zeleně mi zabralo 
celý úvodník, ale na závěr si dovolím 
dva tipy na trávení volného času v prv-
ních jarních dnech. Zima byla dlouhá 
a u některých z nás se to projevilo 
i zvýšenou tukovou zásobou. Proto 
připomínám, že již od dubna bude ote-
vřeno nové víceúčelové veřejné sporto-
viště v areálu Na Letné. Přijďte si 
zasportovat! Kontakt na správce je 
uveden v těchto Bystřických novinách 
a rozvrh hodin bude zveřejněn na webo-
vých stránkách města i Sportovního 
klubu. A pro nás, milovníky Bílého 
kamene, pozor! Letos bude již v sobotu 
28. dubna 2012! A nejen tam pozor na 
zloděje kol, ať nedopadnete jako můj 
nezletilý synátor, kterému kolo odcizili 
na hřišti Na Letné. Počkejte, lumpové, 
až Vás chytím...

Marek Pazdera
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Informace z bystřické radnice
wSvoz bio odpadu bude od dubna pravidelně vyvážet firma 
Remit Šternberk vždy po vývozu komunálního odpadu. Patří 
sem i vyhrabaná suchá tráva ze zahrad a trávníků. 
wVětve z ořezaných stromů a keřů můžete každou první 
nebo druhou sobotu  v měsíci odložit do kontejneru u tech-
nických služeb, ul. Kapitulní (u parku). V příloze je uveden 
kalendář se všemi vývozy. 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTRO ODPADU 
Provedou hasiči v sobotu 14. dubna 2012 od 8 hodin. 
Prosíme občany o nachystání železného odpadu a nepo-
třebných elektrospotřebičů před své domy jako obvykle - 
el. odpad a železo odděleně. Větší kusy (kotle, boilery, 
myčky, pračky a různé konstrukce) po dohodě vyneseme. 
Kontaktní tel.: 731 913 327 p. Čepelák, 604 180 602 
p. Šperka K. Do sběru tentokrát patří i boilery, pračky, 
myčky, ledničky, sporáky, TV, mikrovlnky, fény a ostatní 
drobný elektro odpad. 

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE.

Město Velká Bystřice, IČ: 00299651, 
Zámecké nám. 79, 78353 Velká Bystřice v souladu 

s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkurzních komisích 

vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo
ředitele na dobu určitou 6 let (od 1.8.2012 do 31.7.2018)

Masarykovy základní školy 
a mateřské školy Velká Bystřice, p.o.

Předpoklady uchazeče:
- vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických    pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného 
typu školy

- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- znalosti v oboru a praxe v dané oblasti vítány
Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém 

vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů (včetně vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce)

- doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou 
čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časo-
vého přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem 
a podpisem uchazeče)

- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem ucha-
zeče)

- koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran stro-
jopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče)

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
nebo doklad o jeho vyžádání

- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání 
funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)

Termín podání přihlášek: 23. dubna 2012 do 17.00 hod.
Místo a způsob podání přihlášek: písemné přihlášky 
(s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla tele-
fonu) včetně požadovaných náležitostí uchazeče 
wdoporučeně zašle na adresu Městský úřad Velká Bystřice, 

Zámecké nám. 79, 78353 Velká Bystřice
nebo

wosobně doručí na Městský úřad Velká Bystřice, podatelna- 
sekretariát MěÚ,. 1. patro, dveře č. 15,  pí. Miluše 
Sokolová, Zámecké nám. 79, 78353 Velká Bystřice

 
Obálka musí být označena heslem:

„NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 
NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE“.

Ing. Marek Pazdera
starosta města Velká Bystřice

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:

Narození:Narození:

Patrik Drešl 27. 1. 2012
Vojtěch Kobliha 13. 2. 2012

Společenská  rubrikaSpolečenská  rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Karel Harazin 22. 2. 2012
Dobromila Urbanová 25. 2. 2012

V
V

SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA VEŠKERÝ ODPAD 2012

Tko Bio  Sběrné  Nebezpečný a
 velkoobjemový 

Duben 10.4. 11.04. 14.4.
24.04. 25.04. 

Květen 8.5. 9.5. 12.5.
22.5 23.5.

Červen 5.6 6.6. 2.6.
19.6. 20.6.

Červenec 3.7. 4.7. 7.7.
17.7. 18.7.

Srpen 1.8. 4.8.
14.8. 15.8.
28.8. 29.8.

Září 11.9. 12.9.
25.9. 26.9.

Říjen 9.10 10.10. 6.10.
23.10 24.10

Listopad 6.11. 7.11. 3.11
20.11. 21.11.

Prosinec 4.12. 1.12.
18.12. 19.12.

ODPAD místo

1.9.
22.9.
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Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

duben 2012
  1. 4.

Velká Bystřice –Květná neděle
 – pletení tatarů

Hlubočky –Květná neděle

  6. 4.
Velká Bystřice 
a okolí –Křížová cesta po 

kapličkách

  7. 4.
Velká Bystřice –Vigilie Slavnosti 

Zmrtvýchvstání Páně
(noční bohoslužba)

  7. – 8. 4. 
Přáslavice –Taneční soutěž

14. 4.
Přáslavice –Vítání občánků
Velký Újezd –Mistrovský turistický 

závod Olomouckého 
kraje

18. 4.
Velký Újezd –Den otevřených dveří 

ZŠ a MŠ

20. – 21. 4.
Velká Bystřice –Pohárek SČDO 

(divadelní přehlídka)

21. 4. 
Bystrovany –Čištění řeky Bystřice

28. 4.
Bukovany –Stavění máje
Bystrovany –Bystrovanské hry
Libavá –Bílý kámen
Mrsklesy –5. Slet čarodějnic 

(hraje skupina Elixír)

30. 4.
Velká Bystřice –Pálení čarodějnic
Mrsklesy –5. Slet čarodějnic 

pro děti + Stavění 
máje

Přáslavice –Stavění máje
Tršice –Slet čarodějnic

zeleň a na květinovou výzdobu před 
vchody do domů. I zde bude probíhat 
hodnocení podobně jako v kategorii 
„O nejkrásnější okno“.

Letos potřetí bude hodnocena kate-
gorie – nejkrásnější část ulice. Tato  
kategorie bude hodnocena podobně 
jako nejkrásnější předzahrádka, ale 
podmínkou bude účast minimálně 5 
rodinných domů nebo 2 bytových 
domů v ucelené zástavbě. Pro tuto 
kategorii je nutné podat přihlášku do 
30. 6. 2012 k rukám paní tajemnice 
Jany Drábkové.

Soutěž bude probíhat od 
1. 5. 2012 – 30. 8. 2012, 
tipy na vítěze zasílejte 
prosím na MěÚ Velká 
Bystřice k rukám tajem-
nice paní Jany Drábkové. 
K účasti v soutěži ovšem 
není nutné podat přihlášku 
(kromě kategorie nejkrás-
nější část ulice). O vítězích 
bude rozhodovat odborná 
komise na základě tipů 
a vlastní prohlídky přímo 
v terénu. Do hodnotící 
komise budou nominováni, 
pokud budou mít zájem, 
také vítězové minulých 
ročníků a členové místní 
organizace Českého svazu 
zahrádkářů. Termín hodno-
cení v době prázdnin a do-
volených je zvolen záměr-
ně, aby účastníci soutěže 
nezakoupili rostlinný mate-
riál pouze na omezenou 
dobu krátce po výsadbě, ale 
aby se i v letních měsících 
o tyto výsadby starali 
a udržovali je. 

Soutěžící s nejvyšším 
počtem bodů ve své kate-
gorii se stane jejím vítě-

Soutěž „O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný veřejný prostor 
a nejkrásnější část ulice - VIII. ročník 2012 “ 

zem, obdrží cenu ve výši 3000 Kč, 
soutěžící na druhém místě obdrží 2000 
Kč a soutěžící na třetím místě obdrží 
1000 Kč. Kategorie nejkrásnější část 
ulice bude mít jako překvapení speciál-
ní cenu (minimálně v hodnotě 10.000,- 
Kč). Stejně jako v minulosti budou 
ještě v každé kategorii udělena Čestná 
uznání místní organizace Českého 
svazu zahrádkářů.

Slavnostní předání cen vítězům 
proběhne v rámci XXII. ročníku 
Lidového roku.

Školky ožily novými 
návštěvníky…

Protože se školní rok už zase blíží 
ke svému konci a čas nám ubíhá mno-
hem rychleji, než my dospělí chceme,  
proběhl opět v obou našich školkách 
zápis pro příští školní rok. Celé odpo-
ledne byly všechny paní učitelky 
k dispozici nejen malým čekatelům, ale 
hlavně rodičům a prarodičům – a vůbec 
všem, které zajímá, jak se naše školky 
vyvíjí a jak to u nás vypadá. Jsme moc 
rády, že zájem o umístění byl opět tak 
veliký, zároveň nám ale tato skutečnost 
připravila nejednu horkou chvilku. 
Kapacita našich oddělení bohužel není 

nafukovací a tak se i letos stalo, že 
nemohly být přijaty všechny děti, které 
k zápisu přišly. 

Rodiče, kterým umístění v našich 
školkách letos vyšlo, sledujte prosím na 
webových stránkách školky informace 
pro rodiče nově přijatých dětí. Schůzka 
pro Vás bude v první polovině června 
v MŠ Zámecké náměstí. Rodiče, které 
jsme letos naším rozhodnutím nepotěši-
ly, nemějte nám to prosím za zlé a vy-
držte! Rok uteče jako voda a u příštího 
zápisu už budou výsledky určitě radost-
nější. 

Za celý kolektiv mateřských škol 
přeji všem krásné jarní dny.

Lucie Pazderová, 
vedoucí učitelka

Město Velká Bystřice se znovu  
rozhodlo podpořit květinovou výzdobu 
v našem městečku  a rozhodlo se uspo-
řádat již VIII. ročník soutěže „O nej-
krásnější okno a nejlépe udržovaný 
veřejný prostor“. Hodnocenými katego-
riemi budou nejkrásnější květinová 
výzdoba domu, to znamená výzdoba 
oken, balkonů, teras a průčelí domů. 
V této kategorii se bude hodnotit celko-
vý vzhled, praktičnost provedení, origi-
nalita a barevná kombinace.

Druhá kategorie nejkrásnější předza-
hrádka, kde budeme hodnotit péči o ve-
řejný prostor. Zde chceme především 
klást důraz na úpravu a péči o veřejnou 
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ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST

NA TRADIČNÍ

který  se uskuteční

v sále Orlovny ve Velké Bystřici

v pátek 13. dubna 2011 od 14.00 do 18.00 hodin
v sobotu 14. dubna 2011 od 8.00 do 12.00 hodin

Nakoupit můžete 
sezónní dětské oblečení a obuv všech velikostí (do vel.152),

těhotenské oblečení a potřeby, hračky, sportovní potřeby,
autosedačky, kočárky, kola, odrážedla,

potřeby a pomůcky pro miminka, dětský nábytek

Srdečně zveme všechny k nákupu za skvělé ceny!

Ostatní informace o činnosti MC Bublinka, jeho akcích i bazaru 

Z kapacitních a organizačních důvodů NEPŘIJÍMÁME nové zájemce o prodej.
Děkujeme za pochopení.

získáte na www.mcbublinka.estranky.cz

OREL VELKÁ BYSTŘICE

VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO

ZVE MALÉ I VELKÉ NA POHÁDKU

VELKÝ NOS A VAŘEČKA
V NEDĚLI 15. DUBNA 2012 

V 16 HOD. 

V ORLOVNĚ 

VE VELKÉ BYSTŘICI

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice 
zve všechny příznivce divadla na 40. ročník celostátní 

přehlídky monologů a dialogů

Pohárek SČDO 40. ročník
20. - 22. 4. 2012

Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti nejlepší ama-
térští herci z celé republiky, aby změřili svoje síly v monolo-
zích a dialozích. Všichni museli projít tvrdým sítem oblast-
ních přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou pravi-
dla. Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kategorii 
vybrat vítěze (eventuálně další postupující, což je dáno pro-
pozicemi, podle počtu zúčastněných v jednotlivých kategori-
ích) a tyto poslat do Velké Bystřice na celostátní finále. A je 
na co se těšit. Mnohé letošní účastníky již pravidelní 
návštěvníci Pohárku dobře znají z minulých ročníků a jejich 
jména jsou zárukou vysokých hereckých výkonů. V letošním 
roce Pohárek předčil všechna očekávání a přichází ještě 
silnější ročník než vloni. V monolozích bylo nominováno 
nejméně 10 účinkujících a dialogů uvidíte nejméně 7. 
Takovou účast na Pohárku nepamatujeme.

A to vůbec není všechno, kromě soutěžní části slavíme 
kulatiny a to je dobrý důvod k ohlédnutí se zpět. A protože 
i Pohárek má svoje celebrity, tak letos v takzvaném „super-
defilé“ uvidíte 11 výstupů opravdových hvězd Pohárků minu-
lých.

Začínáme již v pátek 20. dubna v 19.30 hodin vystou-
pením prvního hosta přehlídky – Divadelního souboru 
Amadis Brno, který přiveze skvělou komedii Plný kapsy 
šutrů. Jejich inscenace je ozdobena spoustou ocenění, která 
tato komedie v jejich podání získala. Pokračovat budeme 
v sobotu 21. dubna ve 13.00 vlastními soutěžními bloky. 
Pro ty, kteří budou chtít vidět jen ty nejlepší, je určeno večer-
ní defilé a již inzerované „superdefilé“ celebrit minulých 
ročníků Pohárku.

Program Pohárku SČDO 2012:

Pátek 20. 4. 2012
Vystoupení hosta přehlídky DS Amadis Brno
Marie Jones: Plný kapsy šutrů 19.30

Sobota 21. 4. 2012
Zahájení + Monolog ženy + Monolog muži 13.00 
Dialogy 15.00 
Defilé, vyhlášení výsledků 
a „superdefilé“ hvězd Pohárků 18.30

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

Tomáš Hradil a Aleš Hořínek

Ano - připočteme-li skutečnost, že 
loni byly odjety "Kameny" dva, tak 
letos na jaře se obdivovatelé libavské 
přírody vypraví do tohoto kouzelného 
kraje již po dvacáté. Tím, že víc než 
před půl stoletím armáda doslova 
zabrala po vysídlení německého obyva-
telstva pro své potřeby největší území 
tohoto druhu na Moravě, vznikl součas-
ně s vojenským výcvikovým prostorem 
i největší totálně chráněný krajinný 
celek v bezprostřední blízkosti našeho 
městečka. Obraz naprosté novodobé 

pustiny je zdůrazněn skutečností, že 
z Libavska zmizely v podstatě všechny 
vesnice a jakékoliv stopy po činnosti 
původních obyvatel se dnes hledají 
velice obtížně.

Příroda se této skutečnosti dokázala 
rychle přizpůsobit a na tato území se 
stáhla celá řada ohrožených druhů 
ptactva, zvěře i květeny a plocha přes 
tři sta čtverečných kilometrů vojenské-
ho újezdu se tak paradoxně stala 
významným krajinným celkem. Ten 
mohou díky pochopení vedení armády 
navštívit onu poslední dubnovou sobo-
tu tisíce cyklistů i turistů - Bílý kámen 
je atraktivním cílem mnoha zájemců 
z celé republiky.

Akci připravuje tradičně město 

Cykloturistická akce BÍLÝ KÁMEN XIX. ročník - 28. dubna 2012 
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Velká Bystřice a členové bystřického 
Auto-velo-klubu. V průběhu let se 
vykrystalizovala současná podoba 
dnešního Bílého kamene, který ani 
letos nedozná podstatných změn.

Podmínkou vstupu do VVP je, že 
každý účastník musí mít u sebe občan-
ský průkaz nebo pas. Na vstupním 
stanovišti uhradí svůj vklad a obdrží 
barevnou mapu, na níž jsou vyznačeny 
všechny povolené komunikace, po kte-
rých se může pohybovat. Během akce 
se musí řídit propozicemi, které jsou 
vytištěny na rubové straně mapy. 
Účastník obdrží stvrzenku, kterou se 
během akce na požádání prokazuje.

I letos je stejně jako loni účast na 
akci vázána pro cyklisty podmínkou, že 

budou mít po dobu pohybu po VVP 
cyklistickou přilbu – je to nařízení 
přednosty vojenského újezdu Libavá 
k ochraně zdraví a životů účastníků - 
pod touto podmínkou je Bílý kámen 
povolen.

Bližší informace o přípravě akce se 
můžete dovědět na webu  

www.akcebilykamen.cz, 
ten zájemcům umožňuje téměř přímou 
konverzaci s pořadateli. Zde by byla 
aktuálně zveřejněna (dvacet čtyři hodin 
předem) i zpráva o případném přelože-
ní akce z důvodu naprosté nepřízně 
počasí nebo jiné přírodní katastrofy.

Pro rodiny s dětmi a starší občany 
jsou připravovány opět výjezdy autoka-
ry z Velké Bystřice, Mrskles, Hluboček, 

Hranic, Oder a Olomouce – bližší infor-
mace budou na bystřické radnici u paní 
Sokolové (tel. 585 351 371). Zájemci 
z Olomouce se tyto informace dozví na 
spojovacích prostředcích z webu 
www.adrenalincentrum.cz (tel. 605 526 
480).

Na závěr nám dovolte apelovat na 
vaši ukázněnost, respektování propozic 
a všech pokynů pořadatelů, což je záru-
ka toho, že Bílý kámen bude přednos-
tou vojenského újezdu povolován 
i v budoucnu - všem účastníkům přeje-
me už jen hodně sluníčka, sucho 
v botách a vzduch v duši.

Za všechny pořadatele 
J. Jerry Koš, jednatel AVK

Když se řekne bystřické Banjo, 
vybaví se těm, co o něm aspoň trošku 
něco ví, jeho otec zakladatel a letitý 
hlavní organizátor Jaroslav Jerry Koš 
a stařičký sál kulturního domu Nadační. 
Postupem času se ustálilo schéma, kdy 
na sklonku zimy probíhala přehlídka 
REGI Banjo, na které měly příležitost 
si zahrát kapely z převážně středomo-

ravského regionu a na podzim pak 
klasické velkobystřické Banjo, kde 
kromě tří nejlepších kapel z předjarního 
REGI Banja vystupovala celá plejáda 
celostátně známých interpretů.

Letošní rok přináší v tomto zažitém 
schématu změny a i když to není cílem, 
změny zásadní. Jerry Koš se rozhodl po 
více než tuctu let, po který se o přehlíd-

ky staral, k předání starostí o chod 
tohoto zavedeného podniku a vybral si 
k tomu velkobystřickou country kapelu 
- MS Band. Při přípravě prvního REGI 
Banja jsme se rozhodli uspořádat REGI 
Banjo poprvé venku a to logicky 
v amfiteátru v zámeckém parku. 
Důvodů nás k tomu vedla celá řada 
a věříme, že pokud se proti nám nepo-

10. velkobystřické REGI Banjo 9. června poprvé pod otevřeným nebem

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… detektivní příběh
Lilian Jackson Braun – Kočka, která sklidila aplaus

další z případů novináře Qwillerana, který s pomocí
svých dvou koček řeší zločiny v městečku Pickaxu      

… historie pro děti
Jiří Černý – Obrázky z československých dějin

léta 1918 až 1945 zpracovaná formou komiksu

… společenský román
Jo Rees – Láska, čest a prachy

osudy tří žen, které spojuje touha pomstít se muži,
který je připravil o vše

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

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

Byl jeden král
Odpovídalo 39 dětí a z 39 správných odpovědí 

byla vylosovaná Káťa Indrychová
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Občané ulice Hliník srdečně zvou na své tradiční akce:

Pálení čarodějnic
pondělí 30. dubna 
v Hliníku
od 18 hodin do půlnoci

Uvítáme masky nebo kostýmy čarodějnic,
vybereme tu nejhezčí a upálíme tu

nejošklivější - (nebojte, jenom hadrovou!)

Živá hudba a občerstvení zajištěno!

a
Stavěni mája
úterý 1. května 2012 
 16 - 18 hodin v Hliníku

Občerstvení zajištěno,
přijďte na makrely

nebo párek v rohlíku.

Pro děti budou připraveny
soutěže.

Ulice Hliník a Čmelda se na Vás těší!
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V neděli 26. 2. jsme brzy ráno odjížděli na tento výborně 
obsazený turnaj se třemi družstvy. Dvě předváděla své 
dovednosti v kategorii r. n. 2001 a mladší a jedno v kategorii 
r. n. 2003 a mladší (přípravka).

V mini starších se zúčastnilo jedenáct družstev rozděle-
ných do dvou skupin. 

Naše áčko se v prvním zápase utkalo s béčkem Nového 
Veselí a celkem bez problémů vyhrálo 22:8, když skórovat 
dokázali všichni hráči.

Druhý zápas s STM Olomouc "A" nabídl dramatickou 
podívanou. Po poločase jsme vedli o dvě branky, ve druhém 
se do naší hry vloudila spousta nepřesností, soupeř dokázal 
hru srovnat a nakonec jsme byli rádi za remízu 10:10. 
V tomto utkání nás podržel hlavně Tony Vodička přesnou 
střelbou z křídla.

Ve třetím mači nás čekala silově vyrovnaná Sokolnice a 
přestože tento zápas nebyl odehrán úplně podle našich před-
stav, dokázali jsme vybojovat vítězství 13:10, když k obratu 
zavelela přesnou trefou Alice Rášová a v brance čaroval po 
celý turnaj výborně chytající Honza Šudřich.

Souboje ve skupině završil zápas s béčkem Havlíčkova 
Brodu, ve kterém se naši hráči dostali rychle do herní poho-
dy a vysokým skóre 27:2 si zajistili postup do semifinále 
z prvního místa ve skupině.
Semifinále - V. Bystřice "A" vs Havlíčkův Brod "A" 21:7

Naši borci konečně přepnuli na jinou rychlost, překonali 
krizi z brzkého vstávání a dlouhé cesty a soupeře doslova 
uběhali. Především se však podstatně zlepšila obrana 
a konečně se projevila "drzost" Bohouše Možíše v podání 
jeho super kliček. Střeleckou náladu měl opět Tony Vodička 
a hezké herní kombinace předváděli Štěpek Souček s Fildou 
Buršíkem. I v semifinále skórovali všichni naši hráči !!!
Finále - V: Bystřice"A" vs Nové Veselí "A" 16:15

Zápas s domácím áčkem byl dramatickým vyvrcholením 
celého turnaje, když se střetly dva týmy z odlišnými styly 
hry. Náš soupeř po celou dobu praktikoval velmi nepříjem-
nou osobní obranu, zatímco my jsme se prezentovali obranou 
zónovou. Od počátku finále jsme drželi těsné vedení o jednu 

až dvě branky, ale houževnatí domácí hráči nic nevzdávali, 
před koncem utkání se dokonce dostali do jednobrankového 
vedení, ale Štěpek Souček, který odehrál vynikající zápas, 
dokázal stav srovnat a dvacet vteřin před koncem utkání 
vstřelil rozhodující branku mistrovským přehozem Honza 
Vysloužil. Na to už domácí nedokázali zareagovat a my jsme 
se tak mohli radovat z celkového prvenství!!! I v tomto utká-
ní dokázal soupeřům parádně motat hlavy Bohouš Možíš, 
velký přehled a zodpovědnost na rozehrávce ukázal Filda 
Buršík!!! V neposlední řadě musíme vyzdvihnout kolektivní 
a bojovný výkon celého družstva!!!
Konečné pořadí: 
1. SK Velká Bystřice "A", 2. Nové Veselí "A", 3. STM 
Olomouc "A", 4. Havlíčkův Brod "A", 5. SK Velká Bystřice 
"B", 6. Sokolnice, 7. Sezimovo Ústí, 8. Nové Veselí "B", 
9. STM Olomouc "B", 10. Telnice, 11. Havlíčkův Brod "B".

Velké poděkování patří panu Leonardu Janíkovi, který 
nejenže nás naprosto v pohodě dovezl tam i zpět, ale byl 
i hlasitým fanouškem našich družstev !!!

P. Vodička

TURNAJ V MINIHÁZENÉ CZECH COAL CUP 2012 - NOVÉ VESELÍ 
- ZCELA V REŽII SK VELKÁ BYSTŘICE !!!

DVĚ VĚKOVÉ KATEGORIE = DVĚ PRVNÍ MÍSTA !!!

staví počasí, bude to změna ve většině 
ohledů velmi pozitivní (sál Nadační 
bude připraven pro případ, že by se 
skutečně venku být nedalo). Letošní 
ročník začne 9. června v 16.00  a i když 
ještě dotahujeme do konce přesné slo-
žení vystupujících, už teď je jisté, že se 
můžete těšit na ty nejlepší regionální 
interprety z oblasti folku, country, 

trampské hudby a bluegrassu. Kvalita 
přihlášených interpretů a pestrost 
hudebních směrů, kterou můžeme oče-
kávat, bude bezpochyby lákadlo i pro 
ty, co si v minulých letech do sálu na 
Banjo cestu nenašli. 

Podrobné informace ohledně letošní-
ho REGI Banja si budete mít možnost 
přečíst v dalších číslech Velkobystřic-

kých novin. Cílem tohoto krátkého 
článku je, abyste si poznamenali, 
že 9. červen bude v amfiteátru patřit 
soutěžní přehlídce REGI Banjo. Takže 
si rezervujte čas od půlky odpoledne 
a počítejte s tím, že domů půjdete až 
za tmy.

Budeme se na Vás těšit!
Martin Seidler

Mistrovské utkání mužů v kopané 

SK Velká Bystřice 1.B tř. B - JARO  2012 

Chválkovice - V. Bystřice 7.4 So   16.00 hod.

V. Bystřice - Majetín 15.4 Ne   16.00 hod.

Doloplazy - V. Bystřice      22.4 Ne   16.30 hod.

V. Bystřice - Tovačov   29.4 Ne   16.30 hod.

Drahlov - V. Bystřice      5.5 So   16.30 hod.

V. Bystřice - Kožušany        13.5 Ne   16.30 hod.

Haňovice - V. Bystřice        20.5 Ne   16.30 hod.

V. Bystřice - Bohuňovice    27.5 Ne   16.30 hod.

Slavonín - V. Bystřice      2.6 So   16.30 hod.

V. Bystřice - V. Týnec 10.6 Ne   16.30 hod.

Brodek u Př. - V. Bystřice       16.6 Ne   16.30 hod.

ZRANĚNÍ HRÁČE
Dne 12. 2. 2012 se naši žáci zúčastnili turnaje v Zubří. 

V průběhu druhého zápasu došlo k nezaviněnému zranění naše-
ho hráče Berti MENŠÍKA, pro kterého turnaj skončil. 

V následujících dnech byla zraněná levá noha (zlomenina, 
utržený úpon) operována v Olomouci (máme dva šrouby 
v noze).V současné době je již hráč v domácím léčení a je 
nucen dodržovat klidový režim, který bude trvat ještě dost 
týdnů. Po následné rehabilitaci to opatrně zkusíme s míčem 
a uvidíme, jak na tom jsme.

Přejme Berťovi brzké uzdravení a návrat mezi nás.

Trenéři a hráči žáků házená SK Velká Bystřice
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NABÍDKA PRODEJE TRUHLÁŘSKÉ A STOLAŘSKÉ DÍLNY

VČETNĚ POZEMKU.

Kontakt: 581 277 835, mob.: 603 488 596.

Objekt Velká Bystřice č. p. 744. 
Plocha 1047 m², z toho zastavěno 500 m². Inzerováno na Sreality.cz. 

 

Cena dohodou

HNOJIVA  
pesticidy, substráty, 
osiva a další bohatý 
sortiment
pro vaše zahrádky

eshop.mjm.cz www.mjm.cz

KRMIVA
pro výkrm králíků, 
chov drůbeže, 
prasat a jiných 
hospodářských zvířat

NOVÁ
PRODEJNA
OLOMOUC, Hamerská 17A
areál bývalého masokombinátu

Chovatelé,
zahrádkáři, 
pěstitelé  

OD 2. DUBNA
NEZMEŠKEJTE
PŘÍPRAVY NA JARO

Víceúčelový sportovní areál 
SK Velká Bystřice

Co najdete v areálu za sportoviště:

Otevřeno:

Správci areálu:

Srdečně zveme sportovce i širokou veřejnost 
na nově vybudovaná sportoviště.

1. Univerzální hřiště – umělá tráva (3x volejbal, 
3x nohejbal, 2x miniházená, fotbal, házená)

2. Basketbalové hřiště – umělá tráva
3. Plážový volejbal 
4. Malá kopaná – umělý trávník
5. Atletická dráha + doskočiště
6. Dětské hřiště

Pondělí - Pátek: 9:00 - 21:00 hod
Sobota, Neděle: 8:00 - 21:00 hod 

Ing. Antonín Koláček 606 644 704
Jašek Jan 603 877 908

Podrobnější informace získáte u správců, případně 
na vývěskách v areálu Sportovního klubu Velká 
Bystřice.

SK Velká BystřiceUrban Lubomír, 

Den Hodina Kategorie Soupeři

So 31.3. 8,00 ml.žáci B SK V. Bystřice B - Horka n.M.

9,20 ml.žáci A SK  Bystřice A - Zlín A

10,40 ml.žačky SK V. Bystřice - ZORA Olomouc

12,00 st.žáci SK V. Bystřice - Zlín

Ne 15.4. 12,30 muži B SK V. Bystřice B - Zlín B

So 21.4. 8,00 ml.žáci B SK V. Bystřice B - Litovel

9,20 ml.žáci A SK V. Bystřice A - Prostějov

10,40 ml.žačky SK V. Bystřice - Veselí n.Mor.

12,00 st.žáci SK V. Bystřice - Litovel

13,30 ml.dorost SK V. Bystřice - Velké Meziříčí

15,30 st.dorost SK V. Bystřice - Litovel

17,30 muži A - 1.liga SK V. Bystřice - Tatran Litovel

Ne 22.4. 16,00 ženy SK V. Bystřice - Paskov

Ne 29.4. 14,00 muži B SK V. Bystřice B - Luhačovice

So 5.5. 13,30 ml.dorost SK V. Bystřice - Rožnov p.R.

15,30 st.dorost SK V. Bystřice - Rožnov p.R.

17,30 muži A - 1.liga SK V. Bystřice - TJ Náchod

Út 8.5. 14,00 muži B SK V. Bystřice B - Droždín

16,00 ženy SK V. Bystřice - Suchdol n.O.

Ne 13.5. 14,00 muži B SK V. Bystřice B - Litovel B

16,00 ženy SK V. Bystřice - Valašské Meziříčí

So 19.5. 8,00 ml.žáci B SK V. Bystřice B - Hranice

9,20 ml.žáci A SK V. Bystřice A - Napajedla

10,40 ml.žačky SK V. Bystřice - V. n.V.

12,00 st.žáci SK V. Bystřice - Hranice

13,30 ml.dorost SK V. Bystřice - Telnice

15,30 st.dorost SK V. Bystřice - Vsetín

17,30 muži A - 1.liga SK V. Bystřice - Šumperk

Ne 27.5. 14,00 muži B SK V. Bystřice B - Uherské Hradiště

16,00 ženy SK V. Bystřice - Ostrava

So 2.6. 8,00 ml.žáci B SK V. Bystřice B - Uherské Hradiště

9,20 ml.žáci A SK V. Bystřice A - Uničov

10,40 ml.žačky SK V. Bystřice - Hodonín

12,00 st.žáci SK V. Bystřice - Luhačovice

Ne 10.6. 14,00 muži B SK V. Bystřice B - Žeravice

V.

HÁZENÁ
Rozpis domácích zápasů SK Velká Bystřice

JARO 2012
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6.4. pátek PEJSKOVÉ V POHÁDCE. Produkce: ČR
10:00 hod.  Představení pro MŠ.                                 Vstupné Kč 10,-

13.4. pátek POUPATA    Produkce: ČR
18:00 hod. Příběh těžce zkoušené rodiny, která žije Vstupné Kč 50,-
20:00 hod. v kraji drsných pravidel. Přístupný od 12 let
94 minut Snímek získal čtyři sošky Českého lva.

27.4. pátek MODRÝ TYGR Produkce: ČR
17:00 hod. Co se stane, když se ve městě objeví Vstupné Kč 50,-
19:00 hod. modrý tygr? Film pro děti, jejich rodiče Přístupný 

a zvířata.

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.

6.4. a 20.4. z technických důvodů nepromítáme. 

V současné době řešíme problémy s neodvratným zánikem 
filmových kopií ve formátu 35 mm. Připravujeme promítání 
na DVD a BLU-RAY nosičích. V průběhu letních měsíců by 
měla být situace vyjasněna a od září bychom rádi 
pokračovali v pravidelných pátečních filmových 
představeních.

Děkujeme za pochopení. Kino Velký Týnec.

Kuličkiáda

Velký Týnec - DUBEN

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
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DŮCHODOVÁ  

REFORMA  

Změny v penzijním připojištění...  

Na základě důchodové reformy dojde ke změně výše státního příspěvku.

Tento může nově dosáhnout až 2 760 Kč ročně; Dále mají klient penzijního 

fondu možnost uplatnit daňový odpočet až 12 000 Kč;
 

Více informací:
 

WWW.MILBOS .CZ  
info@milbos.cz  
M: 774 204 880

 

Povinné  
ručení

 
Neplaťte zbytečně vysoké pojistné ...

 
Cena povinného ručení nebyla ještě nikdy tak nízká. Porovnejte kolik platíte

nyní a o kolik méně můžete platit. Využijte této jedinečné, časově omezené 

nabídky ještě dnes, plaťte méně.

 
Více informací:

 WWW.MILBOS.CZ

 

info@milbos.cz

 M: 774 204 880
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