
ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,

v sobotu 19. května 2007 proběhl 
III. ročník Letního čištění řeky 
Bystřice. Vyčerpávající hodnocení 
přináší v tomto vydání Bystřických 
novin dva hlavní organizátoři Václav 
Břeha a Martin Šípek. Dovolte prosím 
jen  několik postřehů. 

Především si myslím, že akce byla 
úspěšná - krásné počasí, příjemná 
atmosféra, dvě vlečky odpadu a ta 
účast… Při prvním ročníku nás bylo 
„…náct“, při druhém třicet a letošních 
sedmatřicet dobrovolníků je prozatím 
účastnický rekord. V minulých letech 
jsem žehral na nezájem žáků školy a 
také chatařů, u jejichž nemovitostí 
bývá vždy nejvíce nepořádku. Letos 
byla škola zastoupena paní ředitelkou 
a několika žáky, takže doufám, že se 
dočkáme světlých zítřků. A také z ma-
jitelů několika desítek chat v okolí 
řeky se letos poprvé dostavil alespoň 
jeden tatínek s malou dcerkou. Je to 
sice málo, přestože v chatových osa-
dách byly vyvěšeny plakáty, ale věřím, 
že v příštích letech bude účast chatařů 
jen stoupat. Akci můžeme také nazvat 
mezinárodní, protože čistota naší řeky 
není lhostejná třem Angličanům, kteří 
se také zúčastnili. Zvýšil se i počet 
obcí, ve kterých se čistilo nebo ještě 
bude čistit. Po Bystrovanech, Hluboč-
kách a Přáslavicích se letos připojí 
také Domašov nad Bystřicí. Rád bych 
poděkoval zejména všem, kteří přišli, 
ale také firmě LO Haná za odebrání 
odpadu zdarma a Povodí Moravy za 
zajištění ochranných pomůcek. Ještě 
poznámka k občerstvení: Chyběla 
svačina - příští rok bude. Ale zase se 
výrazně (proti loňským spáleným) 
zlepšila kvalita opečených klobás, 
takže přijďte příští rok ochutnat. 

V minulém čísle Bystřických novin 
byl vyhlášen III. ročník  soutěže „O 
nejkrásnější okno a předzahrádku“. 
Protože jsem členem hodnotící komi-

se, kudy chodím, mám oči na stop-
kách, ale pozoruji, že naši Bystřičáci si 
bohužel ve většině případů nevzali 
soutěž za vlastní. Město Velká Bystři-
ce v minulém roce provedlo, na naše 
poměry významnou, investiční akci 
rekonstrukci chodníků na hlavní komu-
nikaci v délce cca 1,5km. Z několika 
desítek majitelů přilehlých nemovitos-
tí si jich jen nepatrné množství vzalo 
péči o veřejnou zeleň za vlastní. Při 
loňském výjezdu mikroregionu do 
Rakouska jsme byli svědky, že tamní 
samospráva má s péčí o veřejnou zeleň 
minimální starost, každý bere za samo-
zřejmou věc a jistým způsobem za 
svou vizitku, že pečuje o veřejné plo-
chy v blízkosti své nemovitosti. I u nás 
jsou ovšem světlé výjimky, které se 
snad stanou inspirací pro další. Mě 
osobně fascinuje udržovaný trávník 
rodiny Zapletalových před domem 
č.p. 278 (zhruba naproti hospody 
Kovárna). Tak nádherný pažit nemají 
snad ani v Anglii. Vím, že se na mě 
obrátilo již několik občanů, že dali do 
oken osázené truhlíky, ale když dva-
krát po sobě byly úplně oškubány, 
přemístili je raději na dvůr. S tím musí-
me bohužel bojovat všichni. Proto a 
přesto věřím, že se do soutěže ve zbý-
vajících více než dvou měsících ještě 
zapojíte. Soutěž bude probíhat do 
30.8. 2007.

V současné době finišují stavební 
práce na výstavbě dvou bytových 
domů, 34 bytových jednotek, v ulici 
Svésedlická. Termín pro podávání 

žádostí skončil 31. 5. 2007. V době 
těsně před uzávěrkou, kdy píši tento 
úvodník, bylo přijato více než 70 
žádostí. V průběhu měsíce června 
zasedne hodnotící komise, která pro-
vede kontrolu a vyhodnocení žádostí. 
Vzhledem k tomu, že jsme  neustále 
vystaveni otázkám a žádostem o pro-
hlídku nových bytů, domluvili jsme se 
s dodavatelem stavebních prací na 
uspořádání Dne otevřených dveří 
spojeného s prohlídkou bytů, který 
se uskuteční ve středu 13.června 
2007 se srazem zájemců o prohlídku 
v 15.30 hod. před bránou na stave-
niště. Při prohlídce bytových domů 
bude poskytnut odborný výklad, 
o který se postará stavební dozor, 
projektant a zástupci dodavatele sta-
vebních prací. Věřím, že se Vám byto-
vé domy budou líbit a hlavně, že již 
brzy přivítají spokojené nájemníky.

V tomto čísle Bystřických novin je 
také vyčerpávající hodnocení Jerryho 
Koše k XIV. ročníku cykloturistické 
akce Bílý kámen. I přes velmi silný 
vítr a poměrně chladné počasí byl 
znovu výrazně překonán účastnický 
rekord - skoro 6000 účastníku je 
opravdu neuvěřitelné číslo. Letos jsem 
pozval kamaráda z Brna a slíbil jeho 
rodině pohodový výlet, ale když jsme 
v protivětru stoupali na Strážnou a 
povzbuzovali zničené a stávkující 
potomky, myslím, že jsme si sáhli na 
dno fyzických sil. Přesto získal Bílý 
kámen další příznivce. 

Marek Pazdera  

POZVÁNKA 

na zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, které se koná 
25.6.2007 v 18.00 hod. v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici
Program:

1. programové prohlášení zastupitelstva města na léta 2006-2010
2. prodeje pozemků
3. smlouva o provozování veřejného osvětlení.

Širokou veřejnost zve
Ing. Marek Pazdera
    starosta města
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Minulou sobotu se již potřetí poda-
řilo zorganizovat tuto trochu ,,donki-
chotskou“ akci.

V nádherném počasí se asi čtyřicít-
ka lidí pokusila odstranit nepořádek, 
tentokrát z úseku mezi vlakovou za-
stávkou a splavem v Burku. Nejrů-
znější odpad (jako tradičně - igelit, 
pet láhve, koberce atd…) zaplnil dvě 
vlečky. Jak jsme už trochu předvídali, 
největší skládky se nacházely na břehu 
řeky v prostoru za chatami naproti 
cesty ke ,,konírně“, kde jako loni pro-
běhla vcelku neúčinná debata s člově-
kem, který se vyhazováním domovní-
ho odpadu k řece brání proti velké 
vodě a potom zezadu za bytovkami 
napravo při cestě na Lošov. Čerstvě 
vychozené cestičky k místům, kde 
v pro nás nepochopitelném myšlenko-
vém zkratu končí odpad, který je bez 
problémů možné odnést do kontejnerů 
nebo na sběrné místo, svědčily o tom, 
že takto bezohledných občanů je stále 
dost a že lhostejnost nás ostatních jim 
v tom umožňuje pokračovat. 

Jinak bylo skvělé sledovat, jak 
pečlivě si lidé, kteří nejsou nikde orga-
nizovaní a přišli zcela dobrovolně, 
vedou při čištění toku i obou břehů. 
Opět před nimi smekáme a děkujeme, 
že nás v tom nenechali. Letos jsme jim 
to trochu ztížili příliš pozdní svačinou, 
za což se dodatečně omlouváme. 
Velký dík patří také našemu MÚ a 
jmenovitě Karlu Daliborovi, který se 
svým ,,hydrotraktorem“ patří již k ne-
storům akce. 

Pokud jste dočetli až sem a přemýš-
líte o tom, že už příští rok budete 
muset přijít, můžeme vás potěšit - 
příští ročník bude. Rozhodli jsme se 
oba úseky řeky střídat, takže začneme 
opět u Bystrovan a plánujeme pro 
účastníky malé upomínkové překvape-
ní.

Bude-li čištění napřesrok stejně 
úspěšné jako letos, věřte, že celá akce 
smysl má a už teď se na ni těšíme. Je to 
pořád na VÁS.

Václav Břeha 
Martin Šípek

Čištění Bystřičky - třetí rok
Zpráva pro ty, kteří se zúčastnili i pro ty, co opět nepřišli.

wSoutěž o nejkrásnější okno a předza-
hrádku v roce 2007 pokračuje. Bude 
se hodnotit výzdoba oken a péče 
o veřejné prostranství. Náměty a tipy 
mohou občané rovněž podávat na 
městském úřadě. Ocenění nejlepších 
bude předáno v rámci Lidového roku 
v neděli 2. září 2007. 

wJiž v minulém čísle jsme Vás infor-
movali o výkopových pracích na 
místním hřbitově v rámci rozvodů 
vody po hřbitově. Prosíme návštěvní-
ky, aby pobytu na místním hřbitově 
věnovali zvýšenou pozornost s ohle-
dem na možné úrazy při chůzi na 
nerovném terénu. Děkujeme.

wMěsto zakoupilo „Turistické suvený-
ry“ - turistické známky, které jsou 
vyhledávaným artiklem pro turisty 
z celé republiky. Cena turistické 
známky je 27,-- Kč/kus. 

wMěsto připravuje smlouvu o provozu 
a údržbě veřejného osvětlení ve 
Velké Bystřici. V současné době se 
vyhodnocují nejvýhodnější nabídky 
na provoz veřejného osvětlení. 

wNa 6. veřejném zasedání zastupitel-
stva byly předloženy obecně závazné 
vyhlášky, které řeší systém nakládání 
s odpadem a místní poplatek. 
Originály vyhlášek jsou u tajemnice 
městského úřadu a od účinnosti 
vyhlášky budou zveřejněny na inter-
netových stránkách města. 

VÝZVA
Městský úřad Velká Bystřice hledá 
doklady z roku 1950 - 1952 o vlastnic-
tví k pozemkům pod horním hřištěm, 
mezi ulicemi Na Svobodě a Jana 
Pospíšila, které v těchto letech patřilo 
„Družstvu Spolkový dům“. Z této 
doby se zachoval pouze zápis z jedná-
ní rady národního výboru. Město 
potřebuje získat přípis tehdy zanikají-
cího „Družstva Spolkový dům“ ze dne 
15.4.1951, kde konstatuje, že předává 
(převádí) tyto pozemky na město 
Velkou Bystřici, případně jakékoliv 
další dokumenty k těmto pozemkům.

NABÍDKA
Nabízíme zveřejnění ve „Společenské 
rubrice“ (životní jubilea, gratulace, 
vzpomenutí, fotografie…) za jednot-
nou sazbu 50,- Kč.
Zájemci o předplatné Velkobystřic-
kých novin se mohou přihlásit na 
Kulturním středisku ve Velké Bystřici, 
tel.: 585 351 680.

Redakce Velkobystřických novin

Informace 
z bystřické radnice
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Jednodenní humanitární 
sbírka šatstva

Středisko SOS pro vzájemnou 
pomoc občanů v Olomouci vyhlašuje 
ve spolupráci s Magistrátem města 
Olomouce humanitární sbírku urče-
nou pro Diakonii Broumov. Své dary  
letní i zimní oblečení, lůžkoviny, 
bytový textil, peří i všechny druhy 
přikrývek a polštářů, zabalené do 
igelitových pytlů nebo krabic, může-
te přinášet

ve středu 6. června 2007
od 10 do 18 hod.

do označeného vagónu, který bude 
přistaven na vlakovém nádraží

 Olomouc - Nová Ulice.
Nepřijímáme ledničky, televize, ná-

bytek, počítače a dětské kočárky, pro-
tože by se transportem znehodnotily. 

Diakonie Broumov je nezisková 
humanitární organizace, která posky-
tuje bezprostřední materiální pomoc 
potřebným občanům v životní krizové 
situaci, a to u nás i v zahraničí. 
Zároveň dává práci lidem, kteří jsou 
těžko umístitelní na trhu práce. Ti 
veškerý materiál třídí a nepoužitelný 
dále ekologicky zpracovávají k prů-
myslovým účelům. 

Děkujeme všem, kdo se rozhodnou 
tuto sbírku podpořit. Děkujeme i jmé-
nem lidí, kterým se díky Vašemu 
pochopení dostane potřebné pomoci.

Nakonec důležité upozornění: 
v prosinci loňského roku byla ote-
vřena nová bezbariérová provozov-
na Střediska SOS v Praskově 16 
(v blízkosti tramvajové zastávky 
U Bystřičky), otevřeno je denně od 9 
do 18 hod., v sobotu od 8 do 12. 
Zde přijímáme materiální dary (šat-
stvo, obuv, bytový textil, lůžkoviny, 
knihy, hračky a drobné potřeby pro 
domácnost) a následně vydáváme 
zcela bezplatně na doporučení sociál-
ních úřadů lidem, kteří se ocitli v akut-
ní nouzi. Občané z řad široké veřejnos-
ti si současně mohou vybrat vše 
potřebné za nepatrný finanční příspě-
vek, nezbytný k uhrazení nejnutněj-
ších provozních nákladů.

xxx

Hanácký divadelní máj je oblastní 
přehlídkou ochotnických divadelních 
souborů, která se každoročně koná 
v Němčicích nad Hanou a je vstupní 
branou pro účast na celostátní přehlíd-
ku Krakonošův divadelní podzim ve 
Vysokém nad Jizerou. Divadelní sou-
bor Kulturního střediska Velká Bystři-
ce je pravidelným účastníkem této 
přehlídky a vždy patří k těm nejlepším. 
Letos tato přehlídka probíhala od 24. 
4. do 5.5 a zúčastnilo se jí celkem 17 
divadelních souborů. O účast na 
Krakonošův divadelní podzim bojova-
lo celkem 9 souborů a náš divadelní 
soubor si vůbec nevedl špatně. A co na 
to odborná porota? Alespoň pár řádků 
z jejího hodnocení:
„Divadelní soubor Kulturního středis-
ka Velká Bystřice sice občas sáhne po 
náročnějším díle, jako tomu bylo loni, 
komedie však zůstávají jeho hlavním 
dramaturgickým plánem. Letos přivezl 
na přehlídku hru Kazimíra Lupince a 
Sonyi Štemberové Rozpaky zubaře 
Svatopluka Nováka. Jedná se o kome-
dii, která vznikla asi před deseti lety 
v jednom amatérském souboru ve 
středních Čechách (V.A.D. Kladno) a 
byla psána přímo na tělo členům toho-
to souboru, navíc s jeho osobitou poe-
tikou. Nazkoušení těchto vlastně 
autorských her jiným divadelním sou-
borem často vede ke zjištění, že pře-
nosnost je problematická. U tohoto 
konkrétního textu k těmto problémům 
nedošlo. Soubor, tj. především složka 
herecká pod vedením Tomáše Hradila 
dokázal vystihnout příslušnou rovinu 

herecké nadsázky a sdělit téma hry  
Škodlivost, respektive absurditu jaké-
koli soutěže v oblasti zdravotnictví. 
Proto jsme viděli dobře odehrané před-
stavení, které má potřebný spád a řadu 
výborně sehraných a vypointovaných 
situací, že se publikum od prvních 
okamžiků až do konce dobře baví.“

Tolik citace rozborového článku 
Jaroslava Kodeše, předsedy poroty. A 
jak to všechno dopadlo?

V divácké soutěži jsme končili na 
druhém místě s bodovým ziskem 2,91 
bodů (z 3,0 možných). Odborná porota 
nás v podstatě ohodnotila rovněž dru-
hým místem, protože jsme dostali 
doporučení na Krakonošův divadelní 
podzim. Doporučení dostaly ještě další 
dva soubory, ale porota nedokázala 
určit pořadí doporučených souborů, 
což mimo jiné svědčí o vysoké úrovni 
této přehlídky. Dostali jsme také indi-
viduální ocenění: Tomáš Hradil (čest-
né uznání za režii), Marie Pecůchová 
(cena za herecký výkon) a Roman 
Tegel (čestné uznání za herecký 
výkon). Vzhledem k charakteru hry 
jsme další individuální ocenění ani 
získat nemohli.

A jak to bude s naší účastí na 
Krakonošově divadelním podzimu? 
Dnes je již známo, že v celé republice 
dostalo doporučení celkem 9 divadel-
ních souborů (z toho 3 z Němčic!) a 
pro doporučené soubory jsou dvě 
volná místa, takže naše šance je 9:2, že 
programová rada sáhne právě po 
našem divadelním souboru.

Tomáš Hradil

Hanácký divadelní máj 2007

Zamyšlení před koncem
školního roku

Mílovými kroky se přibližuje konec 
školního roku, žáci již vyhlížejí prázd-

niny a radují se z krásných jarních dnů. 
Nemohu mít ale radost z některých 
žáků a činů, kterých se dopustili. 
Chtěla bych se několika slovy vrátit 
k situaci, která se 15. května 2007 
přihodila v 6.A.

V úterý ráno nic nenasvědčovalo 
tomu, že budu v poledne volat sanitku, 
aby odvezla do nemocnice žákyni. 
V této „šestce“ učím od září český 
jazyk, dobře ji znám, proto vím, že 
někteří její žáci jsou velmi impulzivní,

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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těžko se podřizují autoritám, vyvolá-
vají konflikty s ostatními. 

Slovo „šikana“ je velmi moderní, 
rádi ho používají žáci, rodiče i učitelé, 
ale nejen oni. Jsem přesvědčena, že 
o žádnou cílenou šikanu se v této třídě 
nejedná, žáci neodhadli situaci, nedo-
mysleli následky toho, co dělali. Jsou 
to dvanáctileté děti, které jsou živelné, 
někdy divoké. Jejich chování bylo 
projednáno s rodiči. 

Co se tedy vlastně stalo. Jeden 
z chlapců nastavil nohu spolužačce, 
která procházela uličkou mezi lavice-
mi. Ta spadla na zem a při pádu se 
uhodila o lavici. V momentě, kdy 
ležela na zemi, se kolem ní shlukli 

někteří další chlapci, požďuchovali se 
a shazovali. 

Škola věnuje velkou pozornost 
prevenci šikany a výchovných problé-
mů, učitelé spolu komunikují, školí se, 
pro žáky zajišťujeme výchovné pořady 
se speciálními pedagogy a psychology. 
Přes všechnu naši snahu a péči se tako-
véto události ale nedají zcela vyloučit. 

Dnešní děti vyrůstají v nelehké 
době. Jsou obklopeny technikou, nási-
lím, které vidí všude kolem sebe, 
v televizních zprávách denně slyší 
o násilí v jiných školách, ať už v ČR, 
či jinde ve světě. Někteří se pak snaží 
toto chování napodobovat a tak sebe 
zviditelnit.

Škola svolá mimořádnou třídní 
schůzku, ne aby nás dále ovládaly roz-
jitřené emoce, ale abychom je zklidni-
li, abychom si rozumně promluvili a 
společně se domluvili a poradili, jak 
nejlépe vést naše děti, provést je složi-
tým obdobím puberty a udělat z nich 
správné „lidi“, kteří si budou umět 
v životě poradit a situace, do kterých 
se budou dostávat, aby uměli řešit 
s klidem a přehledem.

Chci věřit, že chlapci se spolužačce 
omluví za své chování a nerozvážnost 
a že klid a přátelské ovzduší tu vydrží 
až do konce školního roku.

J. Štěpánová

Sběr odpadových surovin
Žáci naší školy se již druhý rok 

účastní soutěže ve sběru starého 
papíru. Soutěž vyhlašuje společnost 
Remit s. r. o. Naším cílem je nejen zís-
kat určitý finanční obnos za nasbírané 
suroviny, ale hlavně naučit děti třídit 
odpad a šetřit tím životní prostředí.

Hlavně u mladších žáků se soutěž 
setkává s velkým ohlasem. Je příjemné 
pozorovat, jak se snaží přesvědčit 
rodiče, aby žádný kousek papíru nebyl 
zbytečně vyhozen. A proč takové 
úsilí? Protože všichni by chtěli, aby 
právě jejich třída zvítězila v soutěži. 
Za to patří poděkování nejen jim, ale 
také jejich rodičům, kteří se jim snaží 
podle svých možností pomáhat. A 
jestli v soutěži nezvítězíme, nevadí. 
Vždyť už samotný zájem dětí o sběr je 
naše malé vítězství.

Soutěž ještě není ukončena, jen pro 
zajímavost dvě čísla. Byla vyhlášena 
20. dubna 2007 a k 18. 5. 2007 žáci 
nasbírali asi 3,5 t papíru. V podzimním 
kole ( tohoto školního roku ) jsme 
nasbírali 2 tuny papíru.

 PhDr. Miroslav Finger

Taneční pro deváťáky
Po dobrých zkušenostech z minu-

lých let se nám letos podařilo uspořá-
dat tzv. předtaneční kurz pro žáky 9. 
tříd ZŠ. Kurz probíhá od 9. května 
každou středu od 16.30 do 19.00 hodin 
v Kulturním domě ve Velké Bystřici. 
Hodiny vedou zkušení taneční mistři  
manželé Šrámkovi z olomouckého 
tanečního klubu.

Žáci se v kurzu naučí základy kla-
sických i moderních tanců a společen-
skému chování.

Závěrečná prodloužená hodina 
13.6.2007 bude mít slavnostnější ráz,  
zajímavý program i malé občerstvení a 
na mladé tanečníky se mohou přijít po-
dívat jejich učitelé, rodiče a příbuzní.

Tato akce bývá pěkným rozlouče-
ním se spolužáky i učiteli a ukončením 
školní docházky.

Vlasta Číhalíková

Letos jsme přijali pozvání VÚ 
Přáslavice, aby žáci naší školy zhlédli 
ukázky vojenské techniky a výzbroje 
73. tankového praporu ve VVP 
Libavá. 

Návštěvě praporu předcházela bese-
da, kterou vojáci připravili pro 8. a 9. 
ročníky, na níž nás seznámili se struk-
turou 73. tankového praporu, s prací 
profesionální armády a se zážitky a 
zkušenostmi ze zahraničních misí 
v Iráku a Kosovu. Účastníci misí své 
poutavé vyprávění oživili spoustou 
dokumentárních záběrů. Pro žáky byla 
beseda příjemným zpestřením výuky a 
rozhodně je zaujala.

Ten největší zážitek nás teprve 

čekal - výjezd do vojenského výcviko-
vého prostoru. Vojáci měli akci velmi 
dobře organizačně připravenou - 
dopravili nás na místo svým autobu-
sem (spolu s autobusem p. Studeného) 
a ke každé třídě byl přidělen voják, 
který byl jejím průvodcem. Žáci se na 
něj mohli obracet s dotazy, postupně 
nás provedl jednotlivými stanovišti - 
hod granátem, likvidace min, ukázky 
radiotechniky, zdravotní techniky aj.

Žáci zhlédli i cvičnou jízdu tanků a 
ostatních bojových vozidel. Nej-
větším zážitkem byla prohlídka tanku 
a jízda v něm. Vybraní šťastlivci do-
konce hovoří o splnění životního snu. 

Všichni vojáci nám podali vyčerpá-
vající výklad okořeněný humorem, 
takže s nimi byla i skvělá zábava. 
Zaslouží si naše velké poděkování, 
protože zvládnout přes 400 žáků vyža-
duje profesionální přístup i značné 
zkušenosti. Vyšlo nám i počasí, takže 
jsme se všichni vraceli obohaceni 
příjemnými zážitky. Těšíme se na další 
návštěvu!

A. Šudřichová

Bystřická škola u vojáků

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… psychologický román
Jodi Picoultová - Prostá pravda

advokátka Ellie musí žít nějakou dobu v sektě Amišů, 
když obhajuje jednu její členku obviněnou z vraždy 
svého dítěte

… napětí
Dean Koontz - Rychlost

barman Billy musí přistoupit na vražednou hru, aby 
získal čas vraha odhalit

… z české literatury
Romana Szalaiová - Lásky a strasti

na životní křižovatce se ocitá žena, jež si vybírá ze 
dvou zcela odlišných partnerů

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: 585 351 622, 728 175 687

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Od 2. do 12. července je knihovna zavřená. 

V ostatní dny provoz nezměněn.

0

Květnové díky od sv. Anny
Měsíc květen byl bohatý na události. Nedělní odpoledne 
věnované svátku matek jsme strávili společně při pěkné 
operetce s „Pepíčkem Zímou“, jak mu naši obyvatelé říkají. 
Básničkami, pohádkami a písničkami přišly potěšit děti 
z mateřských školek jak ze „Svobody“, tak ze „Zámecké“. 
Nemohla chybět ani májová veselice, která se v našem 
domově konala již posedmé. Tato tradiční akce byla zpest-
řena ukázkou a ochutnávkou míchaných nápojů pod vede-
ním pana Jahody, ředitele hotelu Zámek.
Všem zúčastněným patří velký dík.

Kamila Šišková

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
Jak dopadla kvìtnová soutì� o knize 

Walt Disney - Snìhurka? 
Odpovídalo 45 dìtí, 12 odpovìdí bylo �patných

a z 32 správných odpovìdí jsme s dìtmi vylosovali 

Katku Kameníkovou

Otázky na èerven najdete jako obvykle v knihovnì.

Besídka pro maminky
Druhá neděle v květnu je velmi významným dnem. Je 

Den matek. A všechny děti (malé, ale i ty velké) mají tento 
den jedinečnou možnost poděkovat svým maminkám za 
všechnu jejich lásku a péči. 

Děti z prvních až čtvrtých tříd Masarykovy základní 
školy si k této příležitosti připravily na čtvrtek 17. května 
2007 BESÍDKU PRO MAMINKY. A protože všem dětem i 
paním učitelkám i panu učiteli velmi záleželo na tom, aby 
v tento „slavný“ den všechno proběhlo co nejdokonaleji, 
ozývaly se po celý květen (a možná ještě dříve) ze tříd 
kromě počítání, čtení, vyjmenovaných slov a podobných 
nezbytností básničky a písničky, připravovaly se tanečky, 
obrázky a další překvapení.

Přesto, když se ve čtvrtek odpoledne začal plnit sál 
Orlovny nejen maminkami, ale i tatínky, babičkami, dědeč-
ky a dalšími diváky, byla na dětech i paních učitelkách a 
panu učiteli znát trochu tréma. Ta ale naštěstí na pódiu zcela 
zmizela. A tak mohli všichni diváci tleskat básničkám o 
maminkách, o zvířátkách, o dětech, spoustě písniček, pohá-
dek, dramatizaci čtvrťáků o Praotci Čechovi, holčičkám 
z tanečního kroužku a jejich roztomilým tanečkům, dětem 
z dramatického kroužku a jejich pohádce O zmrzlinové 
chaloupce i závěrečnému tanečnímu reji čtvrťáků.

Celkem se na pódiu vystřídalo téměř na sto padesát dětí a 
všechny si zaslouží velkou pochvalu za dřinu, kterou věno-
valy nácviku i za odvahu, se kterou potom šly na pódium. A 
i když se někomu občas nějaké to slovíčko „zamotalo“, 
maminky věděly, že všechno to velké snažení bylo pro ně a 
z lásky k nim. A tak všichni domů odcházeli s potěšeným 
úsměvem.

Mgr. Jaromíra Pazderová

Den matek.  V krásnou slunečnou neděli 
13. května 2007 jsme ve Velké Bystřici na sále kulturního 
domu oslavili Den matek, který pořádalo kulturní středis-
ko a Senior klub Velká Bystřice. Přijeli herci z Hudebního 
divadla v Karlíně s operetou „Na tý louce zelený“. 
Představení s Josefem Zímou v hlavní roli mělo velký 
úspěch, o čemž svědčí i fakt, že na sále se téměř nenašlo 
volné místo. Drobné občerstvení dodala Pekárna Hirsch a 
Kulturní středisko Velká Bystřice a potom už jsme mohli 
sledovat děj a naslouchat melodiím, které všichni dobře 
známe. Kromě velkobystřických občanů včetně obyvatel 
DPS sv. Anny se přišla pobavit i spousta lidí z Marián-
ského Údolí, Hluboček i Olomouce a dvěma autobusy 
přijeli senioři z Věrovan, Bystročic, Bělkovic a Lašťan.

Myslím, že opereta pobavila a potěšila všechny, kteří se 
rozhodli s ní tento svátek oslavit.

Helena Goldscheidová

Folklorní festival s mezinárodní účastí
LIDOVÝ ROK

se v roce 2007 koná ve dnech 1. a 2. září 2007.
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Kalendář akcí
mikroregionu Bystřička

červen 2007
1. 6. Velká Bystřice - dětský den
2. 6. Tršice - dětský den, kácení 

máje se zábavou
Přáslavice - dětský den a kácení 
máje
Mrsklesy - dětský den

9. 6. Velký Újezd - memoriál Jaro-
slava Švarce, dálkový pochod

10. 6. Velká Bystřice - jednota Orel - 
pěší pouť na Sv. Kopeček

16. 6. Hlubočky - ROCK V ÚDOLÍ
23.-24. 6.  Velká Bystřice - FTP CUP, 

turnaj mladších žáků v házené
30. 6. Doloplazy - Jízda králů

Přáslavice - hasičská soutěž
Mrsklesy - turnaj v kopané

30.6.-1.7.  Velký Újezd - tradiční fot-
balový turnaj

Sport ve škole
V měsíci květnu se žáci 1. stupně zúčastnili turnaje McDonalds Cup, který je 
největším turnajem tohoto druhu v Evropě. U nás se hraje desátý rok.
V kategorii A  (1. - 3. třída) se kluci v okrskovém kole ve Velkém Týnci umístili 
na 2. místě a postoupili do okresního kola. Na ZŠ Heyrovského Olomouc skon-
čili na 4. místě.
V kategorii B (4. - 5. třída) obsadilo družstvo v okrskovém kole 7. místo.

POZVÁNKY:

7. - 8. června 2007  SK SAM-Sportovní aktivity mládeže a ZŠ Heyrovského 
Olomouc pořádá MEGA SAM CUP OLOMOUC 2007 pod záštitou Hejtmana 
Olomouckého kraje ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a 
Olomouckým krajem. Jde o házenou pro děti 1. stupně. Zápasy budou probíhat 
v ZŠ Heyrovského. Naši školu budou reprezentovat 3 družstva. Turnaje se účast-
ní 500 hráčů a hráček. Kromě škol z celé ČR na turnaji budou hrát i děti 
z Chorvatska, Srbska a Švýcarska.

14.6.2007 dopoledne pořádá Masarykova základní škola turnaj v házené mlad-
ších žáků „ O pohár ředitelky školy “ na hřišti Na Letné.
Pozvaná družstva: ZŠ Vítězná-Litovel, ZŠ Kostelec n. H., ZŠ Reálné gymnázi-
um Prostějov, ZŠ Senice, ZŠ Heyrovského Olomouc, ZŠ Komenium-Olomouc, 
MZŠ Velká Bystřice. 

Rodiče na tyto akce srdečně zveme.
Mgr. Ivo Šenk

POHOŘANY  2007
Jako každý rok jsme vyrazili s ta-

nečním souborem KRUŠPÁNEK na 
soustředění na Pohořany. Je to tam 
velmi hezké, krásná příroda. Rozdělili 
jsme se do družstev, bylo jich celkem 
6. Hráli jsme různé soutěže, hry a plno 
jiných věcí. Kreslili jsme něco o čaro-
dějnicích, kde bydlí atd. Chodili jsme 
do lesa. V sobotu 21. dubna večer jsme 
měli „Slet čarodějnic“. 

Každé družstvo mělo svůj pokřik. 
Večer na sletu si každé družstvo muse-
lo připravit nějaký taneček nebo se 
nějak představit. 

Také nesmělo chybět hledání pokla-
du. Šli jsme jednotlivě po družstvech 
po červených fáborkách, někde byl 
i fialový. Tam, kde byl fialový, byla 
1. otázka o článku, který nám předtím 
přečetla paní učitelka. A nakonec jsme 
přišli až nahoru na kopec na Jedovou. 
Byl tam krásný rozhled, trošku byl 

vidět i Praděd. Ale moc ne, protože 
tam byly vysoké stromy.

V neděli kolem 15. hodiny byl 
odjezd domů. Také nechyběly zkouš-
ky, abychom se něco naučili. Prostě 
bylo to tam krásné, takže zase někdy 
příště. Dík za vše paní učitelce Evě 
Kadalové a Lence Langerové. 

Lenka Janíková 

JÍZDA KRÁLŮ
Doloplazy

sobota 30. 6. 2007
 - večerní zábava

neděle 1. 7. 2007 
- průvod po návsi v odpoledních 

hodinách s následným folklorním 
odpolednem v prostorách za obec-
ním kulturním domem.

Hosté:

skupina Fleret 
s Jarmilou Šulákovou

0
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ZZZ
(ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI)

Na sobotu 5. 5. 2007 jsme se velice 
těšili. Vstávali jsme časně ráno, 
abychom stihli vlak, který nám jel 
v 6 hodin. Naše kamarádky spolu 
s cvičitelkou Lenkou Otáhalovou na 
nás už netrpělivě čekaly. V Olomouci 
jsme přestupovali na vlak do Slatinic, 
jeli jsme necelou hodinu. Na polích se 
už proháněli bažanti a zajíci. Po příjez-
du jsme šli po vyznačené Medvědí 
stezce, ale málem jsme nenašli náš cíl, 
protože jsme jej přehlédli. Všichni 
závodníci byli rozděleni do družstev 
podle věkových kategorií. Každá dvo-
jice dostala na cestu buzolu a startovní 
číslo. My jsme měly č. 8. Trať závodu 
byla dlouhá 3,3 kilometru a byla na ní 
spousta úkolů, např.: poznávání zna-
ček, místopis města Slatinic, střelba, 
zdravověda, uzlování, odhad vzdále-
nosti, práce s buzolou. Některé úkoly 
vyžadovaly značnou spolupráci a 
snažily jsme se ze všech sil, abychom 
se dostaly do cíle co nejrychleji a s co 
největším počtem bodů. Po doběhnutí 
jsme sledovaly ostatní závodníky a 
povzbuzovaly naše kamarádky. A 
potom jsme všichni netrpělivě čekali 
na vyhlášení výsledků. Z našeho oddí-
lu vyhrály dvě dvojice stříbrnou 

medaili a my ZLATOU. Tím pádem 
postupujeme do celostátního kola, 
které se koná v Třebíči. Cestou na 
nádraží jsme sundávali cedulky s nápi-
sem Medvědí stezkou, které nás měly 
dovést na místo konání závodu a šťast-
ně jsme se vraceli domů. Doma na nás 
byli všichni pyšní. 

Katka Kameníková
 Nikola Sklenářová 

Velmi ráda vás seznámím se všemi 
účastníky letošního župního kola ZZZ, 
kteří tak pěkně reprezentovali naši 
T.J. Sokol. 

Mladší žactvo: 

1) Otáhalová Šárka (stříbrná medaile)

Polanská Jana

2) Otáhalová Markéta
Čepeláková Jana

3) Čtvrtlíková Tereza
Navrátilová Kamila

Starší žactvo I: 

1) Kameníková Kateřina (zlatá medaile)

Sklenářová Nikola

2) Doleželová Lucie
Hošková Kateřina

Starší žactvo II: 

1)Otáhalová Klára (stříbrná medaile)

Navrátil Vít

Pro naši jednotu je tento úspěch 
velice významný, protože jsme se ZZZ 
zúčastnili vůbec poprvé a naše oddíly 
všestrannosti nejsou nijak zaměřeny 
na aktivity při pobytu v přírodě.
Chtěla bych proto všem závodníkům 
vyjádřit velký dík a slova uznání i 
chvály!

Taktéž děkuji cvičitelce Lence 
Otáhalové, která soutěžící při ZZZ 
doprovázela.

Hana Navrátilová
Náčelnice T.J. Sokol V. Bystřice

Byla neděle 29. 4. 2007, 8 hod. ráno 
a my jsme se s našimi předškoláčky 
(jejichž cvičení mimochodem probíhá 
každou středu od 16.30 hod. v soko-
lovně) vydali na náš první závod.

Byla polojasná obloha, sem tam 
poprchávalo, ale to nás vůbec neodra-
dilo. Závodilo se v sokolovně i na 
hřišti v Olomouci-Chválkovicích a to 
v těchto disciplínách: kop na branku, 
hod na branku, hod na koš, běh na 
40m, hod do dálky tenisovým míčkem, 
skok do dálky. Soutěžili zvlášť chlapci 
i dívky a byli rozděleni i podle věku. 
Dětem se líbily všechny disciplíny, 
protože jsou soutěživé a zajímá je a 
baví vše, co je nové. Závody probíhaly 
plynule, všichni se velice snažili, sou-
těžní úkoly prožívali a chtěli se umístit 
co nejlépe.

O přestávce jsme si mohli koupit 
malé občerstvení a děti se těšily na 
párek v rohlíku. Ale když jsme přišli 
na řadu, bohužel už párky vyprodali. 
Ovšem podivné bylo, že po nás přišli 
organizátoři a pro ně párky měli… 
Jenže naše děti to neodradilo a spoko-
jily se s tatrankami a bonbónky.

Před vyhlášením výsledků si děti 
zahrály hru “Had leze z díry“ a pak už 
jsme netrpělivě čekali, jak jsme 
dopadli. Závodů se zúčastnilo mnoho 
soutěžících, protože však bylo zrovna 
období chřipek, tak z naší jednoty jelo 

Tohoto školení jsem se zúčastnila 
spolu se svými přítelkyněmi a cvičitel-
kami Sylvou Zapletalovou a Marikou 
Dvořákovou. Bylo to velmi zajímavé, 
získaly jsme spoustu námětů i podkla-
dů pro různé hry, mnohdy velmi jedno-
duché, ale efektivní, které by nás 
ovšem samotné nenapadly. Dále zde 
byla i značně zajímavá přednáška o 
první pomoci a mně osobně se velice 
líbila přednáška o dětské józe, jelikož 
vedla hlavně ke zklidnění mnohdy 
hyperaktivních dětí. 

Zažily jsme spoustu legrace, proto-
že předváděné hry jsme si zkoušely 
samy na sobě.

Závod všestrannosti předškolních dětí
pouze 6 dětí: Alička Rášová, Bára 
Zapletalová, Markétka Konečná, Eliš-
ka a Adélka Hühnelovy a jediný chla-
pec Toníček Vodička - ten také získal 
ve své kategorii 3. místo! Všichni 
soutěžící dostali Účastnický list a 
sladkou odměnu. Závodníky doprová-
zela spolu se mnou i moje spolucviči-
telka Zuzka Vodičková, pomáhala nám 
i cvičitelka rodičů s dětmi Sylva 
Zapletalová a moje dcera Klárka.

Bylo to příjemně strávené dopoled-
ne a závody se nám moc líbily. Na 
závěr bych chtěla ještě jednou všechny 
děti moc pochválit, protože byly velmi 
šikovné, zodpovědně závodily a braly 
vše vážně. Doufám, 
že i nadále budou do 
našeho cvičení cho-
dit tak fajn děti, se 
kterými mě práce 
baví a naplňuje.

Cvičitelka 
Rášová Vladimíra

A ještě pár slov 
ke Srazu cvičitelek 
rodičů s dětmi a 
předškoláků, který 
proběhl 14. 4. 2007 
taktéž v sokolovně 
v Olomouci-Chvál-
kovicích. 
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14. ročník této rozsáhlé akce probě-
hl na území vojenského újezdu Libavá, 
kde byla v mapách a z části přímo 
v terénu vytyčena široká nabídka armá-
dou a přednostou újezdního úřadu 
povolených komunikací, z nichž si 
sami účastníci volili nejrůznější kom-
binace tratí.
 Zatím co loňský ročník vešel do histo-
rie jako „pro trvalý déšť o týden odlo-
žený“, letos ho můžeme nazvat „sice 
slunečný, ale chladný a větrný“ - ráno 
bylo na některých místech mínus dva i 
tři stupně, v zalesněných úsecích ani 
odpoledne nebylo víc než deset nad 
nulou a mírný severní vítr byl zejména 
na otevřených pláních evropského 
rozvodí nepříjemný.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
rekordních 5.975 osob, několik desítek 
nepočítaných dětí předškolního věku 
včetně batolat, řada psů na vodítkách a 
6 koní se svými jezdci - tímto počtem 
byl překonán nejvyšší stav účastníků 
z loňského ročníku, který činil 4 801 
osob. Oněch 1.174 osob navíc předsta-
vuje navýšení počtu účastníků o celou 
jednu pětinu.

Na jednotlivých stanovištích nastu-
povali na trasy účastníci v těchto 
počtech ( v závorce uvedeny počty 
z roku 2006):

w Nové Oldřůvky 137 (60)
w Smilov-zastávka 237 (236)
w Kovářov (Potštát) 247 (180)
w Město Libavá 548 (324)
w Zelený kříž (Kozlov) 1.454 (1.218)
w Mrsklesy 2.870 (2.354)
w autokary a jiné vstupy 482 (273)

Během akce několikrát úspěšně 
zasahovala vojenská lékařská služba 

ze svého stanoviště v Městě Libavá a 
na velkostřelecké pozorovatelně, přes 
několik nepěkných pádů však nebylo 
registrováno žádné vážnější zranění. 
Opět se zvýšilo užití cyklistických 
přileb, podle odhadu pořadatelů to 
byly téměř dvě třetiny účastníků.

Přes úsilí pořadatelů, kteří i letos 
zvýšili počet pořadatelských stanovišť 
v terénu a výstražnými páskami zdů-
raznili některé zákazy vjezdu, kontrol-
ní orgány armády, policie, Lesní sprá-
vy i sami pořadatelé zachytili průnik 
několika skupin do nepovolených 
prostorů, proti kterým bude zahájeno 
přestupkové řízení. Přes pořadatelské 
stanoviště dokonce do vojenského 
prostoru pronikly dvě motorové čtyř-
kolky, snad desítce jezdcům na motor-
kách vjezd na trasy akce pořadatelé 
znemožnili.

Letošní Bílý kámen byl dobře zajiš-
těn nejen organizačně, ale i po stránce 
občerstvení, které mohli účastníci 
využít na sedmi místech rozlehlého 
vojenského prostoru - velké občerstvo-
vací stanoviště polním způsobem 
vybudovali vojáci poblíž zámečku 
Bores, který byl pro účastníky Bílého 
kamene letos z výcvikových důvodů 
uzavřen.

Zatím co v minulých létech počet 
účastníků stoupal po desítkách, letošní 
víc jak tisícihlavý nárůst zaskočil i 
pořadatele a před polednem na někte-
rých stanovištích již nebyly k sehnání 
barevné mapy, které se staly suvený-
rem akce. Propozic i textových popisů 
tras byl však dostatek všude a tak tato 
skutečnost průběh akce neovlivnila.

Podle vyjádření přednosty újezdní-
ho úřadu Libavá plk.Ing. Vladimíra 

Kubisy účastníci i pořadatelé splnili i 
letos náročné podmínky k uspořádání 
této akce a je zde proto předpoklad 
pořádání dalších ročníků i v létech 
příštích.

Téměř padesátka pořadatelů z bys-
třického AVK zaslouží uznání za 
zvládnutí letošních davů, nemenší 
poděkování však patří jejich spolupo-
řadatelům - městu a Městskému úřadu 
Velká Bystřice, bez jejichž vydatné 
pomoci by tak rozsáhlá akce nemohla 
existovat. A tak již dnes začínají oba 
tyto pořádající subjekty připravovat 
jubilejní patnáctý ročník, který se 
uskuteční ve čtvrtek 1.května 2008…

Za pořadatele
Jaroslav Jerry Koš, 

předseda AVK V.Bystřice
Foto: Ing.Pavel Kolman

BÍLÝ KÁMEN opět rekordní…

Vážení sportovní přátelé,

přijměte laskavě naše pozvání 
k účasti na letošním  V. ročníku  mezi-
národního turnaje mladšího  žactva 
v házené “FTP Cup Handball 2007”, 
který tradičně proběhne pod patronací 
největšího sponzora - firmy Ferona 
Thyssen Plastics, s.r.o.

Turnaj je zařazen do významných 
společenských akcí města Velká 
Bystřice v roce 2007.

Rezervujte si, prosím, termíny 
sobota 23. 6. 2007 od 8.00 hod. do 
17.30 hod. a neděle 24. 6. 2007 od 
8.30 hod. do 14.00 hod. a zavítejte do 
sportovního areálu Na Letné.

ÚČASTNÍCI TURNAJE:
Mimo jiné byla pozvána následující 
družstva:
Kysucké Nové Mesto (žáci), Trenčín 
(žáci), STM Olomouc (žáci), Sokol 
Praha - Vršovice (žáci) , DHK 
Olomouc (žačky), HC Zlín (žačky), 
Cement Hranice (žáci), FTP Velká 
Bystřice (žáci).

HERNÍ SYSTÉM TURNAJE: 
Turnaje se zúčastní 8 družstev, základ-
ní část turnaje se bude hrát systémem 
každý s každým. Družstva, umístěná 
po základní části na 1. a 2. místě, ode-

hrají finále o celkového vítěze turnaje.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
V sobotu 23.6. proběhne na hřišti Na 
Letné od 19.00 hodin doprovodný 
program, který bude ve 22,30 hodin 
ukončen ohňostrojem.

Na doprovodném programu je vítá-
na účast velkobystřických dětí a mlá-
deže, kteří se touto akcí rozloučí se 
školním rokem a přivítají léto.
Srdečně Vás všechny zveme na tento 
turnaj, který slibuje určitě zajímavou 
sportovní podívanou.

Ferona Thyssen Plastics, s.r.o.
Sportovní mládí Velké Bystřice, o.s.

SK Velká Bystřice - oddíl házené
Kulturní středisko města Velká Bystřice

POZVÁNKA NA „FTP Cup Handball 2007“ 
23. a 24.června 2007

 

OZNÁMENÍ
Husův sbor Náboženské obce 
CČSH ve Velké Bystřici oznamuje 
zrušení pevné telefonní linky!
Možnost tel. spojení se ses. duchov-
ní H. Šebíkovou zůstává na mobil-
ním telefonu 737 242 943.
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POZVÁNKA
 „Oslavy 80 let házené ve Velké Bystřici“ 

areál hřiště Na Letné sobota 16.června 2007
Časový program:
9.00 utkání v miniházené (4 + 1) družstev SK Velká Bystřice, soutěž pro děti

10.00 utkání mladšího a staršího žactva družstev SK Velká Bystřice, 
soutěž pro diváky

11.00 utkání generací - zápas bývalých házenkářů a odchovanců Sokola (SK) 
Velká Bystřice, soutěž pro účastníky

13.30 DHK Olomouc (ženy) - SK Velká Bystřice (dorost) několikanásobné 
mistryně ČR včetně reprezentantek

14.30 výběr Moravy (muži) - SK Velká Bystřice (muži) celomoravský výběr 
extraligových a prvoligových hráčů

od 16.00 hodin - posezení u muziky
za SK Velká Bystřice, oddíl házené
Ing. Vladimír Schneider, předseda

POZVÁNKA
Náboženská obec církve československé husitské si v neděli 1. července t.r. 

připomene 70. výročí otevření Husova sboru.
Slavnostní bohoslužbu poslouží ses. biskupka Mgr. Jana Šilerová a zpěvem 

nás bude provázet náš kostelní pěvecký sbor. Přijďte si s námi připomenout a 
poděkovat za tradici našich otců.
Na setkání s vámi se za náboženskou obec těší duchovní Hana Šebíková.
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