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Bezpečná cesta do školy
Houfy oranžových vestiček, do-

pravní policisté, radar pro měření 
rychlosti, kontroly na každém kroku. 
Tak nějak vypadala Velká Bystřice 
v pátek 6. června t.r. a pokud jste zrov-
na projížděli městečkem, asi vás 
napadla lapidární otázka: co se to 
děje? Ten den probíhala dopravně-
výchovná a bezpečnostní akce naší 
školy a Policie ČR „Bezpečná cesta do 
školy“. O co šlo? Pod vedením paní 
učitelky Hany Londové si nejprve žáci 
zakreslili do mapek Velké Bystřice 
svoji trasu cesty do školy a pak vyzna-
čili a popsali, ve kterých místech cítí 
nějaké ohrožení, nějaké riziko - chybě-
jící chodník, zábradlí, nepřehledná 
dopravní situace a podobně. Město teď 
společně se školou všechny výstupy 
vyhodnocuje a nejkřiklavější problé-
my se pokusí v dohledné době řešit. 
Druhá část akce spočívala ve společné 
hlídkové a kontrolní činnosti žáků a 
policistů v ulicích Bystřice. Na jed-
nom místě tak policisté s dětmi měřili 
rychlost novým policejním radarem, 
na dalších místech prováděli kontrolu 
vybavení a technického stavu vozidel. 
Měli byste vidět zaujetí dětí, které 
místo pokut rozdávaly slušným řidi-
čům nakreslené „smajlíky“ a těm chy-
bujícím „mračáky“. A věřte, že děti si 
servítky nebraly: kolem řidiče se sesy-
paly a pěkně mu daly na srozuměnou, 
že svou rychlou jízdou ohrožuje přede-
vším je - malé děti. Musím říct, že 
jsem z akce měl výborný pocit, jednak 
z psychologického účinku dětí na řidi-
če a jednak z velmi vstřícného a anga-
žovaného přístupu bystřických policis-
tů k dopravně-bezpečnostní prevenci. 
Proto nezbývá než paní učitelce 
Londové a policistům poděkovat, že se 
tohoto projektu ujali. Jak se lidově 
říká: jenom houšť a větší kapky! Pevně 
věřím a doufám, že když budeme 
podobným způsobem pravidelně a cíle-
vědomě projíždějící řidiče upozorňo-
vat na maximální povolenou rychlost, 

docílíme změny k lepšímu. Předběžně 
jsme se dohodli, že v těchto akcích 
budeme pokračovat.

Bystřická policie má nové vedení
Spolupráce na akci Bezpečná cesta 

do školy byla první příležitostí poznat 
se s částí nového vedení bystřického 
oddělení Policie ČR. Koncem května 
jsme se dozvěděli, že stávající vedoucí 
oddělení i jeho zástupce ukončí 
k 30.6.2008 svůj služební poměr 
u Policie ČR. Nezbývá tedy než 
poděkovat jak nadporučíku Švecovi, 
tak i jeho zástupci nadporučíku 
Jurečkovi za vstřícnost a dobrou 
spolupráci s městem, která vyvrcholila 
záchrannou pátrací akcí po ztracené 
paní Macháčkové na konci ledna t.r.

Současně mohu jedním dechem 
přivítat nového vedoucího obvodního 
oddělení nadporučíka Mgr. Pavla 
Chrudinu z Olomouce, který dosud 
působil jako zástupce vedoucího 
oddělení v Uničově a jeho nového 
zástupce nadporučíka Mgr. Michala 
Dokoupila. S panem zástupcem jsme 
již měli možnost se setkat a musím 
říct, že určitě navážeme na tradici 

velmi dobrých vztahů a vstřícné 
spolupráce. Přeji oběma policistům 
mnoho zdaru v boji proti nepravostem 
a zločinu, resp. přejme si všichni, aby 
měli co nejméně práce!

Nový komunální traktor: výrazná 
posila v péči o veřejnou zeleň

3. června byl konečně, po zdlouha-
vé cestě ze zahraničí, městu dodán 
nový komunální traktor John Deere 
X748 pro údržbu veřejné zeleně. Po 
několika měsících trápení se se starší  
poruchovou technikou je to pro údržbu 
zeleně skutečný balzám. Kvalitní, 
profesionální, výkonný stroj v masiv-
ním provedení zvládá sekat cca 3x 
více ploch za stejný čas a je schopen 
přizpůsobit se terénním nerovnostem. 
Nový traktor je též vybaven mulčo-
váním, které ušetří pracovníkům 
technických služeb značný čas 
s t rávený hrabáním a odvozem 
posekané trávy. Považuji to za velmi 
důležitý počin v péči o vzhled 
veřejných prostranství, protože bez 
kvalitní techniky nelze pečovat o 
několik kilometrů čtverečních zeleně, 
která je navíc rozdrobena do desítek 
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malých plácků a ploch. Přesto trvá 
naše snaha, po vzoru alpských zemí, o 
motivování veřejnosti k péči o pro-
stranství před svým domem. Takovou 
motivací je i soutěž o Nejkrásnější 
okno a předzahrádku, kterou v minu-
lém čísle opět vyhlásil pan starosta. 
Těšíme se na tradičně krásné zahrad-
nické kompozice! 

Bystřičtí prokázali soudržnost 
na setkání obcí 

Mikroregionu Bystřička!
Závěrem si dovolím podělit se o 

malou radost, kterou jsme v kolektivu 
pracovníků našeho městského úřadu 
zažili v pátek 23. května, kdy se 

uskutečnil tradiční Sportovní den 
mikroregionu Bystřička. Jedná se o 
společnou cyklistickou jízdu zaměst-
nanců obecních úřadů všech 11 obcí 
napříč mikroegionem, která byla letos 
trasována z Moravského Berouna 
údolím řeky Bystřice až do Tršic. Na 
tršické tvrzi pak zdejší paní starostka 
uspořádala krásné stylové přátelské 
posezení ve středověkém rázu. Nádvo-
ří tvrze bylo mj. dekorováno ručně 
malovanými erby všech obcí mikro-
regionu, které připravily děti ze zdejší 
ZŠ. Tedy znaky všech obcí, až na 
jeden: erb Velké Bystřice.

Se zděšením se paní starostka 
Stejskalová omlouvala za vzniklé 

nedopatření, které je zcela pocho-
pitelné, vzhledem k náročnosti příprav 
velmi milého setkání. Naopak: tato 
malá epizoda byla příležitostí k pro-
kázání týmového ducha zastupitelů a 
pracovníků úřadu našeho městečka. 
Během krátké chvíle sehnal Jirka 
Čepelák v Tršicích karton a barvičky a 
pracovnice úřadu namalovaly krásný 
bystřický erb, který společně „žlutá 
reprezentace“, za velkého povyku, 
radosti a k údivu ostatních, pověsila na 
čestné místo tršických hradeb! Je 
příjemné vědět, že jsme ve Velké 
Bystřici dobrá parta! 

Ivo Slavotínek

J

lFirma ASEKOL, s r.o. se sídlem 
v Praze poskytla městskému úřadu 
E-BOX na odložení drobných elektro-
spotřebičů - např. kalkulačky, mobilní 
telefony, drobné počítačové vybavení. 
Oproti tomu sem nepatří zářivky a 
výbojky, baterie a akumulátory. 
E-BOX je umístěn v přízemí budovy 
radnice na Zámeckém náměstí 79. 
E-BOXu mohou využít občané k odlo-
žení nepotřebného zařízení. 
lV červnu byl bohatý měsíc na jed-
nání rady a zastupitelstva. Na progra-
mu mimo majetkové záležitosti, o 
kterých jsou občané informováni na 
úředních deskách, dále byly schváleny 
a provedeny opravy místních komuni-
kací v rámci rozpočtu na rok 2008. 
Penetrace prováděla firma Strabag. 
Díky tomu jsou v pořádku některé 

ky ve Velké Bystřici informovány.
lMěsto Velká Bystřice bylo zařazeno 
do projektu „Intenzifikace systému 
separovaného sběru vytříděných slo-
žek komunálního odpadu v Olomouc-
kém kraji“ pro rok 2008. Město se 
tímto zavazuje, že převezme 10 ks 
nádob na separovaný odpad a do jed-
noho roku zakoupí další nádoby na 
separovaný odpad. 

Nádoby budou rozmístěny do sou-
časných sběrných míst s možností 
vybudování dalšího sběrného místa. 
Zejména přes léto se zvýšil počet plas-
tového odpadu. Žádáme proto, aby se 
plastové lahve sešláply, aby byl co 
nejmenší objem. 
lNahlašování poruch veřejného 
osvětlení: vo@velkabystrice.cz; 
sokolova@muvb.cz; tel. 585 351371

místní silnice na ul. Kolárova, Vyše-
hradská, Příční, Bratrská, u římskoka-
tolického kostela a příjezd do školní 
jídelny.
lPlán veřejných zasedání zastupitel-
stva měst do konce roku 2008: vždy 3. 
pondělí v březnu, červnu, září a pro-
sinci.
lZměna termínů řádných zasedání 
zastupitelstva města je vyhrazena 
starostovi města.
lV roce 2008 to budou tyto termíny: 
23.června (původně plánovaný termín- 
ještě neodpovídá dlouhodobému plá-
nu),  15. září a 15. prosince. 
lMěstský úřad dostal úkol z rady 
města - připravit nová pravidla pro 
schvalování grantů a dotací nezisko-
vým organizacím a fyzickým osobám. 
O konečné verzi budou všechny spol-

František Doležel
Pan kapelník František Doležel 

se narodil 8. června 1881. Pocházel 
z muzikantské rodiny – tatínek – tesař, 
vojenský muzikant. František byl 
nejstarší z jedenácti dětí. Učil se 
v sedmi letech na housle a ve dvanácti 
už hrál s kapelou na plese a po hospo-
dách. Brzy sám začal vyučovat na 
housle v Přáslavicích, kde měl 18 žáků 
a za výukou zajížděl do Doloplaz a na 
Kocourovec.

V roce 1931 se přestěhoval do 
Velké Bystřice, kde vyučoval 60 žáků. 
Také já byl jedním z nich. Jeho otec 
založil kapelu, když se stavěla žel. trať 
Olomouc-Krnov v r. 1880. Mezi dělní-
ky byla řada vojenských muzikantů. 
Z nich sestavil starý pán smyčcový i 
dechový orchestr. Zkoušelo se u Dole-
želů v kuchyni a pro nedostatek místa 
seděli někteří i na peci. Během 1. sv. 
války se kapela rozpadla a byla obno-
vena mladým kapelníkem Františkem. 
Největšího rozkvětu dosáhla po přestě-
hování do Bystřice. Vynikala vysokou 
reprodukční úrovní díky výběru muzi-
kantů a dobré pedagogické činnosti 

kapelníka. Hrálo se na zábavách, slav-
nostech, ba i při divadle a jiných příle-
žitostech v okolí. Tam všude účinko-
vala hudba z Bystřice. Tehdy oblíbené 
výlety se konaly na hřišti v Hliníku, ve 
Vrtově i pod lesem. Hrálo se i na 
sokolských slavnostech. Nebyl rozhlas 
ani televize a lidé se rádi scházeli tam, 
kde jim bylo dobře. 

František Doležel dbal dlouho na 
umělecký růst kapely. Ale zákeřná 
oční choroba ho vyřadila z této zásluž-
né práce. Okolo roku 1950 oslepl a 
zůstal odkázán jen na své milované 
housle. Denně hrál popaměti, která mu 
velice dobře sloužila. Jeho partnerkou 
a neúnavnou pomocnicí v jeho slepotě 
se stala paní Milada Hradilová, bývalá 
učitelka a dovedná hráčka na piáno. 
Jejich duo občas doplnil Adolf Zácha 
na klarinet. V roce 1952 se zrodil sex-
tet, s kterým slepý umělec účinkoval 
na koncertech, oslavách, besedách a 
podobných příležitostech. Toto těleso 
hrálo v zajímavém obsazení. Fr. 
Doležel-housle, Miroslav Procházka-
housle, Jaromír Klenovský-housle, 
Adolf Zácha-klarinet, Ignác Zvěř-
trombon, Milada Hradilová-klavír. 

Přiložené foto je z oslav 9. května 
1952 v Přáslavicích. Celý program 
hrál pan Doležel zpaměti. 

Záměrně uvádím celý pořad pro 
srovnání, co se hrávalo před více než 
padesáti lety. Všechno je poplatné své 
době – i muzika. Začalo se pochodem 
V. Uhlíře - 9. květen, Kmoch - Pozdrav 
jara, Fučík - Marinarella - předehra, 
Dvořák - Humoreska, Čajkovskij - 
Píseň beze slov, Smetana - Luisina 
polka, Brahms - Uherský tanec č. 5, 
Vačkář - Anabella. Následovalo bri-
lantní sólo p. Doležela - Baletní scéna 
Beriot za klavírního doprovodu. Nesty-
dím se říct, že toto sólo jsem vždycky 
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sledoval se „závistí a zatajeným dechem nad výkonem 
svého slepého učitele. Po přestávce program pokračoval: 
Offenbach - Orfeus v podsvětí - předehra, Novikov - 
Smugljanka, Moszkowski - Serenáda, Fr. Suplé - Básník a 
sedlák - předehra, Vacek - Pro Jarmilku, Nováček - Castaldo 
- pochod.

Já jsem začal hrát na housličky v roce 1932, tedy ve 
svých sedmi letech. Muzika mě bavila a jak běžel čas a my, 
jeho žáčci, překonali úskalí hry i teorie, už nás několik 
vybral k vystoupení na veřejnosti. V roce 1937 jsme hráli 
při slavnostním otevření Husova sboru: žáci – Jarda 
Zlámal, já, Milada Hořínková (Charvátová), Alička 
Procházková – všichni housle. Byla to dobrá reklama, svěd-
čící o jeho pedagogických schopnostech, a my jsme s dovo-
lením školy mohli vidět mnohá ochotnická představení. 
Hrálo se před začátkem divadla i o přestávkách, které se 
mnohdy značně protáhly, než herci svlažili svá vyprahlá 
hrdla pivem a my jim k tomu vesele vyhrávali před oponou.

Snad mi čtenář odpustí vybavující se vzpomínky před 
víc jak šedesáti lety. Jsem však jediný žijící člen toho sexte-
ta na fotografii a vzdávám dík svému vynikajícímu učiteli 
za vše, co mě naučil. Rád jsem ho doprovázel na cestách 
v jeho slepotě. Kdo jste ho znali, vzpomínejte se mnou.

Z materiálů Mojmíra Zedníka, dochovaných panem 
učitelem Sienelem, připravil a vzpomínkami doplnil  

Jaromír Klenovský.

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

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

ba

ba

Školní projekt Osvětim 2008
Už v době studií jsem si dala za cíl 

šířit v dětech vědomí, že historie je 
nedílnou součástí života a její hlavní 
podstatou je poučit se z chyb a chování 
našich předků. Druhá světová válka 
zasáhla obyvatele naší republiky velmi 
citelně a myslím si, že by se na zvěr-
stva páchaná nacisty nemělo nikdy 
zapomenout. V dnešní době se mladí 
lidé vracejí k nacistické ideologii a 
sympatizují s ní, a proto je podle mne 
nutné poskytnout žákům dostatek 
informací o dané problematice, aby si 
uvědomili podstatu lidského života a 
začali si ho vážit.

Tento školní projekt vznikl z myš-
lenky navštívit s žáky koncentrační 
tábor v Osvětimi jako zpestření učiva 
9. ročníku ZŠ. Po hlubším promyšlení 
jsem dospěla k názoru, že si dané 
místo zaslouží víc než pouhou návště-
vu, která by pro některé žáky určitě 
znamenala jen volný den bez školy.

Před samotnou exkurzí čekaly na žáky 
tři důležité úkoly. Prvním z nich bylo 
promluvit si se staršími členy rodiny, 
přáteli či známými o jejich osobních 
zkušenostech z druhé světové války a 
získané informace následně zpracovat. 
Většina žáků přistoupila ke své práci 
velmi zodpovědně a výsledky tomu 
zcela odpovídají. Žáci tak získali mož-
nost porovnat a doplnit informace 
získané ze školních lavic o bezpro-
střední zážitky jim blízkých lidí. 
Někteří dokonce poskytli rodinné 
materiály (deník, dokumenty, novino-
vé výstřižky, fotografie), což přispělo 
k atraktivnosti projektu. Jako druhý 
úkol měli žáci výtvarně ztvárnit slovo 
VÁLKA. Kreslit mohli buď tuší nebo 
černým uhlem. Vznikla díla jak kon-
krétní, tak i abstraktní. A konečně jako 
třetí úkol jsem zvolila vypracování 
úvahy o životě vězňů v koncentračním 
táboře Osvětim. Na základě této práce 
si žáci vytvořili vlastní názor o místě, 

do kterého jsme se chystali. Po návratu 
z exkurze čekal žáky čtvrtý, poslední 
úkol, zamyslet se a písemně zhodnotit, 
co je v táboře nejvíc zaujalo nebo 
překvapilo.

Když se ohlédnu za uplynulým 
pololetím a prací, kterou vybraní žáci 
z tříd 9. C a 9. A odvedli, nezbývá mi 
nic jiného než je pochválit a poděkovat 
za píli a pečlivost, s jakou na tomto 
projektu spolupracovali.

Košťálková Veronika

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Antonín Zoň 26. 4. 2008
Marie Zedníková 21. 5. 2008
Josef Machala 3. 6. 2008
Miroslav Tandler 9. 6. 2008

V
V
V
V

“ S T Ř Í P K Y   ZE   Š K O L Y “
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Smím prosit?
Je již dlouholetou tradicí, že žáci 9. tříd mají 

možnost pod vedením manželů Šrámkových 
navštěvovat předtaneční kurz a zvládnout tak 
základy standardních a latinskoamerických 
tanců. 

Koncem května zazněly tóny slavnostní 
polonézy, které zahájily závěrečnou prodlouže-
nou. Předvedli jsme svým rodičům vše, co 
jsme se v tak krátkém čase naučili. Ze začátku 
nás svazovala tréma, ale postupně, když jsme 
cítili vlídné přijetí a zaznamenali opakovaný 
potlesk, nejistota nás opouštěla. Prodlouženou 
jsme měli zpestřenou tanečními soutěžemi i 
volbou nejoblíbenějšího tanečníka a tanečnice. 
Jako host vystoupil náš spolužák Marek 
Oulehla a předvedl nám ukázku bit boxu, která 
sklidila velký aplaus. Nezapomenutelným 
zážitkem byl pro nás první tanec s rodiči. 
Nechtělo se jim věřit, že tančí se svou malou 
holčičkou či neohrabaným puberťákem. 
Děvčata v krásných róbách vypadaly jako 
princezny a kluci v oblecích byli také k nepo-
znání. Navíc se k nám chovali jako opravdoví 
gentlemani. Mohli by takoví zůstat i ve škole !

Děkujeme manželům Šrámkovým za profe-
sionální vedení kurzu a Kulturnímu středisku 
ve Vel. Bystřici za zapůjčení sálu i provozování 
bufetu při závěrečné prodloužené. Po přijíma-
cích zkouškách byl pro nás kurz příjemným 
zpestřením konce škol. roku, něčím krásným, 
nezapomenutelným. 

P. Pudilová, 9. A a J. Kovařík, 9. C

Rozmístění žáků 
na střední školy 

ve školním roce 2007/08
Přijímací zkoušky na SŠ se konaly 

21.4.2008. V 9.třídách bylo celkem 69 žáků (z 
toho 35 chlapců a 34 dívek).

Většina žáků se dostala na školy, které si 
vybrala, a to hned po prvním kole přijímacích 
zkoušek. Mnozí přijímací zkoušky ani nedělali, 
byli přijati na základě dobrého studijního 
průměru. Vyjímkou bylo jen SGO, kde počet 
zájemců převyšoval nabídku volných míst. 

Po 1. kole přijímacího řízení bylo přijato 64 
žáků. Zbývajících 5 žáků bylo přijato po 2. kole 
na jiné jimi zvolené školy.

Na 6-letá gymnázia se z naší školy hlásili 2 
chlapci a 1 dívka ze 7. tříd. Chlapci byli přijati 
na Gy Čajkovského (rozšířená výuka španělšti-
ny) a SGO (francouzština).

Na 8-letá gymnázia si zkusilo přijímací 
zkoušky12 dětí z 5. tříd. Dostala se pouze 1 
dívka na SGO.

Přejeme letošním absolventům 9. tříd, aby 
úspěšně dokončili studium na  zvolených 
školách a našli si vhodné a zajímavé uplatnění 
v životě.

Dobrou zprávou pro příští deváťáky i jejich 
rodiče by mohla být opětovná možnost podat si 
více přihlášek na SŠ, kterou plánuje MŠMT.

Vlasta Číhalíková

27. května se v Galerii – cukrárně 
konala vernisáž výstavy výtvarných 
prací dětí z Výtvarného kroužku dru-
háčků Masarykovy ZŠ a MŠ ve Velké 
Bystřici.

Děti celý půlrok pracovaly na pro-
jektu „Místo, kde žijeme“, kde se 
pokusily prostřednictvím výtvarného 
umění a různých výtvarných technik 
poznat své bydliště (Mikroregion 
Bystřička), seznámit se s kulturou, pří-
rodou, architekturou, národními pa-
mátkami i společenstvím lidí této 
oblasti. Projekt byl financován z gran-
tového programu města Velká Bystřice
a z příspěvků rodičů. 

Vernisáž k výstavě navštívilo mno-
ho rodičů, prarodičů, sourozenců i 
kamarádů. Velmi nás potěšilo, že jsme 
mohli přivítat paní učitelku Hrdovou 
se svými žačkami, které nám připravi-
ly krásné hudební vystoupení.

Pozvání na vernisáž přijal také pan 
místostarosta Slavotínek, paní ředitel-
ka MZŠ Štěpánová, paní zástupkyně 
Šišková a další paní učitelky a hosté.

Velmi bych chtěla poděkovat man-
želům Součkovým, kteří nám umožnili
tuto výstavu v jejich cukrárně realizo-
vat a také se postarali o sladké občer-
stvení, které nám částečně financovali.

Mgr. K. Pospíšilová

Výstava v Galerii – cukrárně

Celá akce probíhala ve veselé atmo-
sféře. Žáci osmých a devátých tříd 
připravovali již několik dnů předem 
pro své mladší spolužáky tři velké 
sportovně - branné okruhy na třech 
místech Velké Bystřice. 

Třída 8.B připravila svůj okruh 
okolo přehrady pro spolužáky ze čtvr-
tých a pátých tříd.

Třídy 9.C a 8.B společně vytyčily 
trasu na Skalce pro šesťáky a sedmáky. 
8.A si připravila závod okolo parku 
pro nejmladší děti z první až třetí třídy.
Děti zde na stanovištích plnily spoustu 
úkolů sportovních (sprint, hod, skok 
z místa apod.) i branných (Morseova 
abeceda, ošetření zraněného apod.). 
Zároveň se měřil čas, v jakém se spor-
tovcům podařilo okruh zvládnout. 
V cíli na děti čekala sladká odměna.  

Třída 9.A připravila dopolední 
program se soutěžemi pro mateřskou 
školu. Malé děti se snažily vzorně 
plnit všechny úkoly, s obdivem vzhlí-
žely k velkým „deváťákům“, kteří se 
o ně vzorně starali a měli pro všechny 
děti připravené diplomy a další 
odměny.

Za sponzorský dar na pořízení slad-
kostí děkujeme občanskému sdružení 
Sportovní mládí Velké Bystřice. 

Mgr. Gabriela Šišková

Den dětí
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V keramickém kroužku pro 4. ročník letos 
pracovalo 11 dětí. Pracovaly s různými typy 
keramických hlín. Díky finanční pomoci ze strany 
obce se mohly zdokonalit i v oblasti zdobení 
keramických výrobků. Osvojily si patinování 
oxidem železa a vyzkoušely i zapékání skla do 
keramiky. Zakoupily se i nové keramické pláty a 
vzpěry, a tak se mohlo zefektivnit vypalování 
výrobků – můžeme pálit více věcí najednou.

Děti si vedly velmi dobře a celou dobu praco-
valy s velkým zaujetím. Pod jejich rukama rostla 
opravdu krásná výtvarná dílka. Některá, ta drob-
ná, si v březnu mohli prohlédnout návštěvníci 
školních velikonočních dílen. Jiná jsou k vidění 
na stránkách školy (www.mzs-vb.cz) pod názvem 
našeho kroužku.

Každý čtvrtek se děti mohly převtělit v domo-
rodé černochy či nebeské anděly, nebo si vlast-
noručně vyrobit šamanskou masku, ztvárnit 
domácího skřítka Zášupšáka, odletět na cestu 
kolem světa balónem, zakusit trochu dobrodruž-
ství ve světě alchymie a nedočkavě čekat, jak 
dopadne experiment s tavením skla. Asi největší 
legraci zažily při modelování své vany snů, kam 
s radostí umisťovali své nejbližší, v jednom 
případě nechyběla ani kočka domácí.

Svými výrobky přinášely radost nejenom 
sobě a svým blízkým, ale také obdarovaly účast-
níky Setkání Bystřic keramickými medailemi za 
jejich sportovní výkony.

A co říci závěrem? Všechny děti se rozhodly 
pokračovat příští školní rok ve své práci dál a 
těší se na nové zážitky s měkkou hlínou. Přejme 
jim mnoho zdaru v jejich práci, pořádnou dávku 
fantazie a ještě před tím bezstarostné prázdniny.

Kateřina Kovalová

Skončil školní rok…
Skončil další školní rok, žáci si odnesli domů 

vysvědčení, učitelé rozdali poslední pochvaly a 
udělili nezbytné rady na prázdniny. Jaký byl 
školní rok 2007/08? 

V mnohém se podobal těm předcházejícím, 
v mnohém se lišil. Po dlouhé době byla otevřena 
jen jedna první třída. Asi naposled bylo po třech 
třídách v ročníku, a to v devátém. Prvňáčci a 
šesťáci se začali učit podle školního vzdělávací-
ho programu „Učíme se pro sebe“ 

Ve škole bylo celkem 404 žáků, z toho 178 na 
1.stupni a 226 na 2. stupni. Celkem 220 žáků 
prospělo s vyznamenáním (155 na 1.stupni a 65 
na 2. stupni). Vysvědčením se samými jednička-
mi se chlubilo 89 žáků 1. stupně a 18 žáků 2. 
stupně.

Některým žákům se nedařilo a tak letos 
máme na 1.stupni dva žáky, kteří na konci roku 
neprospěli a tři na druhém stupni.

Nejen s prospěchem někteří bojovali, ale i s 
chováním. Druhý stupeň z chování byl udělen 
dvěma žákům druhého stupně a jedna žákyně 
by l a  oh odno c e na  t ř e t í m  s t upněm  
z chování. 

Mnohem větší radost máme z jiného čísla a 
tím je počet pochval na vysvědčení. Pochvala 
třídního učitele byla udělena celkem 222 žákům, 
jeden žák dostal pochvalu ředitelky školy.

Přejeme všem žákům krásné prázdniny a 
všem zaměstnancům školy klidnou dovolenou.

Za vedení MZŠ, J. Štěpánová

Za tajemstvím hlíny aneb
 jak jsme pracovali ...

po vyučování společnými 
hrami, četbou, výtvarnou 
činností, sportovním vyži-
tím a přírodovědnými vy-
cházkami. Všechna odděle-
ní jsou vybavena hračkami, 
společenskými hrami,  
časopisy, audiovizuální 
technikou a počítačem 
s připojením na internet.

Během celého školního 
roku se děti podílely svými 
výtvarnými pracemi na 
výzdobě svých tříd a 
prostor na školních chod-
bách. Aktivně se zapojily 
do příprav všech společ-
ných akcí pořádaných 
školou (Vánoční a Veliko-
noční jarmark). Během 
pobytu ve školní družině 
mají děti možnost navště-
vovat zájmové kroužky 
organizované školou a také 
výtvarnou a hudební školu, 
která je umístěna v přední 
budově.

Tento školní rok se o 
děti staraly paní vychova-
te lky  Eva  Kada lová ,  
Kamila Smidová a Helena 
Stejskalová.

Školní družina
V letošním školním roce navštěvo-

valo školní družinu 75 dětí 1. - 5. 
ročníku základní školy a to ve třech 
odděleních. Třetí oddělení bylo zřízeno 

na žádost rodičů pro žáky 3. - 5. třídy a 
kapacita této třídy je každý rok napl-
něna.

Ve školní družině tráví děti volný čas 

blízkých. Člověk se má pořád usmívat, 
protože kdo se směje je hezčí než ten, 
kdo se mračí.

Verunka, 2.B

Moje oblíbené roční období
Já mám ráda roční období všechny, 

ale nejraději léto. Protože v létě mám 
narozeniny a léto mám ráda, protože 
jsou prázdniny a svítí sluníčko a je 
hezky. A taky se jezdí na dovolenou, 
můžu se koupat a chodit bosa.

Terezka, 2.B

VLASTNÍ CHARAKTERISTIKA
Sama nevím, jaká jsem. Soudím 

podle toho, co mi řeknou ostatní. Začnu 
asi tím, že jsem melancholik a cholerik 
zároveň. Taťka tvrdí, že jsem tvrdohla-
vá, mamka mu přikyvuje, bratr … ten 
raději neříká nic. Já si myslím, že jsem 
klidný člověk, ale jen do jisté míry. 
Najednou se ve mně objeví jakési geny 
(asi po dědovi) a už se neovládám. Trvá 
mi potom dlouho, než se uklidním, ale 
nějakou dobu to vždy vydrží.

(žákyně je moc šikovný cholerik), 
7. ročník

To je moje maminka
Moje maminka je hodná a hezká. 

Jmenuje se Lenka. Má oči jako studán-
ky, prostě modré. Vlasy má dohněda. 
Sluší jí, co si obleče. Má nás všechny 
ráda a my ji taky máme všichni rádi. 
Maminka má ráda zdravá jídla a chutná 
jí, co si uvaří. Řidičák nechce. Má syna 
Vojtíška a dceru Aničku. Když se na 
nás usměje, tak jsme rádi, já i táta a 
Vojtíšek. Její oblíbená barva je růžová a 
zelená.

Andulka, 2.B

Čím jednou budu
Já bych chtěla být veterinář. Mám 

totiž ráda zvířata. Jsou roztomilá, třeba 
pes, kočka, kůň, morče. Chci si s nimi 
hrát, starat se o ně, pomáhat jim, opero-
vat je. Také jim dávat jídlo a pouštět je 
ven na trávu a květiny. A budu je cvičit 
každý den.

Verunka, 2.B

Čemu se nejvíc směji
Rozesmějí mě nejvíc vtipy, video a 

když se někdo směje. Ráda se směju. 
Jsem ráda, když se směje někdo z mých 

Ukázky slohových prací našich žáků



Strana  6 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 7/2008

Dopoledne s policií 
ve Velké Bystřici

Dne 6. června proběhlo „Dopoledne 
s policií ve Velké Bystřici“. Akce byla 
určena dětem z místní základní školy. 
Pro žáky 1. stupně byla nejprve připra-
vena přednáška na téma „Co je policie 
a proč ji máme“. Dále se povídání 
policistů zaměřilo především na 
dopravu a na osobní bezpečnost, jež je 
v době před hlavními prázdninami 
nesmírně důležitá, neboť v tomto obdo-
bí děti často jezdí na kole a jsou také 
častěji doma samy. Poté se žáci 5. 
ročníku přesunuli na obvodní odděle-
ní, kde pro ně měli policisté připrave-
ny ukázky ze své policejní práce. 
Nejprve policisté dětem ukázali, jak 

takové policejní oddělení vypadá, děti 
měly možnost nakouknout do cely 
předběžného zadržení či k dozorčí 
službě. Před policejní služebnou byl 
dětem představen laserový radar na 
měření rychlosti a s jeho pomocí poli-
cisté měřili rychlost projíždějícím řidi-

čům. Dětem potom předvedli jak vypa-
dá silniční kontrola, jak se dá zjistit 
alkohol v dechu řidiče a co všechno 
mohou policisté kontrolovat. Děti na 
památku rozdávaly řidičům vlastno-
ručně nakreslené obrázky smailíků.

nprap. Marta Hanzlová

Upozornění

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

zavřená.
Jinak po dobu prázdnin 

provoz nezměněn.

Dne 27.5. 2008 se konal 34. ročník 
atletických závodů jednotlivců a škol-
ních družstev „O POHÁR STA-
ROSTY OBCE VELKÝ TÝNEC“. 

Nejlepší výkony našich žáků v jednot-
livých disciplínách: 

60 m děvčata
6. Matulová Lenka 9,00s

Skok daleký – děvčata
5. Matulová Lenka 407cm

Vrh koulí – děvčata
4. Petrová Claudie 8,30m

Vrh koulí – chlapci
1. Zeman Michal 11,39m

Skok vysoký – chlapci
3. Juráň Jeroným 155cm
5. Zeman Martin 150cm

Dne 22.4. se konalo KRAJSKÉ 
FINÁLE V HÁZENÉ HOCHŮ 
AŠSK (starší hoši). Finále probíhalo 
ve sportovní hale Masarykovy ZŠ ve 
Velké Bystřici a naši žáci získali zlaté 
medaile. Reprezentovalo nás družstvo 
ve složení: Schweitzer Martin (9.B), 
Králík Jan (9.B), Wolf Petr (9.B), 
Juráň Jeroným (9.B), Elsner Roman 
(9.B), Machynek Michal (9.B), Polách 
Petr (8.B), Dunaj Štefan (8.B).

Dále proběhla CHLAPECKÁ 

BASKETBALOVÁ LIGA. Účastnily 
se následující školy: Velký Týnec, 
Velká Bystřice a Velký Újezd. Utkání 
se hrají třikrát ročně a vítěz postupuje 
do okresního kola AŠSK. Velká 
Bystřice se pokaždé umístila na 2. 
místě. 

MEGA SAM CUP 2008 

Ve dnech 12. – 13. 6. 2008 se žáci 
naší školy zúčastnili 4. ročníku mezi-
národního turnaje v házené 4 + 1. 
Tento turnaj se konal na ZŠ Olomouc, 
Heyrovského. Hrálo celkem 45 druž-
stev z celé ČR, Chorvatska a Slo-
venska.

Ve skupině A (ročník narození 
2000 – 2001) hrálo celkem 8 družstev.

Naše družstvo hrálo pod vedením 
trenérů P. Součka a D. Koželouška. 
Obsadilo bronzové 3. místo !
Družstvo hrálo ve složení:
M. Vachutková, T. Spurný, T. Buršík, 
V. Mikulášková, J. Jedenástík, J. 
Routner a Š. Souček.

Ve skupině B (ročník narození 
1999 – 1998) jsme měli 2 družstva od 
trenéra B. Menšíka a soutěžilo zde 
celkem 18 družstev.
Družstva obsadila 5. a 7. místo.
5.místo vybojovali: N. Menšík, M. 
Tesařík, J. Loubal, K. Šípek, O. Majer, 

D. Frýba, P. Zifčák.
7. místo získali: M. Červinka, D. 
Teplý, A. Pazdera, R. Mádr, R. 
Dosoudil a D. Šiška.

Skupina C (roč. 1997 – 1996) byla 
obsazena 19 družstvy.
Naši hráči a hráčky pod vedením p.uč. 
Teplé a Fabíkové vybojovali 4. místo.
Hráli ve složení: M. Surma, R. 
Zemanová, V. Majer, M. Ditrichová, 
M. Květ, B. Pospíšil, M. Klobouček, 
A. Gardián a F. Nábělek.

Všem hráčům a hráčkám naší školy 
děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a blahopřejeme k výborným 
umístěním.

Děkujeme SMVB a SRPŠ při naší 
škole za sponzorování obědů a převoz 
na turnaj všech dětí naší školy.

PREVENTAN CUP
byla soutěž ve vybíjené pro žáky 

1. stupně školy. 
Družstvo ve složení V. Majer, 

F. Husek, M. Otáhalová, M. Surma, 
D. Jašková, F. Nábělek, M. Ditrichová 
z 5.ročníku, D. Šiška, D. Teplý a 
R. Zemanová ze 4.ročníku, P. Zifčák a 
N. Menšík ze 3 .ročníku, obsadilo v 
krajském finále AŠSK ČR v Pro-
stějově 20. 5. 2008 krásné 2. místo.

Jarmila Štěpánová

Sportovní úspěchy žáků Masarykovy základní školy 
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S koncem školního roku vrcholí činnost v naší jednotě. 
Květen i červen jsou díky svému teplejšímu počasí a delším 
dnům ideální pro pořádání výletů, závodů i veřejných cvi-
čení. Je to nejen vítané zpestření cvičebního roku, ale i 
úspěšné završení našeho celoročního snažení.

17. 5. 2008 Výlet do Muzea řemesel v Letohradu

Na tuto akci se vypravilo ze železniční zastávky Velká 
Bystřice v sobotu ráno 32 dětí školního věku a 3 dospělí. 
Předpověď počasí byla spíše pochmurná, ale nás provázelo 
celou cestu sluníčko a hlavně dobrá nálada. 

Letohrad je malebné městečko v podhůří Orlických hor a 
shodou okolností se právě v den naší návštěvy zde konala 
v regionu vyhlášená Kopečková pouť, která dosahovala 
opravdu mamutích rozměrů. Muzeum řemesel je umístěno 
ve 250 let staré barokní sýpce a v tomto unikátním skanze-
nu jsou exponáty tématicky rozmístěny ve třech patrech. 
Můžeme se tak vrátit do dob našich pradědečků a připome-
nout si v dnešní době již téměř zapomenutá řemesla.

Smrčkovu do celostátního kola ZZZ konaného letos v krko-
nošské Úpici.

Celý předchozí týden vydatně pršelo a vidina 3 dnů strá-
vených pod stanem nebyla nijak lákavá. Naštestí sv. Petr 
zapracoval a zařídil krásné počasí. Stany jsme postavili v 
autokempu Radeč a po zabydlení se i seznámení s okolím 
nastal večer a s ním i noční hra. Družstva i s náhradníky 
startovala přímo z kempu. Trasa závodu vedla uličkami 
města Úpice i přilehlým okolím. Závodníci obdrželi mapku 
se zakreslenými stanovišti, na kterých jim členové hlídek 
v dobových kostýmech udělovali „dukáty“- bodové ohod-
nocení.

Sobota plně patřila vlastnímu závodu, jehož trasa byla 
letos velice náročná (kopcovitý terén) a dlouhá (5 km). 
Během dne se také plnily úkoly na stanovištích přímo 
v kempu- testy ze zdravovědy a historie Sokola, transport 
raněného, rozdělávání ohně. Kdo splnil veškeré závodnické 
disciplíny, mohl využít zbylý čas k různým aktivitám 
v indiánské vesničce (hry a soutěže) nebo organizované 
návštěvě úpické hvězdárny.

Neděle byla ve znamení slavnostního vyhlášení výsled-
ků, likvidace tábořiště a cesty domů.

A jak jsme dopadli? Družstvo mladších žáků, které bylo 
z naší jednoty zastoupeno Nikolou Sklenářovou a 
Kateřinou Kameníkovou obhájilo loňské 5. místo! Ve starší 
kategorii závodil Vít Navrátil, jehož družstvo obsadilo 14. 
místo. V družstvu náhradníků v mladší kategorii si závod 
vyzkoušela Kamila Navrátilová - umístili se na 17. místě. 
V obou kategoriích se utkalo 23 družstev a síly byly poměr-
ně těsně vyrovnané. Rozhodovaly většinou pouhé sekundy 
a sportovní štěstí. Velkou radost měla děvčata mladší kate-
gorie po zjištění, že vyhrála noční hru!

7. 6. 2008 Veřejné cvičení v Olomouci- Chválkovicích

Tato akce byla pořádána u příležitosti oslav 90. výročí 
založení ČSR a také to byla župní generálka sletových 
skladeb pro Slet pod Ještědem v Liberci. Naše jednota byla 
zastoupena ve skladbách Léto (9 žen), Ta naše písnička 
česká (6 žen a 3 muži), Bossa nova (17 děvčat), Levá, pra-
vá, pochod (3 muži). Poslední 2 jmenované skladby byly 
předvedeny premiérově. 

V pestrém programu dále vystoupili rodiče s dětmi 
v pohybové skladbě Večerníček, děti ze ZŠ Pavlovičky, 
senioři z Domova důchodců ve Chválkovicích, gymnastky 
z Černovíra a mnozí další.

Souběžně probíhala v 1. patře chválkovické sokolovny 
výstava sokolských kronik a praporů. Samozřejmě že i my 
jsme přispěli a pochlubili se.

14. 6. 2008 Sraz cyklistů v naší sokolovně

Místo konání této župní akce se každoročně mění s cílem 
vzájemného poznávání členů sokolských jednot i sokolo-
ven. Letos se o pořadatelství přihlásila naše jednota a snaži-
la se hostům připravit co nejzajímavější program.

Po příjezdu cyklistů se konala prohlídka sokolovny i 
nově zrekonstruované sokolské zahrady. Na uvítací projev 
starosty T. J. Sokol Velká Bystřice navázala cvičitelka 
Lenka Otáhalová, která seznámila účastníky s historií 
Sokola v našem městě a posléze i s historií Velké Bystřice. 
Poté následovalo předvedení sletové skladby žákyň Bossa 
nova. I když tato byla předvedena minulý týden ve 
Chválkovicích, ne všichni měli možnost ji zhlédnout. Navíc 
je tato skladba velmi líbivá a na veřejném cvičení měla 
velký a nadšený ohlas. Nutno ještě podotknout, že tuto 

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE

23. –25. 5. 2008 
Celostátní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti v Úpici

Jak už jsem informovala v minulém čísle VBN, děti 
z naší T. J. Sokol Velká Bystřice obsadily čelní místa župní-
ho kola ZZZ a spolu s dětmi z T. J. Sokol Olomouc- Bělidla 
a T. J. Sokol Křelov vytvořily 2 tříčlenná družstva a spolu 
s náhradníky jely reprezentovat župu Olomouckou- 
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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
wProdám levně dvouplotýnkový elektrický vařič nepoužitý a petrolejový ohřívač pro místnost. A. Schwarzová, 

DPS Velká Bystřice

wVěnuji knihy od těchto autorů: Dostojevskij, Čechov, Tolstoj L.N. (Křížová cesta 3 díly), Jirásek, Neff, Zola, Balzac, 
Sandová, Hugo, Scott, Stendhal, Anatol France, Flaubert. Knihy: Babička, Ladovy ilustrace. Publikace: Safari za africkou 
kulturou, Praha 1921, Kronika doby husitské. Telefon 525351804 (volat večer).

T. J. SOKOL Velká Bystřice

Maďarsko a Rakousko
Kdy? 4. října 2008.

Jak? Autobusem s nástupním místem ve Velké Bystřici (odj. 5.00 hod) – nástupní místa a 
časy odjezdu lze upravit dle potřeby – možný nástup v Olomouci (odj. 5.20 hod). 

Zájezd pořádáme opět ve spolupráci s průvodkyní pí. G. A. Alföldiovou – upozorňujeme, že veškerý 
výklad proběhne ve slovenském jazyce. 

Za kolik? 550,- Kč pro členy T. J. Sokol Velká Bystřice, pro ostatní 600 Kč.

Program: Z Olomouce pojedeme s krátkými přestávkami v trase Brno, Bratislava, kde se setkáme 
s průvodkyní, a dále do Maďarska do zámku Fertöd (vstupné cca 150 Kč), kterému se přezdívá 
maďarské Verssailles – ve skutečnosti se dá říct, že je věrohodnou kopií, kterou Esteházyové posta-
vili podle skutečných plánů Verssailles. Po prohlídce zámku a impozantních zahrad se přesuneme 
do města Sopron – města s bohatou historií a vinařskou tradicí (zvláště Frankovkou). Po prohlídce 
města můžete uskutečnit drobné nákupy či posedět u výborné maďarské kuchyně. V odpoledních 
hodinách proběhne přesun do Rakouska do hlavního města Burgenlandska - Eisenstadt. Toto 
město, ač nedaleké od Soproně, Vám nabídne srovnání. Obě města jsou známa svou vinařskou 
tradicí - v minulosti obě patřily Esterházyům, dnes se však rozvíjí každé na různé straně státní 
hranice.  Eisenstadt proslavil svým jménem zejména Jeseph Haydn, který zde působil jako kapelník 
a sbormistr. Podle časových možností zde budeme moci prohlédnout zámek Esterházy a 
historické centrum města.

Odjezd předpokládáme mezi 17. a 18. hodinou v trase směr Vídeň, Brno, Olomouc a Velká 
Bystřice, kde návrat předpokládáme okolo 23. hodiny. 

V ceně je zahrnuto: Doprava autobusem, průvodce, pojištění léčebných výloh, servis se 
zajištěním zájezdu (cena neobsahuje vstupné do objektů).

Informace předají a objednávky převezmou:  

Hroščaník Tomáš (mob. tel. 604 863 279, tel. zam. 972 733 644);
Navrátilová Hana (mob. tel. 737 621 839);     Otáhalová Lenka (mob. tel. 736 165 882)

skladbu jsme nacvičili jako jediná 
jednota olomoucké župy.

Následovalo utkání ve vybíjené 
domácí : hosté, zvlášť děti i dospělí. 
Bohužel v obou kategoriích naše druž-
stva utrpěla porážku, i když velice 
těsnou.

Procházka po pamětihodnostech i 
zajímavostech našeho města byla 
zakončena v parku, kde jsme měli 
povoleno na břehu řeky Bystřičky si 
opéci špekáčky. Toto zanechalo na 
návštěvnících obrovský dojem. 
Většina ještě ochutnala zmrzlinu a pak 
se spokojeni rozjeli do svých domovů 
obohaceni o spoustu nových zážitků.

Závěrem bych velice ráda poděko-
vala všem cvičitelkám, členům výboru 
naší jednoty, všem členům i přátelům 
Sokola za vzorně odvedenou práci. 
Bylo by nemožné bez jejich nadšení a 
obětavosti zorganizovat jakoukoliv z 
uvedených akcí. Přeji jim všem i čte-
nářům VBN krásné léto a zaslouženou 
dovolenou. V září se budu těšit v soko-
lovně NASHLEDANOU.

Hana Navrátilová 
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice


