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Vážení spoluobčané,
 ne bezdůvodně bývá období prázd-
nin nazýváno okurkovou sezónou. I já 
témata do úvodníku v tuto dobu větši-
nou těžce hledám. Ale protože letošní 
prázdniny jsou pro "Bystřičáky" 
opravdu výjimečné obrovským množ-
stvím probíhajících investičních akcí, 
věnuji i tento úvodník všem stavbám, 
které některým z Vás v současné době 
snad způsobují komplikace, ale které 
ve výsledku budou pro vzhled a vyba-
venost naší obce důležité. 

V minulém úvodníku jsem se roze-
psal o probíhající rekonstrukci kanali-
zace, což je nejnáročnější akce, která 
nejvíce "obtěžuje" okolí, ale je zákla-
dem pro budoucí definitivní řešení 
povrchů místních komunikací a chod-
níků. Jen připomínám, že na akci 
Dostavba kanalizace města Velká 
Bystřice a Intenzifikace ČOV - II. 
etapa se nám z 80 % podařilo získat 
podporu z prostředků Státního 
fondu životního prostředí ČR a 
termín dokončení je říjen 2006.

V současné době také finišují 
dokončovací práce na akci Infra-
struktura pro volnočasové a rekreační 
centrum města Velká Bystřice - 
Pivovarská ulice. Spousta spoluobča-
nů se mě stále ptá, proč opravujeme 
komunikaci, kde skoro nikdo nebydlí, 
proč stavíme lávku, která nikam neve-
de, proč je komunikace tak široká a ze 
zámkové dlažby atd… 

Dovolte, abych se ještě jednou 
pokusil obhájit smysl této investiční 
akce. Na realizaci stavby jsme získa-
li 75% finanční podporu z progra-
mu EU Phare 2003/II. Protože tento 
program byl EU vypsán pro podporu 
výstavby turistické infrastruktury v 
blízkosti významných památkových 
nebo rekreačních objektů, bylo jej 
možné využít právě jen pro oblast v 
blízkosti zámku, varny a parku. 
Nemyslíte, že by byla škoda nechat si 
tuto finanční podporu uniknout?  
Proto jsme vypracovali projekt, finan-
ce se nám podařilo získat a kousek 

Bystřice je zase pěknější. Navíc 
v tomto prostoru do budoucna počítá-
me s vybudováním koupaliště (na 
části velké zahrady zámecké školky), 
a tak se rozšířené parkoviště a široká 
cesta ze zámkové dlažby jednou bude 
hodit. I oficiální název projektu jsme 
zvolili proto, abychom jasně deklaro-
vali budoucí význam infrastruktury. 
Opravdu zde vidíme budoucí rekreač-
ní a oddychovou zónu Velké Bystřice.  

Samozřejmě, že jsme mohli požá-
dat v rámci tohoto programu o rekon-
strukci jiné ulice, ale která jiná naše 
ulice leží v blízkosti významných 
památkových nebo rekreačních objek-
tů? Taková žádost by v žádném přípa-
dě neměla v obrovské konkurenci 
šanci na úspěch.

A proč tento projekt zahrnoval i 
krásnou novou lávku do parku? 
Stávající přístup do parku vede kolem 
"statku" po pozemcích, které nejsou 
v majetku města. Tento přístup bude   
po vybudování přístupové komunika-
ce kolem železniční tratě zrušen. 
Jediný přístup do parku ve směru od 
zámku bude tedy přes novou lávku. 

Tak, snad toto vysvětlení dostateč-

který zpracoval statický posudek a 
doporučil technologii opravy lávky. 
Současně jsme požádali o pomoc 
Povodí Moravy, které se ovšem k vý-
tržím nechtělo hlásit, protože na nere-
gulovaném toku opravy neprovádí. 
Nakonec jsme se ale s Povodím 
Moravy dohodli na postupu, kdy 
město zakoupilo velký lomový kámen 
a Povodí Moravy se svou mechanizací 
provedlo opravy výtrží v Burku. Naše 
technické služby pak po opadnutí 
velké vody vlastními silami nově 
vyzdily opěrné pilíře a opravily lávku 
u vlakové zastávky. A v nejbližší době 
i zde Povodí Moravy provede opravu 
výtrže před lávkou.

Minule jsem na závěr popřál všem 
pěkné léto a hlavně příjemně stráve-
nou zaslouženou dovolenou, to samo-
zřejmě platí i pro druhou polovinu 
prázdnin. Nejlépe zamířit někam do 
chladnějších oblastí, protože v součas-
ných tropických vedrech se nedá nejen 
výkonně pracovat, ale ani odpočívat. 
Tak se snad nikdo nebude zlobit, 
pokud popřeji do druhé poloviny léta i 
trochu toho deště a mírné ochlazení.

Marek Pazdera
ně objasnilo, že 
celá akce je pře-
devším investicí 
do budoucnosti a 
má pro Velkou 
Bystřici smysl.

V době letoš-
ních povodní do-
šlo na řece Byst-
řici k několika 
výtržím břeho-
vých částí a k po-
demle t í  p i l í ř ů  
lávek u vlakové 
zastávky a v Bur-
ku. Museli jsme 
tedy ve spoluprá-
ci s Povodím Mo-
ravy řešit tento 
nepříznivý stav. 
N e j d ř í v e  b y l  
pozván s ta t ik ,  
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l Poslední zasedání zastupitelstva 
města, které bylo 19. června, uzavřelo 
poslední pololetí roku 2006 před vol-
bami do zastupitelstev obcí. Rada 
města se v době prázdnin schází podle 
potřeby a nutnosti řešit neodkladné 
záležitosti. Poslední jednání rady 
města bylo 3.7.2006. Byly řešeny 
zejména investiční akce, schválení 
výsledku výběrového řízení na komu-
nikaci ul. Husova, na výstavbu 2 byto-
vých domů na ul. Svésedlická. 
l Na dobu určitou byl jmenován 
vedoucím odboru technických služeb 
Ing. Filip Štembírek. Veškeré poža-
davky (vývoz fekálem, údržba veřej-

Informace z bystřické radnice 
ného prostranství apod. ) budou řeše-
ny prostřednictvím jmenovaného 
vedoucího. 
l V době prázdnin zůstal provoz 
městského úřadu nezměněn, pouze si 
pracovníci města vybírají řádnou 
dovolenou. Pokud chcete hovořit s 
konkrétním úředníkem, je vhodné se 
předem informovat o jeho přítomnos-
ti. Jinak veškeré připomínky přijímá 
sekretariát nebo zastupující úředník na 
každém odboru. 
l Příspěvky na vjezdy, které jsou na 
veřejném prostranství, se přijímají 
nadále do vyčerpání rozpočtových 
výdajů. Na základě vyměření na místě 

samém od Ing. Filipa Štembírka, rada 
rozhodne o poskytnutém příspěvku. 
l Rada města schválila změnu názvu 
ulice od vjezdu u statku k parku na 
nový název "Kapitulní"
l Žádáme občany, aby v době dlou-
hodobého sucha nerozdělávali oheň 
v blízkosti lesa, suché trávy a v mís-
tech možného vzniku požáru. 
l Upozorňujeme občany, že v důsled-
ku dlouhodobého sucha je nedostatek 
vody na místním hřbitově. Pracovníci 
TS denně dovážejí vodu do zásobníku 
umístěného poblíž vchodu od Přásla-
vic. Prosíme občany a návštěvníky 
hřbitova o maximální šetření vodou.

Bezdrátový internet 
ve Velké Bystřici 

- rok 2006
Rok 2006 je ve znamení přechodu 

na technologii 5GHz. Nové vysílače 
pro pásmo 2,4 GHz již budovány 
nebudou, poslední volné pro toto 
pásmo zůstávají AP škola - směr ulice 
Husova (BYSTRICE_HU) a AP kopa-
niny.

Nebudování dalších vysílačů na 
frekvenci 2,4 GHz znamená, že nebu-
de docházet k dalšímu nárůstu rušení 
v pásmu 2,4 GHz od našich vysílačů.

5GHz technologií jsou momentálně 
doplněny vysílače AP-Insta (360stup-
ňů), AP-úřad (270 stupňů,všesměrová 
anténa, slepé místo je za věží směrem 
na Bukovany), AP-skála (90 stupňů, 
sídliště Nad Skálou), AP-13 (180 
stupňů, část ulice Loučná, Havlíč-
kova, Jiráskova, J. Pospíšila a 8.květ-
na) a AP-hošek (180 stupňů, ulice 
Kolárova a Na Svobodě směr na 
Hlubočky, ulice Ohrada a část ulice 
Příční).

Značení vysílačů na 5GHz
Pro lepší přehlednost jsou nové vysíla-
če značeny následujícím způsobem:
BYSTRICE_XXY_zc:
! XX - skratka specifikující umístění
! Y - technologie (5 = 5 GHz, 

nic = 2,4 GHz)
! z - polarizace (v = vertikální, 

h = horizontální)
! c - číslo

Náměty, připomínky a dotazy dále na 
net@muvb.cz
případně 
http://intranet.muvb.cz/ - fórum.

Štemba

Město Velká Bystřice
Folklorní sdružení ČR

Kulturní středisko Velká Bystřice
Folklorní soubor Haná Velká Bystřice pořádají

LIDOVÝ ROK
XVII. ročník folklorního festivalu s mezinárodní účastí

2.- 3. září 2006 Velká Bystřice - Zámecké náměstí

Sobota 2. září 2006

14.oo Dětské folklorní soubory s programem lidových zvyků a volným 
programem

18.oo Koncert dechové hudby Bystřičanka 

20.oo Velký večerní festivalový program. Účinkují soubory: Úsměv, Jizera, 
Sider Vojvoda-Bulharsko, Maršo - Čečensko, Klomnickie Plomyczki-
Polsko, TEJIENDO el AZAR - Kolumbie

23.oo OHŇOSTROJ

Neděle 3. září 2006

10.oo Folklorní soubory dospělých s programem lidových zvyků a obyčejů

13.oo Vystoupení zahraničních dětských souborů

13.45 Výsledky soutěže " O nejkrásnější okno a předzahrádku" 

14.oo "Debe decke tak belo"- GALAPROGRAM
Vystoupení domácích i zahraničních souborů ve volném programu

Sobota a neděle - Lidový řemeslný JARMARK 
s předváděním řemeslné výroby

Radnice - výstava " 30 let souboru Haná "

Doprovodný program LR

Sportovní akce: Turnaj v miniházené
sportovní areál Na Letné, sobota 2. 9.,  8 - 13 hodin 

SMVB CUP - turnaj starších žáků v házené
sportovní areál Na Letné, neděle 3. 9.,  8 - 15 hodin

Festival se koná za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

PO OBA DNY JE NA FESTIVAL VSTUP VOLNÝ
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Rok nácviku uplynul jako voda a už 
máme za sebou největší svátek sokol-
stva - Všesokolský slet, který se konal 
1. - 7. 7. v Praze. Předcházely mu 
Okrskové, Župní a Krajské slety. 
V naší jednotě zahájil sletová vystou-
pení oddíl rodičů s dětmi se skladbou 
Korálky, kterou předvedli 28. 5. na 
Okrskovém sletu v Litovli. Jednalo se 
o cvičení s gymbaly, kdy na ploše 
pohyby a přemísťování velkých míčů 
připomínalo navlékání korálků. U nás 
nacvičovalo 6 dvojic rodičů + dětí pod 
vedením V. Rášové.

Župního sletu dne 3. 6. na hřišti T.J. 
Sokol Olomouc-Chválkovice se už 
zúčastnily i ostatní oddíly naší jednoty, 
které nacvičovaly své sletové skladby. 
Ženy - do folklorního duchu laděná 
skladba Léto s hudbou J. Pavlici a jeho 
Hradišťanu. Nacvičovalo 9 žen pod 
vedením A. Rechové: D. Elsnerová, 
I. Korydková, J. Levinská, H. Londo-
vá, F. Matonohová, D. Oliberiusová, 
A. Rechová, D. Smékalová, A. Večeřo-
vá (ta souběžně nacvičovala v Olo-
mouci i skladbu Výlet s aerobikem). 
Jejich bílé trikoty a modré sukně dopl-
ňovala oranžová zátěžová stuha.

Další byla skladba Věrné gardy, 
určená seniorům, s názvem Ta naše 
písnička česká. Na písně Karla Hašlera 
nacvičovalo 6 žen a 3 muži: H. Gold-
scheidová, O. Horký, Z. Konečná, Z. 
Krylová, opět J. Levinská a A. Recho-
vá, J. a D. Subertovi, J. Velký. Nácvik 
vedla Z. Krylová.

Početně nejvíce byla zastoupena 
skladba mladších žákyň - Rozkvetlá 

Jak jsme cvičili v Praze aneb XIV. Všesokolský slet
louka. Nacvičovalo 21 žákyň - 9 
v oranžových dresech, 9 ve žlutých 
dresech a 3 náhradnice schopné zasko-
čit za kteroukoliv cvičenku. Byly to K. 
Bečicová, J. Čepeláková, T. Čtvrtlíko-
vá, L. Doleželová, N. Hegerová, K. 
Hošková, K. Kameníková, D. Klauso-
vá, K. Navrátilová, K.+M.+Š. Otáha-
lová, M. Plevová, J. Polanská, K. Rášo-
vá, J. Sanetrníková, N. Sklenářová, K. 
Spáčilová, J. Tietzová, B. Urvová, P. 
Vachutková. Děvčata cvičila s obru-
čemi a stuhami na hudbu M. Davida 
pod vedením L. Otáhalové a H. Navrá-
tilové. 

Župní slet na chválkovickém hřišti 
sice probíhal za chladnějšího počasí, 
ale o to víc se nesl ve velmi příjemné, 
srdečné a téměř rodinné atmosféře 
s perfektní organizací i zázemím. Hos-
tovali jsme také dne 11. 6. na Župním 
sletu v Přerově, který se konal na sta-
dionu T.J. Spartak v rámci oslav 750 
let města Přerova. Stadion a pohled na 
cvičence z tribuny byl moc pěkný, ale 
poněkud vázla organizace a nebyli 
jsme ani příliš spokojeni se zázemím. 

Zato Krajský slet, který se konal 
18. 6. na stadionu olomoucké Loko-
motivy, už dýchal důstojnou a slav-
nostní atmosférou, umocněnou průvo-
dem cvičenců a praporečníků ulicemi 
města. Tohoto sletu se zúčastnily 4 
župy: Prostějovská, Severomoravská, 
Středomoravská-Kratochvílova a naše 
Olomoucká-Smrčkova a byla to vlast-
ně poslední generálka před pražským 
Strahovem. Dopadla velmi dobře a my 
se už nemohli dočkat Prahy. 

O naší cestě, pobytu, cvičení a 
zážitcích z Prahy se podrobněji rozepi-
suje K. Otáhalová a tak jen pár slov. 
Jako cvičitelky jsme jely do Prahy a 
vůbec na slet poprvé a měly jsme 
z toho trochu obavy. Ale děvčata se 
chovala vzorně a takřka nebyly žádné 
problémy. Holky zvládaly velmi dobře 
i dlouhé a úmorné čekání v nástupech 
na stadionu, kdy na nás neúprosně 
svítilo žhavé slunce. Svou skladbu na 
zkouškách, generálce i vlastním 
vystoupení zacvičily vždy perfektně. 
Také přesuny metrem a autobusem 
z Ďáblic, kde jsme bydlely, na Strahov 
a zpět probíhaly disciplinovaně a 
nikoho jsme neztratily. Myslím, že si 
zaslouží opravdu velkou pochvalu 
(stejně jako ostatní cvičenci naší T.J. 
Sokol) za vzornou reprezentaci našeho 
města i naší jednoty. 

Závěrem bych moc ráda poděkovala 
městu za finanční podporu, výboru 
naší jednoty za veškerou pomoc a ještě 
jednou bych srdečně poděkovala všem 
cvičencům, kteří reprezentovali 
Velkou Bystřici na všech úrovních 
sletu.

Osobně bych ještě chtěla poděkovat 
kamarádce a kolegyni cvičitelce L. 
Otáhalové, která po mém úrazu vedla 
3 měsíce nejobtížnější část nácviku 
úplně sama. Taktéž děkuji P. Čtvrtlíko-
vé za pomoc při doprovodu děvčat 
v Praze.

Hana Navrátilová
náčelnice T.J. Sokol V. Bystřice

Vojtěch Rotter * 13. 4. 2006

Magdalena Křepelková * 28. 5. 2006

Kristýna Schenflerová * 13. 6. 2006

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Ludmila Zavadilová 21. 6. 2006

Marie Krumpholzová 23. 6. 2006

Josefa Poláchová 5. 7. 2006

Miloš Břeha 14. 7. 2006

V

V

V

V
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 V září 2005 začalo v Sokole nacvičovat 21 děvčat skladbu 
na XIV. Všesokolský slet s názvem Rozkvetlá louka, kterou 
složila Dagmar Bělinová a hudbu napsal Michal David. 
  Měly jsme na sobě dresy ve žluté a oranžové barvě  tričko 
s krátkým rukávem a sukýnku ve tvaru písmene A. Cvičily 
jsme s obručí a stuhou. Právě kvůli barvám dresů nám 
začali říkat pampelišky. Na zelené ploše, na stadionu 
Evžena Rošického, jsme vypadaly úplně jako rozkvetlá 
louka. 
  Po celoročním cvičebním snažení a těšení se na Prahu 
jsme se konečně dočkaly!!! 
Hned 1. 7. před šestou hodinou ráno jsme se sešly v plném 
počtu na vlakové zastávce a vyjely. V Olomouci jsme pře-
sedly na luxusní vlak Pendolino a než jsme se nadály, byly 
jsme v Praze. Rychle jsme se ubytovaly a jely na slavnostní 
zahájení do Sazka Arény. Viděly jsme tam různé sporty - 
třeba sumo, moderní a sportovní gymnastiku, šerm apod. 
Druhý den jsme se zúčastnily pochodu Prahou, který vedl z 
Václavského náměstí kolem Národního divadla po nábřeží 
Vltavy (odkud byl vidět Karlův most a Hradčany), okolo 
Rudolfina na Staroměstské náměstí. Cestu lemovala spous-
ta lidí, na které jsme volaly NAZDAR! Na konci průvodu 
jsme byly zpocené až za ušima, což tedy moc příjemné 
nebylo. Tak jsme se šly zchladit do metra a dojely jsme do 
Ďáblic, kde jsme byly ubytované. Po obědě se zavelelo: 
"Hurá do ZOO!!"
Viděly jsme moc zvířátek, která nejsou v ZOO na Sv. 
Kopečku, např. slony, tučňáky aj.
  3. 7. jsme poprvé byly na Strahově. Měly jsme malou 
secvičnou s nácvikem nástupu. Odpoledne jsme byly na 
Dětském ostrově, kde jsme se vyřádily do aleluja. 4. 7. jsme 
se jely podívat na výstavu Mořský svět na Výstavišti a po 
jeho prohlídce rovnou na Strahov. 5. 7. jsme brzy vstávaly, 
hned po snídani do metra a zase na Strahov, kde jsme byly 
až do čtyř hodin odpoledne. Rovnou ze stadionu jsme šly na 
Petřínskou rozhlednu a do zrcadlového bludiště - tam se 
nám všem móóóc líbilo. 6. 7. jsme se konečně dočkaly, ani 
dospat jsme nemohly. Ráno jsme ještě prošly památky, 
např. orloj a Staroměstskou radnici. Po obědě jsme se pře-
vlékly do dresů a tradá na Strahov. Po třetí hodině jsme 
přišly na řadu. Všechny jsme byly trošku nervózní, že to 
zkazíme, ale povedlo se nám to! Po vystoupení jsme od 
vedoucích dostaly za odměnu mnoho sladkostí. Celý pro-
gram bylo možno shlédnout na ČT2 v přímém přenosu. 

Další den ráno jsme vyrazily na hlavní nádraží a čekaly na 
vlak. Moc dlouho jsme čekat nemusely a už tam vlak byl. 
Rychle jsme nastoupily a vyjely domů. V Olomouci jsme 
přestoupily na vlak do Velké Bystřice a za chvíli jsme byly 
u svých rodičů a chrlily na ně všechny zážitky. 
  V Praze se nám strašně líbilo. Ale nejraději jsme jezdily 
metrem, kterým jsme najezdily snad 1000 km a seděly u 
stánku s občerstvením. Škola, ve které jsme bydlely, byla 
moc pěkná. A tak dobře tam vařili!! K obědu i k večeři jsme 
dostávaly zákusek. MŇAM!
  Všechny jsme si slíbily, že za šest let pojedeme znovu. Už 
se moc těšíme.
Klára Otáhalová, 12 let  

XIV. všesokolský slet očima mladších žákyň

Pokračujeme v AKCI 
v restauraci NADAČNÍ 

 Od 1. srpna 2006 obdržíte při konzumaci nad 100,- Kč  

ZDARMA - kávu, pivo 0,3 l nebo minerální vodu 
*********************************** 

Při týdenních akcích od 1.8. 2006
NABÍZÍME VŽDY ZA 50,- Kč 

31. 7. - 6. 8. 2006 Smažený hermelín, hranolky

7. 8. - 13. 8. 2006 Smažený vepřový řízek, vařené brambory

14. 8. - 20. 8. 2006 Kuřecí AZU, hranolky

21. 8. - 27. 8. 2006 Tvarůžky v těstíčku, opékané brambory

28. 8. - 3. 9.  2006 Přírodní kuřecí prsíčka, hranolky

Akce POKRAČUJE I V ZÁŘÍ !!!

Dobrou chuť!!



Strana  5VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 8/2006

POZVÁNKA
NA HÁZENKÁŘSKÉ TURNAJE

SK Velká Bystřice, oddíl házené, zve své příznivce a širokou 
sportovní veřejnost na házenkářské turnaje, které proběhnou 

ve sportovním areálu na Letné o víkendu 26. až 27.8.2006 následovně:

Sobota 26.8.2006 
turnaj mužů - J.M.I.T. Cup

Neděle 27.8.2006 
turnaj dorostu - Honeywell Cup

Turnajů se zúčastní vybraná prvoligová a druholigová družstva 
z České a Slovenské republiky.

Začátek turnajů je po oba dny v 8,00 hodin. 

Občerstvení po celý víkend je zajištěno. 

Vstupné dobrovolné.

SK Velká Bystřice
Oddíl házené

Jaký byl školní rok 
2005/2006

V minulém měsíci jsem slíbila po-
drobnější článek o právě skončeném 
školním roce.

Tak tedy několik statistických úda-
jů. V základní škole bylo 424 žáků, 
z toho184 na 1.stupni. Z celkového 
počtu žáků jich 196 dojíždělo z okol-
ních obcí, konkrétně 59 žáků z Přásla-
vic, 43 z Mrskles, 23 z Bukovan, 22 
z Mariánského Údolí, 20 z Kovákova, 
8 z Hluboček, 6 ze Svésedlic, 5 z Bys-
trovan, 4 z Kocourovce, 3 z Hrubé 
Vody, 2 z Olomouce a 1 z Toveře.

Žáci byli rozděleni do 20 tříd, cel-
kem ve škole pracovalo 28 učitelů, 3 
vychovatelky školní družiny a 6 nepe-
dagogických zaměstnanců. Ve škole se 
vyučovalo podle učebního plánu vzdě-
lávacího programu Základní škola, čj. 
16847/96-2, na 2.stupni byla v každém 
ročníku jedna třída s rozšířeným vyu-
čováním tělesné výchovy (tito žáci 
měli místo dvou celkem 5 hodin těles-
né výchovy týdně). 

Základní vzdělávání ukončilo 62 
žáků devátých tříd. Z toho 7 bylo 
přijato na gymnázia (2 Gymnázium 
Ol. - Hejčín, 1 SGO, 1 Gymnázium Ol. 
- Čajkovského, 1 Gymnázium Štern-
berk, 2 Gymnázium Na Vlčinci Ol.) 6 
žáků bylo přijato na OA Olomouc, 3 na 
SPŠ elektrotechnickou, 1 SPŠ stavební 
Lipník, 4 SŠ zemědělská Olomouc, 
5 SOŠ poštovní Olomouc, 1 Střední 
hotelová škola Jeseník, 1 Střední umě-

lecko-průmyslová škola Uherské Hra-
diště, 2 SOŠ oděvní Prostějov, 2 SŠ 
polygrafická Olomouc.

Z učebních oborů si žáci vybírali 
např.obory - autoelektrikář, autome-
chanik, autoklempíř, obráběč kovů, 
kuchař, aranžérka, krejčová, obchod-
ník, umělecký kovář, chemik laborant, 
instalatér, opravář zeměď. strojů, ka-
deřník, klempíř a další. Ze 7.ročníku 
byli 2 žáci přijati na SGO (šestileté 
gymnázium s vyučováním vybraných 
předmětů ve francouzském jazyce).

Pro žáky devátých tříd proběhlo 
slavnostní předání vysvědčení v Hote-
lu Zámek za přítomnosti pana starosty 
a místostarosty, kteří jim popřáli mno-
ho úspěchů v dalším studiu a těm nejú-
spěšnějším předali knižní odměny. Za 
bezchybnou organizaci již čtvrtého 
v pořadí takto slavnostního zakončení 
školního roku chci poděkovat řediteli 
Zámku panu Petru Jahodovi.

V tomto školním roce proběhl opět 
sběr starého papíru. Žáci přinesli cel-
kem 9 488 kg papíru. Mezi třídami se 
na prvním místě po třech kolech umís-
tila 3.B (1 311,5 kg), na 2.místě skon-
čila 7.C (1 138 kg) a 3.místo obsadila 
4.A (1 048 kg)

V jednotlivcích se na 1. místě umís-
tila Jana Polanská ze 4.A (500 kg), na 
2.místě Barbora Urvová ze 3.B (457 
kg) a na 3.místě Josef Opletal ze 2.B 
(442,5 kg). Všem žákům, kteří se do 
sběru papíru zapojili, patří poděkování 
a rovněž nemalý dík patří jejich rodi-
čům a prarodičům, kteří jim v mnoha 

případech pomáhali s dopravou papíru 
do školy.

Kromě vyučování ve škole proběh-
lo mnoho sportovních a kulturních 
akcí, o kterých jsem podrobně infor-
movala průběžně. Jen pro připomenutí 
uvádím např. Vánoční koledování 
s jarmarkem, Den Země, Sportovní 
hry základních škol Mikroregionu 
Bystřička, Mega Sam Cup Olomouc 
2006 (turnaj v miniházené), Veliko-
noční odpoledne a další.

Prázdniny jsou v plném proudu, děti 
si užívají sluníčka a volna, ale již teď 
je připraven nový školní rok. Vyučová-
ní začne 4. září a přinese některým 
žákům změny. Jen krátce o jedné 
z nich: MŠMT s platností od 1.září 
2006 zvyšuje celkový týdenní počet 
hodin v 1.-5. ročníku o 3 vyučovací 
hodiny, v 6. ročníku o 1 vyučovací 
hodinu a v 7.-9. ročníku o 1 hodinu. 
Konkrétně z toho vyplývá zavedení 
cizího jazyka od 3. třídy, zvýšení počtu 
hodin cizího jazyka ve 4. a 5. ročníku 
ze tří na čtyři, zvýšení hodinové dota-
ce povinné výuky prvního cizího jazy-
ka v 7. ročníku. V novém školním roce 
bude probíhat výuka ještě podle vzdě-
lávacího programu Základní škola, ale 
škola bude vytvářet svůj školní vzdělá-
vací program, podle kterého začne učit 
v 1. a 6. ročníku od školního roku 
2007/08. O tom ale podrobně zase 
příště.

Přeji všem žákům klidnou druhou 
polovinu prázdnin a těším se na setká-
ní v září. Mgr. Jarmila Štěpánová 

Od 10. srpna bude v knihovně ve 
Velké Bystřici zkušebně zahájen 
a u t o m a t i z o v a n ý  v ý p ů j č n í  
systém. Proto prosím čtenáře, 
aby při vracení knih přinesli 
všechny, které mají půjčené 
(i v případě, že si budou chtít 
některé prodloužit a vzít zpět). 
Nové výpůjčky už budou 
realizovány přes počítač. O 
včasné vracení knih prosím i 
kvůli revizi knižního fondu, 
která bude následovat. Všem 
čtenářům děkuji za pochopení.

L. Lakomá

PROSÍM
            POZOR!
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FTP - CUP 
 Handball  2006

O víkendu 24. a 25. června 2006 
proběhl ve sportovním areálu Na Letné 
již IV. ročník turnaje v házené mladšího 
žactva pod názvem FTP - CUP 
Handball 2006. Turnaj je pořádán pod 
patronací generálního sponzora, firmy 
FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o. 
se sídlem ve Velké Bystřici.

Turnaj se, stejně jako předchozí 
ročníky, vydařil. Organizace turnaje 
fungovala "na jedničku", na zastřeše-
ném hřišti s umělým povrchem probí-
haly vesměs bojovné a kvalitní zápasy 
(celkem 29 zápasů včetně finále). 
Dokonce i počasí (na rozdíl od loňské-
ho ročníku, kdy prudký liják nedovolil 
uskutečnit plánovaný táborák) se tento-
krát vydařilo. 

Za zdařilý lze vyhodnotit i sobotní 
exhibiční zápas výběru hráčů jednotli-
vých družstev s výběrem trenérů a 
vedoucích a doprovodný program tur-
naje (vystoupení taneční školy paní 
Zdeny Dvořákové z Olomouce a závě -

rečný ohňostroj).
Po sportovní stránce došlo k zajíma-

vé konfrontaci 8 mládežnických druž-
stev (rok narození 1993 a mladší) 
z Čech a Moravy, přičemž 5 družstev 
tvořili chlapci a 3 družstva dívky. 
Překvapením turnaje byly výsledky a 
výkony dívčího družstva SK UP 
PRIOR Olomouc, které však ve finále 
již nestačilo na chlapce ze Sokola Praha 
- Vršovice (výsledek finále 6 : 15).
Konečné pořadí v turnaji:
1. Sokol Praha - Vršovice
2. SK UP PRIOR Olomouc (dívky)
3. Sokol Prostějov
4. Sokol Nové Veselí
5. FTP Velká Bystřice
6. DHK ZORA Olomouc (dívky)
7. Sokol Praha  Vršovice (dívky)
8. Tatran Litovel

Nejlepším brankářem turnaje byl  
vyhlášen Michal Kříž ze Sokola 
Vršovice, nejlepším střelcem pak Jan 
Novák rovněž ze Sokola Vršovice (32 
branek). Speciální cenu ředitele turna-
je, určenou pro nejužitečnějšího hráče 
celého turnaje, obdržela Monika 

Roubalová z PRIORU Olomouc.
Dále byli vyhodnoceni nejlepší hráči 

jednotlivých družstev, jen pro zajíma-
vost z družstva FTP Velká Bystřice to 
byl Petr Polách.

Hlavní pořadatelé tohoto turnaje, tj. 
občanské sdružení Sportovní mládí 
Velké Bystřice a oddíl házené SK Velká 
Bystřice, děkují touto cestou všem, 
kteří se na přípravě a realizaci celé akce 
podíleli, tj. především sponzorům a 
dalším partnerům turnaje, pořadatelům, 
rozhodčím, hráčům všech zúčastně-
ných družstev za předvedené výkony, 
divákům, Masarykově ZŠ a Školní 
jídelně za zajištění ubytování a stravo-
vání jednotlivých družstev, Kulturnímu 
středisku za sobotní doprovodný pro-
gram pro zúčastněná ružstva i ostatní 
návštěvníky turnaje, prostě všem, kteří 
měli na organizaci a zdárném průběhu 
turnaje nějaký podíl. 
Se všemi se těšíme na shledanou 
v červnu 2007 na již V. ročníku tohoto 
turnaje.

OS Sportovní mládí Velké Bystřice
SK Velká Bystřice, oddíl házené


