
Vážení spoluobčané,
minulý rok jsem ještě v dubnu psal 

o neuvěřitelně dlouhé zimě, o velmi 
nákladné zimní údržbě a o špatném  
stavu místních komunikací, které po 
tak dlouhé zimě velmi utrpěly. Letos 
už jsem si plánoval, jak se rozepíši o 
nádherném předčasném jaru a nutnosti 
začít pracovat na fyzické kondici, 
abychom byli vůbec schopni vyšláp-
nout Strážnou na blížící se akci Bílý 
kámen. No a přesto se zima ještě při-
pomenula. V době, kdy píši tento 
úvodník, venku sněží, a že má být 
první jarní den, připomíná jen datum 
v kalendáři. 

Na letošní zimu si ale vůbec nemů-
žeme naříkat. Zvláště dodavateli 
investiční akce Velká Bystřice - 2 
bytové domy ul. Svésedlická letošní 
mírná zima velmi přála. Stavební 
práce běžely po celou dobu naplno. 
V současné době jsou již položeny 
všechny inženýrské sítě (vodovod, 
plynovod, kanalizace a veřejné osvět-
lení), jsou ukončeny všechny hrubé 
stavební práce a nyní již nastoupili 
řemeslníci a provádějí montáže a 
rozvody. Proto se nám jeví termín 
ukončení stavebních prací do konce 
července jako reálný.

Rada města vyhlásila k 1.3. 2007  
Pravidla pro pronájem bytů pro 
příjmově vymezené osoby v lokalitě 
ul. Svésedlická, současně byly zveřej-
něny Evidenční karty a Formulář 
žádosti včetně přílohy. Všechny tyto 
dokumenty jsou k dispozici na sekreta-
riátu MěÚ Velká Bystřice a na našich 
webových stránkách. Termín pro podá-
vání žádostí je do 31.5. 2007 do 12.00 
hod. Rada města jmenuje Komisi pro 
přidělování bytů, která žádosti doplní, 
ověří, ohodnotí, sestaví pořadí uchaze-
čů a doporučí Radě města uchazeče 
ke schválení. Již teď je jasné, že úloha 
komise nebude vůbec jednoduchá, 
protože jen předběžných žádostí bylo 
více než 130, proto se snažíme připra-
vit co nejobjektivnější kriteria pro 
výběr.    

V minulém roce zrušila Správa 
silnic Olomouckého kraje ve Velké 

Bystřici několik přechodů pro chodce. 
Protože tyto přechody nesplňovaly 
velmi přísné bezpečnostní předpisy, 
musely být na návrh Policie ČR  
dopravního inspektorátu odstraněny. 
Město Velká Bystřice nechalo vypra-
covat projektovou dokumentaci, která 
řeší pět přechodů pro chodce ve Velké 
Bystřici. Na tyto přechody byla vybrá-
na nejdůležitější místa pohybu chodců 
ve městě (na „dolním“ konci, u domo-
va důchodců, u autobusových zastávek 
a nákupního centra, u Masarykovy 
základní školy a „horní“ mateřské 
školy) s cílem zvýšit zde bezpečnost 
při přecházení přes silnici vytvořením 
zúžení a zviditelněním (nasvícením) 
přechodů. Celkové náklady na prove-
dení budou 1,746 mil. Kč. Požádali 
jsme v rámci programu Dopravně 
inženýrská opatření vedoucí ke zvyšo-
vání bezpečnosti na pozemních komu-
nikacích o podporu Olomoucký kraj. 
Pokud bude naše žádost o podporu 
úspěšná, jsme připraveni v letošním 
roce zrealizovat všech pět přechodů. 

Již několik let bojujeme s problé-
mem nedostatku vody ve studni na 
hřbitově. Provizorní řešení, kdy byl 

umístěn zásobník na vodu v horní části 
hřbitova a voda byla dovážena, je 
nepraktické a provozně náročné. Proto 
jsme začali řešit možnost vybudování 
nové studny včetně rozvodu vody. 
Studna byla vyvrtána již na konci 
loňského roku a nyní Rada města roz-
hodla o vybudování rozvodu vody a 
nové elektropřípojky. V rámci tohoto 
rozvodu bude na hřbitově ještě v tomto 
roce vybudováno sedm nových odběr-
ných míst na vodu. Odpadne tedy 
dlouhé „vláčení“ těžkých konví přes 
celý hřbitov.  

V měsíci březnu provedl Krajský 
úřad Olomouckého kraje audit (kont-
rolu hospodaření) města Velká 
Bystřice za rok 2006. Letos poprvé 
jsme získali nejvyšší ohodnocení, za 
což patří dík především vedoucí odbo-
ru správního paní Pavle Kočišové, 
které tímto přeji co nejklidnější mateř-
skou dovolenou, na kterou v průběhu 
roku odchází. 

A nám všem bych do měsíce dubna 
rád popřál pevné nervy a hodně sil při 
jarních úklidech doma i na zahradách.

Marek Pazdera

Informace z bystřické radnice
Trocha statistiky za rok 2006
Úsek matriky:

Počet uzavřených sňatků matričním úřadem Velká Bystřice 57
Počet uzavřených církevních sňatků 2
Počet zlatých svateb 2
Počet narozených na území Velká Bystřice 0
Počet narozených dětí města Velká Bystřice 33
Počet zemřelých na území Velká Bystřice 15
Počet zemřelých občanů za rok 2006 37
Počet vydaných druhopisů matričních dokladů 6
Počet zápisů o určení otcovství 10
Počet provedených změn příjmení 13
Počet výpisů s informačního systému evidence obyvatel 10
Počet žádostí o výpis z rejstříku trestů 264
Počet žádostí o vydání občanských průkazů 619
Počet žádostí o vydání cestovního pasu 462
Počet žádostí o zrušení trvalého pobytu 10
Počet ověřených podpisů a listin 2020
Vybrané správní poplatky za ověřování podpisů, kopií listin,
přihlašování k trvalému pobytu a výpisů z informačního systému 106.220,-Kč

Počet občanů starších 90-ti let 12 z toho 2 muži
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Velká Bystřice Přáslavice Bukovany Mrsklesy Svésedlice Celkem

Územní rozhodnutí 17 6 4 2 2 31

Stavební povolení 61 29 22 18 4 132

Výzva 15 4 2 - - 21

Odstranění stavby 2 1 1 - - 4

Kolaudační rozhodnutí 54 21 14 12 2 103

Drobné stavby 38 18 8 9 3 76

Dělení pozemků 12 3 2 1 1 19

Dodatečné povolení 7 2 - 1 - 10

Výjimka 9 4 - 4 - 17

Ostatní 101 11 21 7 5 145

Stavební úřad

t Městský úřad Velká Bystřice upo-
zorňuje, že občané musí mít na popel-
nicových nádobách vylepené označení 
roku 2007, které získá poplatník po 
uhrazení místního poplatku za likvida-
ci domovního odpadu. V případě, že 
po 1. 4. 2007 nebude tato známka 
vylepena, nádoba nebude svozovou 
firmou vyvezena.

t Upozorňujeme občany na zákaz 
vypalování suché trávy a porostů při 
jarním úklidu zahrad a užívaných 
prostranství. Nebezpečné je rovněž 
rozdělávání ohňů v blízkosti lesa. Za 
porušení zákona o požární ochraně se 
občané vystavují hrozbě vysokých 
pokut.

S nadcházejícím pololetím teplotně 
exponovanějších měsíců (jaro, léto) je 
namístě připomenout si, jaké povin-
nosti máme všichni jako občané 
v oblasti požární ochrany.

Zákon č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně je vyjmenovává taxativně. 
Převážně se jedná o povinnosti v obla-
sti protipožární prevence.
Fyzická osoba/občan je povinen: 
n počínat si tak, aby nedocházelo ke 
vzniku požáru, zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových a 
jiných spotřebičů a komínů, při skla-
dování a používání hořlavých nebo 
požárně nebezpečných látek, manipu-
laci s nimi nebo s otevřeným ohněm 
či jiným zdrojem zapálení,
n zajistit přístup k rozvodným zaříze-
ním elektrické energie a k uzávěrům 
plynu, vody a topení,
n plnit příkazy a dodržovat zákazy 
týkající se požární ochrany na označe-
ných místech,
n obstarat požárně bezpečnostní zaří-
zení a věcné prostředky požární ochra-
ny v rozsahu stanoveném zákonem,
n zajistit přístup k požárně bezpeč-
nostním zařízením a věcným prostřed-
kům požární ochrany za účelem jejich 
včasného použití a dále udržovat tato 

Povinnosti občanů - fyzických osob v požární ochraně
zařízení a věcné prostředky v provozu-
schopném stavu; uvedené povinnosti 
se vztahují na osoby, které mají uvede-
ná zařízení a věcné prostředky ve 
vlastnictví či užívání,
n vytvářet v prostorách ve svém vlast-
nictví nebo užívání podmínky pro 
rychlé zdolání požáru a pro záchranné 
práce,
n umožnit orgánu státního požárního 
dozoru provedení potřebných úkonů 
při zjišťování příčiny vzniku požáru a 
v odůvodněných případech mu bez-
úplatně poskytnout výrobky nebo 
vzorky k provedení požárně technické 
expertizy ke zjištění příčiny vzniku 
požáru,
n oznamovat bez odkladu územně 
příslušnému hasičskému záchrannému 
sboru každý požár vzniklý při činnos-
tech, které vykonává, nebo v prosto-
rách, které vlastní nebo užívá,
n  dodržovat podmínky nebo návody 
vztahující se k požární bezpečnosti 
výrobků nebo činností
n Ten, kdo je povinen vykonávat 
dohled nad osobami, které nemohou 
posoudit následky svého jednání, je 
povinen podle zvláštních zákonů dbát, 
aby tyto osoby svým jednáním nezpů-
sobily požár.

Fyzická osoba/občan nesmí:
q vědomě bezdůvodně přivolat jed-
notku požární ochrany nebo zneužít 
linku tísňového volání,
q provádět práce, které mohou vést 
ke vzniku požáru, pokud nemá odbor-
nou způsobilost požadovanou pro 
výkon takových prací zvláštními práv-
ními předpisy, 
q poškozovat, zneužívat nebo jiným 
způsobem znemožňovat použití hasi-
cích přístrojů nebo jiných věcných 
prostředků požární ochrany a požárně 
bezpečnostních zařízení,
q omezit nebo znemožnit použití 
označených nástupních ploch pro 
požární techniku,
q používat barevné označení vozidel, 
lodí a letadel jednotek požární ochra-
ny,
q provádět vypalování porostů.

Vlastnící a uživatelé lesů a vodních 
zdrojů:
l Vlastník vodních zdrojů - udržovat 
vodní zdroje v použitelném stavu a 
umožnit přístup pro požární techniku
l Vlastník nebo uživatel lesů s více 
než 50 hektary musí zajistit hlídkovou 
činnost

Mgr. Ivo Slavotínek, místostarosta

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička
duben 2007

14. 4. Velká Bystřice  - Pohárek SČDO, národní přehlídka 
monologů, dialogů a práce s loutkou

Hlubočky - muzika pro nezaujaté uši
Velký Újezd - krajský pohár v turistickém závodě

28. 4. Tršice - slet čarodějnic
Doloplazy - společenský večer Georg§Beatovens

29. 4. Přáslavice - stavění máje
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Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti nejlepší ama-
térští herci z celé republiky, aby změřili svoje síly v mono-
lozích a dialozích. Všichni museli projít tvrdým sítem 
oblastních přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou 
pravidla. Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kate-
gorii vybrat pouze jediného vítěze a toho 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 vyso-
kých hereckých výkonů. 

Letos začínáme ve 12.30. Pro ty, kteří budou chtít vidět 
jen ty nejlepší, je určeno večerní defilé s vystoupením hosta 
přehlídky. Tentokrát do Velké Bystřice zavítá známý diva-
delní a filmový herec Jiří Pecha.

Pohárek SČDO 35. ročník - 14. 4. 2007

Program Pohárku SČDO 2007:

Zahájení + Monolog ženy 12.30
Monology muži 14.30
Dialogy 16.00
Defilé, vyhlášení výsledků 
a vystoupení hostů přehlídky 18.00

Za všechny pořadatele si Vás dovoluji co nejsrdečněji 
pozvat na tento svátek ochotnického divadla. A hlavně 
poprvé ve Velké Bystřici v kategorii dialogů uvidíte členy 
domácího Divadelního souboru Kulturního střediska Velká 

Bystřice  Zdeňka Hrbka a Pavla Dorazila, kteří ve své kate-
gorii zvítězili v Boleradicích. Tak je přijďte podpořit.

Tomáš Hradil

Asi pověstný čert z Bílého kamene 
loni způsobil, že jsme byli nuceni 
poprve v dlouholeté historii této akce 
její třináctý start posunout o týden 
později, abychom tak celý rok netrpě-
livě čekajícím zájemcům umožnili 
opět vstup a vjezd do tohoto dlouhodo-
bě zapovězeného ráje.

Téměř devadesát procent účastníků 
již několik let tvoří cyklisté a to 
z pochopitelných důvodů. Je to přede-

BÍLÝ KÁMEN - pořadové číslo XIV…a bude odšlapán 1.května 2007
vším lákající ideální cykloterén po 
libavské náhorní plošině, několikrát 
protínající středoevropské rozvodí. 
Zde je i v době konání této akce mini-
mální provoz automobilů, což je 
v současné přetechnizované době 
balzám na cyklistickou duši i tělo. 
K dispozici tu je přes dvě stovky kilo-
metrů povolených komunikací, z nichž 
si účastníci mohou své trasy libovolně 
vybírat - na tyto komunikace mohou 
najíždět z šesti výchozích míst na hra-
nicích vojenského prostoru, kde získa-
jí od pořadatelů potřebné podklady. 

Jsou to především klasické Mrskle-
sy, kde je odbavováno 60-70% všech 
účastníků, kteří zdolávají pětikilomet-
rové stoupání na Strážnou a dál k Bílé-
mu kameni, na Strážisko a k odpočin-
kovému Boresu.

Již třetí rok bude zajímavý vjezd ze 
železniční zastávky Smilov, kde se od 
prvního kilometru šlape pravidelným 
stoupáním údolím řeky Lichičky svě-
žím lesem téměř až do Velké Střelné. 
Cyklisté se mohou nechat vyvézt vla-
kem ještě dál, na slušnou nadmořskou 
výšku až do Domašova, odkud pak 
vstupují do centrálního vojenského 
prostoru přes Heroltovice z Města 
Libavá. Vlaky z Olomouce přes 
Smilov do Domašova budou i letos 
podstatně posíleny o vagóny na pře-
pravu bicyklů i polykačů kilometrů a 

to i zpátečním směrem odpoledne do 
Olomouce.

Od severovýchodu je možno do 
VVP nastoupit z Budišova dvěma 
směry. Buďto přes Starou Vodu do 
Města Libavá, nebo přes Staré Oldřův-
ky do rozvalin Nových Oldřůvek, dolů 
na Odru a vzhůru kolem výšiny 
Barnov na Potštátsko.

Druhým nejčastějším východiskem 
k Bílému kameni je vstup pro účastní-
ky z Hranicka a Přerovska na Zeleném 
kříži, který je nejvýš položen a to 
v nadmořské výšce 601 metrů, odkud 
se dá rychle dosáhnout libavského 
centra. 

Tím dochází k žádoucímu rozptýle-
ní mnoha tisíc účastníků do přijatelné 
míry - a celý prostor se pestrobarevný-
mi dresy menších i větších cyklistic-
kých skupin jen hemží.
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Loni byla vyzkoušena výrazná změna, která podstatně 
zvýšila atraktivnost Bílého kamene pro zeměplaze. 
Turisté mohou vstupovat do prostoru i ze železniční 
zastávky Smilov, ba i z protilehlé strany vojenského 
prostoru - od Zeleného kříže nad Kozlovem. Otevírá se 
zde možnost mnoha kombinací tras přes Velkou 
Střelnou, zámeček Bores, na Strážisko, odtud buďto na 
Bílý kámen, nebo k prameni Odry, nebo přes Varhošť a 
Hadovec do Daskabátu - vše oběma směry. 

Jak již bylo naznačeno, nejen turisté a cyklisté budou 
mít možnost navštívit  letošního 1.května vojenský pro-
stor. Pro důchodce a rodiny s menšími dětmi vypravíme 
přímo z Velké Bystřice jeden autokar (a další z Olo-
mouce a další zřejmě vypravují jako každý rok Mrsklesy, 
Hlubočky a Hranice) a během okružní jízdy s krátkými 
procházkami ukážeme účastníkům vše podstatné: 
pověstmi opředený Bílý kámen, nepřívazskou prérii 
z vrcholu Strážiska, původně lovecký zámeček Bores, 
památník původních německých obyvatel ve Velké 
Střelné, velkostřeleckou pozorovatelnu, Město Libavá 
s větrným mlýnem, hezkým náměstíčkem i památníkem 
PTP - dále nevynecháme samozřejmě slavný, nákladně 
opravovaný kostel ve Staré Vodě s procházkou k nedale-
kému zázračnému prameni a naši bohatou projížďku po 
vojenském prostoru ukončíme u pramene evropského 
veletoku Odra.

Takže stejně jako třináct předchozích let si vás i letos 
dovolíme pozvat na tuto velkou akci jménem pořádající-
ho města Velká Bystřice, Auto-velo-klubu Velká 
Bystřice, Obecního úřadu Mrsklesy - za účinné spoluprá-
ce s Újezdním úřadem vojenského újezdu Libavá, se 
Střediskem obsluh výcvikových zařízení Libavá AČR , 
Vojenskými lesy a statky ČR s.p. divize Lipník, 
Vojenskou policií i Policií ČR. Věřme, že nám letos bude 
přát počasí a všichni účastníci si dokonale užijí jarního 
pohybu v tomto krásném koutu Oderských vrchů.

Za pořadatele J. Jerry Koš
(foto: autor, P. Kolman)

Poznámka: Bližší informace naleznete na www.muvb.cz, 
dotazy na tel.585 351 708, nebo mobilní telefon 728 737 114.

Masarykova ZŠ
informace pro rodiče

DUBEN

5. - 6. dubna velikonoční prázdniny

12. dubna pohádka pro žáky 
1. - 3. tříd

12. dubna přednáška 
pro žáky 4. tříd 
“Záškoláctví a šikana”

23. dubna 1. kolo přijímacích 
zkoušek na SŠ

30. dubna Den země

KVĚTEN

1. května Svátek práce

7. května ukázkový den 
pro žáky v kasárnách 
VÚ Přáslavice

8. května státní svátek - Den 
vítězství

9. května třídní schůzky 
(od 16.00 hodin)

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice uvádějí

CESTA EVROPSKÝCH MADRIGALISTŮ
Z RENEZANCE DO SOUČASNOSTI

v neděli 15. dubna 2007 ve 14.00 hodin
salonek hotelu Zámek ve Velké Bystřici

Účinkují:

Jarmila Chaloupková (Česká republika) - zpěv
 Brian Wright (Anglie) - loutna

Program:
Jacques Mauduit Eau vive, Anonym Une jeune fillette

source d´amour     Loutna sólo
Anonym Un jour que ma rebelle Franz Schubert Jägersabendlied
Bohuslav Martinů Cesta k milé Heidenrosslein

Smutný milý John Dowland Farewel unkind farewel
Rozmarýn     Loutna sólo

Brian Wright Výběr z písní Awake sweet love
Giulio Caccini Vedro il mio sol Leoš Janáček Moravská lidová poezie 

    Loutna sólo v písních
Amor chattendi

Vstupné 30,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé
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Kde nás najdete? Knihovna je umístěna v nové 
budově Masarykovy základní školy (za sochou T.G. 
Masaryka). Vchod je vpravo od hlavního vchodu do 
školy. Knihovna nabízí literaturu pro děti i dospělé, 
beletrii i naučné knihy, časopisy a brožury různého zamě-
ření. V srpnu roku 2006 byl v knihovně spuštěn automa-
tizovaný výpůjční provoz. Tento projekt se uskutečnil za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Knihy mohou 
být vyhledávány podle nejrůznějších hledisek, pokud si 
nejsme jisti názvem nebo autorem. Je možné si knihy 
rezervovat a v případě, že požadovaný titul není v našem 
fondu, zapůjčit jej z jiné knihovny. Stejně tak zjistit 
informace o fondu jiných knihoven pomocí internetu, 
jehož používání je zde veřejné a bezplatné. K dispozici 
je i tiskárna (černobílý nebo barevný tisk). 

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 522, 728 175 687

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… pro děti
Enid Blytonová - Lidičky z Kouzelného stromu

nad Kouzelným stromem existují podivuhodné země 
a nejrůznější zvláštní bytosti

… napětí
William Diehl - Spravedlnost naruby

zločinné spolčení, které by darebákům umožnilo žít 
mezi smetánkou, rozbije detektiv Sharky

… romantika
Cecelia Ahernová - Kde končí duha

Rosie a Alex se spolu musí rozloučit už jako děti, ale 
ani dlouhá léta odloučení nezničí jejich vztah

Pokračujeme v AKCI
v restauraci NADAČNÍ

Od 2. dubna 2007 obdržíte při konzumaci 
nad 100,- Kč  

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

******************************** 

Při týdenních akcích od 2. 4. 2007

NABÍZÍME VŽDY ZA 55,- Kč
  2. 4. - 8. 4. Katův šleh, hranolky

9. 4. - 15. 4. Smažený sýr, hranolky
16. 4. - 22. 4. Přírodní kuřecí prsíčka, hranolky
23. 4. - 29. 4. Sýrový špíz PIKANT, hranolky

Dobrou chuť!!

1
0

Kulturní středisko velká Bystřice
zve na

ODPOLEDNE  ŠANSONŮ
v neděli 22. dubna 2007 v 16.00 hodin

salonek hotelu Zámek ve Velké Bystřici

Účinkují:
členové činohry Moravského divadla Olomouc

Jarmila Malendová - klavír
Vlasta Hartlová - zpěv
Václav Bahník - zpěv

V programu zazní skladby z repertoáru 
Mireille Mathieu, Gilberta Bécauda, Charlese 

Aznavoura, Edith Piaf, Yvese Montanda, 
Marlene Dietrichové…

Vstupné 30,- Kč.

Srdečně zvou pořadatelé.



Strana  6 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 4/2007

(Přetiskujeme-výtah)
* Začíná se s výsadbou rybízu a 
angreštu. Pozor na případné mrazy, 
které škodí obnaženým kořenům. Mísy 
u ovocných stromů pohnojíme dobrým 
kompostem a obílíme kmeny. Odstra-
níme mechy a lišejníky. 
* Rybíz - zvětšené pupeny, napadené 
vlnovníkem rybízovým, olamujte a 
palte. V případě silného výskytu při 
teplotě nad +18°C ošetřete akaricid-
ním přípravkem (OMITE 570 EW). 
Jahody - proti roztočíku jahodníkové-
mu použijte SUMITHION SUPER. 
U jádrovin se dokončuje průklest (po-
zor na zbytečné zakracování). Řezné 
rány je třeba ošetřit - u těch větších 
zahlazením ostrým nožem po okraji a 
zatřením latexovou barvou s přídav-
kem fungicidu (Dithane apod. v dávce 
cca 20 g na 1 kg barvy). K hojivému 
ošetření ran se používají přípravky 
typu Kambilan balsam. Řez provádíme 
obvykle koncem měsíce, kdy noční 
teploty již zpravidla neklesají pod 
10°C.
* V březnu se dokončuje přeroubová-

ní peckovin a jádrovin. Hlídá se nalé-
vání pupenů u broskvoní, kdy je účin-
né ošetření proti kadeřavosti. Za 
chladného a vlhkého počasí je třeba 
ošetření v intervalech 10-14 dnů opa-
kovat, používají se měďnaté přípravky 
(KUPRIKOL 50 či CHAMPION). 
U angreštu, u kterého se minulou vege-
taci vyskytlo americké padlí, proveďte 
ostříhání a postřik již před květem. 
K nalákání housenek obaleče jablečné-
ho připevněte na kmeny jabloní pásy 
z vlnité lepenky (i u peckovin-lepové 
pásy). Po řezu révy proveďte vyvázání 
tažňů a přihnojení půdy. Odřezané réví 
lze použít do kompostu.
* Ze zelenin vyséváme nejdříve koře-
nové - mrkev, petržel, pastinák, černý 
kořen (i mák). Vysévá se hlávkový i 
ledový salát (jeho výhodou je větší 
odolnost). 
* V druhé polovině měsíce se sází jar-
ní česnek, koncem měsíce ředkvička, 
vodnice, špenát a kopr. U raných bram-
bor je třeba sadbu předklíčit. Nena-
rašené hlízy se ukládají v jedné vrstvě 
do platonků ve světlejší místnosti -

12-14°C. V době výsadby by klíčky 
měly mít 1-2 cm. 
* Trávník vyhrabeme a rozhodíme 
kompost (přidáme i k okrasným dřevi-
nám), vřesovištním rostlinám přisype-
me rašelinu. Stále zelené listnáče a 
rododendrony je třeba důkladně zavla-
žit. Poslední zálivková dávka se využí-
vá jako přihnojení - do vody se přidá 
plné hnojivo 3 g/1 l.
* Březen je hlavním obdobím řezu 
růží, přesazují se trvalky, prostokořen-
né dřeviny (bez balů) těsně před raše-
ním, fuchsie a pelargónie (ty se k zesí-
lení přenášejí na světlejší místa). Stále 
můžeme vysévat petúnie a letničky 
s delší vegetační dobou (hledíky, sal-
vie, lobelky, nestařec). Pro výzdobu 
balkonů můžeme řízkovat např. pře-
vislé hybridní petúnie (Surfinie). 
Pokojové květiny se přihnojují rozto-
kem plným hnojiv, okenní truhlíky se 
osazují maceškami již na začátku 
měsíce. Přezimované hlízy begónií pro 
osázení okenních truhlíků se koncem 
měsíce dávají do bedniček s 5 cm 
vysokou vrstvou vlhké rašelinny.

Ing. Josef Nejedlo a kol., 
Odborné oddělení ČZS

Práce na zahrádce v březnu a dubnu

Tříleté volební období výboru v TJ 
Sokol skončilo rokem 2006. Proto byla 
na úterý 13. března svolána valná 
hromada členstva s úkolem zhodnotit 
uplynulá tři léta a zvolit nový výbor, 
který by navázal na úspěšnou činnost 
minulých let. Za přítomnosti zástupce 
župy Olomoucké-Smrčkovy se roko-
valo o činnosti prvořadé a to je provoz 
v místní sokolovně - cvičení jednotli-
vých oddílů odboru všestrannosti a 
odboru sportu, ale i o problémech 
hospodářského rázu, které především 

vedení sokolské jednoty dělají značné 
starosti. Sokolovna potřebuje údržbu 
vnitřního zařízení a značné finanční 
částky stojí i vlastní provoz tělocvičny 
(především spotřeba plynu a el. ener-
gie). Přesto můžeme říci, že uplynulá 
tři léta byla úspěšná. 

Oddíly odboru všestrannosti udržo-
valy pravidelnou činnost a v minulém 
a předminulém roce se soustředily na 
přípravu vyvrcholení sokolské činnos-
ti - na XIV. všesokolský slet v Praze 
2006. Podrobné články o sletu byly už 

napsány ve VBN v minulém roce, 
přesto stojí za zmínku, že naše jednota 
vyslala do Prahy na 40 cvičenců ve 4 
skladbách, takže jsme patřili mezi 
nejúspěšnější jednoty naší olomoucké 
župy. Odboru všestrannosti však přes-
to zůstává nevyřešena otázka cvičení 
mladších žáků, pro které stále nemáme 
cvičitele. Odbor všestrannosti vede 
náčelnice ses. H. Navrátilová, která ve 
své zprávě hovořila také o všech dal-
ších soutěžích, vycházkách, hrách a 
zájezdech zejména pro žactvo, které 

Co nového v Sokole
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odbor všestrannosti uspořádal mimo 
prostory sokolovny. Odbor sportu vedl 
br. V. Rech a jeho stručná zpráva 
seznámila přítomné se všemi soutěže-
mi, kterých se oddíly odbíjené v minu-
lých letech zúčastnily. 

Obšírnou zprávu přednesla jedna-
telka ses. B. Barvířová. Podrobný 
výčet veškeré činnosti, jednání výboru 
v otázkách hospodářských i provoz-
ních vyslechli všichni přítomní velmi 
pozorně. Stejně pozorně vyslechli 
podrobnou zprávu o finančním hospo-
daření jednoty ses. A. Rechové, která 
pečlivě rozvedla všechny položky 
svého účetnictví. Závěr její zprávy pro 
příští léta není příliš optimistický, 
protože uvedením do provozu nové 
školní tělocvičny ubude naší jednotě 
značná finanční částka v kolonce pří-
jmů. V rozpravě po vyslechnutých 
zprávách jednotlivých činovníků podě-
koval naší jednotě za dosavadní čin-

nost zástupce župy br. Zemánek 
s konstatováním, že TJ Sokol Velká 
Bystřice je župními orgány řazena 
k předním jednotám olomoucké župy a 
přál novému výboru úspěšný vstup do 
nového volebního období. 

V následujících volbách byli zvole-
ni do nového výboru tito bratři a 
sestry: starostou jednoty T. Hroščaník, 
místostarostou Ing. arch. J. Navrátil, 
jednatelkou B. Barvířová, hospodář-
kou A. Rechová, matrikářkou J. Levin-
ská, náčelnicí H. Navrátilová, předs. 
odb. sportu V. Rech a dalšími členy 
J. Velký, J. Šubert, M. Doležel - správ-
ce sokolovny, L. Otáhalová, M. Kry-
stýnová, A. Večeřová. Do kontrolní 
komise: předsedkyně Ing. I. Korýd-
ková, členky J. Jaklová a Z. Krylová. 
Vyslanci do výboru župy a delegáty na 
valnou hromadu župy T. Hroščaník a 
H. Navrátilová, jejich náhradníky A. 
Rechová a V. Rech. Je dobře, že ve 

výboru i nadále zůstávají zkušení 
činovníci - bratři J. Velký, J. Navrátil, 
V. Rech, M. Doležel a další několika-
leté činovnice, jež svými zkušenostmi 
jsou zárukou dobré práce nového výbo-
ru. Odstupující starosta jednoty br. J. 
Velký byl starostou od roku 1993. Za 
jeho dlouholetou obětavou práci ve 
prospěch velkobystřického Sokola mu 
jménem všeho členstva poděkoval 
místostarosta br. Ing. J. Navrátil. Čle-
nem výboru zůstává i nadále.

Rokem 2007 začíná další tříletí 
období činnosti Sokola ve Velké 
Bystřici. Přejme naší sokolské jednotě, 
aby se jí v dalších letech dařilo, aby 
vzkvétala, aby svou činností dále při-
spívala ke zdraví a dobré tělesné kon-
dici dětí i dospělých a získávala přízeň 
a podporu celé velkobystřické veřej-
nosti.

Jan Bugno

V neděli 25.února 2007 proběhl 
v nové školní hale Masarykovy ZŠ již 
VI.ročník turnaje v házené mužů pod 
názvem NUTREND CUP 2007, jehož 
hlavním sponzorem byla olomoucká 
firma NUTREND D.S., a.s. Vzhledem 
k tomu, že předchozích 5 ročníků 
proběhlo v pronajatých halách v Olo-
mouci, jednalo se o první ročník,  
pořádaný opravdu v ryze domácím 
prostředí, tj. ve Velké Bystřici.

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, 
účastníků I. a II.ligy házené. Turnaj 
měl velmi slušnou sportovní úroveň a 
byl určitě dobrou přípravou na jarní 
část soutěžního ročníku 2006 - 2007 
pro všechna zúčastněná družstva.

Konečné pořadí v turnaji: 
1. HC Maloměřice - účastník II. ligy 

jižní Morava
2. Sokol II Prostějov - účastník I. ligy 

ČR
3. SK Velká Bystřice - účastník II. ligy 

severní Morava
4. HC Přerov - účastník I. ligy ČR
5. HC Kuřim - účastník II. ligy jižní 

Morava

Překvapením turnaje byly dosažené 
výsledky (ale i sportovní výkony) 
družstva z Maloměřic, i když v posled-
ním utkání turnaje podlehlo v jihomo-
ravském derby družstvu z Kuřimi.

Domácí hráči SK Velká Bystřice ze 
4 sehraných utkání 2 krát zvítězili 
(s Přerovem 22:21 a s Kuřimí 19:11) a 
2 krát těsně prohráli (s Maloměřicemi 

NUTREND CUP 2007 - turnaj v házené mužů

Domácí házenkáři SK Velká Bystřice - 3. místo v turnaji.

20:21 a s Prostějovem 19:21). Zejmé-
na vítězství nad prvoligovým Přero-
vem, kterého bylo dosaženo mimo jiné 
i díky velké podpoře domácího publi-
ka, je velmi cenné a bylo docíleno až 
v poslední vteřině zápasu, kdy naříze-
ný 7 m hod s přehledem proměnil 
Martin Steiger. 

Zpestřením turnaje byla i ochutnáv-
ka nápojů a dalších výrobků firmy 
NUTREND D.S., a.s., která je zná-
mým evropským výrobcem doplňků 

výživy pro sport a aktivní životní styl.
Výbor oddílu házené SK Velká 

Bystřice by chtěl závěrem poděkovat 
zejména sponzorovi turnaje firmě 
NUTREND D.S., a.s. (reprezentované 
na turnaji členem představenstva a.s. 
panem Pavlem Zedníkem), dále všem 
pořadatelům, rozhodčím, fanouškům a 
hráčům všech zúčastněných družstev 
za předvedené výkony.

SK Velká Bystřice
Výbor oddílu házené
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Regionální a městské informační 
centrum Šumperk nabízí

CYKLOZNÁMKY

Nabízíme cykloturistické veřejnosti 
novou sérii odznaků. Na lícové straně 
cykloznámky je fotografie a název 
turistického objektu. Na straně rubové 
je umístěno pořadové číslo cyk-
loznámky, GPS turistického objektu, 
čísla dostupných cyklotras a informace 
o prodejním místě cykloznámky. 
Součástí cykloznámky je trvanlivá 
samolepka s pořadovým číslem a 
názvem turistického objektu. Samo-
lepka je doplněna kontrolním kupo-
nem s pořadovým číslem a logem 

cykloznámky. Tento kupon se lepí na  
Cyklokartu. Cyklokartu je možno 
vytisknout na www.cykloznamky.cz 
v rubrice SOUTĚŽ. Po nasbírání 9 
soutěžních kuponů (různá čísla) máte 
možnost zúčastnit se slosování o atrak-
tivní ceny. Vyplněná Cyklokarta s 9 
soutěžními kupony současně opravňu-
je k využití slev u smluvních partnerů. 
Cyklokarty zasílejte do 30.12. na adre-
su SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 
763 12 VIZOVICE, nebo odevzdejte 
u smluvních partnerů do 15.12.  
Aktuální seznam partnerů, rozsah slev 
a termíny jejich čerpání najdete na 
www.cykloznamky.cz. Losování sou-
těže za příslušný rok proběhne vždy 
v rámci veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour v Brně (polovina ledna 
následujícího roku). Předání cen bude 
provedeno poštou. Výherci prvních 3 
cen budou pozváni k osobnímu pře-
vzetí v rámci veletrhu SPORT 
PRAGUE v Praze (přelom únor/bře-
zen následujícího roku). Výsledky 
soutěže budou zveřejněny do 10 dnů 
od losování na www.cykloznamky.cz. 
Vítězové budou o výsledku informo-
váni e-mailem nebo telefonicky.

Partnerem projektu Cykloznámky 
je vydavatelství SHOCart, které do 
aktualizovaných cykloturistických 
map vyznačuje prodejní místa cyk-
loznámek.

Hana Rozehnalová 
vedoucí RMIC Šumperk
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w Hledám znalce k ocenění sbírky poštovních známek. Ocenění uhradím. Tel.: 723 400 211

w Prodám dvouplotýnkový vařič  nepoužitý. Levně.
Prodám petrolejový ohřívač jedné místnosti, také levně. Tel.: 585 351 506

3 4w Prodám 1 dřez (1-dílný) nový za 450,- Kč, 1 dívčí kolo /  za 650,- Kč a 1skládací kolo za  700,- Kč.
Tel.: 585 351 561 (od 18 - 20 hod.)

INZERCE
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ZEDNICTVÍ     -      IVO  PAVLITA  

PROVÁDÍME:
• zednické a obkladačské práce 
• výstavba rodinných domů na 

klíč 
• přestavby bytových jader 
• rekonstrukce rodinných 

domů 
• zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
• pokládka plovoucích podlah 

• malířské a natěračské práce 
• vodo, topo, plyn a elektro 

kontakt: 607 545 575 
e-mail:  pavlitova.k@seznam.cz 


