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Czech point – úøady se výraznì 
pøiblížily obèanùm

Ve ètvrtek 11. øíjna 2007 ministr 
vnitra ÈR Ivan Langer slavnostnì 
otevøel provoz kontaktního místa pro-
jektu Czech point na Mìstském úøadì 
ve Velké Bystøici. Velká Bystøice byla 
v tu chvíli teprve 3. mìstem v Olo-
mouckém kraji, které tuto službu svým 
obèanùm poskytuje. A o èemže je to 
vlastnì øeè? Czech point je nový elek-
tronický systém pro pøiblížení služeb 
veøejné správy obèanovi. Postupnì se 
projekt bude snažit soustøedit do kan-
celáøe odboru výstavby MìÚ Velká 
Bystøice všechny agendy, jejichž 
výstupy potøebuje bìhem života vìtši-
na obèanù. Od nynìjška získáte u paní 
Jarmily Machaèové na MìÚ originál 
ovìøeného výpisu z katastru nemovi-
tostí, obchodního rejstøíku a živnos-
tenského rejstøíku. Od 1.ledna 2008 
pøibude ještì možnost získat výpis 
z trestního rejstøíku. Do budoucna 
pøibudou ještì další agendy. To zname-
ná, že již nebudeme muset korespon-
dovat nebo jezdit do Olomouce, 
Ostravy nebo Prahy, ale vše z výše 

jmenovaného si vyøídíme na poèkání 
na bystøické radnici. 
Cena této služby je 50,- Kè za 1 strán-
ku dokumentu, což je nejnižší možná 
sazba.
Výše uvedené dokumenty si mùžete 
nechat vyhotovit v obvyklých úøed-
ních hodinách Mìstského úøadu. 

Ministerský týden
Dva dny pøed slavnostním otevøením 
Czech pointu ministrem Langerem, 
tedy v úterý 9. øíjna tr., navštívil 
Velkou Bystøici ministr práce a sociál-
ních vìcí Petr Neèas. Pan ministr 
bìhem své pracovní návštìvy Olo-
moucka projevil zájem poznat náš 
Dùm pokojného stáøí sv. Anny. 
Návštìva to byla sice jen hodinová, ale 
pracovnì velmi intenzívní. Ministr 
shlédl právì probíhající investièní akci 
- výstavbu výtahu v budovì na Zámec-
kém námìstí, která se realizuje díky 
dotaci MPSV. Poté si prohlédl celý 
areál domova a navštívil a pozdravil 
nìkolik jeho obyvatel. V druhé èásti 
návštìvy pak ve spoleèenské místnosti 
domova pobesedoval s vedením DPS a 
mìsta o žhavých otázkách sociální 
péèe - pøedevším o dopadech a dùsled-
cích nového zákona o sociálních služ-

bách a jeho pøipravovaných zmìnách. 
Pan ministr se živì zajímal také o 
každodenní život obyvatel DPS a 
nabídku služeb, kterou mohou využít.

Prùtrž mraèen 
propláchla hlavní ulici

V pátek 5. øíjna se spustila nad 
naším mìsteèkem prùtrž mraèen nebý-
valé síly. Pøedevším z polí mezi høbito-
vem a sídlištìm Nad skálou spláchla 
velké množství hlíny a slámy, které 
pak ucpaly kanálové vpustì a vylily se 
pøedevším do ulice Hliník, 8. kvìtna a 
ÈSA. Proud vody se naštìstí udržel 
pøedevším na vozovce mezi silnièními 
obrubami, ale i tak zneèistil hlavní 
prùtah mìstem tak, že naši hasièi muse-
li zasahovat. Do veèera hlavní èást 
neèistot odstranili a za to jim patøí 
upøímný dík! Opìt potvrdili, že jsou 
platnou silou a jistotou našeho mìsteè-
ka. Po víkendu se pak do èistìní pustili 
pracovníci z Technických služeb a 
najatá technika a tak do konce týdne 
byla pøevážná èást následkù pøírodní-
ho živlu odstranìna. 
Malým šrámem je pro nás reakce a 
pøístup Zemìdìlského družstva Unèo-
vice, které kritické èásti polností 
obhospodaøuje a od kterého jsme èeka-
li urèitou vstøícnost alespoò ve zmìnì 
technologie úpravy pùdy po sklizni. 
Doufáme, že si uvìdomí svou odpo-
vìdnost za dùsledky svého podnikání.

130 let 
bystøického divadelního souboru 
Závìrem bych jen chtìl upnout vaši 

pozornost k hlavní spoleèenské a kul-
turní události Velké Bystøice letošního 
podzimu. Náš divadelní soubor slaví 
130. výroèní svého vzniku a k této 
pøíležitosti pøipravil na sobotu 27. 
øíjna pod vedením Tomáše Hradila, 
Aleše Hoøínka a paní Možíšové bohatý 
program sestávající z divadelní výsta-
vy v prostorách spoleèenské místnosti 
Domu pokojného stáøí sv. Anny a 
pøedevším divadelních pøedstavení 
„Jak jsem vyhrál válku“ v provedení 
Divadla A. Dvoøáka a „Následky prv-

Pozvánka na besedu 
Knihovna Jaromíra Balcárka zve na besedu 
„MINULOST A SOUÈASNOST LIBAVÉ „ 
která se uskuteèní v knihovnì ve støedu 21. listopa-
du 2007 v 15 hodin. 
Autor knihy KRONIKA LIBAVSKA Jindøich 
Machala bude vyprávìt a promítat fotografie o 
minulosti a souèasnosti Libavska. (Historie obcí, 
legendy Libavska, kronika, vlastní vzpomínky aj.)

Lukáš Vraštil * 31. 8. 2007
Johana Hoøínková * 1. 9. 2007
Matìj Pekaø * 8. 9. 2007
Jan Korèek * 27. 9. 2007
Tereza Korèeková * 27. 9. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Jarmila Nìmèáková 24.  9. 2007
Milan Barvíø 25.  9. 2007
Julie Macháèová 1.10. 2007
Miloš Dolinek 4.10. 2007
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ního manželství“ v podání našich 
domácích divadelníkù. Podrobné zhod-
nocení vám pøineseme v pøíštím èísle.

Bystøice bude mít 
svùj mìstský archiv

Na svém posledním jednání rozhod-
la Rada mìsta Velká Bystøice o zøízení 

mìstského archivu. Protože na radnici 
pøibývá archiválií, textù i fotografické-
ho materiálu, jeví se jako neodkladná 
systematizace, utøídìní a uložení toho-
to materiálu na vhodném místì a usta-
novení stálého správce tìchto historic-
kých fondù. Rada mìsta se shodla na 
osobì bývalého starosty pana ing. 

Hradila, jehož soukromý domácí 
archiv je vskutku úctyhodný. Mìsto 
má šanci vytvoøit ucelený zdroj infor-
mací o dìní ve Velké Bystøici pro sou-
èasné i budoucí generace. Nezbývá 
než tìšit se na výsledek.

Ivo Slavotínek

w Mìstský úøad Velká Bystøice upozoròuje na termín odvo-
zu biologického odpadu ve Velké Bystøici. Odvoz odpadu 
je organizován na sobotu 10. 11. 2007 na stanovištích: 
u nádraží ÈD, parkovištì u zámeckých sklepù, u A+B 
Marketu Na Svobodì. Kontejnery na listí, padané ovoce a 
odpad ze zahrádek bude pøistaven od 8,30 hod. do 11,30 
hod. na uvedených stanovištích. 
w Hasièi ve Velké Bystøici oznamují, že 10. 11. 2007 bude 
sbìr kovového šrotu. Šrot pøipravte pøed své domy v sobo-
tu 10. 11. 2007.  
w Vývozová firma a pracovníci odboru technických služeb 
neustále upozoròují na „èerné skládky odpadu“ u obchodu 
A+B Market Na Svobodì. Mìstský úøad proto pøistoupil na 
nutnost instalace kamery v tomto prostoru. Instalovaný 
systém bude shodný se snímáním Zámeckého námìstí. 
w Mìstský úøad rozesílá poslední upomínky na platby 
poplatkù, než toto vymáhání bude pøedáno soudnímu exe-
kutorovi. Obèané a firmy, kteøí nemají uhrazeny poplatky 
za rok 2007 a starší, tak mají poslední možnost úhrady. 
V pøípadì vymáhání pohledávky exekutorem se mùže èást-
ka znaènì zvýšit. 
w Mìstský úøad upozoròuje na zmìnu úøedních a 

pokladních hodin na mìstském úøadì.
Pondìlí 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Úterý 08.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Støeda 08.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Ètvrtek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Pátek zavøeno zavøeno

Upozoròujeme obèany, že v pondìlí a støedu jsou pracovní-
ci jednotlivých odborù na pracovišti, popø. je zajištìno 
jejich zastupování. V úterý a ve ètvrtek je nutná domluva 
o možnosti vyøízení Vaší záležitosti. V pátek je úøad 
uzavøen, podání mùžete uèinit na sekretariátì mìstského 
úøadu. 
Telefonní kontakty: 

Sekretariát 585 351 371
Tajemnice 585 351 671
Správní odbor 585 351 370
-matrika 585 351 370
- pokladna 585 351 370
úèetní 585 351 370
odbor výstavby a TS 585 154 139
stavební úøad 585 351 713

585 351 138

Informace z bystøické radnice

Vážení spoluobèané, Obvodní oddì-
lení Policie ÈR Velká Bystøice ve 
spoluprácí s Mìstským úøadem Velká 
Bystøice uvedlo dne 1. øíjna 2007 do 
provozu „schránku dùvìry“. Tato 
schránka je umístìna u vstupních dveøí 
do budovy MìÚ Velká Bystøice.

Schránka dùvìry Policie ÈR slouží 
k tìmto úèelùm :
w Odevzdání nalezených dokladù 

(napø. obèanský prùkaz, øidièský 
prùkaz, technický prùkaz, zdravotní 
prùkaz atd.)

w Oznámení uèinìná v souvislosti 
s protizákonnou èinností

w Podání podnìtù a pøipomínek sou-
visejících s prací policie

Doklady a bankovní karty budou 
zasílány vydávajícím orgánùm, ostatní 
nalezené vìci budou pøedávány jejich 
majitelùm. Vìci, jejichž majitele nelze 
zjistit, odevzdáme na oddìlení ztrát a 
nálezù u pøíslušného úøadu.

Dále bych Vás chtìl informovat, že 
dne 10.10.2007 byly uvedeny do pro-
vozu webové stránky OOP ÈR Velká 
Bystøice, a to ve spolupráci s Obecním 
úøadem Tršice, který je jejich garan-
tem. Zde bych chtìl podìkovat starost-
ce Obce Tršice p. Leonì Stejskalové a 
samotnému tvùrci stránek p. Jaroslavu 
Vybíralovi za jejich vstøícnost a ochotu 
pomoci.

Odkaz na tyto stránky najdete na 
webových stránkách Vaší obce a mik-

Obvodní oddìlení Policie Èeské republiky Velká Bystøice 
Komisaø npor. Mgr. Miroslav ŠVEC, vedoucí oddìlení, informuje obèany:

roregionu Bystøièka. Jejich adresa je  
www.volny.cz./policie-v.bystrice
Webové stránky mají za úkol :
w Informovat o Obvodním oddìlení 

PÈR
w Poskytnout kontaktní adresy
w Poskytnout dùležité rady a informa-

ce pro rùzné skupiny obèanù
w Nabídnout další užiteèné odkazy a 

informace
Webové stránky budou postupnì dále 
upravovány, tak aby zde obèané našli 
informace o aktuálním dìní v rámci 
celého služebního obvodu, jenž spadá 
pod OOP ÈR Velká Bystøice. 

npor. Mgr. Miroslav ŠVEC
vedoucí oddìlení

Kulturní støedisko Velká Bystøice zve všechny dìti na 
pohádku

„O Pejskovi a Koèièce“
úterý 6. listopadu 2007 v 9.00 hodin 

na sále Kulturního domu ve V. Bystøici.

Hrají èlenové divadla pro dìti „Øád Èervených Nosù“

Vstupné 30,- Kè.              Srdeènì zvou poøadatelé.
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Projekt Rodinných pasù 
startuje i v Olomouckém kraji

V záøí letošního roku spustil Olo-
moucký kraj projekt „Rodinné pasy“ a 
zaøadil se tak po vzoru Dolního 
Rakouska k Jihomoravskému kraji a 
Kraji Vysoèina jako ten, který podpo-
ruje rodiny s dìtmi formou slev. 
Jedním z problémù, které rodiny 
s dìtmi øeší, je finanèní nároènost 
spoleèných kulturních, sportovních a 
ostatních volnoèasových aktivit. 

Rodinný pas (RP) je tedy slevová 
karta v systému Sphere Card, která 
opravòuje držitele, rodinu, získat slevu 
na vstupném i cenách nákupù. 

Projekt je urèen všem rodinám, tedy 
i tìm náhradním (pìstounským) nebo 
s jedním rodièem. Rodina s alespoò 
jedním dítìtem ve vìku do 18 let, 
s trvalým pobytem v Olomouckém 
kraji, se zaregistruje na webových 
stránkách www.rodinnepasy.cz nebo 
zasláním papírové žádosti na adresu 
Rodinné pasy, P.O.Box 80, 77980. 
Rodina obdrží poštou na adresu trvalé-
ho bydlištì zdarma plastovou kartu - 

Rodinný pas a pak ve všech podnicích 
a provozovnách oznaèených logem RP 
mùže získat slevu z ceny ve výši 
5-50%. RP nabízí slevy nejen na 
vstupné, ale i na zboží a služby prodá-

vané v systému Sphere Card v Olo-
mouckém a Jihomoravském kraji, 
v Kraji Vysoèina a Dolním Rakousku. 

Ivo Slavotínek

Kulturní støedisko Velká Bystøice poøádá 
koncert

„EWA FARNA BAND„ 

v pátek 30. listopadu 2007 v 17 hodin
v sále kulturního domu Nadaèní ve Velké Bystøici 

Ewa Farna je teprve 14-ti letá nadìjná zpìvaèka. Ewa má jasno, chce 
být originální a nechce nikoho kopírovat. Prorazila svým prvním 
singlem „Mìls mì vùbec rád“. V souèasné dobì vydala již druhé CD 
s názvem „TICHO“, jehož kmotrou se stala Lucie Bílá. 
V roce 2006 byla v anketì Èeský slavík vyhlášena objevem roku.

Pøedprodej od 5. listopadu 2007 v kulturním støedisku (pondìlí až pátek 
od 7 do 15.30 hodin). Vstupné v pøedprodeji 110,- u pokladny 130,- Kè.

Místa jsou pouze v øadové úpravì.

Pozvánka 
Základní organizace Zdravotnì postižených 

ve Velké Bystøici Vás zve na

PRODEJNÍ VÝSTAVKU
ruèních prací (vhodné dárky pod stromeèek)

a tradièního domácího cukroví vèetnì perníkù
v pøízemí radnice Mìstského úøadu V. Bystøice

ètvrtek 15. 11. a pátek 16. 11. od 8.00 do 17.00,
v sobotu 17. 11. od 8.00 do16.00 hodin.

Pøedání exponátù na výstavku se bude konat
ve støedu 14. 11. od 10.00 do 12.00 hodin

v prostorách výstavy.

Na Vaši úèast se tìší poøadatelé! 

Plánované akce v Masarykovì ZŠ 
v listopadu a prosinci 2007

1.11. Beseda s Policií ÈR pro 3. a 6.roèníky
8.11. THE ACTION - BESIP Tour 2007 (doprav-

ní výchova) - školní pøedstavení, které pùso-
bí preventivnì na mladé øidièe - 9.A,B,C

15.11. Fotografování 1.A, 2.A, 2.B
21.11. Beseda s policií ÈR pro 9.roèník (právní 

odpovìdnost)
23.11. Turnaj v miniházené (Mikulášský turnaj ve 

školní hale)
5.12. Mikuláš ve škole (pro 1. - 5.roèník) a v MŠ
6.12. VÁNOÈNÍ JARMARK 

22.12. - 2.1. Vánoèní prázdniny
  3.  1. 2008 Zahájení vyuèování v roce 2008

J. Štìpánová

Pozvánka na besedu 
Knihovna Jaromíra Balcárka zve na besedu 
„MINULOST A SOUÈASNOST LIBAVÉ „ 
která se uskuteèní v knihovnì ve støedu 21. listopa-
du 2007 v 15 hodin. 
Autor knihy KRONIKA LIBAVSKA Jindøich 
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Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

T. J. SOKOL Velká Bystøice pøipravila 
dne 6. øíjna 2007 pro své èleny a obyvatele 
Velké Bystøice zájezd do Vídnì, kterého se 
zúèastnilo 58 úèastníkù. Zájezd jsme pøi-
pravili ve spolupráci s prùvodkyní pí. 
Gabrielou Alföldiovou v dosti netradièním 

pojetí návštìvy tohoto mìsta, což bylo pro 
mnoho z nás velkým lákadlem.

Málokdo z nás mìl pøed tímto zájezdem 
ponìtí o existenci zámeèku Hermesvilla, 
který jsme navštívili jako první. Zámeèek 
byl postaven císaøem Františkem Josefem 

pro manželku Alžbìtu, kterou známe také 
jako Sisi, v tehdejší císaøské oboøe na kraji 
Vídnì. V nádherném prostøedí lesoparku, 
kde se mùže každý návštìvník bez jakých-
koliv zábran procházet po vyznaèených i 
po nevyznaèených cestách a chodnících, 

Zájezd T. J. SOKOL Velká Bystøice do Vídnì

nešlo akci zrušit. A správnost našeho roz-
hodnutí potvrzovali i rodièe zejména mlad-
ších dìtí, kteøí své ratolesti pøišli podpoøit 
spolu s termoskou horkého èaje, rezervním 
obleèením a gumáky v tašce.

Na startu, jenž byl na høišti Na Letné, 
panovala úžasná atmosféra - poèasí nás 
ještì více spojilo. Závodníci se vzájemnì 
povzbuzovali a my všichni ostatní jsme 
jeden druhého ujiš�ovali, že liják urèitì co 
nevidìt pøestane!

Bohužel podstatnì hùø, až témìø dìsivì, 
bylo více než dvaceti dobrovolníkùm z øad 
èlenù naší jednoty i pøátel Sokola, kteøí na 
kontrolních stanovištích v areálu Skalky a 
v okolí pøehrady stáli zaboøení do bláta a 
déš� na nì útoèil ze všech stran. 
Nadlidským úkolem pak bylo vepsání 
bodù prokøehlýma rukama do èehosi znaè-
nì vlhkého a zmaèkaného, co kdysi bývalo 
Startovním lístkem…

I dvojice závodníkù dobìhnuvší do cíle 
vypadaly spíše tak, že pøehradu v obleèení 
pøeplavaly a ne jen obìhly. Nutno ale 
podotknout, že veškerá úskalí a nepøízeò 
poèasí bohatì vyvážila radost úèastníkù 
z vydaøeného závodu a nás poøadatele zase 
znaènì potìšila hojná úèast soutìžících 
(48!) a jejich povzbuzujících rodièù. A 
komu se zdá, že poèet závodníkù není zas 
až tak ohromný, a� si prosím vzpomene, 

jaké že to bylo tehdy poèasí - psa by ven 
nevyhnal! Jen doufám, že nikdo ze zúèast-
nìných závod neodstonal.

Výsledková listina je vyvìšena ve 
vitrínì na budovì sokolovny a také na 
nástìnce na chodbì. Myslím si ovšem, že 
vyhráli úplnì, ale úplnì všichni a všichni si 
zaslouží veliké uznání i obrovskou pochva-
lu. Dìkuji všem, kdo se jakýmkoliv zpùso-
bem podílel na organizaci.

Nesmím opomenout podìkovat sponzo-
rùm, kteøí dìtem zajistili chutné obèerstve-
ní a dáreèky a vítìzùm pìkné ceny. Jsou to: 
A+B Market - p. Hajná, Drogerie Ber�as 
- p. Menšíková, Kvìtinky - p.Vychodilová, 
Mìstský úøad Velká Bystøice, Mora 
Moravia, Nutrend, Pamiro, Raab Karcher, 
SAT.

Velké uznání a dík patøí i organizátorùm 
Triglav bike trialu - mistrovství republiky 
za dobrou spolupráci a pomoc pøi vytyèení 
tratì našeho závodu.

Nezbývá než doufat,že se všichni opìt 
sejdeme za rok na 3.roèníku Sokolského 
závodu zdatnosti!

Hana Navrátilová
Náèelnice T.J.Sokol Velká Bystøice

P.S. 
Po skonèení závodu se našel zapomenutý 
deštník (velký, tmavý, ne skládací).Majitel 
se mùže pøihlásit na telef. è. 737 621 839

Knihovna Velká Bystøice
knižní novinky

… z èeské literatury
Patrik Ouøedník - Ad acta

autor si pohrává s absurdními 
situacemi svých pražských 
hrdinù

… napìtí
Jackie Collinsová - Smrtelné objetí
pracovat jako novináøka mùže mít 
smrtelné následky 

… z lékaøského prostøedí
Gilbert Schlogel - VIP pacient
v nemocnici umírá mafiánský kmo-
tr, ale pøíèinou není jeho nemoc

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V øíjnu jsme se ptali na knihu 
MRAZÍK

Odpovídalo 23 dìtí
a z 16 správných odpovìdí 

jsme vylosovali 

Nikolu Sklenáøovou
Otázky na listopad najdete jako 

obvykle v knihovnì.

Pláštìnková show aneb 
Sokolský závod zdatnosti

T.J.Sokol Velká Bystøice ve spolupráci 
s MZŠ Velká Bystøice poøádala již druhým 
rokem tento závod ve státní svátek 28. 9. 
2007 pro bystøické dìti. Letos jsme posu-
nuli vìkovou hranici ještì níž a pro dvojice 
závodníkù od 4 do 16 let jsme pøipravili 
rùznì dlouhé tratì s úkoly pøimìøenými 
jejich vìku z oblasti pøírodovìdy, zdravo-
vìdy, zálesáctví, všeobecných znalostí a 
v neposlední øadì jsme vyzkoušeli i jejich 
zruènost. Snažili jsme se pouèit z loòského 
závodu a peèlivì pøipravovali každý detail. 
Jak už z nadpisu vyplývá - poèasí jsme si 
pøipravit nemohli. Bylo až neuvìøitelné, že 
po tolika krásných, proslunìných dnech 
babího léta si pøíroda øekla „dost“ a spusti-
la perfektní prùtrž mraèen. Ovšem nejvìt-
ším paradoxem bylo to, že s vybìhnutím 
posledního závodníka na tra� se obloha 
vyjasnila, vysvitlo slunce a následoval 
jeden z nejkrásnìjších, nejteplejších víken-
dù letošního podzimu…

Samozøejmì, napadlo nás závod zrušit 
nebo aspoò odložit, ale už pùl hodiny pøed 
startem se zaèali trousit první závodníci a 
jejich poèet rostl zároveò s hustotou deš�o-
vých kapek! Když jsme vidìli nadšení 
v jejich oèích a zapálenost pro závod, už 

POZVÁNKA NA VÝSTAVKU
Zveme všechny pøíznivce skautingu

v sobotu 10. listopadu 2007 
 od 9 do 15 hodin do spolkové místnosti 

v pøízemí radnice ve Velké Bystøici
na výstavku, která Vás seznámí s vývojem skautin-
gu s celoroèním zamìøením organizace - táborem.

Srdeènì zvou èlenové Junák Velká Bystøice 

Pozvánka na besedu 

Knihovna Jaromíra Balcárka zve na besedu 

„ MINULOST A SOUÈASNOST LIBAVÉ „
která se uskuteèní v knihovnì 

ve støedu 21. listopadu 2007 v 15 hodin. 

Autor knihy KRONIKA LIBAVSKA Jindøich Machala 
bude vyprávìt a promítat fotografie o minulosti 

a souèasnosti Libavska.
(Historie obcí, legendy Libavska, kronika, vlastní vzpomínky aj.)

Pozvánka na besedu 
Knihovna Jaromíra Balcárka zve na besedu 
„MINULOST A SOUÈASNOST LIBAVÉ „ 
která se uskuteèní v knihovnì ve støedu 21. listopa-
du 2007 v 15 hodin. 
Autor knihy KRONIKA LIBAVSKA Jindøich 
Machala bude vyprávìt a promítat fotografie o 
minulosti a souèasnosti Libavska. (Historie obcí, 
legendy Libavska, kronika, vlastní vzpomínky aj.)

Lukáš Vraštil * 31. 8. 2007
Johana Hoøínková * 1. 9. 2007
Matìj Pekaø * 8. 9. 2007
Jan Korèek * 27. 9. 2007
Tereza Korèeková * 27. 9. 2007

Spoleèenská rubrikaSpoleèenská rubrika

Jarmila Nìmèáková 24.  9. 2007
Milan Barvíø 25.  9. 2007
Julie Macháèová 1.10. 2007
Miloš Dolinek 4.10. 2007
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jako by náhodou mezi stromy na nás asi po 
desetiminutové procházce vykouknul 
pøekrásný zámeèek. Sisi pøi jeho výstavbì 
použila všech svých pøedstav a nápadù, 
aby zde vybudovala pøíjemné místo odpo-
èinku. V mnohém se zde snažila 
i napodobit interiéry zámku Achilion na 
øeckém ostrovì Korfu, který pravidelnì 
navštìvovala. V prostorách zámku jsou 
k vidìní bývalé soukromé komnaty císaø-
ské rodiny s mnohými pùvodními pøedmì-
ty osobní potøeby. V druhém patøe zámeè-
ku je umístìna pùsobivá expozice svìtovì 
proslulé návrháøské školy ve Vídni. Autoøi 
výstavy zde vybudovali expozici odívání 
20. století. Nìkdy mi až komické pøipadly 
okamžiky, kdy mnohé z pøítomných dam 
nostalgicky vzpomínaly na doby, kdy 
obdobné modely byly i v jejich šatnících a 
nabyl jsem i dojmu, že mnohá z nich by 
mohla zdejší sbírku obohatit vlastními 
modely, které z nostalgie ještì schovávají.

Po prohlídce historických prostor 
Hermesvilly jsme se vydali za dalšími 
lákadly mìsta. Každý z nás už urèitì nìkdy 
vidìl na fotografiích nebo alespoò slyšel 
o architektu Hundertwasserovi. Málokdo 
se ale dostal pøímo k jeho výtvoru v centru 
mìsta. Už jenom projížïka okolo vídeòské 
spalovny odpadu, kterou svým netradièním 
pojetím vyzdobil, slibovala mnohé. 
Pùvodnì nenápadný dùm byl postaven 
v druhém vídeòském okrese. Je vyzdoben 
mnoha sloupy, osázen pøímo do zdiva 
nesèetnými døevinami, každé okno je jiné a 
docela urèitì byste tìžko hledali pravý úhel 
- ten podle Hundertwassera není v souladu 

s pøírodou a také jej na svých domech 
témìø nepoužíval. Prohlídka to byla sice 
velice krátká, ale urèitì tato zajížïka stála 
za to. 

Od Hundertwasserova domu jsme se 
pøesunuli do historického centra mìsta. Je 
zde natìsnáno na neuvìøitelnì malém 
prostoru témìø 700 let mìsta a rakouské 
historie. Støídá se zde neuvìøitelná spousta 
architektonických stylù, v každém zákoutí 
dýchá historie a pøitom zde panuje neuvìøi-
telnì klidná atmosféra. Kdo se s námi 
vydal na procházku centrem, urèitì nelituje 
krokù navíc - prošli jsme již podzimnì 
klidnou Lidovou zahradou u zimního sídla 
Habsburkù v Hofburgu, kde jsme si také 
prohlédli komplex budov a nádvoøí. 
Narazili jsme na vykopávky z poèátku 
našeho letopoètu. Prošli jsme se po vídeò-
ských Pøíkopech a došli k majestátnímu 
Štìpánskému kostelu. Kdo nedal pøednost 
posezení u kávy, navštívil s paní prùvodky-
ní Kapucínskou hrobku - místo, kde od 17. 
století našlo poslední odpoèinek v deseti 
sálech 135 èlenù habsburské rodiny. 
Následnì jsme se již pomalu vydali 
k dalšímu pøesunu na vrch Leopoldsberg.

Každý z nás si snad z hodin dìjepisu 
pamatuje, že pøi posledním tureckém 
obléhání Vídnì pomohl Vídeòanùm pøi 
vítìzné bitvì k vítìzství polský král Jan 
Sobieski. Právì z vrchu Leopoldberg øídil 
tuto bitvu. Po neuvìøitelném stoupání 
autobusem po klikaté silnièce jsme vystou-
pili tìsnì pod vrcholem. Posledních 300 m 
jsme už museli dojít pìšky. Tento zážitek si 
nenechal ujít nikdo. V pùvodnì protiturec-

ké pevnosti je k vidìní polský kostel, který 
vdìèní Vídeòané nechali postavit jako 
vdìk za protitureckou pomoc. O pár scho-
dù výše se nám otevøelo kouzelné panora-
ma s výhledem na Vídeò. Pøímo neuvìøitel-
né se zdálo, že toto mìsto mùže být tak 
velké. Skrze svah osázený vinicemi, díky 
nimž se mohou Vídeòané pyšnit svým 
výborným vínem, jsme vidìli rozlehlý 
Dunajský ostrov, dnes už podruhé jsme 
mohli (tentokrát shora) vidìt jižní vìž 
Štìpánského kostela, k vidìní byla mimo 
jiné i vìž Millenia a prùmyslová èást 
mìsta. Tato zastávka urèitì byla nezapo-
menutelnou teèkou tohoto dne. 

Každý z nás snad mohl pøi návratu 
domù konstatovat, že Vídeò je sic stará, ale 
zato pøíjemná stará dáma. Tímto zájezdem 
jsme zcela urèitì zahájili novou tradici 
v naší tìlocvièné jednotì. Již bìhem zájez-
du jsme s paní prùvodkyní spøádali plány, 
co nového bychom mohli podniknout a jak 
pokraèovat v zahájené spolupráci, a vìøím, 
že se máme v pøíštích letech na co tìšit.

Rád bych podìkoval všem úèastníkùm 
za jejich disciplinovanost a v mezích mož-
ností i dochvilnost, což urèitì pøispìlo 
k hladkému prùbìhu našeho výletu a 
v neposlední øadì bych rád podìkoval i 
panu øidièi autobusu z firmy AUTA - 
BUSY STUDENÝ za jeho profesionální a 
zodpovìdný pøístup k této cestì. Zcela 
urèitì jsme zažili pøíjemný den, na který 
budeme rádi vzpomínat. 

Hrošèaník Tomáš,
starosta T. J. SOKOL Velká Bystøice

Pozvánka na besedu 
Knihovna Jaromíra Balcárka zve na besedu 
„MINULOST A SOUÈASNOST LIBAVÉ „ 
která se uskuteèní v knihovnì ve støedu 21. listopa-
du 2007 v 15 hodin. 
Autor knihy KRONIKA LIBAVSKA Jindøich 
Machala bude vyprávìt a promítat fotografie o 
minulosti a souèasnosti Libavska. (Historie obcí, 
legendy Libavska, kronika, vlastní vzpomínky aj.)

Lukáš Vraštil * 31. 8. 2007
Johana Hoøínková * 1. 9. 2007
Matìj Pekaø * 8. 9. 2007
Jan Korèek * 27. 9. 2007
Tereza Korèeková * 27. 9. 2007
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Prodám v katastrálním území Velká 
Bystøice (v Burku) tyto pozemky:
Pozemek p.è. 2113 ornou pùdu 

2o výmìøe 995 m ,
pozemek p.è. 2111/2 trvalý travní 

2porost o výmìøe 152 m  
a pozemek p.è. 2112 trvalý travní 

2porost o výmìøe 2638 m .
Pøípadné informace na tel.: 
585 154 139

NÁSTROJAØSTVÍ
Hluboèky - Ves

upozoròuje své zákazníky, 
že mohou využít pro vìci na 

opravu sbìrné místo ve 
VAGRAPU 

ve Velké Bystøici. 

Dùm pokojného stáøí sv. Anny 
ve Velké Bystøici pøijme 

brigádnici na nepravidelnou 
výpomoc s úklidem.

Kontakt: 
M. Janíková, tel. 585 154 487

INZERCE:

Bezpeèné užití zemního plynu

4. Odorizace zemního plynu
 - „vùnì“, která chrání 
Zemní plyn v pøírodní podobì 

nedisponuje žádným zápachem, neboli 
„odérem“. Z tohoto dùvodu se kvùli  
jeho bezpeèné distribuci a použití 
provádí tzv. odorizace. Toto nepøíliš 
pùvabné slovo oznaèuje umìlé oboha-
cení zemního plynu látkou èi smìsí 
látek, odorantem, s mimoøádnì inten-
zivním a charakteristickým zápachem, 
aby již pøi jednoprocentní koncentraci 
zemního plynu ve vzduchu byl signali-

zován jeho únik. Odorizace probíhá 
neustále v tzv. odorizaèních stanicích,  
pøed vstupem zemního plynu do ply-
novodních sítí.

Pro zvýšení bezpeènosti uživatelù 
zemního plynu provádí Severo-
moravská plynárenská, a. s., v podzim-
ních mìsících pøed topnou sezónou 
zvýšenou odorizaci, zamìøenou na 
zjištìní drobných únikù plynu.

V pøípadì zjištìní úniku zemního 
plynu je tøeba neprodlenì volat poho-
tovostní službu Severomoravské ply-
nárenské, a .s., na èísle 1239 a dodržet 
základní bezpeènostní pokyny. Tele-
fonovat je nutno telefonem, který se 
nachází mimo objekt s únikem plynu. 
Kromì tohoto kroku je nezbytné zhas-
nout všechny plameny v objektu, 

zajistit vìtrání prostor, uzavøít hlavní 
uzávìr plynu (HUP), vypnout hlavní 
pøívod elektøiny do objektu, nemani-
pulovat s elektrickými spotøebièi, 
nepoužívat spotøebièe s bateriovým 
napájením (zvonky, telefony apod.), 
nekouøit, nepoužívat výtah a také 
u nepøístupných prostor uvìdomit 
policii a hasièe. V pøípadì objektu, ve 
kterém se nachází více lidí, je tyto 
tøeba varovat a neprodlenì opustit 
budovu.

Dùležitá telefonní èísla: 
Pohotovostní služba Severomoravské 
plynárenské, a. s. 1239
Hasièský záchranný sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ÈR 158

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BYSTØICE VÁS ZVE NA

I. ROÈNÍK TURNAJE MINIHÁZENÉ 4+1

 MIKULÁŠSKÝ TURNAJ 2007
Kdy:   23. listopadu 2007 Kde:   hala MZŠ Velká Bystøice 

Úèastníci turnaje: školní družstva 4+1 - 10 družstev
Kategorie: družstva 3. - 4. tøíd ZŠ (nar.1998 - 1999)

Turnaj bude probíhat na dvou høištích. 
Byla pozvána družstva z tìchto oblastí: Brno, Ostrava, Olomoucko.

Zaèátek:  8.30     Ukonèení:  15.30 

Mgr. Ivo Šenk                              Mgr. Jarmila Štìpánová

Kalendáø akcí mikroregionu 
Bystøièka - listopad 2007

9. 11. Pøáslavice - Den veteránù

10. 11. Velká Bystøice - Bystøické Banjo

11. 11. Velká Bystøice - Vernisáž výstavy 
fotografù, malíøù a keramikù, jednota 
Orel

17. 11. Doloplazy - Country bál

24. 11. Pøáslavice - Kateøinská zábava

Velká Bystøice - SMVB SENIOR OPEN, 
- turnaj ve stolním tenise

Hluboèky - Muzika pro nezaujaté uši

Pozvánka na besedu 
Knihovna Jaromíra Balcárka zve na besedu 
„MINULOST A SOUÈASNOST LIBAVÉ „ 
která se uskuteèní v knihovnì ve støedu 21. listopa-
du 2007 v 15 hodin. 
Autor knihy KRONIKA LIBAVSKA Jindøich 
Machala bude vyprávìt a promítat fotografie o 
minulosti a souèasnosti Libavska. (Historie obcí, 
legendy Libavska, kronika, vlastní vzpomínky aj.)

Lukáš Vraštil * 31. 8. 2007
Johana Hoøínková * 1. 9. 2007
Matìj Pekaø * 8. 9. 2007
Jan Korèek * 27. 9. 2007
Tereza Korèeková * 27. 9. 2007
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ZEDNICTVÍ     -      IVO  PAVLITA  

PROVÁDÍME:
• zednické a obkladaèské práce 
• výstavba rodinných domù na 

klíè 
• pøestavby bytových jader 
• rekonstrukce rodinných 

domù 
• zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
• pokládka plovoucích podlah 

• malíøské a natìraèské práce 
• vodo, topo, plyn a elektro 

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

Velkobystøické noviny vydává Kulturní støedisko Velká Bystøice, Zámecké nám. 79, IÈO 60046490. 1x mìsíènì. 11. èíslo vychází 31.10.2007. Registraèní è. MK ÈR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.
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