
ÚVODNÍK

Velkou Bystřici navštívil 
prezident republiky

13. červen 2007 se zapíše mezi 
významné dny v naší historii: naše měs-
tečko krátce navštívil prezident republiky 
Václav Klaus s chotí Livií v rámci své 
třídenní cesty po Olomouckém kraji. 

Návštěva to byla jen krátká, za účelem 
slavnostního oběda, ale myslím, že 
aranžmá celého slavnostního setkání 
zapsalo naše městečko do vzpomínek 
prezidentského páru. U vchodu do 
Zámku vítal Václava Klause s manžel-
kou Livií krojovaný pár - pan starosta s 
paní matrikářkou Broňou Millou. Naše 
hosty evidentně příjemně naladily první 
tóny dětské hanácké kapely "Strunky" a 
když pak navíc paní Millá nabídla vyni-
kající koláčky a povykládala o tzv. "ha-
náckém svatebním koláči" ve foyeru 
Zámku, bylo zaděláno na velmi příjem-
nou a nad rámec protokolu i neformální 
atmosféru. To jen dokládají i takové 
drobnosti, jako když si pan prezident 
vyžádal přípitek od "toho krojovaného 
pana starosty" a ne od krajského hejtma-
na, kterému to ukládal protokol. Celková 
vysoce slavností atmosféra byla založena 
především na naprosto profesionálním 
servisu a zázemí Hotelu Zámek pana 
Jahody, kterému patří za jeho práci velký 
dík. Celá skladba menu i uspořádání akce 
bylo jeho dílem a koneckonců jeho 
pohostinskému renomé také vděčíme za 
to, že jsme hlavu státu mohli v našem 
městě přivítat. Poděkování patří i pracov-
nicím Městského úřadu pod vedením 
paní tajemnice Jany Drábkové, které 
vymyslely a připravily krásné stylové 
dárky: pan prezident od nás dostal hanác-
kou krojovou vestu a první dáma hanác-
ký šátek a originální selskou kytici zdo-
benou zelenými klásky a lučním kvítím.
Mimořádné návštěvy a osobnosti nevítá-
me v našem městečku každý den a proto 
jsem rád, že můžeme našim čtenářům, 
našim občanům, zprostředkovat asi nej-
významnější návštěvu nejen tohoto roku 
alespoň touto cestou. Na dalších strán-
kách můžete najít i krátkou fotoreportáž 
z této prezidentské návštěvy.

Vyřešení problémů 
s veřejným osvětlením je na 

dosah!
Od věcí slavnostních k záležitostem 
každodenním: město je velmi blízko 
možnosti dlouhodobě a systémově vyře-
šit problémy s provozuschopností veřej-
n é h o  o s v ě t l e n í  ( V O ) .  P o k u d  
Zastupitelstvo města schválí smlouvu s 
vítězem výběrového řízení na servis VO, 
pak bude od 1.7. dodavatelsky zabezpe-
čeno:

- do 24 hodin od nahlášení zahájí servis-
ní firma opravu celé nefunkční větve 
svítidel

- do 24 hodin od nahlášení zahájí opravu 
významných svítidel (nasvětlení pře-
chodů pro chodce, svítidla na křižovat-
kách)

- do 36 hodin od nahlášení zahájí obno-
vu funkčnosti 4 a více vadných svítidel.

Pokud vypadne jednotlivé svítidlo, které 
nebude označeno v pasportu VO jako 
"významné", bude taková oprava zahrnu-
ta do pravidelných měsíčních oprav.

Celková cena takového servisu 
v roce 2007 jen nevýznamně převyšuje 
stávající náklady, kdy tyto práce realizují 
naše Technické služby, přičemž připravo-
vaná smlouva nám garantuje stejnou 

cenu elektrické energie pro VO na 5 let 
dopředu, bez vlivů zdražování ČEZ, jen s 
inflačním navýšením. To tedy znamená, 
že díky trvalému zdražování elektřiny 
možná už v roce 2008 nebo 2009 budou 
celkové náklady provozu VO nižší, než 
kdybychom si proud pro VO platili sami 
jako doposud.

Obecně pak lze říci, že by to byl nema-
lý příspěvek k většímu uvolnění pracov-
níků Technických služeb pro každodenní 
úklid a údržbu města.   

Reprezentace 
mladých hasičů

Závěrem bych chtěl vyjádřit potěšení 
nad vznikem oddílu mladých hasičů. 
V poslední době jsem využil dvou pozvá-
ní na akce, kde se naše hasičská budouc-
nost prezentovala a musím říci, že za 
těch pár týdnů udělali velký pokrok. Na 
soutěžním klání v Doloplazech obsadili 
střed výsledkové tabulky a při školním 
Dni dětí se předvedli před svými spolu-
žáky i se zázemím svých starších kolegů, 
tak snad o další přírůstky a budoucnost 
požární ochrany v našem městě máme 
postaráno. To je pro město dobrá zpráva!

Váš místostarosta
Ivoš Slavotínek
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Informace z bystřické radnice
l Město připravuje smlouvu na pro-
vozování veřejného osvětlení ve Velké 
Bystřici. Po rozsáhlé rekonstrukci 
veřejného osvětlení převezme provo-
zování firma EVI, která zaručí dodrže-
ní smluvních podmínek po dobu 5 let. 
l Rada města schválila záměr na 
vypracování studie plochy na levém 
břehu řeky Bystřice. Jedná se o výhle-
dovou akci, na kterou by město žádalo 
o dotaci. 
l Rada města schválila veřejnoprávní 
smlouvu mezi obcí Hlubočky a Měs-
tem Velká Bystřice o úkolech obecní 
policie na území Velké Bystřice. 
l Rada města schválila Základní 
pravidla pro zadávání veřejných zaká-
zek příspěvkovými organizacemi 
města. V jednotlivých rozmezích obje-
mu finančních prostředků jsou stano-
veny přesně vymezené povinnosti 
řediteli příspěvkové organizace. 
l Rada města schválila ustanovení 
bytové komise pro přidělování bytů na 
ul. Svésedlická. 
l K 30. 6. 2007 ukončuje svoji čin-
nost KVĚTINÁŘSTVÍ p. Filípková na 
ul. 8. května v prostorách kulturního 
domu. Rada města schvaluje záměr 

pronájmu nebytových prostor po sou-
časném květinářství. 
l Rada města schválila nový sazebník 
pro výkon strojů odboru výstavby a 
technických služeb. Platnost sazební-
ku je od 1. 7. 2007. 
l Rada města schválila vyhlášení 
2. kola grantů pro neziskové organiza-
ce a spolky a také pro fyzické osoby. 
Podmínkou je předložení žádosti 
s konkrétním projektem, na co se 
žádají finanční prostředky. 
l V měsíci červenci a srpnu se obecní 

policie zaměří na dozor nad nepovole-
nými skládkami na veřejném pro-
stranství. 
l Na letošní folklorní přehlídce Lido-
vý rok budou opět vyhodnoceni obča-
né, kteří se starají, aby okolí jejich do-
mů a výzdoba oken byly jejich chlou-
bou a ozdobou města. Komise bude 
koncem srpna vyhodnocovat soutěž 
„O nekrásnější výzdobu oken, předza-
hrádek a veřejných prostranství“, jak 
o tom psal pan starosta v předcházejí-
cích číslech velkobystřických novin. 

MULTICAR MJ. CENA/MJ

Doprava km 18 Kč

Výkon osádky hod./os. 150 Kč

TRAKTOR

Výkon osádky hod./os. 150 Kč 

Výkon stroje hod. 500 Kč

TRAKTOR + FEKÁLNÍ PŘÍVĚS 

Výkon stroje hod. 800 Kč

Výkon osádky hod./2x os. 300 (2x150) Kč
3Uskladnění m 50 Kč

Nový sazebník pro výkon strojů odboru výstavby a technických služeb

OZNÁMENÍ
Oznámení o úředních hodinách Řím-
skokatolického farního úřadu Velká 
Bystřice (ŘKFÚ): po dobu letních 
měsíců července a srpna 2007 jsou 
úřední hodiny ŘKFÚ individuální- 
dle dohody na tel. čísle 731 405 500.  

                                                                                                             
P. Josef Opluštil, farář 

Humanitární sbírka
Orel - jednota Velká Bystřice tímto oznamuje, že během přednášky a projekce 
„Barevná Uganda“ ve čtvrtek 21.6. se vybrala na humanitární účely ve pro-
spěch chudých obyvatel Ugandy částka 2.860,- Kč. Celá částka byla odeslána 
do hlavního města Kampala a celá bude použita prostřednictvím pracovníků 
České katolické charity na léčebné výlohy, pořízení drobných prostředků 
obživy, školné a opravu obydlí chudých obyvatel Ugandy. Všem přítomným 
dárcům patří upřímné díky!   

Mgr. Ivo Slavotínek
 

V sobotu 9. června proběhlo historické třetí slavnostní předávání Ceny města Velká Bystřice pro rok 2007. 
Stejně jako v roce předcházejícím předkládali občané a  spolky z Velké Bystřice své nominace na kandidáty Ceny 
města. Hodnotící komise složená ze zastupitelů města a držitelů Ceny města za rok 2005 a 2006 měla velmi složitý 
úkol a rozhodování bylo velmi těžké. Nakonec vybrala z 13 nomimovaných Ing. Čestmíra Hradila, který stál včele 

obce v období po listopadu 1989.   

Občané Velké Bystřice svou nominací a zastupitelé města udělením Ceny města Ing. Čestmíru Hradilovi 
jasně projevili, jak vysoce si jeho dlouholeté činnosti váží. 

Ještě jednou gratulujeme. 
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T. J. SOKOL Velká Bystřice
8. května 382, Velká Bystřice                       PSČ  783 53

Vídeň
Kdy? 6. října 2007

Jak? Autobusem s nástupním místem ve Velké Bystřici 
(odj. 6.00 hod) - nástupní místa a časy odjezdu lze upra-
vit dle potřeby - možný nástup v Olomouci (odjezd 
6.20 hod) 

Za kolik? 400,- Kč pro členy T. J. Sokol Velká Bystřice, 
pro ostatní 450 Kč

Na programu je návštěva bývalého zámečku císařovny 
Sisi - Vila Hermes, procházka historickým centrem 
města, Kapucínská hrobka, známý „Hundertwasser-
haus“, Leopoldsberg - návštěva protiturecké pevnosti a 
tamního kostela. 

Návrat do Velké Bystřice po 22. hodině. 

V ceně je zahrnuto: Doprava autobusem, průvodce, 
pojištění léčebných výloh, servis se zajištěním zájezdu 
(cena neobsahuje vstupné do muzeí a historických objek-
tů). Cestovní kanceláře obdobný zájezd pořádají zpravi-
dla v ceně okolo 500 Kč.

Informace předají a objednávky převezmou: 

- Hroščaník Tomáš 
(mob. tel. 604 863 279, tel. zam. 972 733 644)

- Otáhalová Lenka 
(mob. tel. 736 165 882)

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… psychologický román
Nora Robertsová - Tanec větru

mladá žena se pokouší najít nový život na útěku před 
násilnickým manželem

… napětí
Julie Kennerová - Šifra Givenchy

studentka Melanie je vtažena do vražedné počítačo-
vé hry, naštěstí miluje složité šifry…

… humor i napětí
Janet Evanovichová - Než bys do tří napočítal

svérázná vyšetřovatelka používá neobvyklé postupy 
v boji se zločinem

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

Z návštěvy prezidenta 
Václava Klause s chotí Lívií

Velké Bystřice
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Den dětí 
v základní škole

V pátek 1. června se žáci v Masa-
rykově základní škole neučili, ale 
slavili svůj svátek - Den dětí. Vše se 
odehrávalo ve sportovním areálu Na 
Letné.

Program pro ně připravili hasiči pod 
vedením pana Jiřího Čepeláka a také 
členové Policie ČR z Velké Bystřice, 
jimž patří naše poděkování. Žáci si 
prohlédli moderní techniku, tleskali 
svým spolužákům z hasičského krouž-
ku, kteří jim předvedli, co se již nauči-
li, zasportovali si, zahráli hry. Počasí 
jim přálo, občerstvení, které hasiči pro 
ně připravili, jim chutnalo. 

Deváťáci si užili svátku jinak. Letos 
si sami připravili program pro děti 
v mateřských školách a celé dopoledne 
se jim věnovali. Podle ohlasu dětí, 
učitelek z MŠ i svých třídních učitelek 
se jim vše podařilo a i jim patří podě-
kování.

J. Štěpánová

Mega Sam Cup 
2007

Ve dnech 7. - 8. června 2007 se 
zúčastnili žáci Masarykovy ZŠ a MŠ 
Velká Bystřice mezinárodního turnaje 
v miniházené 4+1 Mega Sam Cup 
2007 pro žáky 1. - 5. tříd,  který pořá-
dala ZŠ Heyrovského Olomouc. 
Turnaje se zúčastnila kromě družstev 
z České republiky (z okolí Brna, 
Ostravy, Plzně a Olomoucka) i druž-
stva z Chorvatska a Švýcarska. Žáci 
byli rozděleni do kategorie A (1. - 2. 
třída), kategorie B (3. - 4. třída) a kate-
gorie C (5. třída + házenkáři ).

V kategorii A hrálo celkem 10 
družstev. Naši hráči 9x zvítězili a jen 
jednou remizovali a jednou prohráli 
s Chorvaty. V boji o třetí místo porazili 
družstvo Plzně 8:6. Celkovým vítězem 
kategorie A se stalo družstvo hráčů 
z Chorvatska.
Nejlepším střelcem našeho družstva 
byl Norbert MENŠÍK, který vstřelil 45 
gólů z celkového počtu 83. Mezi nej-

lepší hráče rovněž patřil brankář 
Dominik ŠIŠKA, hráči Michal ČER-
VINKA, Radek DOSOUDIL a Pavel 
ZIFČÁK. Za odvedený výkon patří 
celému družstvu velký obdiv a podě-
kování.

V kategorii B hrálo celkem 22 
družstev. Náš tým vybojoval 8. místo.
Nejlepší hráči mužstva byli Vojtěch 
Majer a Patrik Klapka.

V kategorii C proti sobě bojovalo 
15 družstev. Kluci získali 6. místo. 
Nejvíce se prosadili Petr Ochmann, 
Erik Javořík a Michal Surma.

Za ZŠ Velká Bystřice a SK Velká 
Bystřice chceme poděkovat všem hrá-
čům a hráčce, učitelům, trenérům, 
rozhodčím, sponzorům (Auto Husek, 
Bistro Mlýn - Pospíšil, Tomáš Zedník, 
SDH Velká Bystřice) a všem, kteří se 
podíleli na reprezentaci Velké Bystřice 
na tomto turnaji v házené 4+1.

Mgr. Ivo Šenk
Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

Norbert Menšík
SK Velká Bystřice

Oslava Svátku dětí proběhla v ma-
teřských školách na Zámeckém 
náměstí i Na Svobodě netradičně, 
zcela v režii žáků 9. tříd ZŠ. Proč to 
nezkusit, řekli jsme si.

A musíme říci, že nás žáci mile 
překvapili. Nejenže vymysleli soutěže, 
které byly přizpůsobeny věku dětí, ale 
postarali se i o organizaci, pomůcky, 
označení družstev, kontrolu plnění 
úkolů, o medaile a hodnocení. Chovali 
se k dětem velmi pěkně. Malé děti svůj 
počáteční ostych ztratily a s vervou se 
zapojily do soutěží.

Počasí nám přálo, mohli jsme 
využít naši zahradu ke sportovnímu 
soutěžení v 10 disciplínách, např. 
slalom na koloběžkách, florball, závo-
dy v pytlích, hod na plastové láhve, 
hod kruhem na cíl, přelézání překážko-

vé dráhy a jiné. Kapitáni se postarali, 
aby každé družstvo absolvovalo 
všechny disciplíny. Závěrečné hodno-
cení proběhlo slavnostně. 

Naše děti projevily radost a spoko-
jenost. Za všechny to shrnula Kate-
řinka. „Tohle byl můj nejlepší den ve 
školce“.

Díky finančním darům sponzorů ze 
strany rodičů našich dětí a díky 
Sportovnímu mládí Velké Bystřice 
jsme mohli děti za soutěžení odměnit 
sladkostmi a drobnými dárky.
Městský úřad pro děti zajistil na 2 dny 
skákací atrakci „Hrad“.

Nápad oslavy Dne dětí „dětmi a pro 
děti“ se osvědčil a rádi bychom vyhlá-
sili za rok druhý ročník. Velké díky 
patří žákům devátých tříd a jejich 
třídním učitelkám pí. V. Číhalíkové 

(program v MŠ na Zámeckém náměs-
tí) a pí. O. Holoušové (program v MŠ 
Na Svobodě). 

Fotografie ze Dne dětí můžete 
zhlédnout ve fotogalerii na stránkách 
naší mateřské školy

www.msvelkabystrice.eu.

Učitelky mateřských škol 
ve Velké Bystřici

Společenská rubrikaSpolečenská rubrikaMDD  V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička
červenec 2007

1. 7. Doloplazy - Jízda králů
3. 7. Tršice - Výstava letního ovoce

14. 7. Hlubočky - Folk na Letním
Bukovany - Fotbalový turnaj o pohár starosty

18.-29.7. Velká Bystřice - jednota Orel, letní tábor

KINO VELKÝ TÝNEC

ČERVENEC - filmové prázdniny
3. 8. český film PUSINKY
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Výlet se Sokolem 
do Náchoda 

a Adršpašských skal
V pátek 25. května jsme s velkými 

batohy na zádech vyrazily na naši 
třídenní poznávací výpravu. Této akce 
se zúčastnilo 22 mladších a starších 
žákyň z T.J. Sokol Velká Bystřice, 
oddíl sokolské všestrannosti a 4 mladší 
žákyně z T.J. Sokol Šternberk.

Po dlouhé cestě, kdy se několikrát 
přesedalo, jsme konečně dorazily do 
Náchoda. Již při cestě z nádraží do 
místní sokolovny, kde jsme měly strá-
vit dvě noci, nás upoutal krásný 
zámek, vypínající se na kopci nad 
městem, nad údolím řeky Metuje. 
„Náchodský zámeček vršku kulaté-
ho…“

V sokolovně jsme se brzy zabydle-
ly, v tělocvičně si každý našel své 
místečko na spaní a po krátkém odpo-
činku jsme se vydaly na zámek. Přes 
náměstí, kde jsme mohly obdivovat 
Starou radnici, Novou radnici vyzdo-
benou sgrafity, kostel sv. Vavřince a 
hotel U beránka a po zdolání mnoha 
zámeckých schodů jsme objevily další 
místní zámeckou raritu - medvědy 
Ludvíka a Dášu. Naše děti je vydržely 
dlouho pozorovat při jejich dovádi-
vých hrátkách v zámeckém příkopu.

Prohlídka zámku děvčata také zau-
jala, paní průvodkyně musela odpoví-
dat na mnohé dotazy zvídavých Mora-
váků. Chloubou zámecké expozice 
v prvním patře, kterou jsme měly 
možnost si prohlédnout, jsou přede-
vším bruselské tapiserie z poloviny 17. 
století a sbírka květinových zátiší. 
Děvčatům se líbil i dětský pokoj 
s hračkami a obrazy dřívějších majite-
lů zámku.

Večeři i jídlo v dalších dnech jsme 
měly zajištěné v místní sokolské 
restauraci a musíme říci, že vařili 
výborně a v mnoha ohledech nám 
vycházeli vstříc. Po večeři jsme ještě 
chvíli „dováděly“ v tělocvičně a po 
deváté hodině se již pomalu ukládaly 
ke spánku.

V sobotu ráno jsme se opět probudi-
ly do krásného sluníčkového dne a plni 
očekávání jsme vyskakovaly z našich 
pelíšků (spacáků), protože nás čekal 
výlet do Adršpašských skal. Cesta 
vlakem již nebyla tak dlouhá a tak 
jsme již o půl desáté stanuly před ska-
lami, které se před námi náhle objevily 
v celé své kráse. Všichni jsme byli 
unešeni: jezírko ve staré pískovně, 
Gotická brána, skalní útvary Homole 
cukru, Milenci (nejvyšší a nejznámější 
skalní věže v Adršpachu), Eliška, 
Harfa, Džbán, Náměstí slonů, Lvice, 
Myší díra a plno dalších.

Ve skalách jsme strávily asi tři hodi-
ny a na našem nadšení z krás přírody 
nezmírnil nic ani deštík, který trval asi 
tři čtvrtě hodiny. Statečně jsme si 
vykračovaly dál v pláštěnkách. Brzy 
ale opět vysvitlo sluníčko a tak jsme si 
mohly užít dvouhodinového volna na 
nákupy u stánků, občerstvení, obdivo-
vání huculských koní…

Po návratu do Náchoda jsme se opět 
ještě jednou vydaly na zámek, kde 

jsme měly možnost shlédnout „krmení 
divé zvěře“  našich oblíbených medvě-
dů. A těch dobrůtek, co měly k veče-
ři…, až se nám sbíhaly sliny.

Ale i nás čekala v restauraci dobrá 
večeře a po ní opět volnější program v 
tělocvičně.

V neděli ráno už jsme balily, rychlá 
rozlučka s Náchodem a tradá domů. 
Mírně unaveny z cestování, ale plné 
nových zážitků jsme ve tři hodiny 
dorazily domů.
Mnohé z nás byly v Náchodě i v 
Adršpachu poprvé a tak jsme nadšeně 
sdělovaly čerstvé dojmy a zážitky 
našim rodinným příslušníkům a zná-
mým.

Náš výlet se nám moc líbil, mohly 
jsme poznat další krásy naší České 
republiky, prožít společně tři dny a tak 
patří velký dík i vedoucím, kteří 
s námi jeli a výpravu organizačně 
zajišťovali.

Marie Hrachovcová
cvičitelka T.J.Sokol Šternberk

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
V minulém čísle VBN jsem vás 

seznámila se skvělými výsledky naší 
T.J. Sokol v župním kole Zálesáckého 
závodu zdatnosti ve Slatinicích a s tím, 
že naše zlatá děvčata (Katka Kame-
níková, Nikola Sklenářová) s náhrad-
níkem (Vít Navrátil) postupují do 
celostátního kola konaného 18.-20. 5. 
2007 v Třebíči. Tam se celý náš pobyt 
nesl v zálesáckém duchu: bydleli jsme 
ve stanech, stravovali v polní kuchyni 

z ešusů a i jinak jsem si připadala jak 
na táboře. Třebíč je nádherné město- 
bohužel jsme neměli moc času ho 
poznávat kvůli nabitému programu. 
Ale přece jen jsme z něj něco viděli při 
příjezdu při bloudění - hledání atletic-
kého stadionu - a děti při noční hře 
v židovském městě. Ještě před startem 
vlastního závodu, jehož trať (3,5 km) 
byla výborně připravena, plnila jed-
notlivá družstva bodované disciplíny - 
zapálení ohně na čas, transport raněné-

ho, testy ze zdravovědy i historie 
Sokola. Po dosažení cíle a vydechnutí 
závodníků byl pro ně připraven horo-
lezecký výcvik, plavba na lodích po 
řece Jihlavě, moderní deskové hry, 
prohlídka památek UNESCO aj. Den 
vyvrcholil táborákem se zpěvem a 
povídáním. A jak dopadly závody? 
V naší kategorii soutěžilo 19 hlídek 
z celé republiky a naše děvčata získala 
úžasné 5. místo! Víťa s družstvem 
náhradníků obsadil nebodované 7. 

SOKOLSKÉ AKTIVITY

O pohár ředitelky školy   
Ve čtvrtek 14.června 2007 se na hřišti Na Letné konal turnaj mladších žáků 
v házené O pohár ředitelky školy. Naši žáci skončili na pěkném 3. místě, za 
Kostelcem na Hané, Senicí na Hané a před Litovlí.

Družstvo tvořili tito žáci: Melničuk Petr, Surma Michal, Klobouček 
Marek, Zemanová Radka, Javořík Erik, Švébiš Ondřej, Stopka Jan, Vodička 
Štěpán, Grmolenský Daniel, Gardián Adam, Ochmann Petr, Frydryšek Jan.

Mgr. Ivo Šenk
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kosti této pamětihodnosti chutnal 
úplně jinak než doma na zahradě…

VÝLET DO KARLOVY STUDÁNKY
Sobota 16. 6. 2007 nám připravila 

menší překvapení. Po týdnech horka a 
slunečného počasí jsme se probudili 
do pošmourného dne s občasnými 
dešťovými kapkami.

Ale neodradilo nás to od výletu na 
zakončení cvičebního roku. Možná 
díky počasí se nás na vlakové zastávce 
sešlo jen 17 dětí a 4 dospělí.Cesta 
vlakem příjemně ubíhala, ale déšť 
bohužel zesiloval. Začali jsme uvažo-
vat o náhradním programu - prohlídce 
zámku v Bruntále. Jenže ve Valšově už 
bylo sucho a proto jsme v Bruntále jen 
přestoupili na další vlak, kterým jsme 
dojeli až do Malé Morávky. Tam sice 
nepršelo, ale byla poměrně zima, takže 
jsme vyrazili po červené turistické 
značce svižným krokem. Trasa vedla 

místo. K těmto vynikajícím výsled-
kům blahopřáli naší jednotě i čelní 
představitelé naší župy, protože 
v osmileté historii závodu je to nejlep-
ší výsledek.

DO KŘELOVA NA KOLECH
V sobotu 9. 6. 2007 vyrazilo 7 dětí a 

4 dospělí na župní akci „Do Křelova 
na kolech“. Nejenže měla naše jednota 
nejpočetnější výpravu, ale dorazili 
jsme tam také jako první! Dostali jsme 
proto dárečky a upomínkové před-
měty. Křelovští měli připraven bohatý 
a zajímavý program: prohlédli jsme si 
jejich sokolovnu s přilehlým hřištěm, 
naučili jsme se novou hru zvanou 
„gorodky“, při spanilé jízdě Křelovem 
jsme se seznámili se zdejšími paměti-
hodnostmi a třešničkou na dortu byla 
návštěva nově otevřené pevnůstky 
z období pruských válek. Taktéž špe-
káček opečený v bezprostřední blíz-

převážně lesem, sem tam na nás 
z jehličí vykoukl hříbek a také sluníč-
ko se začalo usmívat. Cestou jsme si i 
zasoutěžili a než jsme se nadáli, byli 
jsme v cíli našeho putování. V lázeň-
ském městečku jsme se občerstvili, 
nakoupili suvenýry a samozřejmě 
ochutnali zdejší minerální vodu. No, 
nic moc… Pak už nás čekala cesta 
autobusem do Bruntálu a vlakem 
domů. Nezbývá než konstatovat, že se 
výlet vydařil a už se těšíme na podzim, 
kdy plánujeme další poznávání naší 
krásné vlasti.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem cvičitelkám za celoroční práci 
v oddílech a členům výboru T.J. Sokol 
Velká Bystřice za snahu o to, aby 
v naší sokolovně fungovalo vše tak, 
jak má. Ráda bych všem popřála pěkné 
léto, pohodu, hodně sluníčka a dobrou 
náladu. Hana Navrátilová

náčelnice T.J.Sokol V.Bystřice

Oslavy 80 let házené ve Velké Bystřici v sobotu 16. června 2007

Momentka ze soutěží pro děti 

Záběry do velmi slušně zaplněného hlediště

Stará garda - bývalí hráči SK Velká Bystřice

Společné závěrečné foto účastníků oslav 


