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Úvodník

“Dobrý den, zdravím vás z Velké 
Bystřice, krásného městečka na pome-
zí Hané a Nízkého Jeseníku a srdečně 
vás zvu k jeho návštěvě.”

Tak nějak zněla zdravice našeho 
pana starosty ve čtvrtek 15. února na 
vlnách Českého rozhlasu Olomouc 
v rámci komponovaného pořadu 
“Dobré ráno z Velké Bystřice”. Během 
tohoto pásma rozhovorů a reportáží se 
mohli obyvatelé Olomouckého kraje 
dozvědět mnoho informací o aktuál-
ním, vskutku rušném dění v našem 
městečku - o investicích, které se nám 
už podařilo uskutečnit, o plánech a 
projektech do blízké i vzdálenější 
budoucnosti, o činnosti mikroregionu 
Bystřička, o aktivitách našich spolků a 
zdravé občanské společnosti ve Velké 
Bystřici, příspěvkových organizací a 
mnoha dalších skutečnostech, které 
činí Velkou Bystřici jedinečnou! Když 
štáb ČRo Olomouc odjížděl, říkala 
nám paní redaktorka: “Obvykle máme 
problém, abychom z jedné obce pro-
gram na celé dopoledne vůbec naplni-
li, ale o Velké Bystřici budeme muset 
vysílat asi dva dny po sobě ...”

Říká se, že média jsou “sedmá vel-
moc” a tak není divu, že stojíce na 
prahu 21. století - věku informací a 
medializace - jsme si pro nadcházející 
volební období vytyčili jako jednu z 
priorit právě tvorbu a realizaci mediál-
ní strategie, co nejužší spolupráci s 
regionálními médii, zkrátka propagaci.

V rámci rozhlasového pořadu však 
zaznělo i mnoho historických informa-
cí a souvislostí, bez kterých by městeč-
ko nemělo svého génia loci. Klíčovou 
postavou je proto v každé obci kroni-
kář, který tyto informace zachycuje a 
uchovává pro budoucí generaci. Ve 
Velké Bystřici se už 10 roků vedení 
kroniky pečlivě věnuje paní Marie 
Seidlerová. Nikdy nezapomněla 
zachytit dění v žádné z mnoha oblastí 
našeho veřejného života a její řádky se 
stávají jedinečnou součástí našeho 
historického odkazu. Proto nyní, kdy 

se paní Seidlerová rozhodla předat 
štafetu vedení kroniky, je namístě jí za 
tuto mravenčí práci upřímně poděko-
vat! Protože nepodlehla přemlouvání, 
aby ještě nějaký čas v této práci pokra-
čovala, stojí před námi nyní úkol najít 
kronikáře nového.

Pro propagaci Velké Bystřice je 
klíčové také její další zvelebování. 
Rozhodli jsme se, že obnovíme tradici 
předválečného tzv. Okrášlovacího 
spolku, což původně byly dobročinné 
organizace, které se na vlastní náklad 
staraly o výsadbu a úpravu veřejných 
prostranství. V našem případě však 
bude mít Okrášlovací spolek trochu 
jinou úlohu - mělo by se jednat o 
neformální otevřené diskusní fórum, 
poradní sbor rady města, se kterým 
bude moci konzultovat své stavebně-
architektonické a urbanistické záměry. 
Na první jednání Okrášlovacího spol-
ku jsme tedy pozvali paní Millou a 
pány arch. Navrátila, Bugna, Naklá-
dala, ing. Hradila a Mgr. Lakomého. 
Výstupem z jednání je jak několik 
konkrétních návrhů na úpravu veřej-
ných prostranství, tak i zahájení disku-
se o dlouhodobém směřování a kon-
cepci estetiky města. 

V předvánočním čísle VBN jsem se 
jen zmínil, že v oblasti veřejného 
pořádku a bezpečnosti plánujeme od 
začátku roku 2007 několik opatření. V 
prvé řadě to byl první ze série plánova-
ných celonočních zásahů Policie ČR a 
Obecní policie Hlubočky v ulicích a 
p o h o s t i n s t v í c h  n a š e h o  m ě s t a .  
Uskutečnil se o víkendu z 20. na 
21.ledna 2007 mezi 22.00 a 4.00 hod. 
Ze zprávy Policie ČR obvodního oddě-
lení VB vyplývá, že hlídka během noci 

nezaznamela žádný přestupek ani 
trestný čin proti veřejnému pořádku a 
občanskému soužití a zachytila něko-
lik dopravních přestupků, které řešila 
na místě. S oběma ozbrojenými slož-
kami jsme dohodnuti, že akci budeme 
pravidelně opakovat. Z dalších opatře-
ní, která prověřujeme, stojí za zmínku 
plán rozšíření činnosti stávající 
Obecní policie Hlubočky na všechny 
obce mikroregionu a v případě neúspě-
chu tohoto projektu úvaha a propočet 
nákládů na zřízení Obecní policie pro 
Velkou Bystřici, Bystrovany a Přásla-
vice. Další opatření zvažujeme a pro-
věřujeme pro realizaci v tomto nebo 
příštím roce. 

Letošní bohatá plesová sezona 
vrcholí, v sobotu 17. února jsme si 
prožili závěr období radosti, zábavy, 
hudby a tance - Masopustní veselí. 
Letos nám vyšlo opravdu mimořádně 
krásné počasí - azurová obloha, slu-
neční paprsky a současně přiměřená 
zima, protože dělejte zabijačku v tep-
le... Přítomní diváci a návštěvníci, ať 
už naši nebo přespolní, byli myslím 
jako tradičně velmi spokojeni. Pestrý a 
přiměřený kulturní program a krásné 
masky doplnily výborné zabijačkové 
speciality a tak nezbývá než zvolat - 
Hanáci díky! Byli to totiž opět členové 
našeho folklórního souboru, kdo pro 
nás připravili další z mnoha dílů oblí-
beného seriálu našich jedinečných 
lidových tradic!

A pak se divte, že měli redaktoři 
“Dobrého rána” problém sestříhat 
reportáže z Bystřice do daného časo-
vého schematu...

Váš místostarosta
Ivoš Slavotínek

22. únor - vypálení „palírny“
Zástupci Svazu bojovníků za svobodu a zástupci města si 21. února 

připomněli 62. výročí vypálení „palírny“ ve Velké Bystřici.

Členové Svazu bojovníků za svobodu si tento zásah proti členům 
velkobystřické skupiny připomínají pietním položením kytičky 

k pamětní desce umístěné v blízkosti, kde stála v roce 1945 „palírna“. 

VELIKONOČNÍ
DÍLNY



VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 3/2007Strana  2

POZVÁNKA
Na základě § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků 

a v souladu s § 3 jednacího řádu zastupitelstva města Velká Bystřice

svolávám
na čtvrtek 1. března  2007 v 18.00 hod. do hotelu Zámek ve Velké Bystřici 

5. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice 
P r o g r a m :

1. Zahájení -starosta města
2. Určení zapisovatele ze zasedání - Jana Drábková
3. Volba pracovního představenstva - Petr Jahoda, 

Ing. Martin Seidler, Miroslav Nehněvajsa 
4. Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání - Ivo Polcr, 

Jiří Čepelák 
5. Volba návrhové komise - Ing. Milan Svoboda, 

Mgr. Zdeněk Lakomý 
6. Kontrola usnesení z posledního zasedání 

zastupitelstva města 

7. Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
8. Vstup města do obecně prospěšné společnosti 

Bystřička o.p.s. 
9. Prodeje pozemků

10. Vydržení pozemků
11. Různé
12. Diskuse 
13. Schválení usnesení, závěr.  

Ing. Marek PAZDERA 
starosta města

w Advokátní kancelář, která zastupuje Město Velká 
Bystřice, poskytuje právní poradenství i pro občany z Velké 
Bystřice. Právní služby v rozsahu konzultací a poradenství 
jsou poskytovány vždy níže uvedenou středu: 21.3.; 18.4.; 
16.5.; 13.6.; 25.7.; 22.8.; 19.9.; 17.10.; 14.11.; 12.12. 
v době od 15,00 hod. do 16,30 hod. v budově městského 
úřadu - přízemí, místnost internetu. O případných  změnách 
budou občané vždy informováni. 
w Oprava tiskové chyby: v minulém čísle bylo chybně 
uvedeno v poplatku za psa u důchodců částka 75,- Kč, 
správná částka je 100,- Kč. Omlouvám se za tiskovou 
chybu. J.D. 
w Poplatky uhradit - pro rok 2007 nejpozději 2. dubna. 
Po tomto datu se bude postupovat dle zákona o správě daní 
a poplatků a závazných předpisů města. Veškeré platby 
uhrazené po splatnosti budou dle těchto předpisů vymáhány 
a následně penalizovány. Poslední vymahatelný způsob je 
exekuce, kde se výdaje na poplatky zvýší až 500x.
Stejně jako v loňském roce lze uhradit poplatky buď v hoto-
vosti v pokladně Městského úřadu nebo na bankovní účet 
Města - č.ú. 19-1800230319/0800. V případě platby na 
účet, prosím, dodržujte tato pravidla:
Øjednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými 

symboly:
Stočné - VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad - VS 1337xxxyy, KS 0308
Popl.za psa - VS 1341xxxyy, KS 0308
kde trojčíslí variabilního symbolu „xxx“ značí číslo 
popisné a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob za kolik 
platíte. (př. platba pod VS 232130702 = stočné k domu 
č.p. 307 za 2 osoby)
Popl.za hřbitov - VS 3632xxyyzz, KS 0308
Kde dvojčíslí „xx“ značí čtvrt, dvojčíslí „yy“ řadu a dvoj-
číslí „zz“ pořadí hrobu v řadě. (př. platba pod VS 
3632020307 = popl.za hrob v II.čtvrti, v 3. řadě, hrob 
č. 7). V případě, že číslo hrobu neznáte, informujte se na 
matrice MěÚ u p. Millé (tel: 585 154 156)
Øpokud veškeré poplatky zaplatíte jednou částkou, je 

potřeba zaslat na úřad avízo o dané platbě. Když toto 
avízo nebude k dispozici pracovníkům správního odboru, 
nebude platba přiřazena.
Øv případě, že užíváte městskou vodu a nikoli studnu, je 

nutno doložit fakturu SMV, a.s., jinak Vám budou 
poplatky dopočítány dle směrných čísel.

Informace z bystřické radnice 
Ølístky na popelnice Vám budou vydány na základě dolo-

ženého dokladu o zaplacení v pokladně MěÚ.
w Finanční úřad v Olomouci nabídl službu pro poplatníky 
z Velké Bystřice ve věci klientského přístupu při podávání 
daňových přiznání daně z příjmu za rok 2006. Tiskopisy si 
mohou občané vyzvednout na městském úřadě v pokladně 
nebo v přízemí u pí. Machačové. Pracovníci Finančního 
úřadu v Olomouci provedou výběr přiznání včetně mož-
ných zodpovězení dotazů dne 19. 3. 2007 v době od 10.00 
hod. do 12.00 hod. ve společenské místnosti v přízemí 
městského úřadu Velká Bystřice - boční vchod. 
w Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu - jarní 
sběr se koná v sobotu 17. března 2007 od 7.30 hod. do 
11.30 hod. u Zámeckých sklepů. Do velkoobjemového 
odpadu patří: matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyva-
dla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy, boty apod. 
Do nebezpečného odpadu patří: olejové automobilové 
filtry, plechovky a zbytky barev, monočlánky, autobaterie, 
zářivky, znečištěné lahve a sklo od chemikálií, zbytky pří-
pravků na hubení škůdců a postřiky, staré léky, vyjeté moto-
rové oleje, mořidla a rozpouštědla, hadry znečištěné barva-
mi, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, radia, 
ledničky, domácí spotřebiče, opotřebované pneumatiky. 
Tento velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad se 
netýká odpadu vzniklého podnikatelskou činností. 
w V rozpočtu města je vyčleněna částka na nákup mobilní-
ho radaru na měření rychlosti ve Velké Bystřici. Nákup 
tohoto zařízení byl zařazen do rozpočtu města na letošní rok 
i z důvodu stálých stížností na rychlost aut při průjezdu 
Velkou Bystřicí. Doufáme, že některé slušné řidiče tento 
mobilní radar upozorní na překročení rychlosti a stáhnou 
tlak nohy z pedálu. 
w Na posledním jednání rady města byla schválena pravi-
dla pro přidělování bytů na ul. Svésedlická. Celý text pravi-
del je uveden na internetových stránkách města: 
www.muvb.cz. (městský úřad - odkaz - aktuální informa-
ce). Součástí pravidel je i tiskopis žádosti. 
w Rada města na svém posledním jednání schválila kroni-
káře města, kterým je od roku 2007 pan Jaroslav Koš. 
Touto cestou chceme poděkovat paní Marii Seidlerové, 
která celých 10 let kroniku zpracovávala, sbírala pod-
klady nejen od spolků, organizací a úřadu, ale sumari-
zovala veškeré dění ve Velké Bystřici. Výsledkem této 
mravenčí práce je kronika Velké Bystřice, která bude ulože-
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na pro studijní potřeby v archivu a ukáže generacím po nás, 
jak to v jednotlivých letech ve Velké Bystřici vypadalo.  
w Aktuální informace ke studním: dle vydání tiskové zprá-
vy OŽP Magistrátu města Olomouce.

Vzhledem k četným dotazům občanů sdělujeme, že 
v souladu s výklady MZe k vodnímu zákonu a souvisejícím 
právním předpisům se odběr podzemní vody ze studny 
vybudované před 1. 1. 1955 považuje za povolený, nehle-
dě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být 
nemuselo. 

Pokud odběr podzemní vody slouží podle prohlášení 
odběratele k individuálnímu zásobování domácnosti 
pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévá-
ní zahrady, napájení zvířat), považuje se za povolený po 
1. 1. 2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není 
podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě 
trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či 
chalupy. 

Odběr podzemní vody sloužící kromě zásobování i pro 
podnikatelskou činnost nelze považovat za odběr pod-
zemní vody pro individuální zásobování domácnosti 
pitnou vodou. V případě odběru podzemní vody pro podni-
katelskou činnost je povolení k odběru podzemní vody ze 
studny vybudované před 1. 1. 1955 třeba“. RNDr. Petr 
Loyka, vedoucí odboru životního prostředí. 

Informace převzata z aktualit Magistrátu města 
Olomouce, vydaného dne 14. 2. 2007 Aktuální informace 
ke studnám. Další informace jsou na www.muvb.cz
(odkaz městský úřad - aktuální informace)

Město Velká Bystřice
zveřejňuje svůj záměr pronajmout nebytové prostory 
restaurace Nadační pro restaurační nebo stravovací čin-
nost, případně i jiný záměr. 
Podrobnější informace budou zveřejněny od 1. března 
2007 na webových stránkách města www.muvb.cz, na 
úřední desce, na kulturním středisku a sekretariátu města 
Velká Bystřice.
Termín pro podávání nabídek je do 20. března 2007
na sekretariátu Městského úřadu Velká Bystřice.

Sběr železného šrotu 
provádějí 24. března 2007 místní hasiči. Železný odpad 
prosím složte před svůj dům až v den svozu.

Zpráva pro maminky 
na mateřské dovolené

Sdružení CEPAC Morava ve spolupráci s mikroregionem 
Bystřička bude na jaře tohoto roku opět organizovat
počítačový kurz pro maminky na mateřské dovolené.
Kurz bude probíhat v Masarykově základní škole. 
Informační schůzka bude 21.března 2007 od 15.30 do 
16.30 hodin v 1. patře nové budovy školy.

Krajská hygienická stanice 
Olomouckého kraje (KHS) 

upozorňuje občany Velké Bystřice na výrazné zvýšení 
počtu případů klíšťové encefalitidy v okolí Hluboček, 
Mariánského údolí, v okolí sídliště Dukla, za Kovákovem a 
v okolí Velké Bystřice. Tento stav zřejmě souvisí s rozsáh-
lou těžbou v lesích v okolí Hluboček a Velké Bystřice 
v minulém desetiletí a následným zarůstáním a zalesňová-
ním vytěžených ploch. Je nutné si uvědomit, že zvěř, domá-
cí zvířata (zejména kočky) a ptáci mohou zanášet infekční 
klíšťata z ohnisek i do zahrad a do parků v obcích. 
Klíště obecné přenáší v našich podmínkách dvě závažná 
onemocnění: klíšťovou encefalitidu a Lymeskou borrelió-
zu. Zhruba 9 % klíšťat vykazuje pozitivitu na přítomnost 
borelií, původců Lymeské borreliózy. Pozitivita na přítom-
nost viru klíšťové encefalitidy je mnohem nižší, obvykle 
bývá do 1% a to v přírodních ohniscích. 
Kvalitní podrobné informace o těchto infekčních onemoc-
něních najdete na internetových stránkách:
klíšťová encefalitida: 
http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_688.html
Lymeská borrelióza: 
http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_684.html
KHS informuje, že v těchto dnech a týdnech je nejvhodnější 
doba pro očkování, klíšťata se ještě nevyskytují. Informujte 
se u svého lékaře! Mgr. Ivo Slavotínek

UPOZORNĚNÍ!
Olomoucký kraj na základě požadavku Města Velká 
Bystřice zavádí od 4. března 2007 (celostátní termín prv-
ních změn jízdních řádů) v pracovní dny nový autobusový 
spoj na lince 890805 provozovaný dopravcem AUTA-
BUSY Studený  a to v obou směrech:

Z Velké Bystřice do Olomouce

VB, horní konec 7.03

VB, radnice 7.07

VB, cukrovar 7.08

Olomou, hl.nádr. 7.20

Z Olomouce do Velké Bystřice

Olomouc, hl. nádr. 7.30

VB, radnice 7.38

VB, horní konec 7.40

Pro oba spoje platí: 
44-nejede 12.-18.3., 5.-6.4., 30.6.-8.12.

31.ledna si žáci odnesli domů 
vysvědčení za 1.pololetí tohoto školní-
ho roku.

268 žáků prospělo s vyznamenáním 
(170 na 1. stupni a 98 žáků na 2.stupni), 
147 žáků prospělo, jeden žák na 
2. stupni neprospěl. 

Bylo uděleno 202 pochval třídního 
učitele (141 na 1.stupni a 61 na 2.stup-
ni), ale bylo také uděleno 46 napome-
nutí třídního učitele (2 + 44), 35 důtek 

třídního učitele (3 + 32) a 6 důtek ředi-
tele školy.

Žáci zameškali celkem 19 952 omlu-
vených hodin (průměr na žáka 48,07) a 
3 neomluvené hodiny.

Ve škole jsou v provozu 3 oddělení 
školní družiny, žáci se mohou přímo 
v budově školy věnovat práci ve dvou 
pobočkách základní umělecké školy 
(výtvarný obor a hudební obor). Kromě 
toho mohou po vyučování navštěvovat 

Skončilo 1.pololetí školního roku 2006/2007 
spoustu kroužků (výtvarka pro malé 
školáky, keramický kroužek, dramatic-
ký kroužek, taneční kroužek, dívčí 
klub, sportovní hry, florbal, basketbal, 
Hip hop, internetový kroužek, od 1.led-
na také šachový kroužek). Ve škole 
máme vybavené školní dílny, hledáme 
vedoucího pro polytechnický kroužek, 
který by mohl probíhat kterýkoliv den 
od 13.30 hodin.

8.prosince 2006 byla slavnostně 

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
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otevřena nová tělocvična, její rozměry 
umožňují současné cvičení dvou tříd, 
žákům jsou k dispozici prostorné šatny, 
příchod je umožněn koridorem spoje-
ným s budovou školy. V souvislosti s 
touto halou hledá škola trenéra pro 
tenisový kroužek, který by mohl začí-
nat ve 13.30. V hale je provoz i odpo-
ledne a večer, kdy slouží veřejnosti, 
zejména sportovním klubům, ale i 
neregistrovaným sportovcům. O ví-
kendech probíhají zápasy a turnaje. 
Odpoledne se o halu starají střídavě 
dva správcové, pan Jaroslav Zelinka a 
pan Václav Chodil.

Od 1.ledna máme také nového pana 
školníka  pana Jaroslava Zelinku.

Ve škole opět probíhalo mnoho 
zájmových aktivit pro žáky i jejich 
rodiče. S velkým zájmem se setkal 
Haloween (průvod masek a zejména 
závěrečný ohňostroj), stejně tak byl 

přivítán vánoční jarmark, kde mohli 
návštěvníci shlédnout i zakoupit vý-
robky žáků, pokochat se vánoční 
výzdobou všech místností, ochutnat 
vánoční cukroví a popovídat si se zná-
mými.

Jako každá škola, i my se čas od času 
potýkáme s ne zrovna vzorným chová-
ním svých žáků. Pro třídy na 2. stupni 
jsme letos připravili spolupráci s olo-
mouckým P-centrem, kde se každé 
třídě celé dopoledne věnuje zkušený 
psycholog, který s nimi hovoří na téma 
chování, drogové závislosti, využívání 
volného času a zdravého životního sty-
lu. Ke kulturnímu chování přispívají i 
koncerty, pohádky a divadelní předsta-
vení.

Čas rychle běží, vždyť máme za se-
bou již celý měsíc z druhého pololetí. 
Hned 3.února proběhl již tradiční ples 
SRPŠ. Za jeho přípravu chci poděkovat 

všem členům výboru SRPŠ, všem spon-
zorům, kteří přispěli do bohaté tombo-
ly, panu řediteli zámku P. Jahodovi za 
pomoc při přípravě, tiskárně p. Směšné 
za vytisknutí plakátů a pozvánek.

V pátek 2.února si žáci užili jedno-
denních pololetních prázdnin a už se 
mohou těšit na jarní prázdniny, které 
budou od 12. - 16.března. Ještě před-
tím, 1.března (od 13.30 do 15.30 hod.) 
chystají paní učitelky pro celý 1.stupeň 
maškarní karneval s diskotékou ve 
staré tělocvičně. Na 29. březen chystají 
vyučující 2. stupně pokračování veli-
konočních dílen, kterých se spolu s 
dětmi mohou účastnit i jejich rodiče a 
prarodiče. 
Tolik k dění ve škole v březnu. 
Fotografie z akcí a pozvánky na další 
můžete hledat také na našich www 
stránkách (www.mzs-vb.cz) 

J. Štěpánová

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice zvou na 

komponovaný pořad 

VIVAT
CAROLUS QUARTUS

Hold Otci vlasti, českému králi 
a římskému císaři Karlu IV.

v neděli 4. března 2007 ve 14.00 hodin
v salonku hotelu Zámek Velká Bystřice

S využitím citací z Moralit Karla IV. a z prací
Františka Kožíka a Jindřicha Pecky

napsal
Alfred Strejček

hudbu složil
Štěpán Rak

Účinkují:
Štěpán Rak - kytara, zpěv

Alfred Strejček - přednes, zobcové flétny, bicí

Hold Karlu IV. byl inspirován 690. výročím jeho 
narození a nesmírnou aktuálností jeho odkazu. 
Poprvé jsou v koncertním projektu prezentovány 
jeho Morality. Soubor praktických návodů pro ži-
vot. Oslovení, směřující k vládcům i k lidem pros-
tým. Karel IV. předkládá a nabízí cestu k naplnění 
života světského i duchovního. To vše, spolu s jedi-
nečným zamyšlením nad biblickými odkazy, propo-
juje dějová linka jeho života. Hudební kompozice 
Štěpána Raka pak dotváří vzrušující Atmosféru 
nejslavnějšího období našich dějin.

Vstupné 30,- Kč, děti zdarma.

Srdečně zvou pořadatelé.

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
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Je jistě mnoho způsobů, jak trávit 
nedělní podvečery. Já jsem se přes 
mírné počáteční rozpaky rozhodl strá-
vit jednu z únorových nedělí ve spo-
lečnosti divadelního představení. 
Nechal jsem se zlákat pozváním do 
kulturního střediska ve Velké Bystřici, 
kde místní ochotnický divadelní sou-
bor započal 130. výroční rok od svého 
založení premiérou hry Rozpaky zuba-
ře Svatopluka Nováka. Mohu přiznat, 
že jsem v žádném případě nelitoval. 
Odměnou mi byl kvalitní text, solidní 
herecké výkony, a co se týče režijního 
zpracování - u ochotnických souborů 
je podle mého názoru úloha režiséra 
/režisérky vždy nesmírně důležitá (je 
to přece jiná práce než s herci-
profesionály..) - velmi, velmi zdařilé. 

Hra Rozpaky zubaře Svatopluka 
Nováka, jejímiž autory jsou Kazimír 
Lupinec a Sonya Štemberová, je inte-
lektuálně nenáročnou komedií, která 
vhodně kombinuje situační a konver-
zační humor. Děj se odehrává na 
zubařské klinice a hlavním tématem je 
značně vyostřená soutěž dentistů o co 
největší počet pacientů, jednotlivé 
zdravotní výkony jsou podle stupně 
náročnosti náležitě obodovány - tento 
moment je jedním z několika nenápad-
ných satirických drápků ve vztahu 
k současné situaci ve zdravotnictví. 

Jak už to u komedií bývá, příběh je 
ukončen náležitou pointou, i když 
v tomto případě se podle mého názoru 
jedná o pointu trochu očekávanou a 
úrovně některých jiných komických 
scén ne zcela dosahující.

Musím se přiznat, že jsem se při 
představení dost nasmál (a to s ohle-
dem na moji nedávnou návštěvu zuba-
ře úplně bezstarostně), ale to vše až ve 
chvíli, kdy jsem se definitivně ujistil, 
že nebudu vyvolán na jeviště, abych se 
stal součástí hry, přesněji řečeno bez-
branným objektem zvůle herců a reži-
séra. Je-li totiž třeba něco zvlášť oce-
nit na Rozpacích zubaře Svatopluka 
Nováka, pak je to v úvodním proslovu 
režiséra zdůrazněná interaktivnost, 
vzájemné prolínání jeviště s hledištěm, 
které diváka doslova vtáhne do děje. 
Nebudu ovšem již nic dalšího prozra-
zovat, potencionální diváci by totiž 
mohli přijít o mnohá překvapení.

Po skončení hry i po slavnostním 
ceremoniálu v zákulisí jsem přemýš-
lel, proč vystoupení divadelního sou-
boru ve Velké Bystřici vzbudilo tolik 
kladných ohlasů, komentářů a v nepo-
slední řadě bouřlivý potlesk. Pře-
devším je třeba vyzdvihnout již výše 
zmíněný výborný výkon celého 
ansámblu i všech techniků a jiných 
přidružených ochotníků. Dále je to 

velmi vhodný výběr repertoáru s ohle-
dem na možnosti souboru - velko-
bystřičtí se nepustili do ničeho, na co 
by nestačili (pozor, tím neříkám, že by 
na něco nestačili!!!). No ale podle 
mého názoru tím největším strůjcem 
úspěchu je ochotnické srdce. Tlukot 
tohoto srdce prozvučoval celé vystou-
pení a v kombinaci s kvalitami k profe-
sionalitě se blížící činil nejen ze sebe, 
ale i ze všech přítomných „amatéry“ 
v pravém slova smyslu - tedy „milov-
níky“, dodejme milovníky vzácného 
vzájemného sdílení myšlenek, pocitů a 
estetična - zkrátka divadla…

Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, 
Divadelní soubor ve Velké Bystřici, 
premiéra 4. února 2007, režie Tomáš 
Hradil, autoři Kazimír Lupinec a 
Sonya Štemberová.

P.S. Obdiv si pochopitelně zaslouží i 
ono kulaté výročí velkobystřického 
souboru, a to ne tak moc s ohledem na 
počáteční data, jako spíše v perspekti-
vě let nedávných, které jsou od dob 
Národního obrození dost a dost vzdá-
lené. Existence tohoto a podobných 
souborů je alespoň pro mě stále jaksi 
zázračná a musejí se zde ohánět zvlášť 
manažersky schopní strážní andělé.

Miroslav Vepřek

Lidé ochotní - reflexe divadelního představení

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
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Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Knihovna velká Bystřice
knižní novinky

… pro děti
E. B. White - Šarlotina pavučinka

příběh o přátelství a příhodách holčičky Fern s prasát-
kem Wilburem a dalšími zvířátky

… pro ženy
Freya Northová - Nástrahy lásky

je těžké vybrat si mezi dvěma muži, mezi různými 
životními styly, ale je to nutné… 

… napětí
Boris von Smercek - Druhý grál

někdo touží po elixíru života i za cenu mnoha lid-
ských obětí

Telefon: 585 351 622, 728 175 687

Půjčovní doba:

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

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 

O SLADKOU ODMÌNU

Jak dopadla lednová soutì� o knize 

Václav Ètvrtek - Rumcajs? 

Odpovídalo 46 dìtí, 18 odpovìdí bylo �patných

a z 28 správných odpovìdí jsme s dìtmi vylosovali 

Petra Ochmanna

Otázky na bøezen najdete jako obvykle v knihovnì.

Pokračujeme v AKCI
v restauraci NADAČNÍ

Od 5. března 2007 obdržíte při konzumaci 
nad 100,- Kč  

ZDARMA - kávu, pivo 0,3 l 
nebo minerální vodu 

******************************** 
Při týdenních akcích od 5. 3. 2007
NABÍZÍME VŽDY ZA 55,- Kč

  5. 3. - 11. 3. 2007 Přírodní vepřový řízek,
hranolky     

12. 3. - 18. 3. 2007 Smažený hermelín, 
opékané brambory

19. 3. - 25. 3. 2007 Kuřecí AZU, hranolky
26. 3. -   1. 4. 2007 Smažený vepřový řízek,

bramborový salát
Akce POKRAČUJE I V DUBNU !!!

Dobrou chuť!!

UPOZORNĚNÍ

Sběrna prádla a oděvů 
ve Velké Bystřici je od 1. března 2007

přemístěna
do budovy Kulturního domu Nadační 

(bývalé kadeřnictví)

Masarykova základní �kola

a mateøská �kola Velká Bystøice

Vás zve na

které se konají

v Úterý 27. bøezna 2007 od 16.00 do 18.00 hod.

na pøední budovì na�í �koly

Pøijïte si pøipomenout velikonoèní zvyky, pøivítat jaro s dìtmi

z Kru�pánku (v 16.30 hod.), vyrobit si velikonoèní

dekorace, vyzkou�et rùzné techniky jejich výroby, koupit

dìtská �dílka� nebo jen posedìt u kávy èi èaje

a podívat se, jak tvoøí jiní.

Vstupné do jednotlivých dílnièek bude pokrývat 
náklady na spotøebovaný materiál.

Za jakýkoliv finanèní  èi sponzorský 
dar na podporu této akce 

pøedem dìkujeme.
Informace na tel. 

723 078 575. 

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
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Od července 2006, kdy se konal 
XIV. Všesokolský slet v Praze, už 
uplynulo více jak půl roku, ale v myš-
lenkách se stále k tomuto největšímu 
svátku sokolstva stále vracíme. Na 
jedné z posledních schůzek výboru T.J. 
Sokol Velká Bystřice zazněla myšlen-
ka, že by bylo dobré si paměť trochu 
osvěžit a sletová vystoupení si znovu 
připomenout. V sokolské prodejně 
Tyršova Domu v Praze je k dostání 
velmi pěkné DVD, které obsahuje ne-
jen všechny skladby z obou sletových 
dnů, ale i Dokument: slavnostní zahá-
jení sletu v Sazka Aréně, sletový prů-
vod Prahou, pódiová vystoupení atd. 
Proto nás napadlo, že by bylo dobré 
promítnout tyto záběry širší veřejnos-
ti-přece jen ne každý se dostal do 
Prahy na stadion E. Rošického a tele-
vize přenášela pouze 2.sletový den. 
Teď už šlo jen o to,vybrat vhodné pro-
story pro tuto akci. Nakonec volba 
padla na Dům pokojného stáří u sv. 
Anny, kde mají nejen krásný sál a 

velké projekční plátno, ale mezi jeho 
obyvateli je spousta bývalých cvičen-
ců různých sletů a přátel Sokola.

S vedením DPS jsme se domluvili 
na středě 7. 2. 2007 s tím, že budou 
srdečně zváni nejen jejich obyvatelé, 
ale i velkobystřická veřejnost. Přesto 
všechno mě překvapil zájem o tuto 
akci, kdy přišlo tolik lidí, že se do sálu 
musely nosit další a další židle, aby se 
všichni mohli pohodlně usadit. 

Po uvítání obecenstva byl promítnut 
Dokument, který krásně komentuje 
Štěpán Škorpil a který diváky sezna-
muje s historií Sokola, veškerým jeho 
děním i aktivitách (sport, turistika, 
divadlo aj.) s nácvikem sletových 
skladeb, Župních i Krajských sletech. 
Ve zkratce ukázal sletový průvod 
Prahou, slavnostní zahájení v Sazka 
Aréně i pódiové skladby u Tyršova 
Domu, které tu probíhaly před i během 
celého sletu. Dále diváci shlédli 
4 sletové skladby, které se v naší 
sokolovně nacvičovaly: Korálky 

(rodiče +děti), Rozkvetlá louka (mlad-
ší žákyně), Léto (ženy), Ta naše 
písnička česká (Věrná garda) a dále 
skladbu Výlet s aerobikem, která se 
sice u nás nenacvičovala, ale jedna 
z našich cvičenek dojížděla za nácvi-
kem do Olomouce. Členové výboru 
jednotlivé skladby uváděli a komento-
vali.

Myslím, že se tato akce velmi poda-
řila - soudím tak z nadšených ohlasů 
diváků při jejich odchodu. Velmi ráda 
bych poděkovala celému vedení DPS 
za jejich vstřícný postoj k naší prosbě 
a zejména děkuji p. Kamile Šiškové, 
která nám byla velmi nápomocna při 
organizaci a celou akci technicky 
zajišťovala.

Závěrem bych chtěla upozornit, že 
zmiňované DVD je možné si zapůjčit. 
Informace u členů výboru T.J. Sokol 
Velká Bystřice.

Hana Navrátilová
náčelnice T.J.Sokol Velká Bystřice

XIV. Všesokolský slet v Domě pokojného stáří u sv. Anny

POZVÁNKA 

na členskou schůzi MO ČRS
*****************************

v sobotu 31. března 2007 
od 8.oo hodin 
Vás zveme na 

výroční členskou schůzi MO 
ČRS Velká Bystřice,

která se bude konat na sále 
KD Nadační ve Velké Bystřici.

Program VČS je následující:
1. Zahájení, volba návrhové a man-

dátové komise
2. Zpráva o činnosti a hospodaření 

MO ČRS Velká Bystřice za rok 
2006

3. Zpráva Dozorčí komise při  MO 
ČRS za rok 2006 

4. Návrh rozpočtu MO ČRS na rok 
2007

5. Návrh plánu práce výboru MO 
ČRS na rok 2007

6. Návrh plánu práce dozorčí komice 
při MO ČRS na rok 2007 

7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

!!! Účast členů povinná !!! 
Za výbor MO ČRS Velká Bystřice 

Slepica Jan, předseda MO
Hořínek Vladislav, jednatel MO

Vydání povolenky na rok 2008 
je podmíněno účastí na této VČS, 

a to podle usnesení z VČS 
z 29.03.2003

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
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Lyžařský výcvikový kurz 
MZŠ Velká Bystřice

Jako již každoročně i tento školní 
rok pořádala MZŠ Velká Bystřice 
lyžařský výcvikový kurz pro žáky 
sedmých tříd. Ten tentokrát probíhal v 
malém lyžařském areálu ve Stříbrni-
cích, který se nachází na úpatí třetí 
nejvyšší hory ČR - Kralickém Sněž-
níku (1424 m n.m.). 

V prvním termínu od 21.-27.1. 
odjelo 25 žáků ze třídy 7. B a i když 
nám sněhová nadílka hned od začátku 
nepřála, prožili týden plný sportovních 
aktivit jako byla turistika, plavání a 
v druhé polovině také běžkování, lyžo-
vání a snowboardování. Druhého 
kurzu od 4.-10.2. se zúčastnilo 22 žáků 
ze třídy 7. A, kteří měli optimální 
sněhové podmínky po celý týden a 
naučili se tak všichni (i ti u kterých to 
rodiče nečekali) lyžovat. 

Vedoucím kurzu byla Mgr. Andrea 
Teplá a instruktory Mgr. Pavla Cajt-
hamlová a Mgr. Jiří Lužný. Ubytování 
bylo zajištěno v penzionu „U Kampů“, 
kde se o nás starali jako o „vlastní“ a 
kam rádi pojedeme i příští rok. 

Mgr. Andrea Teplá

Dům pokojného stáří 
sv. Anny Velká Bystřice 

přijme všeobecnou zdravotní sestru pro nepřetržitý 
provoz:

Požadujeme:

- vyřízenou registraci zdravotní sestry

- dobrý vztah ke starým a nemocným lidem, trpěli-
vost

- dobré pracovní nasazení

Nabízíme:

- příjemné pracovní prostředí (kapacita domova je 
31 obyvatel - „domácí“ prostředí)

- platové ohodnocení na standardní úrovni (zák. 
práce 262/2006 Sb.)

- možnost stravování na pracovišti

Kontaktujte:

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice,  
Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice
Tel.: 585 154 487 (vrchní sestra pí. Janíková)
E-mail: janikova@muvb.cz

REGI - BANJO
přehlídka trampských, country, 

bluegrassových a folkových skupin
středomoravského hudebního teritoria

5. ročník: 24. února 2007 - sál kulturního domu

Pořádá Kulturní středisko Velká Bystřice, 
tel.585 351 680, 728 175 621

Hlavní pořadatel: J.Jerry Koš, 
tel/fax: 585 351 708,  728 737 114

e-mail: kos.jar@volny.cz

Tisková zpráva o konání přehlídky

V sobotu 24.2.2007 se uskutečnil ve Velké Bystřici pátý 
ročník přehlídky trampské, country, folkové a bluegrassové 
muziky REGI-BANJO za účasti všech  devíti přihlášených 
kapel a hostujících Poutníků.

V anketě o cenu diváků byla nejúspěšnější skupina Kelt 
Grass Band ze Stránského, na druhém místě byla vyhodno-
cena trampská kapela Přátelé z Olomouce a třetí místo u 
diváků překvapivě získala olomoucko-bystřická skupina 
Domino. I všechny ostatní vystupující skupiny (Brzdaři 
T.H.S., Hot Jazz King, Chat Botté, Špunt, The Šůtrs a 
Alibaba) předvedly velmi hodnotné, rozmanité a líbivé 
vystoupení, které dvě stovky spokojených diváků odměňo-
valo bouřlivým potleskem.
 Úspěch měl i samostatný koncert Poutníků během přehlíd-
ky, na kterém však citelně chyběla hlavní osobnost skupiny  
kytarista a zpěvák Z. Kalina. 

Regionální generálka na podzimní „velké“ Bystřické banjo 
se tak opravdu vydařila, tři nejúspěšnější skupiny si zajisti-
ly na ni již včera svou účast. Přehlídka prokázala, že středo-
moravský hudební region disponuje v tomto hudebním 
žánru záviděníhodným počtem velmi dobrých kapel. 

Za pořadatele
J.Jerry Koš

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
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V rámci zimní přípravy se ve školní 
hale MZŠ uskutečnil turnaj mladšího 
dorostu. Zúčastnila se ho družstva:
JISKRA HAVLÍČKŮV BROD
CEMENT HRANICE
TATRAN BOHUNICE
LO-HANÁ VELKÁ BYSTŘICE

Turnaj měl slušnou úroveň a sloužil 
hlavně jako příprava na jarní sezonu, 
která začíná 4.3. - v neděli na domácím 
hřišti.

INZERCE:
Ø Prodám plastové shrnovací dveře, šířka 70, 90 a 200 cm. Dále nabízím garážová výklopná vrata. Tel.: 737 713 829
Ø Prodám menší množství uskladněné krmné řepy. Tel.: 585 351 708

Turnaj mladšího dorostu v házené LO-HANÁ CUP školní hala 18.2.2007.
Naše družstvo hrálo v plné sestavě 

bez dvou hostujících hráčů z Litovle.
Jednotlivé výsledky našeho družstva: 
první zápas s Cementem Hranice jsme 
vyhráli 21:12, další s Tatranem 
Bohunice - výhra 23:13 a poslední 
zápas s Jiskrou Havl. Brod 30:12. 
Všechny tři zápasy jsme s přehledem 
vyhráli a s konečným skore 74:37 jsme 
obsadili první místo. Navíc jsme zís-
kali i cenu pro nejlepšího střelce. Tu 

obdržel Kuba Nečesaný, který zatížil 
konto soupeřů 18ti brankami.

Je potřeba poděkovat sponzorovi 
LO HANÁ, který nám přispěl finanč-
ním zajištěním turnaje. Dále si 
pochvalu zaslouží i hráči - hlavně 
brankář Karel Hliněný, který byl pro 
družstvo oporou.

SK Velká Bystřice
Výbor oddílu házené

VELIKONOČNÍ
DÍLNY
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Distribuce zemního plynu zahrnuje 
soubor činností, které distributor zem-
ního plynu provádí v souladu s platnou 
legislativou pro zajištění bezpečné 
dodávky zemního plynu konečným 
zákazníkům. 

V prvé řadě jsou to preventivní čin-
nosti zajišťované ve stanovených lhů-
tách, jejichž rozsah je přesně definován 
zejména v technických normách a 
technických pravidlech. Především se 
jedná o pravidelné inspekční činnosti, 
ke kterým patří kontrola trasy plynovo-
dů a přípojek, kontrola ochranných 
pásem, kontrola těsnosti, kontrola 
umístění vizuálních značek, orientač-
ních sloupků a identifikačních tabulek 
či provozní revize.

Mezi významné preventivní činnosti 
zajišťované z hlediska bezpečnosti 
patří také tzv. odorizace zemního ply-
nu. Odorizací nazýváme přidávání 
chemické látky (odorantu) do zemního 
plynu v předepsaném množství a rozsa-
hu. Odorant je nejedovatá organická 

2.Bezpečnost při distribuci 
zemního plynu

sloučenina, která již v malém množství 
dodává zemnímu plynu charakteristic-
ký, nezaměnitelný zápach, a tím ho 
„odhaluje“ a identifikuje v okolní atmo-
sféře (ve vzduchu). Tento zápach má za 
cíl vyvolat obrannou reakci a donutit 
tak osoby opustit „zamořený“ prostor. 

Drtivá většina úniků, které se v rám-
ci výjezdů pohotovostní a poruchové 
služby Severomoravské plynárenské, 
a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týka-
jí hlášených úniků s koncentrací výraz-
ně pod spodní mezí výbušnosti.

Z „plynárenského“ hlediska je ale 
každý únik považován za potenciální 
nebezpečí, protože v sobě zpravidla 
skrývá technický problém a tedy 
odchylku od bezpečného provozu zaří-
zení všech plynárenských kategorií. 
Občané by proto neměli váhat s nahlá-
šením někdy i jen podezření na možný 
únik zemního plynu na poruchovou 
linku Severomoravské plynárenské, a.s. 
tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení 
specialistům z distribuční společnosti. 

„Tip InfoČesko.cz“

Pozvánka na výstavu
Tajemství jeskyní

zahájení ve čtvrtek 15. února
vernisáží v 17.00 hodin

ve Vlastivědném muzeu 
v Šumperku.

Autorem je Ing. Peter Holú-
bek ze Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniar-
stva v Liptovském Mikuláši.

Výstava přibližuje výsledky 
dlouholeté společné práce 
slovenských a českých jes-
kyňářů. Její součástí bude 
přednáška „Speleológia, 
hobby pre 21. storočie“

Výstava potrvá 
do 31. března 2007.

Více na www.infocesko.cz.

VELIKONOČNÍ
DÍLNY


