ÚVODNÍK
Restaurace Nadační
jde do pronájmu
„Toš co, chlapi, zandem na jedno na
Prostředek?“ zazní po schůzi zastupitelstva nebo také „Rodino, v neděli vás
beru na oběd do Nadační“ lze zaslechnout v nejedné domácnosti o nedělním
dopoledni. Ano, ano, restaurace Nadační je fenomén, který patří k našemu
městu.
A právě provoz a především trvale
zhoršující se hospodářský výsledek
tohoto našeho gastronomického a
kulturního stánku zaměstnává Radu
města a zastupitelstvo v posledních
týdnech a měsících do té míry, že jsme
se rozhodli dále nečekat a konat. Není
třeba unavovat ekonomickými rozbory, ale zjištění, že roční hospodářský
výsledek Nadační klesl z někdejších
250.000,- Kč čistého zisku na slabých
100.000,- Kč, musí vést k přehodnocení stávajícího stavu. A to ještě považme, že do tohoto výsledku není započten nájem, který by každý jiný soukromý provozovatel musel hradit. V takovém případě by hospodaření skončilo
v „červených číslech“ velmi výrazně.
Proto po důkladném zvážení a konzultaci se zastupiteli se Rada města rozhodla pronajmout restauraci Nadační
soukromému provozovateli. Byl zveřejněn záměr pronájmu a výzva k předložení nabídek. Ze všech zájemců se
nakonec Rada města rozhodovala mezi
dvěma nejvyššími nabídkami, které
činily 25.000,- Kč měsíčně. Po prověření profesní historie obou zájemců
byla nakonec volba jednoznačná: od
1.5.2007 bude restauraci provozovat
paní Jana Nováková z Olomouce se
svým manželem, která má rodinnou
vazbu na naše město, protože odsud
pochází. Ve smlouvě je ošetřeno
mnoho důležitých „pojistek“, jako
například podpis směnky na 75.000,Kč pro případ nesolventnosti nájemce,
podmínka využití prostor restaurace
výhradně k provozování pohostinské

činnosti, zákaz provozování výherních
automatů a jiných společensky nepřijatelných služeb, výhrada zajištění
cenově zvýhodněného stravování pro
akce Kulturního střediska a další.
Stávající provozovatel - příspěvková
organizace „Kulturní středisko“ ukončí provozování stagnující vedlejší
hospodářské činnosti tak, aby poslední
týden v dubnu mohli noví nájemci
využít k zařízení svého provozu a
znovuotevření restaurace od května t.r.
Věříme a noví nájemci deklarují, že
restaurace Nadační bude po této
změně „uživatelsky příjemným“ podnikem a že její služby se výrazně zlepší - ke spokojenosti nás všech občanů!
Dopravní opatření ke zvýšení
bezpečnosti provozu
Jistě již většina občanů zaznamenala, že na příjezdových komunikacích
města byly osazeny nové dopravní
značky, které zavádějí na území celého
města zónu snížené rychlosti 40 km/h
v době od 6.oo do 22.oo hod. a zákazu
parkování nákladních vozidel nad 3,5 t
v době od 18.oo do 8.oo hod. Víme, že
„čtyřicítka“ je opravdu velmi nízká
rychlost, ale čekat dál a jen nadávat na
stále (a v poslední době výrazně) se
zhoršující situaci bezpečnosti silničního provozu ve Velké Bystřici už není
možné. Proto již několik týdnů pracujeme na opatřeních, která tuto situaci
pomohou zlepšit. Společně s rozhodnutím zakoupit mobilní radar na měření rychlosti (se záznamem a dokumentací statistiky překračování povolené
rychlosti) chceme motivovat a přimět

Policii ČR k zintenzivnění kontrol
zaměřených na měření a pokutování
překročení rychlosti. Zákaz parkování
nákladních vozidel na území města
v nočních hodinách má zamezit nešvaru, který se začíná rozvíjet: řidiči kamionů si vyhlédli Velkou Bystřici jako
místo pro své povinné odpočinky v řízení kamionu. K informaci pana starosty z minulého úvodníku o projektu
zaměřeného na vybudování 5 moderních a bezpečných přechodů pro chodce mohu jen doplnit příjemnou zprávu:
naše žádost byla úspěšná, dotace byla
Velké Bystřici schválena! Uvidíme,
jak budou nastíněná opatření úspěšná.
Budeme je vyhodnocovat.
Váš místostarosta
Ivoš Slavotínek

Informace z bystřické radnice
l Práce na hřbitově - městský úřad
upozorňuje návštěvníky místního
hřbitova na zahájení prací s položením
rozvodů vody na místním hřbitově.
Výkopové práce započnou v případě
příznivého počasí 28. 5. 2007 a skončí
5. 6. 2007. Pracovníci technických
služeb a dodavatel prací zabezpečí
průchod, nicméně žádáme občany, aby

v místech výkopů dbali zvýšené opatrnosti.
l Čištění řeky Bystřice - 19.05.2007
informace od organizátora celé akce p.
Václava Břehy jsou uvedené v samostatném článku květnových novin.
l Bezpečnostní akce ve Velké Bystřici pokračují - bezpečnostní akce na
území Velké Bystřice ve spolupráci
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s Policií ČR, obecní policií Hlubočky a
městem Velká Bystřice se uskutečnila
v noci z 13. na 14. dubna 2007. Rada
města byla seznámena s výsledky
bezpečnostní akce. Spolupráce s Policií ČR a obecní policií Hlubočky je
velmi dobrá. Byly provedeny kontroly,
zda se nenalévá alkohol mladistvým,
kontrola veřejného pořádku po ukončení diskoték, dopravně bezpečnostní
akce, kontrola chatových oblastí. Rada
města na základě předložených
výsledků rozhodla, že v rámci prevence se bude v těchto aktivitách nadále
pokračovat.
l Odvoz směsného komunálního
odpadu v měsíci květnu : pátek 4. 5.
2007, úterý 15. 5. 2007 a úterý 29. 5.
2007. V případě jakýchkoliv změn Vás
budeme informovat místním rozhla-

sem, vývěskami a informací na internetových stránkách. Pokud Vám firma
Remit Šternberk v květnu nevyveze
popelnicové nádoby, jsou tři možnosti:
nemáte vylepenou známku na rok
2007 z důvodu, že jste zapomněli nebo
že nemáte uhrazen místní poplatek za
likvidaci komunálního odpadu v roce
2007 a nebo odvozová firma omylem
Vaši popelnici nevyvezla. Pouze v
tomto případě nám ihned tento nedostatek nahlaste a bude urychleně sjednána náprava.
l Daň z nemovitosti v roce 2007 - dle
informací Finančního úřadu v Olomouci budou složenky poplatníkům
doručeny poštou. Současně však
Finanční úřad upozorňuje na povinnost poplatníka uhradit daň z nemovitosti do 31.5.2007, i kdyby včas neob-

držel složenku od FÚ. Jako variabilní
symbol se uvádí rodné číslo poplatníka. Daň z nemovitosti můžete uhradit
přímo v pokladně Finančního úřadu
v Olomouci Lazecká 545/22, 779 11
OLOMOUC, telefon spojovatelka
585 541 111, daň z nemovitosti referent p. Lónová 585 541 222.
Úřední hodiny Finančního úřadu
v Olomouci:
Pondělí
08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
08.00 - 12.00, 13.00 - 15.30
(pokladní hodiny)
Středa
08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
08.00 12.00, 13.00 - 15.30
(pokladní hodiny)
E-mail:: podatelna@olo.os.ds.mfcr.cz
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Soutěž „O nejkrásnější
okno a předzahrádku“
Město Velká Bystřice se znovu
rozhodlo podpořit květinovou výzdobu v našem městečku a rozhodlo se
uspořádat III. ročník soutěže „O nejkrásnější okno a předzahrádku“. Hodnocenými kategoriemi budou nejkrásnější květinová výzdoba domu, to
znamená výzdoba oken, balkonů, teras
a průčelí domů. Druhá kategorie bude
hodnotit květinovou výzdobu a úpravu
zeleně před vchody do domů, předzahrádky. Bude se hodnotit celkový
vzhled, praktičnost provedení, originalita a barevná kombinace.
Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2007
do 30. 8. 2007, tipy na nejkrásnější
předzahrádku zasílejte prosím na MěÚ
Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79,
783 53 Velká Bystřice k rukám tajemnice paní Jany Drábkové nebo na
e-mail info@muvb.cz. K účasti v soutěži ovšem není nutné podat přihlášku.
O vítězích bude rozhodovat odborná
komise na základě tipů a vlastní prohlídky přímo v terénu.
Termín hodnocení v době prázdnin
a dovolených je zvolen záměrně, aby
účastníci soutěže nezakoupili rostlinný
materiál pouze na omezenou dobu
krátce po výsadbě, ale aby se i v době
turistické sezóny o tyto výsadby starali
a udržovali je.
Soutěžící s nejvyšším počtem bodů
ve své kategorii se stane jejím vítězem, obdrží cenu ve výši 3.000 Kč,
soutěžící na druhém místě obdrží
2.000 Kč a soutěžící na třetím místě
obdrží 1.000 Kč. Soutěže se nesmí
zúčastnit zaměstnanci MěÚ a členové
zastupitelstva.
Slavnostní předání cen vítězům
proběhne v neděli 2. září 2007 v rámci
národního folklórního festivalu Lidový rok.
Vítězové soutěže o „Nejkrásnější okno
a předzahrádku“ v roce 2006:
Kategorie nejlepší předzahrádka:
1. Rodina Šípkova, Týnecká č. 416
2. Rodina Huskova, ČSA č. 801
3. Rodina Drdlova, Nad Skálou č. 846
Cena ČSZ - Rodina Belayova,
Vyšehradská č. 288
Čestné uznání - pí. Růžena Kutlerová,
Příční č. 332
Kategorie nejkrásnější okno:
1. Rodina Kučerova, 8. května č. 31
2. p. Miroslav Soukeník, sl. Lenka
Kostelníková, Příční č. 306
3. Rodina Foukalova, Nádražní I/697
Cena ČSZ - Rodina Králíkova a
Vláčilova, Kollárova č. 411
Čestné uznání - Rodina Menšíkova,
Týnecká č. 252
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Třetí ročník čištění řeky Bystřice
Vážení občané Velké Bystřice, tak
jako neubývá odpadků kolem jinak
krásné řeky, tak neubývá ani naše chuť
pokusit se Vás přesvědčit, abyste se
s tím nesmířili a pro své okolí (a sami
pro sebe) něco udělali.
Jde stejně jako minule a předminule
o část Vašeho volného času, tentokrát
v sobotu 19. května.
Čím Vás nalákat? Přestože sbíráme
odpadky, projdete se řekou a uvidíte
místa, která nejsou z cesty vidět; část
z Vás se objeví na fotkách v regionálním tisku, kde si každý o sobě přečte,
případně o sobě uslyšíte v Českém
rozhlase Olomouc; i vy, kteří na tom
nejste fyzicky příliš dobře, nám můžete pomoci například s přípravou bohatého občerstvení včetně piva a kabanosu; uděláte si obrázek o chatařích, ale i
o svých spoluobčanech, kteří u řeky
mají své pozemky; seznámíte se s
novými lidmi, které třeba potkáváte,
ale nenapadlo by Vás, že přijdou také;
při práci si můžete promrskat angličtinu - posledně pomáhali už dva rodilí
mluvčí - a hlavně si budete moci říct,
že místo planých řečí něco děláte.
Pokud jste se rozhodli,že letos při-

jdete, je tu pár praktických pokynů.
Letos se pokusíme vyčistit řeku od
místní vlakové zastávky po splav
v Burku. To znamená, že sraz bude
v 8.00 u vlakové zastávky Velká
Bystřice, kde po krátké poradě a nafasování rukavic a pytlů začneme nakládat traktor, který zajistí opět náš městský úřad. Přidat se můžete samozřejmě
kdekoliv po cestě a to zhruba až do
oběda, po němž proběhne oblíbené
hodnocení akce. Přijďte, prosím, vhodně oblečeni!
Rádi bychom opět zajistili podporu
akce od firem LO Haná a Povodí
Moravy.
Ve stejný den by čištění mělo proběhnout ve všech obcích našeho mikroregionu (Bystrovany, M. Údolí, Hlubočky, Přáslavice), snad se už letos
přidají i obce ležící proti proudu
Bystřice.
Těšíme se a nezapomeňte - vše záleží jenom na nás.
Kontakty a informace o akci:
vaclavbreha@seznam.cz T: 776 044 244
sipekmartin@seznam.cz T: 721 778 797
pazdera@muvb.cz
T: 606 739 244

Za organizační výbor V. Břeha

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička
květen 2007
1. 5. Velká Bystřice - Bílý kámen, cykloturistická akce do VVP Libavá
Tršice - myslivecké setkání na Zatěši
5. 5. Lipňany - hody
13. 5. Velká Bystřice - svátek matek
Mrsklesy - svátek matek
19. 5. Hlubočky - Majáles
20. 5. Velká Bystřice - jednota Orel, Dětskýsportovně zábavný den
Přáslavice - Odpoledne seniorů
25. 5. Sportovní den mikroregionu Bystřička - cyklovýlet, sportovní hry
základních škol
26. 5. Daskabát - hody, 75 let založení ZŠ
Lipňany - dětský den a kácení máje
Zákřov - májové posezení
Velká Bystřice - turistický výlet do Hradce Nad Moravicí
Mrsklesy - kácení máje
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Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky
… z české literatury
Jaroslava Hofmanová - V sevření osudu
mladá zdravotní sestra hledá své místo v životě, zdá se
ale, že marně
… napětí
Martina Cole - Smyčka
žárlivost, nedůvěra a zrada mezi členy rodiny vyústí
v tragédii
… ze společnosti
Emma MacLaughlin - Děvče k dětem
studentka pečující o malého chlapce žasne, jak osamělé může být dítě v bohaté, ale sobecké a naduté
rodině
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 zaměření.
V srpnu roku 2006 byl v knihovně spuštěn automatizovaný výpůjční provoz. Tento projekt se uskutečnil za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Knihy mohou
být vyhledávány podle nejrůznějších hledisek, pokud si
nejme 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 18.00 - 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
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Společenská rubrika
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Vážení rodiče,
tímto dopisem přijměte, prosím, naše poděkování za
pomoc při přípravě občerstvení (pečení sladkého či
slaného pečiva) pro školní akci VELIKONOČNÍ DÍLNY,
která se uskutečnila dne 27.03.2007 v prostorách naší
školy a která měla veliký ohlas u široké veřejnosti.
Bez této Vaší pomoci bychom nebyli schopni tuto
stránku celé akce kvalitně zajistit a to by byla veliká
škoda. Vždyť právě zde se všem dobře povídalo a bez
řádného občerstvení by to pro mnohé nebylo „ono“.
Přejeme Vám všem krásné jaro a těšíme se na další
spolupráci.
Mgr. Jarmila Štěpánová, ředitelka školy
Mgr. Andrea Teplá, učitelka

Pohárek SČDO 2007
Letošní celostátní přehlídka monologů a dialogů se již po
šesté 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 se na co dívat.
Letos poprvé scházel blok individuálních výstupů s loutkou, který byl jako kategorie Pohárku zrušen, protože pořadatelství individuálního výstupu s loutkou převzal Svaz
amatérských loutkářů. Tím pádem se Pohárek opět stal
výhradně hereckou záležitostí. Letošní ročník byl po stránce počtu výstupů rekordní, protože diváci měli možnost
shlédnout celkem 16 výstupů, a přestože v minulých ročnících bývalo zvykem, že nejvíce výstupů se objevovalo
v kategorii monologu žen, letos sice postoupilo do Velké
Bystřice 6 soutěžících, ale nakonec se celostátní přehlídky
zúčastnily „pouze“ čtyři ženy. Zbývající dvě kategorie
(monolog mužů a dialog) se rovným dílem podělily o zbývajících 12 výstupů. Vysokou úroveň letošního Pohárku
potvrdil i verdikt poroty, která udělila (kromě dialogu žen)
všechna ocenění, která udělit mohla, a to nebývá pravidlem. Porota posuzuje kvalitu
jednotlivých výstupů i podle minulých ročníků a stává se, že nejlepší výstup v dané
kategorii není na takové úrovni, jakou celostátní přehlídka předpokládá a některá
ocenění prostě udělena nejsou. Nejlepší výstupy byly zopakovány na večerním defilé
vítězů a tečku za tímto divadelním svátkem udělal host přehlídky - Jiří Pecha, který
svým osobitým humorem dokázal pobavit všechny přítomné. A co dodat závěrem?
Snad jenom přání, aby ten příští ročník Pohárku SČDO byl stejně dobrý, jako ten
letošní.
Záštitu nad letošním Pohárkem převzal hejtman Olomouckého kraje RNDr Ivan
Kosatík. 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 jim všem velice děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat Městu Velká Bystřice a Kulturnímu středisku Velká Bystřice, bez jejichž podpory
by nebylo možné uspořádat tak náročnou akci, jakou bezesporu celostátní přehlídka
Pohárek SČDO je.
Tomáš Hradil a Aleš Hořínek
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KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice
pořádají

prémiový koncert
*********************
Salonek hotelu zámek ve V. Bystřici
čtvrtek 17. května 2007 v 18 hodin
Účinkují:
Eliška Weissová - zpěv
Doc. Bauchmannová - klavír
V programu zazní skladby:
Antonína Dvořáka, Roberta Schumanna
a Otakara Ostrčila
Vstupné 30,- Kč, děti zdarma.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Informace z Domova od sv. Anny
Čas utíká jako voda, zima nás letos opustila velmi rychle. První sluníčko nás vytáhlo již v dubnu na Svatý Kopeček
na první „jarní výlet“, kde jsme se duchovně připravili na
velikonoce.
Předvelikonoční příprava a výzdoba probíhala za účasti
obyvatel domova, tak abychom mohli společně prožít
velikonoční dny ve sváteční atmosféře. Na „Velký pátek“ se
u nás zastavili poutníci, kteří putovali svou křížovou cestu
po okolí Velké Bystřice, měli jsme možnost alespoň symbolicky se připojit k těmto poutníkům a podpořit je.
A co nás čeká v měsíci květnu? Tradiční májová veselice, pečení koláčků, příprava „Májíčku“ - ozdobené břízky
červenými stužkami - a setkání s dětmi z mateřských školek
ke Dni matek a na závěr měsíce návštěva domova důchodců
v Hranicích.
Kamila Šišková

Úspěch Krušpánku
Již podruhé se podařilo velkobystřickému dětskému souboru probojovat mezi deset nejlepších dětských
folklorních souborů z celé České
republiky.
V roce 2005 byla úspěšná Kanafaska, která vyhrála regionální přehlídku a postoupila na celostátní přehlídku
v Jihlavě. Krušpánek v roce 2005
postoupil z druhého místa na Zemskou
(národní) přehlídku do Liptálu.
Soutěže dětských souborů se konají
každé dva roky. Začíná se okresními
přehlídkami, které bývají v Tovačově
(i pro Olomouc a Přerov), v Prostějově
a v Kroměříži. Soutěže se mohou
zúčastnit jen soubory, které nemají
průměrný věk dětí větší než patnáct
roků. Proto se do letošní soutěže již
nemohla přihlásit Kanafaska. Z okresních kol postoupilo letos osm souborů
do krajské, dříve regionální, přehlídky
v Prostějově. Porota se skládala z lidí,
kteří ve folkloru již něco znamenají.
Byli to paní Věra Haluzová, Eva
Zehnalová, Jana Šamánková, Kateřina
Macečková a pan Šafařík. Porota

vybrala jeden nejlepší soubor pro účast
na celostátní přehlídce v Jihlavě.
Krušpánek letos opravdu zazářil.
Podle slov poroty se může chlubit
výbornou muzikou a také velmi podařeným tanečním pásmem. Děti tancovaly pásmo Bělení prádla a tancovaly
a zpívaly opravdu s velkou chutí a
radostí a bylo to na nich vidět.
Doufám, že jim radost a nadšení
z tancování a zpívání vydrží co nejdéle. A nejen nadšení, protože tancovat
v souboru znamená hlavně pravidelnou a poctivou dřinu. Ať prší, mrzne
nebo je třicet nad nulou, ve čtvrtek
odpoledne je zkouška a musí se cvičit

Velký úspěch naší školy
Dne 20.- 22.3. se žáci Masarykovy základní školy ve
Velké Bystřici zúčastnili republikového házenkářského
finále AŠSK v Chebu.
Školu reprezentovali: T. Balon, J. Cenkl, J. Ďurčík,
D. Krahulec, T. Lejčenko, L. Serbus, V. Schneider z 9.B
a J. Juráň, J. Králik, M. Machýnek, M. Schveitzer, P. Wolf
a M. Zeman z 8.B.
Po velmi pěkném a bojovném výkonu obsadili 3. místo.
Házenkáři svým chováním a předvedenými herními dovednostmi výrazně přispěli k reprezentaci školy. Umístění je
velkým úspěchem a motivací pro další ročníky.
Střelecky se nejvíce dařilo V. Schneiderovi (18), D.
Krahulcovi (17), L. Serbusovi (12), J. Ďurčíkovi (11).
Celkové umístění družstev v turnaji
1. ZŠ Louny
4. ZŠ a MŠ Nové Veselí
2. ZŠ Starý Plzenec
5. ZŠ Železnická, - Jíčín
3. ZŠ a MŠ Velká Bystřice
6. ZŠ Skalná
M. Fabíková, vyučující Tv a trenérka

a opakovat a opakovat.
Krušpánek i Kanafasku v toto roce
čeká ještě spousta vystoupení na přehlídkách a festivalech. Mimo jiné bude
Krušpánek letos opět vystupovat 2.6.
na Dětské Strážnici a 25.8. na festivalu
v Hlinsku v Čechách. Kanafaska se
představí na slavnostech v Chropyni
26.5., ve Velké nad Veličkou 18.8. a
také v Hlinsku. Oba soubory společně
pojedou koncem června na téměř
týdenní festival do Polska, kde budou
reprezentovat naši Hanou a Českou
republiku. Držme jim palce, ať se jim
vše podaří.
Mgr. Lenka Langerová
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Trávo, trávo, trávo zelená…
S furiantskou myšlenkou posíct
louku za zpěvu a v krojích přišel po
návštěvě „Koseckých“ (tj. kosení
louky) v Buchlovicích Zbyněk Žůrek.
Zpočátku se zdála bláznovstvím.
Leckdo by si mohl klepat na čelo: "V
kroji? Tak brzy? Zpívat a hrabat trávu?
Dobro-volně?..." Přesto se bude louka
nad Velkým Týncem letos síct již
potřetí. A bystřičtí přátelé lidových
tradic ani letos nebudou chybět.
Tato událost nese přívlastek výjimečná z několika důvodů: není diváků
ani účinkujících, není techniků ani
honorářů. Nikoho nikdo nenutí přijít.
Jen chlapi si vezmou kosy a ženy hrábě. Pozvání přijmou přátelé tradičního
způsobu života, ti kteří přijít chtějí.
Obětovat je třeba jen pár hodin spánku, jež se ale vrátí měrou vrchovatou.
Místo je kouzelné: louce vévodí mohyla obětem 1. světové války a když se
k ní postavíte zády, otevře se vám
úžasný pohled na celou Olomouc. Je to
krásná a voňavá podívaná: kosy sviští,
rosa se třpytí jako granáty, tráva si
ochotně lehá a vzdychá, a tak ji chlapi
v hanáckých krojích krytých pracovními zástěrami pohladí zpěvem...
Písnička se vrací tam, kde se narodila do přírody.
První rok nad sekáči držel sv. Petr
ochrannou ruku. Bylo neobyčejně
teplo, voňavo, zpěvavo a milo. Dílo se
zdařilo a na třicet sekáčů i děvčat s
hráběmi se na konec s chutí zakouslo
do hanácké svačinky: čerstvého chleba
s máslem a tvarůžky. Vloni to naopak
nedopadlo - celou noc i ráno skrápěl
Moravu vytrvalý déšť. Přesto pár nejvěrnějších, a dlužno říci, že to byli ti z
nejstarší generace, na louku dorazilo.
A jak to bude letos? Přijďte se přesvědčit. Ať už s kosou či hráběmi nebo
jen tak. Podívat se, přivonět, zaposlou-

chat se, nechat v sobě zaznít trochu
nostalgie zašlých časů a touhy po
romantice.

Sekáče na louce pod týneckou
mohylou letos potkáte 19. května
kolem 6. hodiny ranní.
S kosením i zpěvem přijedou pomoci i přátelé z Horňácka z Malé Vrbky.
A sobotní kosecké ráno začne vlastně
už v pátek večer „vigilií“ s kutím a
broušením kos a hlavně se zpěvem a
muzikou v areálu týneckého zámku.
Petr Nakládal, s použitím článku
Zuzany Gregorovičové uveřejněném
na www.folklorweb.cz.
Foto: Zbyněk Žůrek

INZERCE:
! Prodám 3ks dveří - do 2/3 prosklené, šířka 80 cm, 2x
levé, 1x pravé. Dále odkládací předsíňovou stěnu s
věšáky a zrcadlem. Cena symbolická, dle domluvy. Tel.:
723 400 211

Ceník služeb bezdrátového internetu ve
Velké Bystřici.
Tarif MINI
Tarif OBČAN
Tarif FIRMA

100,- Kč včetně DPH
300,- Kč včetně DPH
1190,- Kč včetně DPH
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Varování Hasičského
záchranného sboru.
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje zaznamenal v
poslední době zvýšený nárůst požárů
od pálení trávy, porostů a klestu.
Věnujte prosím této problematice
maximální pozornost a dodržujte
zejména tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdělávání ohňů
v období zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru.
2. V lesích je celoročně zakázáno
kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená
místa.
3. Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo
udržovat otevřené ohně do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
4. Jste-li svědkem vzniku mimořádné
události, např. požáru v lese, plošného
vypalování trávy, porostů apod., předejte informaci co nejdříve na tísňovou linku 150.
5. Nikdy nerozdělávejte oheň pod
větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž

zemědělských plodin a stohů. Od hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej
vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou
zeminy.
6. Dodržujte zákaz vypalování trávy a
porostů. Jen tak se nebudete vystavo-

vat porušení zákona o požární ochraně
a pokutě až do výše 25.000,-- Kč.
7. Důsledná preventivní opatření
učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš
majetek před požáry a ochrání zdraví
Vaše i Vašich dětí.
Hasičský záchranný sbor

