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Vážení spoluobčané,
před deseti lety, s účinností od 

1. června 1998, určil Parlament České 
republiky Velkou Bystřici městem. 
Písemné rozhodnutí o tomto aktu pře-
vzal tehdejší starosta Ing. Čestmír 
Hradil z rukou předsedy Poslanecké 
sněmovny Miloše Zemana. Když jsme 
uvažovali, jakým způsobem si toto 
malé jubileum připomenout, došli 
jsme k názoru, že ještě nenastal čas na 
samostatnou oslavu. Jsme ještě příliš 
mladé a malé město. Rozhodli jsme se 
přispět k těmto prvním kulatým naro-
zeninám jiným dárkem. 

Město Velká Bystřice totiž nemá 
schválenou vlajku. Oslovili jsme tedy 
heraldika pana plk. v.v.  Jiřího Loudu, 
který již zpracoval v minulosti znak, 
s žádostí o vypracování návrhu vlajky.  
Zastupitelstvo města návrh, který 
vychází ze znaku, schválilo a nyní 
čekáme na rozhodnutí Poslanecké sně-
movny, po němž bychom chtěli prapor 
vysvětit a představit při vhodné příle-
žitosti široké veřejnosti. 

V sobotu 17. května 2008 proběhl 
IV. ročník Letního čištění řeky 
Bystřice. Vyčerpávající hodnocení při-
náší v tomto vydání Bystřických novin 
dva hlavní organizátoři Václav Břeha a 
Martin Šípek. Dovolte prosím jen  
několik postřehů. 

Především - akce byla znovu úspěš-
ná! Krásné počasí, příjemná atmosfé-
ra, celá vlečka odpadu a nakonec malá 
pozornost pro každého účastníka.  
Počet zúčastněných se stabilizoval na 
počtu něco málo přes třicet osob. Z prv-
ního stupně ZŠ zaslouží pochvalu 4.B, 
která dodala tři „sběrače“, ale z druhé-
ho stupně základní školy nedorazila 
ani noha… A chyběli také dvaceti a 
„náctiletí“ - loni celkem početně 
zastoupení.  Minulý rok jsem sliboval 
svačinku, ta byla (o týlové zabezpeče-
ní se staral zraněný místostarosta Ivoš 
Slavotínek) a lepší kvalitu opečených 
klobás (ta byla taky, protože se funkce 
vrchního kuchaře chopil pan Petr 

Svobodník). Takže příští rok přijďte 
ochutnat (pana Svobodníka grilování 
strašně bavilo). Za sebe bych rád podě-
koval zejména všem, kteří přišli, ale 
také firmě LO Haná za odebrání odpa-
du zdarma a Povodí Moravy za zajiště-
ní ochranných pomůcek.

V minulém čísle Bystřických novin 
byl vyhlášen IV. ročník soutěže „O nej-
krásnější okno a nejlépe udržovaný 
veřejný prostor“. Protože jsem čle-
nem hodnotící komise, kudy chodím, 
mám oči na stopkách a pozoruji. 
Musím konstatovat, že situace se u nás 
ve Velké Bystřici nepatrně po malých 
krůčkách lepší. Jistě jsme ještě nedo-
sáhli dokonalosti úpravy výstavních 
předzahrádek v jihomoravských vesni-
cích nebo např. v Rakousku, kde se 
lidé svým způsobem předhání v doko-
nalosti úpravy prostor v blízkosti své 
nemovitosti. Ale i tak pozoruji, že je 
stále více těch, kteří zasazují kytičky a 
keře a starají se o veřejnou zeleň. 
Dokonce jeden náš nejmenovaný radní 
prosazoval, ať vyhlásíme každou 
lichou sobotu za „sekací“, aby velikost 
posečených  trávníků před domy byla 
stejná. Na to si myslím je u nás ještě 
brzy, ale třeba se jednou dočkáme. A 
přestože spousta z nás musí bojovat 

s vandaly, kteří ničí vysazenou zeleň, 
věřím, že se do soutěže ve zbývajících 
více než dvou měsících ještě zapojíte. 
Soutěž bude probíhat do 30.8. 2008. 
Pevně doufám, že i ze strany města 
bude péče o veřejnou zeleň výrazně 
lepší a kvalitnější než v minulém roce. 
Měl by k tomu přispět i nový komunál-
ní traktůrek, který město pro technické 
služby zakoupilo a který v nejbližší 
době zahájí svou činnost posečením 
parku.

Na začátku měsíce června bude 
zahájena největší investice tohoto roku 
ve Velké Bystřici, kterou je Rekon-
strukce komunikace v ulici Na 
Letné .  Hlavním investorem je 
Olomoucký kraj, který spolufinanco-
vání akce zajistil z prostředků 
Regionálního operačního programu. 
Investorem výstavby chodníků a par-
kovišť bude město Velká Bystřice. 
Celkově se jedná o investici ve výši 
více než 40 mil. Kč, z toho podíl města 
je cca 3 mil. Kč, dodavatelem staveb-
ních prací bude firma Insta Olomouc 
s.r.o.. Jedním z hlavních důvodů, proč 
výběrová komise vybrala Instu 
Olomouc, je velmi krátká doba prove-
dení stavby (17 týdnů). Ukončení a 
předání komunikace bude tedy dle 

POZVÁNÍ
na 14. veřejné zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, 

které se koná v pondělí 23. června 2008 v 18.00 hod. 
v prostorách Hotelu Zámek. 

Program:
1. kontrola usnesení 
2. zpráva o činnosti rady města a městského úřadu 
3. schválení „Závěrečného účtu města“ 
4. schválení provedení auditu hospodaření za rok 2008 

u Krajského úřadu Olomouckého kraje 
5. majetkové záležitosti 
6. různé
7. schválení usnesení, diskuse, závěr

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek PAZDERA, starosta města
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Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Mrie Smékalová V19. 2. 2008
Marie Běhalová V2. 3. 2008

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Josef Kolář: Z deníku kocoura Modroočka
Odpovídalo 25 dìtí a z 23 správných odpovìdí jsme 

vylosovali Lenku Janíkovou
Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.

OZNÁMENÍ Ortopedie RAK
Opavská 1,Šternberk

Bez objednání a bez čekání,bereme dle příchodu 
pacientů do čekány,přednost mají matky s dětmi a 
těhotné ženy.

Úterý  8.00 – 12.00   13.00- 14.00
Středa                      dtto
Pátek    8.00 – 12.00

Jinak po telefonické dohodě na tel.čísle:
585 015 320

 

                      S pozdravem MUDr.Rak Dušan

 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V květnu jsme se ptali na knihu 
František Hrubín - Pohádky 

Z tisíce a jedné noci
Odpovídalo 34 dìtí a z 30 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Adama Gardiána
Otázky na červen najdete jako obvykle v knihovnì.

 
6.6. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ II. Produkce: ČR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!
Předprodej je vždy 45 minut před zahájením filmového představení a po 
celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

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

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.
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Informace z bystřické radnice

 schválený 
požadavek příspěvek 
ve výši Kč na rok 2008:žadatel

  355 000 Kč

Římskokatolická farnost 13 000 8 000
Náboženská církev církve husitské 27 600 5 000
Kulturní středisko 15 000 -     
Svaz postižených civ.chorobami  80 000 4 000
Soubor Haná  30 000  -     
Soubor Haná  28 000 26 000 
Soubor Haná  20 000  20 000 
Český rybářský svaz  26 200  8 000 
Sportovní mládí  10 000  -     
TJ SOKOL  10 000 10 000
SK Velká Bystřice  120 000  -     
házená  60 000 40 000 
odbíjená
kopaná  20 000  10 000 
tenis  15 000  10 000 
Sportovní komise  50 000 
OREL Jednota  20 000  10 000 
ÚAMK-AMK Biketrial  15 000  5 000 
SDH Velká Bystřice  15 000  10 000 
Senior klub  4 000  4 000 
Mateřské centrum  20 000 15 000 
FC-Mlha- minikopaná  10 000  -    
Kynologická organizace  20 000  10 000 
Junák
Český zahrádkářský svaz
Autovelo  5 000  5 000 Kč
FO:
Dechová hudba Bystřičanka
FO - skauti
Jiří Čepelák  4 000  2 000 Kč
Václav Břeha  2 000  2 000 Kč
Jana Nováková-restaurace Nadační 50 000  -     Kč

639 800  254 000 Kč

.

.

.

.

 .

smlouvy o dílo v měsíci září 2008. 
Jedná se o poměrně náročnou investič-
ní akci, protože v jejím průběhu budou 
kompletně vyměněny konstrukční vrst-
vy komunikace a bude realizován 
zcela nový most přes Lošovský potů-
ček. Komunikace v ulici Na Letné 
bude po celou dobu rekonstrukce ofi-
ciálně uzavřena. Dodavatel umožní 
majitelům přístup ke svým nemovitos-
tem a bude se snažit umožnit po ukon-
čení pracovní doby také příjezd. Ne 
vždy to ovšem bude vzhledem k pro-
váděným pracím možné. Přímo na stav-
bě bude zřízen informační kiosek, 
informace o postupu výstavby budeme 

zveřejňovat také na našich webových 
stránkách. Obyvatele ulic Na Letné, 
Bří. Mikolášků a Kopaniny bych chtěl 
požádat o velkou míru trpělivosti a 
pochopení, vždyť odměnou nám bude 
nová komunikace včetně chodníků a 
vůbec celkově značné vylepšení vzhle-
du této časti městečka.  

Ještě jsem se chtěl rozepsat o dal-
ších drobnějších investicích - pene-
trační úpravy místních komunikací, 
chodník od školy po „obchoďák“, 
sprinterská dráha a doskočiště u tělo-
cvičny, rekonstrukce hygienických 
zařízení ve školkách atd., ale už mám 
tradičně po termínu, do kdy jsem měl 

úvodník odevzdat do tisku (a taky 
jsem se dnes nějak nezvykle rozepsal), 
takže ať Vás nezahltím, něco si 
nechám na příště.

Na úplný závěr pochvala Auto-velo 
klubu Velká Bystřice za opět a tradičně 
parádní XV. ročník akce Bílý kámen. 
Letos jsem se ovšem musel Jerrymu 
přiznat, že jsem dojel s rodinným pelo-
tonem jen na Hrubou Vodu. A protože 
byla zaznamenána trošku menší účast 
než loni, bylo nás asi víc takových, co 
jsme se zalekli počasí. Snad příští rok 
na nás sluníčko nezapomene.

Marek Pazdera  

wZastupitelstvo města schválilo na svém posledním zase-
dání 19. května návrhy na udělení Ceny města pro rok 2008. 
Za svou dlouholetou práci v divadelním souboru, za vedení 
pěveckého sboru při Husově sboru ve Velké Bystřici byl 
oceněn pan Jaromír Klenovský. Za přínos v oblasti kultury 
a společenského života v obci, jako hlavní organizátor akce 
Bílý kámen, Bystřické banjo, Regi-banjo byl oceněn sou-
časný kronikář města Velká Bystřice pan Jaroslav Koš. 
Slavnostní udělení Ceny města na rok 2008 bude v červenci 
2008 v obřadní síni Městského úřadu Velká Bystřice. 
Blahopřejeme. 

wZastupitelstvo města na svém zasedání schválilo návrh 
na udělení vlajky Velké Bystřice. Návrh zpracoval heraldik 
plk. Jiří Louda, PhDr.h.c., který zpracoval návrh  na znak 
Velké Bystřice. Žádost o udělení vlajky byla zaslána podvý-
boru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
V případě, že tento výbor schválí návrh  a doporučí předse-
dovi PS Parlamentu ČR Ing. Miloslavu Vlčkovi udělení vlaj-
ky Velké Bystřici, město může v souladu se zákonem ofi-
ciálně používat vlajku. 

wMěstský úřad zaslal všem podnikatelům, ať již právnic-
kým osobám nebo OSVČ, upozornění, aby si sjednali 
smlouvu na likvidaci separovaného odpadu, zejména na  
plasty, papír a lepenku. Městský úřad nezjišťoval, která 
právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající má dohodu 
o likvidaci sjednanou, ale plošně byli upozorněni všichni, 
o kterých víme, že na území Velké Bystřice podnikají. 
Většina  podnikatelů likviduje a třídí odpad, někteří využí-
vali nádoby na separovaný odpad rozmístěné po Velké 
Bystřici. Vzhledem k velkému nárůstu separovaného odpa-
du  (zejména lepenky, papíru a plastu) a jednání s odvozo-
vou firmou Remit, obeslal městský úřad firmy ve Velké 
Bystřici s požadavkem na třídění a uzavření smlouvy 
s jakoukoliv firmou, která likviduje separovaný odpad. 
Děkujeme za pochopení. 

Příspěvky organizacím

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, O. P. S.
se podílela na projektu

Brýle pro Afriku
Na sbírce starých dioptrických brýlí pro obyvatele Středoafrické republiky 

se podíleli i obyvatelé Velké Bystřice a širokého okolí.
 Celkem se jen u nás posbíralo 366 ks brýlí, za které touto cestou všem, 

co se zapojili do tohoto charitativního projektu, děkujeme.

Za sociální komisi ve Velké Bystřici
Alice Dubová
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Společnost ASEKOL s r.o. jako Provozovatel kolek-
tivního systému zpětného odběru elektrozařízení ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je oprávně-
na zajišťovat plnění povinností zpětného odběru, odděle-
ného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozaří-
zení a elektroodpadu. 

Tato společnost bezplatně poskytla Městu Velká 
Bystřice E-box, který je umístěn v suterénu radnice 
Velká Bystřice. 

Občané do boxu mohou odkládat vyřazené elektrické 
a elektronické zařízení a to bez ohledu na značku, výrob-
ce, původ zařízení a stáří elektrozařízení. 

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách 
města www.muvb.cz; nebo na stránkách společnosti 
ASEKOL s r.o. www.asekol.cz. 

Farní úřad Velká Bystřice, KPH 
a Kulturní středisko zvou na 

KONCERT
CHRÁMOVÉ HUDBY

neděle 1. června 2008 ve 14 hodin 
Farní kostel Stětí Svatého Jana Křtitele

EVA BUBLOVÁ - varhany 
JAN RIEDLBAUCH - flétna

Program:
Georg Friedrich H ndel: 
Sonata g moll pro příčnou flétnu a basso continuo 
I. Adagio, II. Andante, III. Adagio, IV. Presto
Carl Philipp Emanuel Bach: 
Sonata g moll pro varhany Wq 70/6, H 87
I. Allegro moderato, II. Adagio, III. Allegro
Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Sonata B dur, č.4, op. 65
I. Allegro noc brio, II. Andante religioso, 
III.Allegretto, IV. Allegro maestoso e vivace
Georg Philipp Telemann: 
Fantasie č.2 a moll (z 12 fantasií pro sólovou flétnu)
Jehan Alain: Trois mouvements pour flûte et orgue
I. Andante, II.Allegro con grazia, III.Allegro vivace
Olivier Messiaen: 
Combat de la mort et de la vie (Souboj života a 
smrti) z cyklu Les Corps glorieux (Oslavená těla)
Franz Schubert: 
Ave Maria

Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

ä

Narození:Narození:
Helen Endlová 2.11. 2007
Nikola Vyhnánková 3. 4. 2008
Jindřich Bajtek 15. 4. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Jan Ďurčík 17. 4. 2008
Jíří Kopřiva 9. 5. 2008
Anton Kratochvíl 11. 5. 2008
Marie Zamykalová 13. 5. 2008

V
V
V
V

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ

Místní akční skupina Bystřička, o.p.s. se sídlem 
ve Velké Bystřici přijme do svého týmu 

pracovníka / pracovnici na pozici 
projektový manažer, administrátor projektů.

Pracovní náplň bude obecně spočívat v přípravě a admi-
nistraci projektů podporovaných z fondů EU.
Místo pracoviště Městský úřad Velká Bystřice.
 
Požadavky:

§vysokoškolské vzdělání (výjimka možná), 
§velmi dobrá znalost práce na PC, 
§výborná znalost českého jazyka, znalost anglické-

ho jazyka výhodou, 
§schopnost komunikace s veřejností,
§schopnost rozhodování a samostatného řešení 

koncepčních zadaných úkolů.

Pracovní podmínky:
§plat dohodou dle znalostí, vzdělání a praxe 

uchazeče, 
§zajímavá a perspektivní práce, 
§možnost prohlubování odborných znalostí 

a profesního růstu, 
§příjemné pracovní prostředí.

Žádosti o zaměstnání se strukturovaným životopisem 
zašlete do 16.6.2008 na e-mailovou adresu 

 nebo poštou na adresu Městský úřad 
Velká Bystřice, Místní akční skupina Bystřička, o.p.s., 

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice.

Bližší informace podá: 
Ing. Marek Pazdera, starosta města Velká Bystřice a 
předseda správní rady společnosti (tel. 585 351 357) 
nebo Ing. Zbyněk Müller, poradce společnosti 
(tel. 777 327 325).

pazdera@muvb.cz

Pozvání do divadla

neděle 1. června 2008 v 17.00 hodin 
na sále Kulturního domu Nadační.

Eugene Labiche: 
NÁSLEDKY PRVNÍHO MANŽELSTVÍ

a Georges Feydeau: 
NEBOŽKA PANINA  MATKA

Divadelní soubor Kulturního střediska Velká 
Bystřice si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat 
na divadelní představení.

Jedná se o dvě jednoaktové hry, zarámované do 
celovečerního představení. První z nich jste 
mohli vidět na oslavách 130 let divadelního 
souboru, druhá je premiérová.

Vstupné 40,- Kč.   Srdečně zvou pořadatelé

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Mrie Smékalová V19. 2. 2008
Marie Běhalová V2. 3. 2008

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Josef Kolář: Z deníku kocoura Modroočka
Odpovídalo 25 dìtí a z 23 správných odpovìdí jsme 

vylosovali Lenku Janíkovou
Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.

OZNÁMENÍ Ortopedie RAK
Opavská 1,Šternberk

Bez objednání a bez čekání,bereme dle příchodu 
pacientů do čekány,přednost mají matky s dětmi a 
těhotné ženy.

Úterý  8.00 – 12.00   13.00- 14.00
Středa                      dtto
Pátek    8.00 – 12.00

Jinak po telefonické dohodě na tel.čísle:
585 015 320

 

                      S pozdravem MUDr.Rak Dušan

 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V květnu jsme se ptali na knihu 
František Hrubín - Pohádky 

Z tisíce a jedné noci
Odpovídalo 34 dìtí a z 30 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Adama Gardiána
Otázky na červen najdete jako obvykle v knihovnì.

 
6.6. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ II. Produkce: ČR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!
Předprodej je vždy 45 minut před zahájením filmového představení a po 
celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

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

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.

mailto:pazdera@muvb.cz


Strana  4 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 6/2008

Církev československá husitská, KPH 
a Kulturní středisko Velká Bystřice zvou na koncert

„Exotika v říši tónů“
středa 4. června 2008 

v 18.00 hodin v Husově sboru, 
kostel Církve československé husitské 

ve V. Bystřici.

Na pětiřadý xylofon hraje komorní sólistka 

BENA HAVLŮ.

Hostem koncertu je MgA JIŘÍ KUBICA,
který promluví o zajímavostech hudebních děl 

jednotlivých koncertů.

Z děl renomovaných skladatelů,inspirovaných
 exotickými zeměmi, uslyšíte: 

indiánské milostné a svatební písně, ukolébavku 
Maorů z Nového Zélandu, něhu japonského jitra, 

vzývání pralesních bohů…

Vstupné dobrovolné.  Srdečně zvou pořadatelé.

XIX. FOLKLORNÍ FESTIVAL
s mezinárodní účastí
LIDOVÝ ROK 2008

Velká Bystřice, Zámecké náměstí 
6. 9. – 7. 9. 2008 

Sobota 6. září 2008

14.00 Dětské folklorní soubory – lidové zvyky a volný 

program
18.00 Koncert skupiny FLERET s Jarmilou Šulákovou
20.00 Večerní festivalový program domácích 

a zahraničních souborů 

23.00 Ohňostroj 

Neděle 7. září 2008 

10.00 Dospělé folklorní soubory- lidové zvyky
13.00 Vystoupení zahraničních souborů
14.00 Festivalový galaprogram „DEBE DECKE TAK 

BELO„ vystoupení našich i zahraničních souborů

Po oba dny: 

ŘEMESLNÝ JARMARK – Zámecké náměstí

Výstava HANÁCKÁ KUCHYNĚ –  přízemí radnice

SPECIALITY HANÁCKÉ KUCHYNĚ 
Zábavné atrakce pro děti i dospělé, doplňkové 
programy. 

VSTUP VOLNÝ 

Dětské soubory a muziky: 
Krušpánek, Čekanka, Kanafaska, Strunky, Slezánek, 
Kyjovánek, Ondrášek, Jitřenka, Mladá Olešnica, 
GRUZIE, POLSKO.

Dospělé soubory a muziky: 
Mladá Haná, Haná, Haná Přerov, Čtyřlístek, Růže, 
Vracovjan, RUSKO, INDONÉZIE.

ba

ba

Kulturní středisko Velká Bystřice zve i děti, které 
nenavštěvují mateřskou školu, na pohádku

„KÁŤA A ŠKUBÁNEK“
Pátek 20. června 2008 v 9.00 h.

sál kulturního domu Nadační
Děti uvidí, jak se Káťa a Škubánek seznámili a 

prožijí s nimi spoustu příhod. Idylický chod 
pohádky pravidelně narušuje všudypřítomný

a nenapravitelný kocour Luciáš.

Hrají herci divadla Věž v Brně.

Vstupné 30,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé

Upozornění
Knihovna ve Velké Bystřici bude

od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Mrie Smékalová V19. 2. 2008
Marie Běhalová V2. 3. 2008

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Josef Kolář: Z deníku kocoura Modroočka
Odpovídalo 25 dìtí a z 23 správných odpovìdí jsme 

vylosovali Lenku Janíkovou
Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.

OZNÁMENÍ Ortopedie RAK
Opavská 1,Šternberk

Bez objednání a bez čekání,bereme dle příchodu 
pacientů do čekány,přednost mají matky s dětmi a 
těhotné ženy.

Úterý  8.00 – 12.00   13.00- 14.00
Středa                      dtto
Pátek    8.00 – 12.00

Jinak po telefonické dohodě na tel.čísle:
585 015 320

 

                      S pozdravem MUDr.Rak Dušan

 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V květnu jsme se ptali na knihu 
František Hrubín - Pohádky 

Z tisíce a jedné noci
Odpovídalo 34 dìtí a z 30 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Adama Gardiána
Otázky na červen najdete jako obvykle v knihovnì.

 
6.6. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ II. Produkce: ČR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!
Předprodej je vždy 45 minut před zahájením filmového představení a po 
celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

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

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.
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Dům pokojného stáří sv.Anny 
se zapojil do projektu  

„Akční pole sociální práce“
DPS se zapojil do dvouletého 

projektu „Akční pole sociální práce – 
východisko i cíl studia oboru“ ve 
spolupráci s Pedagogickou fakultou  
Univerzity Palackého v Olomouci.

Tento projekt je zaměřen na kvalitní 
rozvoj magisterského programu peda-
gogika - sociální práce. Ideou tohoto 
projektu bylo vytvořit most mezi 
akademickým světem a světem praxe.

Mementem projektu je výrok „po-
máháme lépe pomáhat“ tedy výrok, 
který zahrnuje záměr projektu – 
pomáhat studentům v tom, aby byli 
lépe připraveni pro výkon pomáhající 
profese a lépe uplatnitelní na trhu 
práce. Projekt realizuje katedra Peda-
gogiky Pedagogické fakulty za 
podpory Evropského sociálního fondu 
a MŠMT.

Tento projekt končí, probíhal 
v letech 2006 – 2008, za dobu této 
spolupráce vykonalo průběžnou praxi 
50 studentů a dlouhodobé praxe zde 
vykonalo 6 studentů, aktivně jsme se 
účastnili 2 konferencí, pořádali jsme 3 
workshopy a psali odborné články do 
časopisu „Akční pole sociální práce“.

Kamila Šišková

V sobotu 17.05.08. jsme se již 
počtvrté pokusili vyčistit tok a oba 
břehy části řeky Bystřice. Tentokrát 
jsme vyrazili od bystrovanského pře-
jezdu a závěrečné občerstvení bylo 
podáváno u vlakové zastávky. Počet 
účastníků se opět pohyboval okolo 
40ti lidí (loni - 39, letos - 36, počet 
obyvatel Velké Bystřice – 2952 ). Jako 
každý rok se k nám, kteří chodíme 
pravidelně, přidali noví sběrači, a 
dokonce i „bystřické náplavy“, které 
bychom rádi zapojili nejen do tohoto 
dění v našem městě. Milým překvape-
ním byla účast pana Holáska z Povodí 
Moravy, který se aktivně zapojil i se 
svým synem. 

Velmi dobrá zpráva je, že se promě-
nil druh a množství odpadu. Ne že by 
nebylo co sbírat, ale výrazně ubylo 
těžkých věcí, takže jsme nebyli na 
konci tak unaveni. Co do množství 
jsme naplnili oproti minulým letům 
„jen“ jednu vlečku, což je doufejme 
trend, který se udrží i do budoucna. 
Dává to naději, že se jednou podaří 
projít celý úsek řeky během jedné 
akce.

Dokonce se daří naplnit další z pů-
vodních cílů, a tím je zapojit do úklidu 

obce na celém toku řeky. Letos kon-
kré tně Bys t rovany,  Hlubočky-
Mariánské Údolí, Hrubá Voda, Doma-
šov nad Bystřicí, s úklidem Vrtova pak 
i Přáslavice. Ve výčtu tak chybí už jen 
Moravský Beroun, kde se pokusíme 
vyprovokovat akci snad příští rok.

Mediální servis zajišťovala TV 24 a 
na adrese 
http://diginaves.ct24.cz/olomouc/ 
můžete shlédnout, co se jim podařilo 
natočit. Jinak bychom opět rádi upo-
zornili na stránky 
http://reka.velkabystrice.cz (je možné 
se prokliknout z městských stránek - 
odkaz vlevo dole), kde je bohatá foto-
dokumentace a kde hlavně probíhá 
soutěž, do které můžete zaslat své 
fotky i vy. Jen připomínáme, že nej-
lepší fotografie budou vystaveny na 
podzim v cukrárně Galerie. 

Společně se všemi, co přišli, jsme 
se shodli, že čištění řeky už není tak 
docela donkichotskou akcí a rozhodně 
stojí za to se o to každý rok znovu 
pokoušet. 

V květnu 2009 začneme opět u vla-
kové zastávky a končíme v Burku. 
JE TO OPĚT NA VÁS.

Vaši organizátoři

Čištění Bystřičky 2008, čtvrtý ročník
Zhodnocení akce pro ty, kteří se zúčastnili i pro ty, kteří opět nepřišli.

P O Z V Á N K A
SK Velká Bystřice, oddíl házené, 

zve bývalé i současné házenkáře, své sponzory,
 příznivce a širokou sportovní veřejnost  na

Turnaj generací v házené
který proběhne v sobotu dne 28.6.2008 ve Velké Bystřici na hřišti Na Letné

Turnaje se zúčastní bývalí hráči (odchovanci) házené Sokola, resp. SK Velká Bystřice, 
kteří budou rozděleni do družstev šedesátníků, padesátníků, čtyřicátníků a  třicátníků.
Doprovodnými akcemi tohoto hlavního turnaje v házené budou turnaje v tenisu a 
stolním tenisu (opět vesměs s  účastí bývalých velkobystřických házenkářů).
Začátek hlavního turnaje je v 9.00 hodin, předpokládané ukončení ve 14.00 hodin.
POZOR !!! Prezentace aktivních účastníků turnaje v házené včetně rozdělení do 
jednotlivých družstev proběhne v době od  8.30  do  9.00 hodin
Po skončení sportovní části je plánováno přátelské posezení účastníků akce 
v areálu hřiště Na Letné s reprodukovanou hudbou.
Po celý den bude v areálu hřiště Na Letné zajištěno bohaté občerstvení.
Vstupné na akci je dobrovolné. SK Velká Bystřice, oddíl házené

 

OZNÁMENÍ Ortopedie RAK
Opavská 1, Šternberk

Bez objednání a bez čekání,bereme dle 
příchodu pacientů do čekárny, přednost 

mají matky s dětmi a těhotné ženy.

Úterý, středa 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Pátek 8.00 - 12.00           -

Jinak po telefonické dohodě na tel.čísle: 
585 015 320

S pozdravem MUDr. Rak Dušan

Vážení spoluobčané. 
V letošním roce oslaví místní sbor 

dobrovolných hasičů 120 let svého 
působení. Při této příležitosti se 
21.6.2008, na hřišti TJ Sokol Velká 
Bystřice, uskuteční okresní kolo soutě-
že v požárním sportu. Začátek soutěže 
je v 8.00 hodin. Ve 14.00 hodin se pak 
uskuteční předváděcí akce hasičského 
záchranného sboru Olomouc. K pro-
hlédnutí bude přistavena nejmoderněj-
ší technika používající se ke krocení 
červeného kohouta, s odborným výkla-
dem. Během celého dne bude zajištěno 
bohaté občerstvení. Ve 20.00 hod se 
koná slavnostní zábava v kulturním 
domě Velká Bystřice. K tanci a posle-
chu hraje skupina Negativ. 

Srdečně zvou Hasiči Velká Bystřice 
ve spolupráci s městským úřadem 
Velká Bystřice

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Mrie Smékalová V19. 2. 2008
Marie Běhalová V2. 3. 2008

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 
Josef Kolář: Z deníku kocoura Modroočka
Odpovídalo 25 dìtí a z 23 správných odpovìdí jsme 

vylosovali Lenku Janíkovou
Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.

OZNÁMENÍ Ortopedie RAK
Opavská 1,Šternberk

Bez objednání a bez čekání,bereme dle příchodu 
pacientů do čekány,přednost mají matky s dětmi a 
těhotné ženy.

Úterý  8.00 – 12.00   13.00- 14.00
Středa                      dtto
Pátek    8.00 – 12.00

Jinak po telefonické dohodě na tel.čísle:
585 015 320

 

                      S pozdravem MUDr.Rak Dušan

 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V květnu jsme se ptali na knihu 
František Hrubín - Pohádky 

Z tisíce a jedné noci
Odpovídalo 34 dìtí a z 30 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Adama Gardiána
Otázky na červen najdete jako obvykle v knihovnì.

 
6.6. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ II. Produkce: ČR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!
Předprodej je vždy 45 minut před zahájením filmového představení a po 
celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

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

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.
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Vážení sportovní přátelé,

přijměte laskavě naše pozvání k účasti na letošním 
VI. ročníku mezinárodního turnaje mladšího žactva 
v házené “FTP Cup Handball 2008”, který tradičně 
proběhne pod patronací největšího  sponzora - firmy  
Ferona Thyssen Plastics, s.r.o.

Turnaj je zařazen do významných společenských 
akcí města Velká Bystřice v roce 2008.

Rezervujte si, prosím, termíny sobota 21. 6. 2008 od 
8.00 hod. do 17.30 hod. a neděle 22. 6. 2008 od 8.30 
hod. do 14.00 hod. a zavítejte do sportovního areálu 
Na Letné.

ÚČASTNÍCI TURNAJE:
Turnaje se zúčastní následující družstva:
1 družstvo z Polska, Kysucké Nové Mesto (Slovensko),  
Sokol Praha – Vršovice (trojnásobný vítěz turnaje), 
Uhelné sklady Praha, 2 družstva Sokola Nové Veselí, 
STM Olomouc, FTP Velká Bystřice. 

HERNÍ SYSTÉM TURNAJE: 
Turnaje se zúčastní 8 družstev, základní část turnaje se 
bude hrát systémem každý s každým. Družstva, umístě-
ná po základní části na 1. a 2. místě odehrají finále 
o celkového vítěze turnaje.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
V sobotu 21.6. proběhne na hřišti Na Letné od 20.00 
hodin doprovodný program, v rámci něhož vystoupí 
hudební skupina „KABÁT revival“. 
Vstupné na koncert: aktivní účastníci turnaje mají vstup 
zdarma, ostatní návštěvníci 30,- Kč.
Na doprovodném programu je vítána účast velko-
bystřických dětí a mládeže, kteří se touto akcí rozloučí 
se školním rokem a přivítají léto.

Srdečně Vás všechny zveme na tento turnaj, který slibu-
je určitě zajímavou sportovní podívanou.

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

POZVÁNKA NA „FTP Cup Handball 2008“ 21. a 22.června 2008

Zpravodajství z patnáctého Bílého kamene
Tedy to podstatné: akce se opět vyda-

řila, nikdo se nezabil a předpověď mno-
hamilimetrových srážek se bohudík 
nevyplnila…

Asi právě ta špatná předpověď počasí 
způsobila, že jsme tentokrát nezaútočili 
na rekord v počtu zúčastněných - oficiál-
ně přijelo 4.343 šlapajících - těch do 

pedálů bylo minimálně desetkrát víc než 
oněch klasických zeměplazů…

Pořadatelům se podařil záměr víc 
rozptýlit účastníky. V Mrsklesích jich 
nastupovalo zhruba půldruhého tisíce 
(pokles o 30%), Smilov přes tři sta (ná-
růst o 20%), Město Libavá kolem 
pětistovky (setrvalý stav), Poštát + 

N.Oldřůvky celkem skoro pětistovka 
(mírný nárůst). Zelený kříž jen 900 
(pokles víc jak o třetinu), nový vstup od 
Kozlova téměř pětistovka (trojnásobek 
loňského neoficiálního počtu)…

Doslova senzaci mezi Kameníky 
vzbudila nově otevřená pasáž kolem 
pramene Odry dolů přes varhošťská luka 
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s následným výšlapem na točnu mezi 
Fidlovým kopcem a Strážiskem – a její 
možná návaznost na průjezd Hadovcem 
k Daskabátu, nebo z Varhoště na jestřab-
ské rozvodí a nahoru na Bílý kámen. 
K úplné idylce tam dopoledne scházela 
jen troška sluníčka, kterého se dočkali až 
odpolední jezdci…

Jubilejní ročník zaznamenal řadu 
organizačních inovací. Účastníky (i po-
řadatele) velmi potěšilo zjednodušení 
administrativy na vstupních stanoviš-
tích, kde bylo odstraněno pracné vypiso-
vání přihlášek, orientační kvalitu akce 
pořadatelé zvýšili tím, že každý účastník 
obdržel kvalitní barevnou mapu, v níž 
byly přímo natištěny i propozice akce. 
V terénu pak mile překvapilo nové ori-
entační značení výraznými směrovými 
tabulemi, na nichž bylo i na mapě 
zakresleno stanoviště, kde se účastníci 
momentálně nachází.

Jak bylo již naznačeno – přežili jsme 
– pár karambolů samozřejmě bylo, na 
ploše vojenského prostoru se však odjelo 
na 160 tisíc cyklokilometrů, a to už se 
občas něco semele. Několik kolizních 
situací má na svědomí zdánlivě neuvěři-
telná věc: jen asi každý pátý biker měl na 
svém mnohatisícovém cyklozázraku 
obyčejný zvonek za dvacet korun! Že by 
nechtěli rušit klid libavské přírody?

Vzorně bylo postaráno o občerstvení 

účastníků. Vedle tradičních občerstvova-
cích stanovišť na parkovišti pod Stráž-
nou, na zámečku Bores a na pozorovatel-
ně Velká Střelná přibylo občerstvovacích 
stánků i ve Městě Libavá, u kostela na 
Staré Vodě, jako vždy na Zeleném kříži i 
nedaleko pramene řeky Odry – lahůdky 
měli tentokrát připraveny i sportovci 
v Mrsklesích.

Na dodržování povolených tratí letos 
dohlížela i početná jednotka studentů 
Střední policejní školy z Holešova, kteří 
byli rozváženi na jednotlivá stanoviště 
vlastním autobusem i terénními vozidly 
– hodně pomohli pořadatelům při kon-
trolách osobních dokladů účastníků.

za dokonalou přípravu a zabezpečení 
letošního Bílého kamene, na kterém se 
podílela velkou měrou i sama armáda, 
pracovníci Vojenských lesů, vojenská 
policie i policie ČR. Protože během akce 
nebylo zjištěno ze strany účastníků 
žádné podstatné porušení schválených 
propozic, je předběžně dohodnuto koná-
ní dalšího, v pořadí již 16.ročníku velko-
bystřického Bílého kamene, a to v pátek 
1.května 2009.

Za pořadatele všem ukázněným 
účastníkům děkuje starosta města Velká 
Bystřice Ing.Marek Pazdera, předseda 
AVK Velká Bystřice Ing.Milan Heřman 
a jednatel klubu Jaroslav Jerry Koš.

Den Země – 25.4.2008
Dne 25.4.2008 proběhl v Masarykově základní škole 

Den Země zaměřený na téma – „Les ve škole – škola 

v lese“. Do projektu se zapojila celá škola.
Pro první a druhou třídu si připravila nádherné dopoled-

ne v parku třída 9.B. Deváťáci projevili krásný vztah k 
mladším spolužákům. Společně soutěžili a plnili úkoly spo-
jené se znalostmi o přírodě. Na památku pro malé děti ti star-
ší vyrobili pamětní žákovské knížky. Odměnou deváťákům 
byly nadšené úsměvy prvňáčků a druháků.

Žáci třetích tříd podnikli vycházku, při které pozorovali 
jarní přírodu a sbírali byliny. Z nich potom ve třídě vyráběli 
vlastní herbáře.

Třídy 4.A a 4.B společně absolvovaly stopovací závod. 
Jedna třída připravila trasu pro druhou. Cestou děti hledaly 
připravené zprávy a odpovídaly na otázky týkající se ochra-
ny přírody, zejména lesa. Odměnou pro ně byl nalezený 
poklad.

Rovněž páťáci společně vyrazili do lesa, kde si prakticky 
vyzkoušeli své znalosti získané v hodinách vlastivědy a pří- Tradiční oslava u Památníku

V předvečer dne osvobození byla vzpomínka na osvobo-
zení naší vlasti v roce 1945. V letošním roce však scházela 
naše vlajka z důvodu technické údržby stožárů. Účast 
našich občanů je tradičně slabá. Možná více lidí bylo 
na akci pálení čarodějnic v Hliníku. Jak připomněl letos 
prezident Václav Klaus tato slova: K porážce nacismu 
přispěli nejvíce ruští vojáci. Nikdy nezapomeneme na desít-
ky tisíc životů vojáků, kteří padli při osvobození naší země. 
Druhá světová válka zasáhla celý svět jak na východě 
tak na západě.

Tyto události je třeba stále připomínat hlavně mladší 
generaci. Věřím, že příští oslava v roce 2009 bude důstoj-
nější a s větší účastí občanů našeho města.

Miloš Jemelka

rodovědy. Orientovali se v přírodě podle pařezů, mraveniš-
tě, provedli frotáž listů, kamenů a bylin a také si v druž-
stvech zasoutěžili.

Pro šesté třídy si připravil velice zajímavou besedu o lese 
Ing. Karel Mikulášek, kterému bych i touto cestou chtěla 
poděkovat. Po besedě se žáci přemístili na hřiště Na Letné, 
kde si pro ně 8.B přichystala soutěžní hru spojenou s pozná-
váním okolní krajiny. Pro každého účastníka vyrobili osmá-
ci diplom a celkově se výborně postarali o průběh hry.

Sedmý ročník se vypravil na skládku odpadu do nedale-
kých Mrskles. Zde se žáci dozvěděli spoustu zajímavého o 
bezpečnostních opatřeních a ochraně přírody při skladování 
odpadu. 8.A se zabývala zpracováním projektu na téma 
„Les“.

Žáci 9.A a 9.C byli na  brigádě v lese. Uklízeli smrkové 
větve bránící v růstu mladým smrčkům.

Každá třída pojala tento den jinak, ale určitě zajímavě. 
Celý den se vydařil, počasí nám také přálo a snad všechny 
děti odcházely domů spokojené.

J. Štěpánová

Hlavní část odpovědnosti 
za hladký průběh akce měli na 
sobě opět členové bystřického 
Auto-velo-klubu, kteří ve 
spolupráci s bystřickou radnicí 
v čele se starostou Ing. 
Pazderou vytvořili podmínky 
pro její zdárný průběh – na 
dvaceti různých stanovištích 
v libavském terénu jich od 
brzkého rána do pozdního 
večera pracovalo po měsíční 
přípravě přes padesát.

Při závěrečném hodnocení 
přednosta újezdního úřadu 
plk.Ing.Kubisa vyslovil bys-
třickým pořadatelům uznání 
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V květnu jsme se ptali na knihu 
František Hrubín - Pohádky 

Z tisíce a jedné noci
Odpovídalo 34 dìtí a z 30 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Adama Gardiána
Otázky na červen najdete jako obvykle v knihovnì.

 
6.6. pátek MACH A ŠEBESTOVÁ II. Produkce: ČR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

6.6. pátek BOBULE Produkce: ČR
19.30 hod. Letní melancholická komedie Vstupné Kč 40,-
90 minut o dvoukamarádech, kteří pochopí,  Přístupný

že nejen u moře se dá prožít 
fantastická dovolená.

13.6. pátek NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová filmová pohádka Vstupné Kč 40,-
98 minut Zdeňka Trošky. Přístupný 

20.6. pátek VENKOVSKÝ UČITEL Produkce: ČR
19.30 hod. Každý někoho potřebuje. Vstupné Kč 40,-
126 minut Pavel Liška v hlavní roli nového 

českého filmu. Přístupný od 15 let

27.6. pátek KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ        Přístupný    
18.00 hod. Jejich svět je blíž, než si myslíme. Produkce: USA
95 minut Dobrodružný, romantický. Vstupné Kč 40,-

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!
Předprodej je vždy 45 minut před zahájením filmového představení a po 
celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvádíme: U MĚ DOBRÝ, FRANTIŠEK, ÚTĚK DO 
DIVOČINY, HORTON, TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA.

Velký Týnec - ČERVEN 2008

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

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

… pro kutily
Daniela Krajčovičová – Trávník

založit, vypěstovat a udržet ten pravý  „anglický“ 
trávník není tak jednoduché

 
… napětí
Lisa Gardner – Smrtící samota 

každý z aktérů příběhu se musí sám vypořádat 
s traumaty minulosti 

… tajemná minulost
Thomas Thiemeyer – Kamenné oko

snaha získat archeologický skvost vede k mnoha 
tragédiím 

0

Upozornění

Knihovna ve Velké Bystřici bude
od 30. června do 10. července zavřená.

Jinak po dobu prázdnin provoz nezměněn.
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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 www.pavlitaa.estranky.cz

INZERCE
wKoupím pozemek na stavbu rodinného domu ve Velké Bystřici velikosti od 400 do 600 m2. Telefon: 602 978 524

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD 
ZDATNOSTI

V sobotu 26. 4. 2008 měla naše T. J. 
Sokol Velká Bystřice tu čest být spoluor-
ganizátorem župního - regionálního kola 
Zálesáckého závodu zdatnosti, protože 
jsme se stali hostiteli této akce. V devíti-
leté historii závodu se tento konal v pro-
storu Skalky, v okolí přehrady a na hřišti 
SK Na Letné již podruhé. 

Jedná se o závod dvoučlenných hlí-
dek v běhu přírodním terénem, s překo-
náváním překážek a plněním úkolů, 
např. orientace, azimuty, hod na cíl, 
první pomoc, topografické značky, 
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nosti, součinnost členů hlídky atd. 
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ce sport pro všechny.

Doufali jsme, že navážeme na loňské 
úspěchy našich svěřenců ze župního kola 
ve Slatinicích a následné vzorné repre-
zentace v celostátním kole konaném 
v Třebíči. A to se také vyplnilo. Opět děti 
z naší jednoty obsadily přední místa 
výsledkových tabulek v jednotlivých 
kategoriích a vzniklo družstvo, které 
jede reprezentovat olomouckou župu do 
krkonošské Úpice, kde se koná celostát-
ní kolo tentokrát. Pro naši jednotu je to 
obrovská čest a hlavně velká radost!

Na závěr mi dovolte poděkovat všem 
24 velkobystřic-
kým závodníkům 
za jejich skvělé 
výkony a 15 dob-
rovolníkům z řad 
členů naší jednoty 
a přátel Sokola, 
kteří se zhostili 
povinností hlídek 
na stanovištích. 
Poděkování patří i 
vedení SK Velká 
Bystřice za zapůj-
čení hřiště i záze-
mí

Hana Navrátilová,
Náčelnice T. J. 

Sokol V. Bystřice

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 
-výsledky-
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KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
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Úterý  8.00 – 12.00   13.00- 14.00
Středa                      dtto
Pátek    8.00 – 12.00

Jinak po telefonické dohodě na tel.čísle:
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