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Vážení spoluobčané,
jak jsem se zmínil již v minulých 

úvodnících, město Velká Bystřice 
připravuje v rámci dotačního titulu 
dle "Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. 
o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení ke krytí části nákladů 
spojených s výstavbou bytů pro pří-
jmově vymezené osoby" investiční 
akci Výstavba dvou bytových 
domů, ulice Svésedlická, Velká 
Bystřice. Začátkem dubna jsme obdr-
želi od Státního fondu rozvoje bydle-
ní (SFRB) příznivou zprávu, že námi 
podaná žádost byla vybrána k profi-
nancování. Nyní připravujeme dokla-
dy, které jsou nezbytné pro uzavření 
smlouvy se SFRB. Pak už by nic 
nemělo bránit výstavbě dvou byto-
vých domů, ve kterých bude celkem 
34 bytů. Jedná se o byty 1+kk, 2+kk, 
2+1 a pouze několik bytů 3+1. 
Zahájení stavby předpokládáme 
v měsíci srpnu, termín ukončení bude 
červen 2007. Současně se stavbou 
bytových domů bude prováděna 
nutná technická infrastruktura (kana-
lizace, komunikace, plyn, vodovod, 
rozvody NN, chodníky, parkoviště). 
Přesná hodnota investice bude známa 
až po výběrovém řízení, ale předpo-
kládáme, že se bude pohybovat 
kolem 38 mil. Kč. K financování této 

částky bude použita státní dotace a 
současně dlouhodobý investiční úvěr, 
který budeme splácet příjmy z budou-
cího nájemného. Naše představa je 
tedy taková, že na financování této 
akce nebude nutné použít volných 
finančních prostředků z rozpočtu 
města.

Již nyní je na MěÚ evidováno 
několik desítek žádostí o byty v této 
lokalitě. Město se chystá zpracovat 
podmínky pro přidělování bytů. 
Chtěli bychom, aby tyto podmínky 
byly jasné a transparentní. Současně 
chci upozornit, že je předčasné nyní 
žádost o přidělení bytu na MěÚ podá-
vat. Vyhlášení podmínek včas ozná-
míme.

Dvě základní podmínky, které jsou 
dány nařízením vlády, bude muset 
splnit každý nájemník. První podmín-
kou je, že budoucí nájemník nemá 
vlastnické ani spoluvlastnické právo 
k bytovému domu, rodinnému domu 
nebo k bytu ani je neužívá právem 
odpovídajícím věcnému břemeni 
(§ 4g NV č.146/2003).

Druhou podmínkou je, že budoucí 
nájemník je příjmově vymezenou 
osobou. Což je buď samostatně žijící 
osoba, která prokáže, že její průměr-
ný čistý měsíční příjem v období 12 
kalendářních měsíců před uzavřením 

smlouvy nepřesáhl 0,8násobek prů-
měrné měsíční mzdy zveřejněné ČSÚ 
nebo osoba s dalšími členy domác-
nosti, která prokáže, že průměrný 
čistý měsíční příjem domácnosti 
nepřesáhl v období 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy 1,5 násobek průměrné 
měsíční mzdy zveřejněné ČSÚ (§ 2f 
NV č.146/2003).

V minulém úvodníku jsem psal 
o přípravě II. ročníku Letního čištění 
řeky Bystřice. V dnešním čísle 
Bystřických novin je vyčerpávající 
článek hlavních tahounů této akce - 
pánů Václava Břehy a Martina Šípka, 
kteří s tímto nápadem přišli. Mě osob-
ně velmi těší, že se k akci připojili i  
místní rybáři a ostatní obce Mikro-
regionu Bystřička a Čištění řeky By-
střice se uskuteční i v Bystrovanech a 
Hlubočkách. Přáslavice se připojí 
čištěním říčky Vrtůvky. S firmou LO 
Haná bylo dohodnuto, že odpad, kte-
rý nasbíráme, bude zadarmo uložen 
na skládku a současně nám zaplatí 
vytisknutí plakátů, které budou zvát 
širokou veřejnost na tuto akci. Ještě 
se pokusíme více zapojit základní 
školu a Povodí Moravy. A tak věřím, 
že se se spoustou z Vás v sobotu, 
20. 5. 2006 potkáme u "Byndy".

Marek Pazdera

t Do 31. 03. 2006 byl termín na 
zaplacení místního poplatku za odvoz 
komunálního odpadu na rok 2006, 
poplatek za stočné, poplatek ze psů. 
Hřbitovní poplatek je splatný dle 
sjednané smlouvy o nájmu hrobové-
ho místa. Městský úřad upozorňuje 
občany, kteří ještě poplatky neuhradi-
li, že jedná s exekutorskou kanceláří 
ohledně vymáhání poplatků za rok 
2005 a podle potřeby i za rok 2006. 
Uhrazením poplatku se tak vyhnete 
nepříjemnostem spojeným s vymáhá-
ním pohledávek. 

Informace z bystřické radnice
t Město zakoupilo v měsíci dubnu 
vysavač na nečistoty odhozené na ve-
řejné prostranství. V těchto dnech se 
provádí zkušební provoz a testuje se 
výkonnost tohoto stroje. Zakoupení 
vysavače bylo plánováno již v loň-
ském roce, ale finanční prostředky se 
do rozpočtu získaly až na rok 2006. 
Doufáme, že vysavač hodně pomůže 
k čistotě veřejného prostranství. Vše 
ale vysavač nezvládne, musíme se 
snažit všichni o čistotu našeho okolí 
a neodhazovat pet lahve, nedopalky 
cigaret, a ve velké míře majitelé psů 

sbírat výkaly po svých psech. 
t V měsíci březnu a dubnu jednala 
intenzivně komise pro rekonstrukci 
kulturního domu. Rada města se 
rozhodla o zřízení této komise s ohle-
dem na nutnou rekonstrukci kulturní-
ho domu a jeho celkového využití. V 
současné době je činnost této komise 
již ukončena a je zadána studie vyu-
žití na kulturní dům s tím, že budou 
osloveni tři projektanti, kteří svými 
studiemi budou řešit jednak kulturní 
dům a rovněž také přilehlé prostory. 
t Při letošní povodni, která zasáhla 
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Letní čištění řeky 
Bystřice 20. 5. 2006

Vážení občané Velké Bystřice, po 
poměrně úspěšném prvním ročníku 
čištění řeky Bystřice se na Vás obra-
címe s žádostí o podporu této akce i 
v letošním roce. Po jarní velké vodě 
okolí naší řeky vypadá jako souvislá 
skládka převážně plastového odpadu 
a pokud se ho nepokusíme odklidit 
my, obáváme se, že to za nás nikdo 
jiný neudělá. Víme, že většina z Vás 
namítne, že to stejně nemá cenu a že i 
kdyby se nám podařilo uklidit celý 
průtok naší obcí, příští jaro to připla-
ve znovu… Bohužel ještě pár budou-
cích let tomu tak jistě bude. To ale 
podle nás neznamená, že bychom se 
s tím měli smířit a nepokoušet se 
pohnout se svědomím lidí.

Nevystupujeme jako členové 
žádné organizace ani spolku a rádi 
bychom, aby se do čištění zapojili 
přímo občané. V letošním roce se 
k akci připojily i další obce mikrore-
gionu Bystřička. Věříme, že se podaří 
vyčistit delší úsek řeky a jsme rádi, 
že se akce podle původního záměru 
rozšiřuje o další účastníky.

U nás Ve velké Bystřici by čištění 
řeky mělo vypadat takto: náš výchozí 
bod bude "bystrovanský přejezd", 
odkud bychom ráno vyšli směrem na 
V. Bystřici, traktor s vlečkou na 
odpad pojede průběžně s námi až po 
splav v Burku, kde akce končí. Časo-
vý rozvrh: začátek v 8.00 u "bystro-
vanského přejezdu" (přidat se můžete 
kdekoliv na trase), konec cca kolem 
oběda u splavu v Burku, kde na závěr 
p rovedeme k rá tké zhodnocen í 
u bečky piva a kabanosu. Město 
zajistí odpadové pytle, jejich odvoz a 

hlavně rodinné domky na konci ul. 
Na Svobodě, byly zatopeny sklepy, 
studny. Tento stav byl zapříčiněn 
zejména špatným stavem náhonu, 
který je v majetku státu. Rada proto 
uložila starostovi a místostarostovi 
města sepsat stížnost na Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých na neúnosný stav ve stavbě 
náhonu. O tomto bude město infor-
movat i odbor životního prostředí 
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
t Využití místnosti pro spolkovou 
činnost - rekonstruovaná místnost 
v budově radnice, která je určena pro 
spolkovou činnost je prozatím využi-
ta skoro na 100%. Velký zájem je 
z řad neziskových organizací a spole-
čenských organizací k různým kur-
zům apod. Všichni uživatelé jsou 

velmi spokojeni nejen se samotnou 
místností, ale i vybudovaným záze-
mím. 
t Rada města schválila i na letošní 
rok spolupráci s Policií Hlubočky. 
Práce obecní policie Hlubočky na 
našem území byla hodnocena velmi 
kladně.
t V současné době se vyhodnocují 
žádosti o granty pro neziskové orga-

nizace pro I. pol. 2006. Do konce 
dubna budou žadatelé vyrozuměni o 
poskytnuté finanční dotaci na kon-
krétní účel. 
tRada města jmenovala na návrh 
tajemnice do funkce vedoucí správní-
ho odboru sl. Pavlu Pazderovou s 
platností od 1. 5. 2006. Slečna 
Pazderová byla vybrána na základě 
výsledků výběrového řízení. 

též závěrečné občerstvení, my pak 
pracovní sílu. Podařilo se zajistit 
podporu firmy LO Haná, která zajistí 
uložení odpadu na své skládce zdar-
ma a současně zajistí tisk propagač-
ních plakátů. Akci také podpoří mate-
riálem a doufejme i hojnou účastí 
MO ČRS, věříme, že se připojí i 
Povodí Moravy. Regionální média 
budou pochopitelně opět u toho.

Přijďte, prosím, vhodně oblečeni 
(část z nás bude muset vodou, nepříz-
nivé počasí, minimálně prac. rukavi-
ce). Chceme se i letos pokusit, aby 
stejná akce proběhla v co největším 
počtu obcí ležících na řece Bystřici. 

Doufáme, že se podaří udělat z čiště-
ní každoroční tradici a řeka a její 
okolí zatím alespoň na našem území 
bude čistší. Máte-li zájem, určitě 
přijďte. Vše záleží jenom na nás. 

Vaši organizátoři

Kontakty a informace o akci, na kte-
rých můžete a nemusíte potvrdit svou 
účast, případně podebatovat:
vaclavbreha@seznam.cz

tel.: 776 044 244
sipekmartin@seznam.cz

tel.: 721 778 797
pazdera@muvb.cz

tel.: 606 739 244

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom tímto článkem 

poděkovat všem spoluobčanům 
z Velké Bystřice, kteří nám pomáhali 
v době, kdy se odpoledne 31. 3. 2006 
vylila voda z "mlýnského náhonu" a 
zaplavila náš dům Na Svobodě.

Jmenovitě děkujeme za všechnu 
péči starostovi p. Pazderovi, p. Štem-
bírkovi, obrovské díky všem zasahu-
jícím hasičům (D. Moskalenkovi, J. 

Rybkovi, L. Bečicovi, L. Večerkovi, 
P. Harazinovi, J. Bečákovi, J. Čepelá-
kovi), bez jejichž pomoci by byly 
škody daleko větší. Dále rodině 
Kubalákových nejen za pomoc ryze 
praktickou, ale i za morální podporu. 
A samozřejmě všem dalším nejmeno-
vaným, kteří bez váhání nabídli 
pomocnou ruku. My jsme je vnímali, 
že jsou s námi.
Děkujeme za všechno

Markvartovi, Na Svobodě 802

Sběr šatstva
Náboženská obec CČSH ve Velké Bystřici v Husově sboru 

pořádá ve dnech

úterý 30. 5. 9 - 18 hod.
středa 31. 5. 9 - 18 hod.
čtvrtek 1. 6. 9 - 18 hod.

sběr šatstva (dámské, pánské, dětské), hraček, domácích 
potřeb, peřin, dek, ložního prádla, záclon …

Příjem sběru v igelitových pytlích v zadní kanceláři kostela.
Hana Šebíková - duchovní

3
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při příležitosti

DNE  MATEK

Odpoledne vyprávění 

a písniček 

Pavlíny Filipovské, 

která bude vzpomínat 

nejen na svého tatínka, 

ale i na práci v divadle 

Semafor a na celý svůj 

umělecký život. 

V druhé části pořadu bude dán 
prostor dotazům diváků.

Pořádají Kulturní středisko a Senior klub Velká Bystřice
v neděli 7. května 2006 ve 14 h. na sále kulturního domu ve Velké Bystřici

Vstupné je dobrovolné, připraveno bude i drobné občerstvení.
Dále bude následovat přátelské posezení s možností bufetu do 17 hodin.

Srdečně Vás všechny zvou pořadatelé.

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice 

uvádějí koncert

PUELLA  TRIO
v neděli 14. května 2006 ve 14.30 hodin

v salonku hotelu Zámek Velká Bystřice
Hrají: Terezie Fialová - klavír

Eva Karová - housle
Markéta Vrbková - violoncello

V programu zazní skladby Johanesa Brahmse
a Johanna Sebastiana Bacha.

Vstupné je 20,- Kč, děti zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé.

Farní úřad, KPH a Kulturní středisko 
Velká Bystřice zvou na 

PREMIOVÝ KONCERT
sobota 20. května 2006 v 18.30 hodin

Farní kostel Stětí Svatého Jana Křtitele 

Hrají: Alena Čechová - housle
Petr Čech - varhany

V programu zazní skladby J.S. Bacha, R. 
Schumanna, F. Mendelssohna, J. Masseneta 

a Ch. M. Widora.

Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé.



Natálie Nováková * 26. 2. 2006

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Zdeňka Domesová 18. 3. 2006 
  Helena Logojdová 22. 3. 2006 
  Stanislav Bílek 1. 4. 2006 

Růžena Zacpalová  3. 4. 2006 
Jaroslav Králík  11. 4. 2006 

V
V
V
V
V
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Pozvánka na májový koncert

Husùv sbor Nábo�enské obce CÈSH 
zve na májový koncert 

kostelního pìveckého sboru

dne 18. 5. 2006 v 18.00 hod.

Pøijïte si potì�it du�i a vìøím, �e si 
spoleènì zazpíváme závìreènou píseò 

tak jako vloni.

S pøáním v�eho dobrého
                          Hana �ebíková - duchovní 

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… detektivní román
Alaux-Balen - Záhada v Haut-Brion

odborník na vinnou révu řeší záhady mezi 
francouzskými vinaři

… psychologické romány
Arthur Golden - Gejša

výchova profesionální gejši není pro japonskou 
dívku vůbec jednoduchá

… pro děti
Karin Müllerová - Únos na jízdárně

parta dětí kolem koní musí zabránit únosu

MATEŘSKÉ CENTRUM

Milé maminky,

Provoz na chodnících houstne, 
kočárků přibývá…

Když se ale potkáváme, většinou 
tlačíme ty svoje drobečky samy a 
známe se jenom podle barvy kočárku. 
A právě tohle mi přijde docela škoda. 
Tatínci nám ráno odjedou (protože 
někdo musí lovit ty mamuty) a my 
trávíme celé dny stejně. Navařit a 
uklidit se musí, potom na procházku, 
občas nějaké zpestření v podobě 
výletu na úřad nebo k doktorovi, ale 
jinak je to pořád dokola. 

Žádná z nás si stěžovat nemůže, 
protože miminka jsme chtěly. Navíc 
je nám to denně mnohokrát krásně 
vráceno - úsměvem, slovíčkem nebo 
třeba jenom tím, že na chvilinku 
usnou. Každá z nás je maminkou 
určitě ráda, ale občas potřebujeme 
nějakou změnu všechny.

Tou změnou by pro nás mohlo být 
Mateřské centrum. Mateřská centra 
jsou místa, která fungují po celé 
republice, jsou ve všech větších měs-
tech a vůbec všude tam, kde se chtějí 
maminky potkávat, vypít si spolu 
kafe a popovídat si. 

Děti si spolu můžou pohrát, 
miminka tu také mají svoje zázemí,  
zkrátka každý si tu přijde na své. Jak 
si to které centrum udělá, takové to 
má. Možností je spousta.

Občas může přijet někdo zajímavý 
na popovídání, bude-li zájem, dají se 
při MC otevřít i kurzy angličtiny, 
tvořivé a jiné zájmové kroužky. 
Výlety a jiné akce bývají také při 
větším počtu maminek a dětí zajíma-
vější. Jak říkám, možností je spousta 
a záleží jen na nás  maminkách. Od 
takového místa rozhodně nečekejte 
pevně organizovanou činnost s povin-
nou účastí, kde vám bude předložený 
přesný program. Je to místo, kde nám 
má být dobře všem a kam se budeme 

těšit. Prostory nám byly nabídnuty 
přímo královské, takže ten největší 
problém bychom řešit nemusely. V 
budově MŠ na Zámeckém náměstí 
zejí prázdnotou dvě nádherné míst-
nosti se samostatným vchodem, 
s krytým přístřeškem pro kočárky a 
krásnou zahradou. 

Zní to lákavě? Líbilo by se Vám 
jednou nebo dvakrát týdně vyskočit 
z toho každodenního kolotoče a přijít 
si jen tak popovídat, někdy si vyměnit 
užitečné informace a třeba si i najít 
kamarádku? Jestli Vás tento nápad 
zaujal, ráda vás uvidím na nezávaz-
ném setkání v pondělí 29. května 
2006 ve zmiňovaných prostorách MŠ 
na Zámeckém náměstí. Tam zjistíme, 
jestli se tento nápad setká s Vaším 
zájmem a pak budeme (třeba už spo-
lečnými silami) plánovat co dál.

Těším se na Vás a Vaše nápady, co 
s volným časem na mateřské "dovole-
né".

Lucie Pazderová

Jak dopadla bøeznová soutì�? 

55 �patných odpovìdí, nìkdo se nepodepsal, nìkdo hodil víc 
lístkù (zbyteènì!), tak�e: S pomocí dìtí jsme losovali 
z 19 správných odpovìdí, sladkou odmìnu si odnesl 

Jaroslav �aluda.
A dubnová soutì� se chýlí ke konci�

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� O SLADKOU ODMÌNU



Strana  5VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 5/2006

Pohárek SČDO 2006
Letošní celostátní přehlídka monologů, dialogů a indi-

viduálních výstupů s loutkou se již popáté odehrávala na 
sále Kulturního domu ve Velké Bystřici a měla velmi 
vysokou úroveň. Do Velké Bystřice se sjeli divadelní 
ochotníci z celé republiky a bylo opravdu na co se dívat. 
Jako vždy byly výstupy rozděleny do tří bloků. Letos 
byly monology žen nejvyrovnanější kategorií, ve které 
byla udělena dvě první místa. Kateřině Formánkové za 
monolog: Žena a Marii Kratochvílové za monolog: Svatá 
Jana. V monologu mužů nejvíce oslovil porotu Tomáš 
Běhal s monologem: Jeden den. V dialogu byli nejlepší 
Jitka Tomanová a Jonáš Konývka s dialogem: Romeo a 
Julie. Individuální výstup s loutkou byl trefou do černého 
pro Janu Kyralovou s výstupem Kaktus. Rádi bychom se 
také zmínili o dalších individuálních oceněních, která 
získali Ondřej Kopička za dramaturgický počin, 
Miroslava Exnerová za dramatizaci literární předlohy 
"Gladiátor", Jonáš Konývka za mladý herecký výkon a 
Ludmila Panenková za kultivovaný mluvní a hlasový 
projev.

Skladba jednotlivých výstupů byla tedy velice pestrá a 
každý si v ní mohl vybrat svůj oblíbený žánr.

Jako host přehlídky vystoupil divadelní soubor 
z Frýdku-Místku - Čtyřlístek ING kolektiv s vlastní paro-
díí na Hvězdné války - Imperium vraci uhlo. Skvělá byla 
(již tradiční) výstava fotografií Štěpána Páťala. 

Záštitu nad letošním Pohárkem převzal hejtman 
Olomouckého kraje RNDr Ivan Kosatík a slavnostního 
zahájení přehlídky se měl zúčastnil 1. náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák. Bohužel jeho časo-
vá vytíženost v oblasti povodňové aktivity mu nakonec 
nedovolila do Velké Bystřice dorazit. Finančně tuto akci 
podpořili Ministerstvo kultury, Olomoucký kraj, Město 
Velká Bystřice, BIKOS, FTP FERONA THYSSEN 
PLASTICS, HOTEL ZÁMEK, NUTREND, PEKAŘSTVÍ 
HIRSCH, PENZION MORAVA a POTRAVINY 
Hlaváček. Za jejich podporu všem velice děkujeme. Dále 
bychom chtěli poděkovat Městu Velká Bystřice, bez jehož 
pomoci by nebylo možné uspořádat tak náročnou akci, 
jakou bezesporu celostátní přehlídka Pohárek SČDO je.

Tomáš Hradil a Aleš Hořínek 
za pořádající divadelní soubor

Kulturního střediska V. Bystřice

ŠACHOVÝ TURNAJ
V sobotu 1. dubna 2006 se na naší škole uskutečnil 2. 

ročník šachového turnaje. Deset žáků se přišlo utkat o 
pohár pro vítěze a tři pěkné knihy v každé kategorii. A 
byly to souboje velmi zajímavé. V obou kategoriích se 
oproti loňskému ročníku měnil vítěz. Těžko říci, zda by 
se tak stalo i v případě nepřestoupení Martina Vávry mezi 
starší chlapce, ale zřejmě ano. Petr Melničuk hrál  totiž 
skutečně ve famózní formě.
Jak to tedy dopadlo?
1.stupeň 2.stupeň
1.místo   Petr Melničuk 1.místo   Lukáš Vávra
2.místo   Jiří Špelda 2.místo   Šimon Szczotka
3.místo   Jiří Šiška 3.místo   Martin Ochmann

Více informací nejen o tomto turnaji, ale o celém 
šachovém dění ve Velké Bystřici včetně mnoha dalších 
fotografií je k dispozici na internetové adrese  
sachy.webz.cz

Závěrečné poděkování patří SRPŠ, které poskytlo 
finanční prostředky na nákup cen pro nejlepší účastníky.
Všichni se už těšíme na příští ročník! 

Martin Buršík

Čtyřlístek ING kolektiv

Tomáš Běhal

Kateřina Formánková
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Velikonoční dílna v Masarykově ZŠ
Po dlouhé zimě jsme všichni netrpělivě očekávali, kdy 

už konečně vykouknou sněženky a ohlásí se nám jaro. 
I v naší škole jsme se snažili trochu "rozjařit" a na 
čtvrtek 6. dubna jsme pozvali všechny děti, rodiče, 
prarodiče a vůbec každého, kdo měl chuť a náladu na 
VELIKONOČNÍ DÍLNU. 

V rámci té si každý příchozí mohl sám osobně 
vyzkoušet různé činnosti související s Velikonocemi. A 
tak se v jedné třídě zdobily květináče a sázelo obilí, jinde 
vyráběla přání, v další třeba vytvářely kraslice nebo 
pletly pomlázky či vyráběly různé ozdoby a proutěné 
dekorace. Zkrátka, kdo si na co troufl, a co koho zaujalo. 
Zpočátku dospělí postrkovali dopředu děti, ale pak se 
nechal zlákat skoro každý - mladí i starší, a tak si nakonec 
domů odnášeli vlastnoručně vyrobená dílka skoro 
všichni.

Děti ze 4. a 5. tříd připravily některé svoje výrobky 
dopředu, a tak si mohly vyzkoušet, jaké to je, být 
prodejcem "uměleckých předmětů". A že jim tato role 
šla… V jejich stáncích byl za chvíli celý sortiment 
rozprodán. 

dne 6. května 2006

(pivo, limo, makrely, maso z kotlíku a další)

Dne 27. 5. 2006 se pod záštitou Mikroregionu 
Bystřička  koná v Mar. Údolí nohejbalový turnaj 
ve trojicících. Z každé obce je možno přihlásit 
l družstvo. 
Začátek turnaje v  8.00 hod. 
a startovné 100,- Kč za družstvo.

Občerstvení je zajištěno.

Závazné přihlášky zasílejte 
místostarostovi obce Hlubočky
p. Filípkovi do 8. května 2006 !

mobil: 606 704 095
e-mail: filipek@hlubocky.cz 

TURNAJ V NOHEJBALU
VE TROJICÍCH
27. KVĚTNA 2006

na kurtech ZŠ v Mariánském Údolí

SRDEÈNÌ ZVEME

Zpestřením celého mumraje byl průvod Krušpánku 
s Moranou. Ta byla tak vyvedená, že ji až byla škoda 
utopit.

Ti, co si chtěli od té přemíry tvůrčí činnosti trochu 
odpočinout a doplnit energii, si mohli posedět u kávy 
nebo u vína a zakousnout všemožné dobrůtky z kuchyní 
paní učitelek a maminek.

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří nám 
s přípravou celého odpoledne pomáhali, a snad se při 
další akci zase v naší škole potkáme…

Učitelky 1. stupně ZŠ a ŠD
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ve Velké Bystřici

Každou středu 13 - 17
v budově městského úřadu

Telefon: 605 767 670

Uplynul šestiletý cyklus všesokol-
ských sletů a po XIII. Sletu roku 
2000 je připraven XIV. Všesokolský 
slet v Praze. Bude se konat v prvních 
červencových dnech opět na Stra-
hově, ale i v prostorách Sazka Arény 
a jeho program je rozdělen na dny 
1. - 6. července 2006. Cvičenci v so-
kolských jednotách nacvičují celkem 
15 skladeb od nejmenších dětí až po 
nejstarší cvičence. Je potěšující, že 
v naší jednotě se letos připravuje na 
sletová cvičení přes 40 cvičenců ve 
4 skladbách. 

Nejmladší děti spolu se svými 
rodiči nacvičují skladbu s názvem 
"Korálky" pod vedením cvičitelky 
ses. Vl. Rášové. Základní celek tvoří 
6 dvojic s velkými gymnastickými 
míči a hudebním doprovodem jsou 
dětské písničky a říkadla v podání 
Dády Patrasové a dalších zpěváků. 
Mladší žákyně pod vedením ses. H. 
Navrátilové a L. Otáhalové cvičí 
skladbu "Rozkvetlá louka" s obručí a 
stuhou. Pro velký zájem dívek nacvi-
čují 2 základní celky po 9 cvičenkách 
na svižnou hudbu Michala Davida. 
Další skladbou, která se v naší jedno-
tě připravuje, je skladba žen "Léto". 
Ženy cvičí se zátěžovou stuhou v zá-
kladním celku 9 cvičenek, nácvik 
vede ses. A. Rechová. Hudbu na 
folklorní motivy složil a nahrál Jiří 
Pavlica se svým Hradišťanem. 
Poslední sletovou skladbou, která se 
v naší jednotě nacvičuje, je skladba 
"Věrné gardy" Ta naše písnička čes-
ká. Základní celek tvoří 6 žen a 3 
muži a nácvik vede ses. Krylová. Je 
to skladba pro seniory a seniorky 
v poměrně rychlém tempu s hudeb-
ním doprovodem staropražských 
písniček Karla Hašlera. 
S uvedenými sletovými skladbami se 
cvičenci zúčastní také župního sletu 
3. června v Olomouci - Chvalkovi-
cích a krajského sletu, který se usku-
teční 18. června na hřišti Lokomotivy 

Olomouc. Velice rádi by také před-
vedli své skladby i velkobystřické 
veřejnosti, pokud se naskytne vhodná 
příležitost. O XIV. Všesokolském 

sletu 2006 v Praze uvedeme podrob-
nější informace v dalším čísle 
Velkobystřických novin.

Jan Bugno

Velkobystřický Sokol a XIV. Všesokolský slet.

Pokračujeme v AKCI v restauraci NADAČNÍ 
Od 1. května 2006 obdrží každý host při konzumaci nad 100,- Kč ZDARMA kávu, pivo 0,3 l nebo minerální vodu

Při týdenních akcích od 1.5. 2006 NABÍZÍME VŽDY ZA 50,- Kč
1. 5. - 7. 5. 2006 Smažený hermelín, hranolky
8. 5. - 14. 5. 2006 Smažený kuřecí řízek, bramborový salát

15. 5. - 21. 5. 2006 Katův šleh, hranolky
22. 5. - 28. 5. 2006 Přírodní vepřový nebo kuřecí řízek, opékané brambory
29. 5. - 4. 6. 2006 Smažený sýr, hranolky

Akce POKRAČUJE I V ČERVNU !!!                         Dobrou chuť!!




