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Vážení spoluobčané,
nejvýznamnější akcí měsíce září byl 

pro naše městečko XVIII. ročník 
národní folklórní přehlídky Lidový 
rok. Termín na začátku září se opět 
osvědčil a počasí, i přes dopolední 
sobotní hrozbu, žádné nepříjemné 
překvapení nepřichystalo. Zlatým 
hřebem Lidového roku bylo opět 
večerní festivalové setkání domácích a 
zahraničních souborů a muzik, snad 
protože při dobrém večerním nasvíce-
ní nápadité choreografie a pestré kroje 
ještě více vyniknou. Všechny další do-
provodné akce - jako například krásná 
výstava „Co belo, to belo“, kterou 
připravila paní Broňa Millá z památek 
hanáckých gruntů a chalup, ohňostroj, 
vyhlášení Soutěže o nejkrásnější okno 
a předzahrádku a další, ke zdárnému 
průběhu Lidového roku nemalou 
měrou přispěly. Návštěvnost, dle mého 
subjektivního názoru, je rok od roku 
vyšší. A tak nezbývá než opět poděko-
vat všem, kteří se na chodu festivalu 
podílejí: sponzorům, moderátorům, 
organizátorům a mnoha dalším oběta-
vým pomocníkům, bez nichž by neby-
lo možné Lidový rok uspořádat.

Zastupitelstvo města Velká Bystřice 
schválilo v červnu 2007 Programové 
prohlášení pro období let 2006 - 2010. 
V tomto dokumentu jsou vyjmenovány  
hlavní priority rozvoje našeho městeč-
ka v následujícím období a pro nás 
jako představitele samosprávy nyní 
nastává důležitý úkol snažit se zajistit 
finanční prostředky, aby bylo možné 
alespoň některé investice realizovat. 
Proto nyní hledíme s velkým optimis-
mem na nové plánovací období Evrop-
ské unie 2007 - 2013, zvláště pak na 
Regionální operační program 
(ROP), do kterého bude většina našich 
projektů podávána. 

V současné době pracujeme na 
několika projektových záměrech. 
Jedním z nich je integrovaný projekt 
„Centrum města - oživení Zámec-

kého areálu“. Tento projekt zahrnuje 
několik dílčích záměrů - rekonstrukce 
náměstí, rekonstrukce kulturního 
domu Nadační, investice na Domu 
pokojného stáří Sv. Anny, úprava 
zámeckého parku, amfiteátr, koupališ-
tě, rekonstrukce zámku, atd. Tyto 
záměry pravděpodobně nebude možné 
řešit jedním velkým projektem, ale 
budou rozděleny právě podle podmí-
nek, které budou vyhlášeny v ROP.  

Dalším velkým tématem budou 
rekonstrukce komunikací. Dne 6. září 
2007 Regionální rada regionu soudrž-
nosti Střední Morava vyhlásila první 
výzvu k podávání žádostí o podporu 
z Regionálního operačního programu 
(ROP) pro Střední Moravu, konkrétně 
prioritní osy Doprava. Termín pro 
předkládání projektů je do 31.října 
2007 a žadateli mohou být v podstatě 
pouze Olomoucký kraj a Správa silnic 
Olomouckého kraje. Předmětem pod-
pory jsou rekonstrukce silnic II. a III. 
tříd, případně související infrastruktu-
ry - mosty, křižovatky, parkoviště, 
chodníky apod.. Předpokládá se, že 
v rámci této výzvy bude vybráno a 
podpořeno cca 20 projektů z Olo-
mouckého kraje a považujeme za 
úspěch, že mezi těmito je i naše silnice 
Velká Bystřice - rekonstrukce komu-
nikace Na Letné. Projekt, žádost o 
spolufinancování z evropského fondu 
bude předkládat Olomoucký kraj (jako 
vlastník komunikace). Společností 
připravující podklady k žádosti je BM 
asistent s.r.o.. Náklady akce by měly 

dosáhnout cca 34,5 mil. Kč. Termín 
zahájení realizace se předpokládá 
v dubnu 2008, dokončení potom v říj-
nu 2008. Stavba bude členěna na sta-
vební objekty: SO 01 Komunikace, SO 
02 Chodníky a parkoviště (který bude 
řešit a financovat Město Velká Bystři-
ce), SO 03 Rekonstrukce mostu, SO 04 
Odvodnění komunikace. Myslím, že je 
to pro nás velmi příznivá informace, 
ale budu jí 100% věřit až ve chvíli, kdy 
budou zahájeny stavební práce. Přesto 
by bylo dobré, aby občané, kteří uva-
žují například o realizaci plynovodní 
nebo vodovodní přípojky, tyto co 
nejdříve provedli, protože případné 
zásahy do nových chodníků a komuni-
kace nebudou umožněny. 

Bohužel velkou neznámou zůstávají 
rekonstrukce a opravy místních komu-
nikací. Není jasné, zda z prostředků 
ROP budou investice v oblasti míst-
ních komunikací podporovány. Ale i 
pokud by byly, je očekáván obrovský 
přetlak žádostí, protože je to proble-
matika, která trápí většinu obcí a měst. 
I v této oblasti máme ale připraveno 
nebo připravujeme několik záměrů - 
např. rekonstrukce komunikace v ulici 
Hliník, Příční, Vyšehradská, opěrná 
zeď v ulici Křížkovského, atd.. 

Na závěr bych chtěl poblahopřát 
našim divadelníkům ke 130. výročí 
trvání divadelního souboru ve Velké 
Bystřici. Už se těším na program, kte-
rý nám v rámci oslav 27.10. 2007 v na-
šem stařičkém kulturáku nachystají. 

Marek Pazdera
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w Městu se podařilo získat  správce 
místního hřbitova, který bude zejména 
dohlížet na dodržování hřbitovního 
řádu, provádět drobné údržbářské 
práce, sečení a hrabání trávy a podzim-
ní úklid hřbitova před vzpomínkou 
Památky zesnulých. Současně bude 
dohlížet na to, aby občané do kontej-
nerů nevyváželi směsný komunální 
odpad. Návštěvníci místního hřbitova 
mohou správci předávat svoje připo-
mínky a podněty. 
w Na posledním zasedání zastupitel-
stva města byla odsouhlasena dohoda 
mezi obcí Přáslavice a městem Velká 
Bystřice o společném školském obvo-
du Masarykovy základní školy. Z této 
dohody vyplývá, že obec Přáslavice 
má zajištěnou povinnou školní do-
cházku pro žáky 6.-9. tříd ve Velké 
Bystřici. 
wRada města schválila pronájem ne-
bytových prostor v budově kulturního 
domu ve Velké Bystřici. V prostorách 
bývalé prodejny květin na Zámeckém 
náměstí bude umístěná prodejna smí-
šeného zboží soukromého podnikatele. 
wNa 20. jednání rady města byly 
schváleny příspěvky neziskovým 
organizacím a fyzickým osobám na 
projekty k využití širokou veřejností. 
wSrážka vodního náhodu bude v ter-
mínu: Od 1.10.2007 - 7.10.2007 včetně.

POZVÁNÍ 
 Ve čtvrtek 25.10.2007 v 17.00 hodin 

se u pomníku T. G. Masaryka uskuteční pietní akt 
u příležitosti vzniku Československé republiky

Zveme širokou veřejnost 

Ing. Marek Pazdera, starosta města 

V pondělí 17. září otiskla MfDNES 
ve své příloze Střední Morava článek 
s názvem „Jsme malé město, přesto 
chceme vlastní policii“. Většina obsa-
hu článku je v zásadě v souladu s tím, 
co jsem paní redaktorce během telefo-
nické rozhovoru říkal: tedy že ve Velké 
Bystřici přibývá problémů s vandalis-
mem, rušením nočního klidu nebo 
dopravou, že státní policie má hluboký 
personální podstav, takže se preventiv-
ní činnosti a ochraně veřejného pořád-
ku nemůže věnovat.

Zkreslující je však informace, že 
zřízení městské policie v našem městě 
je připraveno a že už jenom zbývá 
schválit jej v zastupitelstvu.

Jak MfDNES, tak i další média, 
která se letos o téma veřejného pořád-
ku a bezpečnosti ve středomoravských 
obcích zajímala, byla informována, že: 
- vzhledem ke zhoršující se situaci 

v této oblasti sbíráme informace a 
zkušenosti a uvažujeme o možnostech 
řešení, jednímž z nich je možná i zříze-
ní vlastní městské policie v počtu 1-3 
strážníků,
- připravujeme podklady k diskusi se 
zastupiteli našeho města o budoucím 
zajištění veřejného pořádku a bezpeč-
nosti vzhledem k avizovanému omeze-
ní činnosti Obecní police Hlubočky a 
ukončení výkonu služby OP Hlubočky 
na území našeho města.

Zřízení městské policie ve VB tedy 
není hotová věc, resp. zatím na spuště-
ní její činnosti město nenašlo prostřed-
ky. O rozpočtu na rok 2008 se bude 
teprve jednat, nejprve ve finančním 
výboru, v radě a následně v zastupitel-
stvu. 

Mgr. Ivo Slavotínek
místostarosta 

Městská policie ve VB není hotová věc

Informace 
z bystřické radnice

Přátelé z Bystřice a okolí
V pondělí 1., v úterý 2. a ve stře-

du 3. října 2007 od 10.00 do 18.00 
hodin v Husově sboru v zadní kan-
celáři uskutečníme sběr šatstva 
(pánského, dámského i dětského), 
ložního prádla, peřin, obuvi a hra-
ček. Prosíme sběr noste ve sváza-
ných igelitových pytlích. V případě 
problému s odvozem rádi vypomů-
žeme. Tato akce bude využita ve 
prospěch Občanského sdružení 
Broumov.

Hana Šebíková & spol., 
tel.: 737 242 943

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
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130. výročí založení 
divadelního souboru 

ve Velké Bystřici
Rok 2007 je rokem, kdy uplyne 130 let od založení prv-

ního divadelního souboru ve Velké Bystřici. Divadelní 
soubor Kulturního střediska Velká Bystřice je pokračovate-
lem této divadelní tradice a připravil pro Vás ve spolupráci 
s Městem Velká Bystřice a jeho Kulturním střediskem na 
27. 10. 2007 zajímavý program k tomuto úctyhodnému 
výročí. 

Pozvali jsme Divadlo A. Dvořáka z Příbrami s divadel-
ním představením „Jak jsem vyhrál válku“. Za zmínku 
stojí, že toto představení režíroval jeden z našich součas-
ných nejlepších divadelních režisérů Milan Schejbal a 
v této inscenaci hrají i známí herci Dalibor Gondík a 
Otakar Brousek ml. Tato úspěšná komedie využívá 
podobných prvků, které můžeme najít ve Švejkově humoru 
a dokázala rozesmát stovky diváků po celé republice.

Náš divadelní soubor si pro Vás připravil jednoaktovou 
frašku „Následky prvního manželství“. Její děj je vysta-
věn na jednoduché zápletce - zkuste najít manželku, když 
jste vdovcem a z prvního manželství máte nevlastní dceru, 
která je ovšem o 24 roků starší než Vy. Jak se zachová Vaše 
nastávající?

O závěr se postarají dvě hudební skupiny Chat Botté a 
Alibaba, které vycházejí z folkové muziky, ale zkrátka ji 
dělají po svém a ve specifickém aranžmá.

Kromě této hlavní programové nabídky jsme pro vás 
připravili výstavu ke 130. výročí divadelního souboru ve 
Velké Bystřici, kterou můžete navštívit ve společenské 
místnosti DPS v sobotu od 14,00 do 16,00 a v neděli 28. 10. 
2007 od 14.00 do 18.00 hodin.

Ke 130. výročí divadelního souboru ve Velké Bystřici 
bude také vydaná brožura, připomínající minulost divadla 
ve Velké Bystřici.

AH a TH

Máme za sebou první měsíc nového 
školního roku. Na bilancování je to 
příliš krátká doba, proto mi dovolte 
několik slov o tom, co od tohoto škol-
ního roku očekáváme. 

Všechna média přinesla během 
prázdnin a na začátku září mnoho 
informací o školské reformě, o tom, 
jak školy začnou učit nově, jak nebu-
dou žáky přetěžovat, jak se bude učit 
jinými metodami…

I my jsme zpracovali svůj školní 
vzdělávací program, který jsme nazva-
li „Učíme se pro sebe“. Můžete se 
s ním seznámit na našich www strán-
kách (www.mzs-vb.cz) v sekci do-
kumenty. Podle tohoto programu se 
v letošním školním roce učí 1. a 6. 
ročníky, ostatní ročníky pokračují ve 
vzdělávacím programu „Základní 
škola“. 

Mezi nejdůležitější cíle našeho 
školního programu patří rozvíjení 
jazykového vzdělávání a to jak v ma-
teřském, tak cizím (zejména anglic-
kém) jazyce. S anglickým jazykem 
začínáme od 3. ročníku, druhý cizí 
jazyk je žákům nabízen formou povin-

ně volitelného předmětu od šesté třídy. 
Pro prvňáčky jsme zřídili kroužek 
anglického jazyka, kde se hrou budou 
seznamovat s prvními anglickými 
slůvky.

Velmi usilujeme o čtenářskou gra-
motnost žáků v mateřském jazyce, na 
které závisí další učení. Zejména 
v dnešní době, době počítačové techni-
ky a internetu, klesá zájem dětí o čtení 
knih i časopisů, děti neumějí pracovat 
s texty, velmi těžko se u nich vzbuzuje 
zájem o čtení, o literaturu. Proto bude-
me podporovat tyto dovednosti i 
formou kroužků (dramatický…) a 
povinně volitelných předmětů (cvičení 
z českého jazyka…)
 Zachovali jsme na druhém stupni 
třídy s rozšířeným vyučováním tělesné 
výchovy (5 hodin týdně). O toto zamě-
ření je velký zájem u našich žáků i 
u žáků, kteří se na naši školu hlásí 
z okolních obcí. Naši sportovci jsou 
úspěšní nejen v házené, ale i v dalších 
sportech. Tím, že se věnují kolektiv-
ním sportům, učí se spolupráci, zodpo-
vědnosti, ale i samostatnosti a vytrva-
losti a dalším dovednostem, které 

potřebují pro život.
Péči věnujeme jak žákům nadaným 

(účast na olympiádách a dalších soutě-
žích, individuální péče a úkoly), tak i 
těm, kteří bojují s nejrůznějšími poru-
chami učení.

Velký důraz klademe i na slušné 
chování žáků, jak k sobě navzájem, tak 
k dospělým, snažíme se o to, aby uměli 
problémy řešit, aby se naučili jim 
předcházet. Plánujeme pro žáky od 6. 
do 9.ročníku návštěvy P - centra 
v Olomouci, kde s nimi komunikují 
vyškolení odborníci na témata násilí, 
šikana, drogy, atd. Nově jsme domlu-
vili besedy s preventivní skupinou 
Policie ČR v Olomouci, která přijedou 
k nám do školy s programem pro 3., 4., 
5., 6. a 9.ročníky. Plánujeme také kul-
turní představení (divadla i koncerty), 
sportovní akce, oblíbené vánoční i 
velikonoční dílny, Halloween a mnoho 
dalších.

I v letošním roce mohou žáci využí-
vat řadu kroužků organizovaných 
školou (jejich seznam je na www 
stránkách). Velmi rádi uvítáme aktivi-
ty z řad rodičů, kteří by měli zájem 

Začal školní rok 2007/2008
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rozšířit nabídku kroužků a pracovat 
s dětmi. Je možnost využívat školní 
dílnu, kuchyňku nebo sportovní halu 
(hledáme trenéra tenisu a volejbalu, 
tréninky by probíhaly v době od 13.30 
do 15.30 nebo i o víkendech).

Přeji všem žákům, jejich rodičům i 
pedagogům klidný a úspěšný školní 
rok.

J. Štěpánová

Akce ve škole v říjnu 2007
8.10.2007 P - centrum 6.B

10.10.2007 P - centrum 7.A
11.10.2007 P - centrum 7.B
12.10.2007 P - centrum 8.A
15.10.2007 P - centrum 9.B
17.10.2007 P - centrum 9.A
18.10.2007 P - centrum 8.B
18.10.2007 Dějepisná exkurze pro 

zájemce z 9.tříd - pevnost Dobro-
šov, Náchod - (organizuje paní uči-

telka Mgr. Veronika Košťálková)
25. a 26.10.2007 Podzimní prázdniny
29.10.2007 Návštěva výstavy v rámci 

oslav 130 let divadla ve Velké 
Bystřici

29.10.2007 P - centrum 9.C
30.10.2007 Třídní schůzky
30.10.2007 Beseda s Policií ČR pro 4. 

a 5.ročník
31.10.2007 Halloween

J. Štěpánová

PŘÁTELÉ ZVOU
Zveme Vás na podzimní brnkání

ZELENÉ AKORDY,

které se rozezní v pátek 5.10 v 19.30 hodin 
na zámečku ve Velké Bystřici.

Naše kapela a samozřejmě i její HOSTÉ se těší na pěkné 
a příjemné posezení s Vámi.Neseďte doma a přijďte za 
námi, ať se dobře hraje. V zimě bude na válení za pecí 
času dost. Těšíme se na setkání, protože dobrejch lidí 
není nikdy dost.

Přátelé

Zájezd do polského Těšína.
Klub seniorů pořádá ve středu 10. října 2007 zájezd na 
dušičkové a vánoční nákupy do polského Těšína. 

Přihlásit se můžete na tel. č.: 585 351 036
           nebo mobil. tel.: 604 589 244.

Odjezd autobusu je v 5.30 hodin z obvyklých 
autobusových zastávek. 

Cena je 170,- Kč.       Přihlášky prosím do 5. října 2007.
Helena Goldscheidová

KPH a Kulturní støedisko Velká Bystøice
poøádají v rámci hudebního festivalu

KONCERT
salonek hotelu Zámek

sobota 13. října v 18.00 hodin
Účinkují:

Ivan ŠTRAUS - housle
Michaela ŠTRAUSOVÁ - housle
Miroslav SEKERA - klavír

Program:

B. Martinů Tři arabesky pro housle a klavír
Sonatina pro dvoje housle a klavír
Allegro, Andante, Allegretto, Poco Allegro

L. Jansa Allegretto a Vivace pro dvoje housle

B. Smetana Dvě Dua pro housle a klavír „Z domoviny“

W. A.Mozart Tři chrámové sonáty pro dvoje housle a 
klavír

J. Ježek Bugattistep pro dvoje housle a klavír 
(arr. I. Štraus)

Vstupné 30,- Kč, děti zdarma. Srdečně zvou pořadatelé.

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička
říjen 2007

6. 10. Velký Újezd  štafetový maratón
7. 10. Přáslavice - výstava ovoce

13. 10. Hlubočky - Cimbálovka s burčákem
13.-14. 10. Velká Bystřice - výstava ovoce ČSZ

19. 10. Velký Újezd - turistický večerní pochod
24. 10. Tršice - lampiónový průvod
27. 10. Velká Bystřice - oslava 130 let ochotnické-

ho divadla
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Ano, pomaličku podzim přichází a 
s ním již deváté Bystřické banjo - 
celkově již čtrnáctá přehlídka tramp-
ské, country, folkové a bluegrassové 
muziky ve Velké Bystřici v nepřetrži-
tém sledu.

V tomto článku zazní ta základní 
informace, kterou jistě čekáte: koho to 
letos v Bystřici uvidíme?

Tajenka je definitivně vyřešena. Na 
její první část dalo odpověď již únoro-
vé Regi-banjo, z něhož diváci ve své 
anketě kvalifikovali do „velkého“ 
Banja trojici nejúspěšnějších aktérů 
této akce: třetí bystřicko-olomoucké 
Domino, tradičně olomoučtí Přátelé, 
kteří se umístili jako druzí a vítězové 
tohoto banjového předkola - skupina 
Kelt Grass Band ze Stránského. 
Účastnická divoká karta - tradiční 
právo pořadatelů - byla letos ve středo-
moravském regionu přidělena olo-
moucké skupině DC Vocal, která na 
letošních přehlídkách „Folk na 
Letním“ a „Dřevohostické folkáč“ 

podávala v rozšířené sestavě skvělé 
hudebně-pěvecké výkony.
Protože Bystřické banjo se od samého 
začátku profiluje především jako pře-
hlídka trampských písní, posílili pořa-
datelé tento žánr pozváním velmi 
zajímavé skupiny z České Třebové se 
stylovým názvem Carramba, která 
má ve Velké Bystřici premiéru. Z toho-
to žánru vychází i další hudebně-
pěvecké trio, kterým je jihočeská 
Epy-de-Mye - skupina, která od loň-
ska udělala obrovský vývojový skok, 
oceněný poprávu cenou Krtečka na 
náměšťské Zahradě a následně vítěz-
stvím na Dřevohostickém folkáču a 
dalších významných přehlídkách po 
celé republice. Již o třetí vítězství 
v divácké anketě v řadě bude u nás 
usilovat slezskomoravská bluegrasso-
vá jednička, u nás známý BG Styl, 
jehož výkon vždy rozpálí všechny 
přítomné na nejvyšší míru - viz jejich 
letošní řádění Na Letním i Folkáču…

Stálým hostem, který nám již léta 
celou přehlídku zahajuje, je trojnásob-
ný vítěz Bystřického banja, středočes-
ká skupina Lístek, dnes jedna z nejú-
spěšnějších trampských kapel v ČR, 
kterou mnozí odborníci považují 
v tomto žánru za jednoznačně nejlepší.

Hlavním hostem letošního ročníku 
je po loňském Mikim Ryvolovi další 
velká hvězda trampské historie - le-
gendární Kapitán Kid - o němž vám 
do příštích novin připravujeme samo-

statný článek - dnes jen zásadní infor-
mace: narozen v roce 1932 v Praze, 
tramp, banjista, v sedmdesátých létech 
ho proslavila jeho kapela Krakatit, 
s níž vydal LP No to se ví, jako spiso-
vatel vydal řadu knih a napsal stovky 
povídek, učitel mnoha skvělých ban-
jistů (znáte z BB Švorcáka-Martina 
Škrobáka z Banjo Gangu), autor 
trampské písně Krinolína. Vystoupí 
v samostatném asi víc jak půlhodino-
vém koncertu, miluje vepřové škvarky 
a proto se (mimo jiné) moc těší do 
Velké Bystřice.

Celou přehlídku uvádí již tradičně 
Blanka Tornádo Prudilová a její 
partner z Pupkáčů Michal Hroch 
Odložilík, profesionální zpracování 
zvuku je svěřeno opět Františku 
Petříkovi, o všechny účastníky budou 
pečovat pořadatelky z pořádajícího 
Kulturního střediska Velká Bystřice 
pod vedením ředitelky, paní Jarmily 
Možíšové. To vše pod patronací města 
Velká Bystřice za osobní účasti mís-
tostarosty mgr. Iva Amiga Slavotínka 
a samého velkobystřického starosty 
Ing. Marka Pazdery.

Takže jak z celého výčtu téměř 
holých faktů je zřejmé, Bystřické 
banjo bude opět jedním z vrcholů celé 
série přehlídek v blízkém i dalekém 
okolí. Nenechte si ujít tuto příležitost, 
která svým významem již dávno pře-
konala hranice našeho regionu.

Jaroslav Jerry Koš

Bystřické banjo se připravuje na sobotu 10.listopadu - přijede Kapitán Kid!

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… z české literatury
Markéta Hejkalová - Slepičí lásky

během jednoho dne se protínají osudy několika 
navzájem si cizích lidí

… napětí
Robert B. Parker - Kouřová clona

dělat bodyguarda vycházející filmové hvězdě s tem-
nou minulostí není právě nejlehčí práce 

… tajemství
Mary Higgins Clarková - Kdo tě zná

tajit smutné tajemství i před těmi nejbližšími se ne 
vždy vyplácí

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 vyhledává-
ny 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 použí-
vání 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: 585 351 622, 728 175 687

0
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Sobota

Kru�pánekKováø

Výstava

Mexiko

Mion�í Hanýsek
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Srbsko

Ole�nica Barto�ùv soubor

RuskoSlovácký krú�ek

Nìdìle
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Sportovní hry seniorů
Letos se již po čtvrté konaly ve spolupráci domova 

důchodců a penzionu ve Chválkovicích a Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb sportovní hry seniorů.

Obyvatelé domova sv. Anny se zúčastnili každého roční-
ku, v letošním roce se nám podařilo sestavit dvě družstva. 
Na tuto soutěž jsme se poctivě připravovali a trénovali tyto 
disciplíny: Ruské kuželky, hod na cíl, florbal - střelba 
hokejkou, hod zátěží na přesnost, hod kroužků na tyče, 
šipky.

Naši sportovci se usilovně snažili o získávání bodů a s 
opravdovým zájmem se této akce účastnili, dokonce jsme 
měli s sebou i 86letého „fanouška“ našeho klienta na 
mechanickém vozíku, který se rozhodl, že se v příštím roce 
aktivně zúčastní sportovních her.

Nejstarší závodnicí celých sportovních her byla obyva-
telka našeho domova, 94letá paní.

Tímto způsobem bychom chtěli upřímně poděkovat 
našim zúčastněným sportovcům, kterým patří uznání.

Kamila Šišková

SE SOKOLEM 
NA KARLŠTEJN

Stalo se už pomalu tradicí, že 
s oddíly mladších i starších děvčat 
pořádáme ihned po zahájení nového 
cvičebního roku nějaký větší výlet. 
Tentokrát si sama děvčata zvolila za cíl 
jednu z největších kulturních památek 
České republiky, státní hrad Karlštejn.

V sobotu 15. 9. 2007 jsme se 
v počtu 37 lidí, z toho 29 dětí, 6 dospě-
lých a 2 seniorů, sešli před 6. hod. 
ranní na železniční zastávce. Většina 
děvčat už jela s námi loni do Prahy na 
XIV. Všesokolský slet, ale pro několik 
účastnic naší výpravy to byla premié-
ra! Potěšilo nás, že se zúčastnila i malá 
děvčata, která v pondělí přišla poprvé 
cvičit do našeho oddílu.

Cesta rychlíkem do Prahy ubíhala 
bez problémů, jen jsme trochu zne-
jistěli, když kousek za Zábřehem na 
Moravě začalo poměrně hustě pršet. 
Naštěstí, čím blíže jsme jeli k našemu 
hlavnímu městu, tím více se na nás 
sluníčko usmívalo. Cestu nám také 
báječně osladil sokolník bratr M. 
Doležel, který upekl vynikající pečivo. 
V metropoli na hlavním nádraží násle-
doval bleskový přesun v mumraji 
cestujících všech národností do star-

šího pantografického vlaku směr 
Karlštejn. Tam už byla spousta dalších 
výletníků, cyklistů a dalších pasažérů, 
ale místa k sezení se ještě našla. 
Cestou přes smíchovský železniční 
most se nám naskytl úžasný pohled 
přes Vltavu na Karlův most a panorá-
ma Hradčan s Pražským hradem. 
Taktéž jsme zahlédli petřínskou roz-
hlednu a strahovský stadion - zavzpo-
mínali jsme na loňský Slet.

Karlštejn nás přivítal podzimní 
náladou: barevné listí se pomalu sná-
šelo k zemi a děvčata nacházela spada-
né kaštany. I přestože hlavní turistická 
sezóna je téměř u konce, přístupová 
cesta k hradu i nádvoří byla plná turis-
tů a odevšad se ozývala němčina, ang-
ličtina, ruština, japonština a další cizí 
jazyky. Při čekání na prohlídku jsme 
viděli i svatební průvod v čele s nevěs-
tou a ženichem. Průvodce nás sezná-

mil s bohatou historií hradu, která je 
zejména spjata s osobou Otce vlasti - 
Karlem IV. a českými korunovačními 
klenoty.

Jakmile jsme si prošli hrad, odebrali 
jsme se zpět na nádraží, odkud nás do 
Prahy k naší velké radosti dovezl 
moderní patrový pantografický vlak. 
Samozřejmě že jsme zaujali místa 
v patře - kochali se vyhlídkou do kraji-
ny a maximálně vychutnávali pohodl-
nou jízdu. Dobu do odjezdu rychlíku 
směr Olomouc jsme strávili jízdou 
v metru (projeli jsme si trasu, kterou 
jsme důvěrně znali ze sletového týdne) 
a nezbytnými nákupy suvenýrů.

A co říci závěrem? Nic jiného, než 
že se nám výlet po všech stránkách 
vydařil!

Hana Navrátilová
Náčelnice T.J.Sokol Velká Bystřice

Už po jedenadvacáté měli skauti 
z celého světa možnost zúčastnit se 
celosvětového setkaní skautů - takzva-
ného Jamboree, které se koná jeden-
krát za čtyři roky. Letošní Jamboree 
bylo významné tím, že se konalo 
v zemi, kde se skauting zrodil - tedy 

v Anglii a přesně 100 let od jeho zalo-
žení. Tentokrát se ho zúčastnilo 40 000 
skautů ze 158 zemí světa, z toho 288 
Čechů a také 2 občané města Velká 
Bystřice. Skauty z jiných zemí nejvíce 
zaujaly typicky české věci jako napří-
klad naše podsady (plátěný stan troj-

Bystřičáci vyrazili do Anglie na skautské Jamboree
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úhelníkového tvaru na dřevěné ohrád-
ce) nebo české jídlo - např. bramborá-
ky, sušené ovoce, ale i naše pečivo. 
Smyslem tohoto setkání bylo navázat 
nové kontakty, podělit se o zkušenosti 
a zážitky, obnovit své skautské sliby, 
poznat cizí země a jejich kultury pro-
střednictvím skautů z těchto zemí. 
Měli jsme také možnost ochutnat 
národní jídla většiny zemí, dozvědět 

se, jaký je tam život. Ochutnali jsme 
například čaj ze Srí Lanky nebo se 
zúčastnili budhistických meditací. 
Dále byly v programu různé aktivity 
jako například: výlety na vodě, lanové 
aktivity nebo jen tak si zajít za jinými 
skauty a popovídat si s nimi o tom, 
jaký je skauting v jejich zemích, vymě-
nit si skautské šátky, trička nebo pří-
padně celý skautský kroj. Celé Jambo-

ree trvalo 12 dní. Byly to jedny z nej-
hezčích dní a myslím, že na ně budeme 
ještě dlouho vzpomínat. Na závěr 
chceme poděkovat městu Velká 
Bystřice za finanční podporu naší 
reprezentace na tomto celosvětovém 
skautském setkání!

Se stiskem levice zdraví skauti 
Michal Lakomý a Jaroslav Krpec

Turnaj v miniházené
Dne 2. září 2007 se uskutečnil na hřišti Na Letné SK 

Velká Bystřice turnaj hráčů miniházené, ročník 
1997-2000. Turnaje se zúčastnila družstva HC Pardubice, 
Senice na Hané, STM Olomouc, DHK Olomouc a domácí 
SK Velká Bystřice. 

V kategorii ročník 1997-1998 bylo pořadí družstev: 

1. STM Olomouc, 
2. Senice na Hané, 
3. SK Velká Bystřice, 
4. HC Pardubice, 
5. DHK Olomouc.

Nejlepším hráčem domácích byl vyhlášen Dominik Šiška a 
střelcem Petr Svobodník.

V kategorii ročník 1999-2000 bylo pořadí družstev: 

1. SK Velká Bystřice, 
2. STM Olomouc,
3. Senice na Hané, 
4. HC Pardubice, 
5. DHK Olomouc.

Nejlepším hráčem domácích byl vyhlášen Radek Dosoudil 
a střelcem Norbert Menšík.

Turnaj, který byl vlastně první a zároveň poslední přípra-
vou před zahájením soutěže, byl zorganizován na vysoké 
úrovni, o čemž svědčí zájem zúčastněných družstev hrát na 
tomto turnaji i příští rok. Mile překvapil velký divácký 
zájem a kladné hodnocení průběhu akce, což signalizuje, že 
systematická práce s hráči družstva miniházené je vedena 
správným směrem. 

Závěrem je nutno poděkovat hráčům družstva miniháze-
né SK Velká Bystřice za odvedený výkon. Díky patří rov-
něž rodičům, členům oddílu házené a dalším slušným a 
ochotným lidem, kteří pomohli s organizováním a úspěš-
ným realizováním tohoto turnaje.

Trenéři družstva miniházené 

ÚsmìvÚsmìv



Strana  10 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 10/2007

Od 12. záøí 2007 
je otevøena nová prodejna 

taneèní obuvi 

Rooseveltova 44, Olomouc
U stanice autobusù MHD è.14 

smìr Nové Sady

Postupnì budeme ná� sortiment 
roz�iøovat také o dal�í 
specializovanou obuv 

a taneèní potøeby

Prodejní doba v záøí 2007: 
Po - Pá 15,00 a� 18,00 hod
Od øíjna bude prodejní doba 

prodlou�ena

Aktuální informace najdete na
www.talidance.wz.cz

 

POJĎTE SI ZACVIČIT 
DO SOKOLA!

pondělí: 15.00 - 16.00 hodin starší ženy A. Velká
16.00 - 17.30 hodin mladší žákyně L. Otáhalová, V. Jaklová
17.30 - 19.00 hodin starší žákyně L. Otáhalová, H. Navrátilová
19.00 - 20.00 hodin ženy s hudbou L.Vaculíková

úterý: 16.00 - 18.00 hodin bojové umění L. Petráš
18.30 - 20.00 hodin odbíjená V. Rech

středa: 16.30 - 18.00 hodin předškolní žactvo V. Rášová, Z. Vodičková
20.00 - 21.00 hodin kalanetika H. Stroblová

čtvrtek: 16.00 - 17.30 hodin rodiče s dětmi S. Zapletalová, M. Dvořáková
19.00 - 20.00 hodin ženy (teprve v jednání:např.gymbaly,jóga,aerobik)

pátek: 18.30 - 20.00 hodin odbíjená V. Rech

neděle: 10.00 - 12.00 hodin malá kopaná R. Goldscheid

V době uzávěrky tohoto čísla nebyly ještě známy všechny podrobnosti cvičebního rozvrhu, konečná verze 
bude vyvěšena na nástěnce na sokolovně

INZERCE:
w Koupím funkční přímotopový radiátor zn. ECOFLEX 
typ ZCT MSP 25 o výkonu 2500 W i s přípojkou k síti. 
Tel.: 604 322 120ÚsmìvÚsmìv
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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 
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