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Čtvero ročních období 
už jen s Vivaldim?

Počasí je z podstaty příslovečně 
proměnlivé, ale to co zažíváme 
v posledních letech, jakoby se vymyka-
lo všemu poznanému: pokud si dobře 
pamatuji, před měsícem jsme šli 
v pondělí do práce v zimní bundě 
a ve čtvrtek v krátkém rukávě po práci 
pro zmrzlinu. Nabízí se otázka: co to 
ta příroda dělá? Ale jestli bychom 
se neměli spíš ptát sami sebe: co to 
s tou přírodou děláme? Přestanou 
snad umělci ve svých dílech oslavovat 
jaro? 

Velikonoční tradice vykvetly 
jako příroda

Příjemná stránka letního charakteru 
letošního jara spočívá bezesporu 
v krásné kulise pro všechny ty příjemné 
jarní tradice a zvyky. Letošní svátky 
Velké noci jsme si užili jako už dlouho 
ne: v rámci projektu Hanácký rok 
v Bystřici jsme mohli zavítat o Květné 
neděli na dvorek naší radnice a pod 
vedením zkušeného košíkáře pana 
Jaroslava Zdařila z Pivína se naučit 
plést krásné tatary - velikonoční 
pomlázky. Několik z nich zachytila 
také kamera televizního štábu projektu 
Digináves České televize a kdo má 
zájem, může se podívat na reportáž na 
odkazu: www.ct24.cz/diginaves/olo-
mouc/50859-pleteni-tataru-a-zdobeni-
vajicek-ve-velke-bystrici/.

O týden později, tedy přesněji řeče-
no na velikonoční pondělí, pak členové 
souboru Haná vyrazili na pořádný 
mrskut: zdobený vůz tažený párem 
koní, s harmonikářem a za zpěvu lido-
vých písniček, doprovázeni 3 jezdci na 
koních, vyrazili chlapi na projížďku 
Bystřicí a do několika stavení. Na 
všech štacích čekalo skupinu krásné 
přijetí, ale u Londů navíc museli „selští 
synci“ prohledat celou zahradu, aby 
našli všech „pět dcer“ paní domácí…
 Celá akce pro mě byla krásným 
zážitkem a nejen pro mě: reportér 

Mladé fronty Luděk Peřina nakonec 
nezůstal jen u několika povinných 
snímků, ale vyskočil na vůz a projel 
celou trasu.

Poděkování našim učitelům
28. březen je dnem, kdy všichni 

učitelé slaví svůj svátek - Den učitelů a 
tak na posledním jednání Školské rady 
proběhla diskuse, jakým způsobem 
vzdát hold a dík naším učitelům - čle-
nům pedagogického sboru Masarykovy 
základní školy a mateřské školy za 
jejich obětavou a namáhavou práci pro 
vzdělanost budoucích generací Bystři-
čáků. Nakonec se jako nejlepší řešení 
ukázalo osobní přání a poděkování 
starosty a místostarosty města každému 
z učitelů - s kytičkou v ruce a před 
trochu překvapenou třídou žáků. 
Myslím, že to byl dobrý nápad - naši 
učitelé si to zaslouží!

Ministr otevřel novou recepci 
bystřické Policie

V pondělí 30. března ministr vnitra 
Ivan Langer slavnostně otevřel v rámci 
projektu P1000 zbrusu novou recepci 
místního obvodního oddělení Policie 
ČR. Jak uvedl pan ministr: smysl toho-
to užitečného projektu spočívá v pře-
svědčení, že příjemné prostředí kultivu-
je jeho uživatele. Při prohlídce celého 
objektu oddělení si nezbývá než přát, že 
ministerstvo vnitra nezůstane jen u re-
cepce, ale časem zlepší pracovní pro-
středí a sociální zázemí policistů i ve 
zbývající části budovy. Přáli bychom 
jim to!

Služba esemeskového informování
V loňském roce připravil IT správce 

Městského úřadu - Ing. Luboš Vogl - 
technické, softwarové zázemí pro 
novou službu města, tedy SMS zprávy 
o důležitých, mimořádných událostech. 
SMSkami tedy nebudou rozesílány 
informace o kulturních a sportovních 
akcích nebo sběrech odpadu, ale 
o mimořádných událostech, varováních 
apod. Tedy když například dojde 
v některé ulici k havárii vodovodního 
řadu a jeho odstávce nebo zvýšení 

hladiny řeky, bude možné to operativně 
sdělit občanům právě této ulice nebo 
dotčené části městečka. Právě proto 
nabízíme všem občanům, kteří mají 
zájem o tuto příležitostnou informační 
službu, aby zaslali na Městský úřad na 
e-mail sokolova@muvb.cz svoje 
jméno, adresu bydliště a číslo mobilní-
ho telefonu a budou zařazení do data-
báze.

Pohárek Svazu českých 
divadelních ochotníků

Náš divadelní ochotnický soubor je 
už tradičním pořadatelem přehlídky 
monologů a dialogů pod názvem 
Pohárek SČDO 2009, memoriál 
Zdeňka Kokty. Ten letošní pohárek 
však soudě podle ohlasu divácké veřej-
nosti předčil ročníky předchozí: přede-
vším díky páteční divadelní inscenaci 
Maryši a sobotní komedii Rozpalme to, 
má panenko si divadlo získalo zájem 
veřejnosti. 

Myslím, že lidé se dobře bavili a za 
to je potřeba našim divadelníkům, 
v čele s režisérem Tomášem Hradilem, 
vyjádřit díky! 

Průběžná zpráva 
o realizovaných investicích

V každém čísle Velkobystřických 
novin přinášíme aktuální zpravodajství 
o probíhajících investičních akcích a 
tak i dnes mohu připojit informace:
- rekonstrukce ul. Hliník je v závěreč-
né fázi, od 27. dubna by se měl poklá-
dat živičný povrch a následně by měla 
být vozovka zprovozněna,
- realizace cyklostezky také pěkně 
pokročila - jsou usazeny obě lávky, 
úsek mezi kurty v Burku a kulatou 
lávkou v Mariánském Údolí by měl 
dostat finální živičný povrch také od 
27. 4.; další úseky ještě nejsou v tako-
vém stádiu rozpracovanosti,
- Zámecké náměstí bylo formálně 
předáno dodavateli, ostrý start prací by 
měl proběhnout 27. dubna; v současné 
době dolaďujeme opatření ke zmírnění 
dopadu stavby především na Hotel 
Zámek a mateřskou školu.

Ivo Slavotínek

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009

1. 3.
Doloplazy - Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice - Turnaj v házené (st. žáci)

13. 3.
Velká Bystřice - Turnaj mikroregionu ve stolním

tenise
14. 3.

Doloplazy - Hasičský ples
Přáslavice - Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice - Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy - Večer s Country
Velká Bystřice - Josefovská zábava – Šibřinky

26. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční jarmark (škola) 

- Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát - Setkání seniorů
27.-28. 3.

Přáslavice - Výstava OÚ + p. Doležel
28. 3.

Tršice - Vítání jara
29. 3.

Velká Bystřice - Smrtná neděle - mše 
(Římskokatolická farnost)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V dubnu jsme se ptali na knihu 
Karel Čapek - Dášeňka 

Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Sáru Grmolenskou

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.
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Volby do Evropského parlamentu dne 5. a 6. června 2009

Ve Velké Bystřici jsou dva volební okrsky, umístěné v budo-
vě Masarykovy základní a mateřské školy, 8. května 67. 
V České republice se volí v pátek 5. června 2009 od 14.00 
hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. června 2009 od 08.00 hod. 
do 14.00 hod. 
Tyto informace budou zveřejněny na úřední desce městské-
ho úřadu nejpozději 21. 5. 2009. 
Voliči obdrží do 3. června 2009 hlasovací lístky. 

Město je od 1. 6. 2009 plátcem DPH

V souladu s platnou legislativou se Město Velká Bystřice 
stává plátcem DPH. Od 1. 6. 2009 se změní některé služby 
poskytované městským úřadem (stočné, hlášení rozhlasem, 
kopírování apod.). Platný ceník služeb bude k dispozici na 
webových stránkách města, na úřední desce a ve Velko-
bystřických novinách od 1. 6. 2009.

Zahájení prací na Zámeckém náměstí 

29.04.2009 byly zahájeny práce na rekonstrukci Zámec-
kého náměstí ve Velké Bystřici. Rekonstrukce potrvá do 
konce letošního roku. Přístup na Zámecké náměstí bude 
zcela zamezen s výjimkou vstupu do Hotelu Zámek. 

Informace z bystřické radnice

P o z v á n í 
Ve středu 6. května 2009 v 17.00 hod. bude 
položena kytice k památníku OSVOBOZENÍ 

na Zámeckém náměstí. Město Velká Bystřice si 
tímto pietním aktem připomene Den osvobození 

a ukončení II. světové války. 
Zveme širokou veřejnost. 

Ing. Marek Pazdera, starosta města 

Ing. Miroslav Hořínek                 Ing. Arch. Jan NavrátilIng. Miroslav Hořínek                 Ing. Arch. Jan Navrátil

CENA  MĚSTA  - Velká Bystřice 2009CENA  MĚSTA  - Velká Bystřice 2009
Soutěž „O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný 

veřejný prostor a nejkrásnější část ulice“ 

Město Velká Bystřice se znovu rozhodlo podpořit 
květinovou výzdobu v našem městečku a rozhodlo se uspo-
řádat již V. ročník soutěže „O nejkrásnější okno a nejlépe 
udržovaný veřejný prostor“. Hodnocenými kategoriemi 
budou nejkrásnější květinová výzdoba domu, to znamená 
výzdoba oken, balkonů, teras a průčelí domů. V této 
kategorii se bude hodnotit celkový vzhled, praktičnost 
provedení, originalita a barevná kombinace.

Druhá kategorie nejkrásnější předzahrádka, kde bude-
me hodnotit péči o veřejný prostor. Zde chceme především 
klást důraz na úpravu a péči o veřejnou zeleň a na květino-
vou výzdobu před vchody do domů. I zde bude probíhat 
hodnocení podobně jako v kategorii „O nejkrásnější okno“.

Letos poprvé bude hodnocena kategorie – nejkrás-
nější část ulice. Tato kategorie bude hodnocena podobně 
jako nejkrásnější předzahrádka, ale podmínkou bude účast 
minimálně 5 rodinných domů nebo 2 bytových domů 
v ucelené zástavbě. Pro tuto kategorii je nutné podat při-
hlášku do 31.5. 2009 k rukám paní tajemnice Jany 
Drábkové.

Soutěž bude probíhat od 1.5. 2009 – 30.8. 2009, tipy na 
vítěze zasílejte prosím na MěÚ Velká Bystřice k rukám 
tajemnice paní Jany Drábkové. K účasti v soutěži ovšem 
není nutné podat přihlášku (kromě kategorie nejkrásnější 
část ulice). O vítězích bude rozhodovat odborná komise na 
základě tipů a vlastní prohlídky přímo v terénu.  Do hodno-
tící komise budou nominováni, pokud budou mít zájem, 
také vítězové minulých ročníků a členové místní organizace 
Českého svazu zahrádkářů.

Termín hodnocení v době prázdnin a dovolených je zvo-
len záměrně, aby účastníci soutěže nezakoupili rostlinný 
materiál pouze na omezenou dobu krátce po výsadbě, ale 
aby se i v letních měsících o tyto výsadby starali a udržovali 
je. 

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů ve své kategorii se 
stane jejím vítězem, obdrží cenu ve výši 3000 Kč, soutěžící 
na druhém místě obdrží 2000 Kč a soutěžící na třetím místě 
obdrží 1000 Kč. Kategorie nejkrásnější část ulice bude mít 
jako překvapení speciální cenu (minimálně v hodnotě 
10.000,- Kč). Stejně jako v minulosti budou ještě v každé 
kategorii udělena Čestná uznání místní organizace Českého 
svazu zahrádkářů. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci 
MěÚ a členové Rady města.

Slavnostní předání cen vítězům proběhne v sobotu 
5. 9. 2009 v rámci akce Hanácké pupek světa. 

Čištění řeky Bystřice 16. 5. 2009
Vážení občané Velké Bystřice. Letos Vám již popáté 

nabízíme možnost pokusit se zlepšit životní prostředí v na-
šem městečku a ještě u toho poznat nové lidi. Vždy, když jdu 
podle řeky, mám velkou radost, že i letos bude co odklízet a 
sbírat. Už teď se těším na všechny ty igelity, plasty a kober-
ce, na nové i staré účastníky a jedinečnou atmosféru akce, 
která vznikla ,,od spodu´´a jejíž úspěch záleží jen na Vás.

Tedy: začínáme v 8.00 u mostu na Vinohrádky (za parkem 
směrem na Bystrovany) a pokračujeme proti proudu do 
Burku, kde asi po obědě skončíme. Protože těžký odpad již 
nepřibývá a sbíráme jen lehčí věci, dovolili jsme si trasu 
nepatrně prodloužit. Jídlo a pití včetně něčeho na posilněnou 
si brát tradičně nemusíte. Je nutné pouze zvolit vhodné oble-
čení a obuv, protože jdeme terénem a někteří i řekou. 
Odpadové pytle, pracovní rukavice a uložení odpadu zdarma 
zajišťují MěÚ V. Bystřice, Povodí Moravy a LO Haná. Jen 
okrajem zmiňuji, že si užijeme svých pár minut slávy i 
v regionální televizi...

Závěrem jen pro úplnost zopakuji adresu našich webo-
vých stránek, kde se můžete průběžně o všem informovat, 
podívat se na fotky z minulých čištění a kam hlavně můžete 
posílat své fotografie řeky Bystřice, které budou na podzim 
opět vystaveny v bystřické cukrárně Galerie. Nebojte se 
zapojit - fotky jsou tak amatérské, jak jen to jde. 

Těšíme se na Vás.
Kontakty a podrobnosti o akci: 
vaclavbreha@seznam.cz tel: 776 044 244
sipekmartin@seznam.cz tel: 721 778 797
pazdera@muvb.cz tel: 606 739 224
A nezapomeňte - je to stále na Vás.            Vaši organizátoři
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wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
wObčan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Ceny včetně DPH.
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,
případně přímo na Kulturním středisku: tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Zahájení provozu kontaktního  
a koordinačního centra  Policie ČR 
na Obvodním oddělení Policie ČR 

ve Velké Bystřici 
Dne 3. 3. 2009 v 9.00 hod. na Obvodním oddělení  Policie 

ČR ve Velké Bystřici, Zámecké náměstí 17, byl slavnostně 
zahájen provoz kontaktního a koordinačního centra a to za 
přítomnosti ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera, 
ředitele Krajského ředitelství policie Severomoravského 
kraje RNDr. Jaroslava Skříčila, dále za přítomnosti předsta-
vitelů obcí náležejících do působnosti Obvodního oddělení 
Policie ČR Velká Bystřice  a dalších hostů.

Všem zúčastněným  byl  prezentován  výsledek rekon-
strukce v přízemí budovy obvodního oddělení, kde bylo  
vybudováno nové kontaktní a koordinační centrum, které 
bylo spolufinancováno z prostředků Evropské unie a 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

V rámci daného projektu, který byl realizován od konce 
roku 2008 do března 2009, byl vybudován nový vstup pro  
veřejnost a to z hlavní komunikace, který nahradil nevyhovu-
jící vstup z průjezdu budovy. Byla vybudována kontaktní 
místnost pro občany, která slouží pro vyčkání občana při  
přijetí oznámení policistou a  která je kromě sedaček vybave-
na i dětským koutkem. Taktéž jsou k dispozici různé infor-
mační materiály Policie ČR. Nově byla zbudována  tzv. 
výslechová místnost, která slouží k dokumentaci oznámení 
občanů. Při provedení rekonstrukce se myslelo i na takové 
věci jako je přebalovací pult pro děti na  WC; jak vstup do 
budovy obvodního oddělení, tak WC je uzpůsobeno tak, aby 
vyhovovalo i pro použití osobou tělesně postiženou. 

Úkolem Policie ČR je sloužit veřejnosti a nově zbudované 
kontaktní a koordinační centrum naplňuje cíl, aby služba  
Policie ČR veřejnosti byla kvalitní. 

Kontaktní údaje: Policie České republiky 
Obvodní oddělení 
Zámecké náměstí 17
783 53  Velká Bystřice 
tel.:  974 766 761, 
e-mail: oloopvbyst@mvcr.cz

Zpracoval: npor. Mgr. Michal Dokoupil, tel.: 974766762

fax.:  974 766 768

(v případě nepřítomnosti  policistů na obvodním oddělení 
/převážně o víkendu nebo v noční době jsou v terénu nebo 
zpracovávají  trestnou činnost/ je v případě tísně nutné  kon-
taktovat linku 158)

npor. Mgr. Pavel Chrudina
vedoucí oddělení

v. z. npor.Mgr.Michal Dokoupil v.r.  

V naší T. J. slavíme významná ži-
votní výročí našich členů, která bych 
Vám rád touto cestou připomněl.

 Koncem března oslavila své sedm-
desáté narozeniny hospodářka naší 
jednoty Alena Rechová. Sestra Alena 
je členkou Sokola už od mládí – nejdří-
ve jako cvičenka všestrannosti, násled-
ně hráčka a trenérka volejbalu a v sou-
časné době opět jako cvičitelka vše-
strannosti seniorek. Od roku 1990, kdy 
byla ve Velké Bystřici obnovena čin-
nost Sokola, vykonává ve Výboru jed-

noty funkci hospodářky, několik voleb-
ních období také pracuje v Kontrolní 
komisi Župy olomoucké – Smrč-kovy. 
Obě funkce vykonává s obrovskou 
svědomitostí a nasazením. Krom těchto 
zodpovědných úkolů se již od roku 
1994 intenzivně věnuje jako vedoucí 
nácviku skladeb žen pro Všesokolské 
slety, v roce 2006 se zúčastnila Sletu 
rovněž jako cvičenka skladby Věrné 
gardy „Ta naše písnička česká“. Za 
nácvik skladeb pro slet v roce 2006 
byla Náčelnictvem Olomoucké župy 

Smrčkovy oceněna. Je všeobecně oblí-
bena pro svou obětavost a spolehlivost 
při plnění úkolů. Tím se jí daří získávat 
mladé členy Sokola do funkcí - ať již 
ve Výboru nebo jako cvičitele. Je dob-
rým vzorem pro mladou generaci. Přes 
všechny její bohaté aktivity si najde čas 
i na svou oblíbenou turistiku, kterou 
provozuje velice pravidelně.

Koncem dubna oslavil výročí 70. 
narozenin člen naší T. J. Ing. Arch. Jan 
Navrátil. Idea sokolství ho vede celý 
jeho život. Ačkoli není rodákem z Vel-

Významná výročí v T. J. Sokol Velká Bystřice
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KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V dubnu jsme se ptali na knihu 
Karel Čapek - Dášeňka 

Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Sáru Grmolenskou

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.
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ké Bystřice, spolu s dalšími členy se po 
roce 1990 obětavě zapojil a velice se 
zasloužil o obnovení Tělocvičné jedno-
ty Sokol v našem městě. Podílel se ne-
jen na znovuobnovení činnosti jednoty, 
ale také velmi usiloval o navrácení 
sokolského majetku. Po celou tuto dobu 
až do března 2009 pracoval ve Výboru 
naší jednoty ve funkci místostarosty. 
Svými odbornými radami léta pomáhá 
při rekonstrukčních pracech v naší 
Sokolovně, ať už se jednalo o projekto-
vé práce na opěrnou zeď ve dvoře a 
schodiště nebo návrh revitalizace soci-
álního a technického zázemí v přízemí 
naší Sokolovny. Zejména stojí za zmín-
ku, že veškerou práci prováděl vždy 
ochotně, obětavě a bez jakýchkoliv 
finančních nároků. Taktéž se podílel na 
úpravě sokolské zahrady a vytvořil 
návrh řešení zástavby na pozemcích 
v majetku naší jednoty. Při význam-
ných výročích Sokola se v našem městě 
podílel na organizaci oslav, kdy do 
těchto akcí zapojil také celou svou 
rodinu. V letech 2001 - 2004 pracoval 
v Předsednictvu župy Olomoucké - 
Smrčkovy jako předseda Investiční 
komise. 

V květnu oslaví 75. narozeniny 
Václav Rech. Již jako student hraje 
odbíjenou, házenou a košíkovou – jako 
sportovec je nadaný snad pro každý 
sport. Za Sokol hrál odbíjenou, háze-
nou – II. ligu a později za Sokol začínal 
i s ledním hokejem. Všechny tyto spor-
ty provozoval na vysoké úrovni. 
V pozdějších letech se svými předpo-
klady a sportovními zkušenostmi stal 
trenérem žáků i dorostenců za n. p. 
Moravia. Z jeho odchovanců vyrostli 
vynikající hokejisté ČSR. Od roku 
2001 je členem župního odboru sportu. 
V roce 2004 se stává členem výboru T. 
J. Sokol Velká Bystřice - předsedou 
odboru sportu. V naší jednotě řídí 3 
družstva odbíjené a 1 družstvo malé 
kopané. On sám vede družstvo odbíje-
né mužů. Oddíly nejsou organizovány 
ve sportovním svazu - hrají rekreačně - 
zúčastňují se oblastních a župních 
přeborů, kde si zejména muži vedou 
velmi dobře. Václav Rech se léta podílí 
na bezproblémovém chodu naší soko-
lovny - zejména při zajišťování a tech-
nickém dozoru oprav a rekonstrukcí 
budovy. Spolu se správcem sokolovny 
provádí její úklid a dbá na dodržování 

Provozního řádu. Je to také on, kdo 
iniciativně pomáhá a také technicky 
zajišťuje akce naší jednoty. Svojí přiro-
zenou autoritou, pracovitostí a oběta-
vostí si získal pověst velice oblíbeného 
a spolehlivého člověka, bez jehož 
pomocné ruky si těžko dovedeme před-
stavit chod naší tělocvičné jednoty.

Manželům Rechovým bude u příle-
žitosti jejich životních výročí za dlou-
holetou obětavou práci pro Sokol na 
návrh naší jednoty udělena Bronzová 
medaile České obce sokolské. Bratr 
Navrátil již v minulosti obdržel za svoji 
práci pro Sokol Pamětní list České obce 
sokolské. Výbor naší T. J. rovněž podal 
za jeho dlouholetou práci návrh na 
udělení Bronzové medaile České obce 
sokolské. 

Vážení oslavenci, k Vašim životním 
výročím Vám jménem Výboru T. J. 
SOKOL Velká Bystřice přeji všechno 
nejlepší, hodně spokojenosti, spoustu 
vitality a elánu do dalších let. Za vaši 
obětavou práci pro nás pro všechny 
Vám patří náš velký dík.

Hroščaník Tomáš
starosta T. J. SOKOL Velká Bystřice

Teplé jarní počasí přináší zvýšené 
riziko vzniku požáru. Hasiči varují 
zejména před vypalováním starého 
suchého porostu (trávy), což je činnost 
velmi nebezpečná a ze zákona zakáza-
ná. Bohužel se s ní setkáváme každý 
rok. Pálení biologického odpadu s se-
bou přináší i zvýšený počet zbyteč-
ných výjezdů hasičů, protože občané 
pálení klestí a odpadů nenahlásí. 
I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je 
spalování shrabaných porostů může 
mít neblahé následky. Oheň se v ote-
vřeném prostoru může velice snadno 
vymknout kontrole, např. při silném 
větru, a způsobit nejenom ohrožení ži-
vota a značné škody na majetku, ale 
také závažné ekologické následky, 
např. v podobě ztráty části lesa či 
úhynu živočichů. Stačí jen neopatr-
nost, trocha nepozornosti nebo panika. 
Pamatujte, že vypalování porostů je 
podle zákona o požární ochraně 
striktně zakázáno (podle zákona 
133/1985 Sb.). V případě porušení 
tohoto zákazu hrozí podle zákona o 
požární ochraně fyzické osobě pokuta 
až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě 
a podnikající fyzické osobě až do výše 
500 000 Kč. Zákon o požární ochraně 
hovoří jasně: fyzické osoby, ale také 
právnické či podnikající fyzické osoby 
jsou při spalování hořlavých látek na 
volném prostranství povinny učinit 
odpovídající opatření proti vzniku a 
šíření požáru. Navíc právnické osoby a 
podnikající fyzické osoby jsou povin-

ny každé spalování hořlavých látek na 
volném prostranství, včetně přijatých 
protipožárních opatření, předem ozná-
mit územně příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje. Při nesplně-
ní této povinnosti může být právnické 
osobě nebo podnikající fyzické osobě 
udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. 
HZS kraje pak má při nahlášení pálení 
pravomoc nařídit přijetí dalších pod-
mínek pro bezpečnost spalování, či 
spalování zcela zakázat. 

Pálení klestu je třeba nahlásit na 
operační středisko Hasičského zá-
chranného sboru Olomouckého kraje, 
a to:
- pálení v okresech Olomouc, 

Šumperk, Jeseník 
KOPIS OLOMOUC  950 770 010 
nebo el. adresa opis@olk.izscr.cz

- pálení v okresech Prostějov, Přerov 
KOPIS PROSTĚJOV 950 775 010 
nebo el. adresa opis.pv@olk.izscr.cz

V ohlášení uvést datum, místo pálení a 
osobu, která za pálení odpovídá a 
kontakt na tuto osobu (nejčastěji mo-
bilní telefon), a dále
- dbát pokynů operačního důstojníka 

hasičského záchranného sboru,
- při náhlém zhoršení počasí – silném 

větru – je nutné pálení přerušit, oheň 
uhasit,

- místo pro pálení izolovat pruhem 
širokým nejméně 1 m, kde budou 
odstraněny hořlavé materiály až na 
minerální půdu,

- místo spalování je nutno zabezpečit 

dostatečným množstvím hasebních 
látek,

- opustit místo pálení je možné až po 
úplném uhašení ohně,

- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do 
vydatného deště pravidelně kontrolo-
vat,

- příjezdové cesty vedoucí k místům 
spalování nesmí být zataraseny,

- spalování se může provádět pouze 
v bezpečné vzdálenosti od objektů,

- plošné vypalování porostů je zaká-
záno.

I pro občany platí, že spalování 
hořlavých látek na volném prostranství 
je vhodné předem ohlásit Hasičskému 
záchrannému sboru Olomouckého 
kraje. Pokyny platí stejné jako pro 
podnikatele. Lidé mnohdy bohužel 
pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak 
zbytečně vyjíždějí k domnělým požá-
rům. Občané by se také měli seznámit 
se závaznými vyhláškami obcí, které 
mnohdy upravují i způsob pálení odpa-
dů na volném prostranství - a někdy je 
i zakazují. Pálení navíc není jediný 
způsob, jak se zbavit biologického 
odpadu - je možné ho zkompostovat, 
odložit ve speciálních kontejnerech 
nebo sběrných dvorech. 

Budiž varováním, že měsíc duben 
dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy 
hoří nejčastěji, v dubnu dokonce vzni-
ká nejvíce lesních požárů z celého 
roku. Velmi však záleží na počasí.

Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí 
HZS Olomouckého kraje

Jaro přináší riziko venkovních požárů
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Z městského archivu
Pravidelní čtenáři Velkobystřických 

novin jistě ví, že něco víc než před 
rokem rozhodla městská rada zřídit 
archiv města a jeho vybudováním pově-
řila mne, protože mám poměrně rozsáh-
lou sbírku různých dokumentů o našem 
městě. Tohoto úkolu jsem se tedy ujal a 
postupně už nabývá městský archiv 
určitou konkrétní podobu. Několika 
našim občanům bylo už možno poskyt-
nout konkrétní archiválie, které potře-
bovali ke svému studiu nebo k oživení 
jejich vzpomínek na „staré, zašlé časy“. 
Naproti tomu i řada našich občanů 
přispěla do městského archivu materiá-
ly, které se u nich doma vyskytovaly a 
pro současnou generaci se staly spíše 
jakýmsi balastem, zabírajícím potřebné 
místo ve skříni a které by stejně dříve 
nebo později skončily v odpadu. (Ně-
kolik mých známých mi dokonce na 
můj dotaz, zda se u nich doma nevy-
skytují vhodné archiválie řeklo, že toho 
měli doma „několik krabic od bot“, 
které jim jen zavazely, takže je už vyho-
dili do popelnice, čímž se definitivně 
ztratily z tohoto světa). 

Jako prozatím za největší „perlu“ 
v archivu považuji fotografii 124 členů 
„Dělnické besedy ve Velké Bystřici“, 
zhotovenou v roce 1883 (tento spolek 
byl založen 16. 6. 1872) fotografem S. 
Tellerem z „První americké fotografic-
ké dílny cestovní“. Na tomto snímku už 
samozřejmě nelze identifikovat jednot-
livé osoby, přesto je to určitě velmi 
cenný dokument, který archivu věnoval 
pan Václav Bohačík, který působil delší 
dobu v našem ochotnickém souboru a 
doposud spolupracuje se zdejším chrá-
movým sborem.

Proto se obracím na naše spoluobča-
ny s prosbou – pokud mají ve svém 
držení zajímavé historické materiály 
z našeho města, které by mohly oboha-
tit náš městský archiv, aby je buď do 
archivu věnovali prostřednictvím paní 
Sokolové (sekretářky Městského úřa-
du) a nebo stejnou cestou je zapůjčili na 
ofotografování. 

A teď malá zajímavost z archivu: 
jeden náš spoluobčan zapůjčil archivu 
„ROČENKU” státního okresního archi-
vu v Olomouci č. 10 z roku 2001, ve 
které je publikován rozsáhlý a podrob-
ný článek (v rozsahu 25ti tiskových 
stran) Václava Štěpána: Cesta krále 
Jindřicha III. Z Valois přes Slezsko a 
Moravu v roce 1574. Autor zde popisu-
je, jak Jindřich z Valois (syn francouz-
ského krále Jindřicha II. a jeho manžel-
ky Kateřiny Medicejské) byl zvolen 
polským senátem 15. 5. 1573 polským 
králem po smrti posledního příslušníka 
dynastie Jagellonců (dne 7. 7. 1572). 
Jindřich byl tehdy vyzván ke korunova-
ci a tak se vydal z Paříže do Krakova 
(tehdejšího hlavního města Polska), kde 
byl na Wawelu 21. 2. 1574 slavnostně 
korunován. Protože ale v Polsku v té 
době docházelo k závažným politickým 
rozporům a nakonec 30. 5. 1574 zemřel 
Jindřichův starší bratr Karel IX. (bez-
dětný), měl Jindřich převzít francouz-
ský trůn a proto se rozhodl vrátit se do 
Francie. To ale mohl jen se souhlasem 
polského sněmu, který nebylo možno 
jen tak očekávat, protože se sněm (a 
oprávněně) domníval, že se Jindřich už 
do Polska nevrátí a bude na polský trůn 
rezignovat.

Proto se Jindřich rozhodl po tajné 
poradě s nejbližšími francouzskými 
spolupracovníky utéci z Polska tajně, 

což také provedl a v noci z 18. na 19. 
června 1574 se svým doprovodem 
z Wawelu zmizel. Jeho útěk se ale ještě 
před ránem prozradil a skupina asi 200 
jezdců – Poláků vyrazila Jindřicha 
pronásledovat. Ten však nebyl dostižen 
a po dvou dnech přes území Slezska a 
Moravy, kde už na něj Poláci nemohli, 
dorazil do Velké Bystřice, kde měl 
zajištěn nocleh na zdejším zámku. A 
odtud je ve státním archivu dochována 
nejvýznamnější památka na pobyt 
Jindřicha z Valois: jeho list matce 
Kateřině Medicejské, psaný ráno 22. 
června 1574 před odjezdem na další 
cestu (přes Olomouc, Prostějov atd.) do 
Vídně. A na tomto místě uvádí autor 
článku V. Štěpán: Vhodnou příležitostí 
k uctění památky by bylo umístění jeho 
pamětní desky na zámku ve Velké 
Bystřici, pojmenování tamního zámec-
kého hotelu na hotel U krále Jindřicha 
II. nebo využití části nově opravova-
ných prostor tohoto zámku k instalaci 
expozice o česko-francouzských sty-
cích v období vlády tohoto krále. 

V článku je doslovně citován v pře-
kladu i celý předmětný dopis, který 
končí slovy: Milujte stále toho, který 
byl vždy Vaším služebníkem. Z Velké 
Bystřice, městečka císařského, 22. 
června. Když budete číst tyto řádky, 
budu již v Benátkách nebo v jejich 
blízkosti, o tom ujišťuji. Váš velmi 
pokorný a více než poslušný syn a 
služebník Jindřich. 

Možná, že by realizace tohoto návr-
hu mohla zvýšit turistický zájem o naše 
město. 

O této události je i stručná poznámka 
v publikaci Velká Bystřice – pohledy 
do dějin z roku 2002 na str. 215. 

Ing. Čestmír Hradil 

Narození:Narození:

Radim Koreczki 8. 3. 2009
Vojtěch Chudík 8. 3. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Kniha mého srdce
Celonárodní anketa

o nejoblíbenější knihu
obyvatel České republiky.

V 1. kole od 4. do 19. dubna 2009

jste hlasovali pro jakoukoli knihu.

2. kolo odstartuje 9. května 2009 

v zábavném večeru v České televizi
-dozvíte se 100 knih, které získaly
 nejvíce Vašich hlasů a ze kterých
 budete moci ve 2. kole vybírat.

1.5. Libavá - Bílý kámen
Tršice - Myslivci - setkání 
„Na zatěši“
Velká Bystřice - Stavění máje

3.5. Velká Bystřice - Benefiční
 koncert (ŘK církev) 

5.5. Přáslavice - Kladení věnců 

7.5. Přáslavice - Čištění toku Vrtůvky

9.5. Velká Bystřice 
- Rybářské závody pro dospělé

10.5. Velká Bystřice
- Bystřická kuličkyáda
- Rybářské závody
  pro kroužek mladých
- Slavnosti kroje
- Svátek matek

14.5. Velká Bystřice - Májový 
koncert (Husův sbor)

16.5. Daskabát - Hodová zábava
Přáslavice - Diskotéka

17.5. Daskabát - Hody

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička - květen  2009
Přáslavice 
- Stavění máje
- Odpoledne pro seniory

21.5. Velká Bystřice - Májová 
veselice - DPS

23.5. Tršice - Dětský den

24.5. Velká Bystřice - Dětský soutěžní 
den na Floře Olomouc (Orel)

30.5. Mrsklesy - Kácení máje
Přáslavice
- Dětský den a kácení máje
- Diskotéka
Velká Bystřice 
- Den dětí - Junák
- Pěší pouť na Sv. Kopeček
- Sečeni lóke
- Káceni mája, zábava
- Dětský den

31.5. Daskabát - Kácení máje
Doloplazy
- Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009

1. 3.
Doloplazy - Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice - Turnaj v házené (st. žáci)

13. 3.
Velká Bystřice - Turnaj mikroregionu ve stolním

tenise
14. 3.

Doloplazy - Hasičský ples
Přáslavice - Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice - Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy - Večer s Country
Velká Bystřice - Josefovská zábava – Šibřinky

26. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční jarmark (škola) 

- Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát - Setkání seniorů
27.-28. 3.

Přáslavice - Výstava OÚ + p. Doležel
28. 3.

Tršice - Vítání jara
29. 3.

Velká Bystřice - Smrtná neděle - mše 
(Římskokatolická farnost)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V dubnu jsme se ptali na knihu 
Karel Čapek - Dášeňka 

Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Sáru Grmolenskou

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.
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Kruh přátel hudby a Kulturní středisko Velká Bystřice uvádějí

 ♪    klavírní recitál

IVANA  KLÁNSKÉHO
úterý 5. května v 17.00 h. salonek Zámku Velká Bystřice

P r o g r a m :

J. S. Bach: Italský koncert F-dur
L. van Beethoven: Sonata cis-moll, op. 27 č. 2, „Měsíční svit“

L. Janáček: Po zarostlém chodníčku (výběr)
B. Smetana: Koncertní etuda  „Na břehu mořském" 

F. Chopin: Nokturno c-moll, op. 48
Andante spianato a Velká polonéza Es-dur, op. 22

Vstupné 40,- Kč, děti zdarma. Srdečně zvou pořadatelé.

Pozvánka na

TRADIČNÍ MÁJOVÝ KONCERT
Husův sbor ve Velké Bystřici

čtvrtek 14. května 2009 v 18.00 h.

Zpěvy nás potěší kostelní pěvecký 

sbor a děti z biblického „Spolča“.

***
Také Vás zveme na

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
7. 5. v 18.00 hodin – 1. májová pobožnost

br. farář David Kašpárek

21. 5. v 18.00 hodin – 3. májová pobožnost 
ses. farářka Naděžda Kaňáková

28. 5. v 18.00 hodin – 4. májová pobožnost
ses. kazatelka Miroslava Nehalová

Hanka Šebíková - duchovní

2

Neděle 10. května v 15.00 hodin 
sál kulturního domu Velká Bystřice. 

Vstupenky v předprodeji od 20. 
dubna na Kulturním středisku 

nebo v knihovně ve Velké Bystřici 
60,- Kč.

Cena vstupenky před akcí 70,- Kč.
Každý návštěvník dostane 

v rámci Dne matek 
drobné občerstvení zdarma. 

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na
ODPOLEDNE S KVĚTOU FIALOVOU  

A NAĎOU KONVALINKOVOU

Stolová úprava.          Srdečně zvou pořadatelé.

Základní umělecká škola „Žerotín“ 
ve Velké Bystřici pořádá

26. května 2009 v 16.30 hodin na Zámku

Závěrečný koncert žáků zdejší školy.
Srdečně zveme všechny hudbymilovné posluchače.

Děti a učitelé ZUŠ „Žerotín“ Olomouc,
 pobočka Velká Bystřice 

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009

1. 3.
Doloplazy - Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice - Turnaj v házené (st. žáci)

13. 3.
Velká Bystřice - Turnaj mikroregionu ve stolním

tenise
14. 3.

Doloplazy - Hasičský ples
Přáslavice - Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice - Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy - Večer s Country
Velká Bystřice - Josefovská zábava – Šibřinky

26. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční jarmark (škola) 

- Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát - Setkání seniorů
27.-28. 3.

Přáslavice - Výstava OÚ + p. Doležel
28. 3.

Tršice - Vítání jara
29. 3.

Velká Bystřice - Smrtná neděle - mše 
(Římskokatolická farnost)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V dubnu jsme se ptali na knihu 
Karel Čapek - Dášeňka 

Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Sáru Grmolenskou

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.
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Kruh přátel hudby a Kulturní středisko Velká Bystřice uvádějí

 ♫ Pěvecký koncert
neděle 24. května 2009 ve 14.00 h. salonek zámku Velká Bystřice

Ú č i n k u j í:
Markéta Mátlová – soprán     Stanislav Gallin - klavír

P r o g r a m:
A.Vivaldi - „Vieni, vieni“ Aria da una Cantata
J.S.Bach - Et Exsultavit z Magnificat, Preludium a  fuga 

pro klavír
W.A.Mozart - písně: Un moto di gioja, Ridente la calma,

Als Luise die Briefe
- Árie Zuzanky „Deh vieni“ z opery Figarova svatba

Fr.Schubert - Písně :An die Musik, Der Tod und das Madchen,
 Ave Maria
Fr.Chopin - Etuda
A. Dvořák - Tři duchovní písně op.19 b, 

Biblické písně op.99 , č. 10
Vstupné 40,- Kč, děti zdarma. Srdečně zvou pořadatelé.

Kulturní středisko Velká Bystřice 
Vás v rámci projektu Hanácký rok v Bystřici zve na 

Dětský den
sobota 30. května 2009 od 16.00 hodin

 louka u kynologického cvičiště pod Skalkou

Uvidíte show na chůdách, vystoupení Železného Zekona, 
hrát bude hudební skupina Negativ, děti se mohou zúčastnit 
házení na plechovky, rybolovu s překvapením a jiných 
soutěží, zdarma si užijí skluzavku Jungle, k dispozici bude 
bohaté občerstvení i pro dospělé, tanec, hudba…

KPH, Farní úřad a Kulturní středisko Velká Bystřice zvou na

♫ Varhanní koncert  ♪
středa 3. června 2009 v 17.00 hodin
Farní kostel Stětí Sv. Jana Křtitele

Ú č i n k u j í:

Joan DeVee Dixon – varhany
Kristen Cooper – hoboj

P r o g r a m:

Toccata: Homage to Buxtehude (2007) Carson Cooman
Prelude in e minor Gerald Bales
Gospel Preludes, Book IV William Bolcom
O Zion Haste / How Firm a Foundation
Fantasy and Faith at Oxford Emma Lou Diemer

Based on the tune JERUSALEM
Early American Hymns Gilbert M. Martin

Pisgah (Kentucky Harmony)
Peace (The Revivalist)
Salvation (Davisson's Kentucky Harmony)

Prelude in e minor Gerald Bales
Partita on St. Anne Paul Manz

Introduction, Theme, Adagio, Fantasie, Canon, Presto, Pastorale,
Fugue-Finale

Vstupné dobrovolné.        Srdečně zvou pořadatelé.

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009

1. 3.
Doloplazy - Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice - Turnaj v házené (st. žáci)

13. 3.
Velká Bystřice - Turnaj mikroregionu ve stolním

tenise
14. 3.

Doloplazy - Hasičský ples
Přáslavice - Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice - Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy - Večer s Country
Velká Bystřice - Josefovská zábava – Šibřinky

26. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční jarmark (škola) 

- Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát - Setkání seniorů
27.-28. 3.

Přáslavice - Výstava OÚ + p. Doležel
28. 3.

Tršice - Vítání jara
29. 3.

Velká Bystřice - Smrtná neděle - mše 
(Římskokatolická farnost)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V dubnu jsme se ptali na knihu 
Karel Čapek - Dášeňka 

Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Sáru Grmolenskou

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

ČRS MO Velká Bystřice
založena 1922

Vás zve na

na přehradě ve Velké Bystřici dne 9. května 2009
prezentace 5.00 hodin

start v 6.00 hodin

Bohatá tombola a neméně bohaté občerstvení

Hlavní sponzor 

pan OBERMANN

KL OE BV YÍ SN TČ ŘI ID CKA ÉRT

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… záhady minulé i budoucí

Manfréd Böckl – Proroctví pro třetí tisíciletí 
věštby českého Nostradama 

…z lékařského prostředí 

Allen Wyler – Nepatrná šance 

počítačový systém, který má pomáhat lidem s tělesným
postižením, chce někdo zneužít 

… dívčí román

Věra Řeháčková – Dívka se zvláštními schopnostmi
 – S tajemnem a láskou se nežertuje

osudy dívky se zvláštními schopnostmi, se kterými se 
musí teprve naučit žít

Den otevřených dveří na obvodním 
oddělení policie ve Velké Bystřici
Další Den otevřených dveří proběhl v pátek dne 17. 

dubna  na obvodním oddělení policie ve Velké Bystřici. 
Pro žáky 3. a 4. tříd z blízké základní školy připravili 
policisté  prohlídku celého policejního oddělení. Děti 
si tak mohly prohlédnout místo, kde občané podávají 
trestní oznámení, zhlédly pracoviště dozorčí služby i 
výslechovou místnost. Policisté z místního oddělení jim 
ukázali své vlastní pracoviště, technické vybavení, 
policejní výstroj i výzbroj. Poté se společně přemístili 
na dvorní trakt, kde se děti mohly posadit do nového 
služebního vozidla a zhlédnout dvě zcela nové policej-
ní  motorky. Děti měly spoustu dotazů, počasí nám 
přálo, a tak se akce ke spokojenosti nás všech vydařila.

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009

1. 3.
Doloplazy - Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice - Turnaj v házené (st. žáci)

13. 3.
Velká Bystřice - Turnaj mikroregionu ve stolním

tenise
14. 3.

Doloplazy - Hasičský ples
Přáslavice - Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice - Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy - Večer s Country
Velká Bystřice - Josefovská zábava – Šibřinky

26. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční jarmark (škola) 

- Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát - Setkání seniorů
27.-28. 3.

Přáslavice - Výstava OÚ + p. Doležel
28. 3.

Tršice - Vítání jara
29. 3.

Velká Bystřice - Smrtná neděle - mše 
(Římskokatolická farnost)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V dubnu jsme se ptali na knihu 
Karel Čapek - Dášeňka 

Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Sáru Grmolenskou

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.
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 Dne 13.4.2009 v době od 10.00 
hod. do 18.00 hod. se na teritoriu 
OO PČR Velká Bystřice konala 
dopravně bezpečnostní akce se 
zaměřením na požívání alkoholic-
kých nápojů a dalších návykových 
látek před jízdou nebo během jízdy.

Ve čtvrteční odpoledne 26. 3. se 
až po strop zaplnila přední budova naší 
školy návštěvníky tradičních předveli-
konočních dílen, kteří si přišli pořídit 
výzdobu, zhlédnout dětská vystoupení 
nebo si zamlsat do kavárničky. 

Děti z druhého stupně připravily 
pro příchozí spoustu výtvarných dílni-
ček, a tak si zájemci mohli vyzkoušet 
různé techniky zdobení kraslic, pletení 
pomlázek, výrobu dekorací a dalších 
výrobků s velikonoční tematikou.

Komu se do vyrábění nechtělo, 
mohl si obejít jarmark s roztodivným 
zbožím z produkce dětí či paních uči-
telek naší školy.

Ve školní kuchyňce byla připravena 
kavárna - opět bohatě zásobená díky 
našim obětavým maminkám a babič-
kám, které se postaraly o pestrý výběr 
s ladkého i  s laného pohoštění .

V jarně vyzdobené tělocvičně se 
díky dětským folklorním souborům 
Čekanka a Krušpánek, žákům paní 
učitelky Hrdličkové ze ZUŠ a holkám 
ze Sokola hrálo, zpívalo a tančilo. Po 
programu děti v duchu lidové tradice 
vynesly Zimu ze školy a zapálenou ji 
hodily do potoka. Snad se jim opravdu 
podařilo přivolat jaro.

Do kavárny letos přispěli: Skopa-
líkovi (čaje), Švandovi, Holíkovi, 
Kunínští, Dosoudilovi, Melichárkovi, 
Kurkovi, Urbáškovi, Atyafiovi, Rypa-
rovi, Tesařikovi, Koneční, Petříkovi, 
Buršíkovi, Vičarovi, Šebíkovi, Petro-
vi, Jedenástíkovi, Součkovi, Vackovi, 

Každoročně pořádá župa Olomoucká - Smrčkova, kam 
patří i naše jednota, závody pro své nejmladší členy. 
Soutěží se dle rozpisu České obce sokolské.

21. března se uskutečnila v sokolovně Olomouc- 
Chválkovice Župní soutěž rodičů a dětí v míčovém trojboji. 
Závodilo se v kopu na branku, hodu na branku a střelbě na 
koš. Samozřejmě, že rodiče měli daleko těžší podmínky a 
kriteria v bodování než jejich ratolesti. Naši jednotu repre-
zentovaly 3 páry závodníků: Nemravová Eva a Štěpánek, 
Vyjídáková Kateřina a Janička, Zapletalová Sylva a Anička. 
V celkovém počtu 16 soutěžících párů se vůbec neztratili. 
Přestože děti byly suverénně nejmladšími účastníky, podaři-
lo se jim v celkovém pořadí obsadit 10. - .13 místo. To bylo 
také vyzdviženo při závěrečném nástupu župní náčelnicí.

Předškoláci už musí přece jen umět trochu více, a proto 

byla pro ně připravena na sobotu 18. 4. ve chválkovické 
sokolovně sportovní gymnastika a na sousedním hřišti 
lehká atletika. Ve cvičebních hodinách jsme usilovně tréno-
vali předepsané gymnastické sestavy na lavičce i gym-
nastickém koberci, přeskok z odrazového můstku přes míč, 
běh na 40 m, skok z místa a hod tenisovým míčkem. Naše 
závodnické družstvo ve složení Klárka Adlerová, Klárka 
Čtvrtlíková, Ema Kubíčková, Anežka Smékalová, Matěj a 
Tadeáš Stoppenovi bojovalo s nasazením všech sil s dalšími 
32 závodníky. A počínali si opravdu skvěle! Klárka 
Adlerová získala bronz z atletiky děvčat a bronz v celko-
vém hodnocení děvčat. Ani ostatní se ovšem nemusí za své 
výkony vůbec stydět - od stupňů vítězů je dělilo jen pár 
trestných bodů. 

Nutno podotknout, že na závodech panovala přímo olym-

Vysloužilovi, Muckovi, Zdařilovi, 
Neckařovi, Zapletalovi, Čajkovi, 
Vaculíkovi, Kremplovi, Hühnelovi, 
Budinovi, Stříbrní, Mikulenkovi, 
Frýbovi, Navrátilovi, Klimešovi, 
Rášovi, Pospíšilovi, Vojáčkovi, 
Hubáčkovi.

Na jarmark přispěli: Stříbrní, 
Loubalovi, Myšákovi, Maceášikovi.

Všem, kteří přidali pomocnou ruku 
při přípravě letošních dílen, kavárny a 
vystoupení, moc děkujeme.

Mgr. Jaromíra Pazderová

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Dopravně bezpečnostní akce na teritoriu OO PČR Velká Bystřice
V uvedenou dobu bylo zastaveno 

a zkontrolováno celkem 225 řidičů. 
Při následné kontrole bylo zjištěno 
celkem 23 přestupků, za které bylo 
uloženo v blokovém řízení celkem 
10.600,- Kč. 

Dále byl zjištěn jeden řidič, který 

před jízdou požil alkoholické nápo-
je. Řidiči bylo na elektronickém pří-
stroji Dräger naměřeno 0.27 promi-
le alkoholu v krvi.

npor. Mgr. Pavel Chrudina
vedoucí oddělení

ZÁVODY SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI PŘEDŠKOLÁKŮ A RODIČŮ S DĚTMI

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009

1. 3.
Doloplazy - Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice - Turnaj v házené (st. žáci)

13. 3.
Velká Bystřice - Turnaj mikroregionu ve stolním

tenise
14. 3.

Doloplazy - Hasičský ples
Přáslavice - Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice - Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy - Večer s Country
Velká Bystřice - Josefovská zábava – Šibřinky

26. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční jarmark (škola) 

- Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát - Setkání seniorů
27.-28. 3.

Přáslavice - Výstava OÚ + p. Doležel
28. 3.

Tršice - Vítání jara
29. 3.

Velká Bystřice - Smrtná neděle - mše 
(Římskokatolická farnost)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V dubnu jsme se ptali na knihu 
Karel Čapek - Dášeňka 

Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Sáru Grmolenskou

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.
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pijská atmosféra. Závodníci měli na sobě startovní čísla a 
sokolský znak, slavnostní nástup s vyhlášením výsledků 
provázely zvučné fanfáry, děti na opravdových stupních 
vítězů obdržely nefalšované medaile i pěkné diplomy atd. 
Na druhou stranu rozhodčí tvrdě trestali jakýkoliv přešlap 
v atletice nebo nepřesnost v gymnastice.

Poděkování za vzornou reprezentaci náleží všem malým 
i velkým závodníkům!

 Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice 

žaluzie * rolety * sítě
OKNA * DVEŘE * VRATA
... a vše co k nim patří ...

Kollárova 213, Velká Bystřice
(křižovatka Mrsklesy-Hlubočky)

zaměříme - vyrobíme - dodáme - vyměníme

mobil : 602 708 360 , 737 183 344
       e-mail : zaluziehajny@seznam.cz

              www.zaluziehajny.cz

 
1.5. pátek LÍBÁŠ JAKO BŮH Produkce: ČR
16.30 hod! Nová komedie od Marie Poledňákové. Vstupné Kč 50,-
18.45 hod! O. Kaiser, J. Bartoška, E. Holubová, Přístupný
21.00 hod! K. Magálová, M. Issová, R. Vojtek…
112 minut

8.5. pátek PEKLO S PRINCEZNOU Produkce: ČR
18.00 hod. Pohádka o kurážné princezně Anetě, Vstupné Kč 50,-
105 minut která se nechce provdat za nešiku Přístupný

ze sousedství.

15.5. pátek BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD Produkce: USA
18.00 hod. Animovaný rodinný film v českém Vstupné Kč 50,-
103 minut znění! Přístupný

22.5. pátek DENÍK NYMFOMANKY Produkce: USA
19.30 hod. Mladá atraktivní žena se snaží Vstupné Kč 50,-
105 minut zvládnout svůj výjimečný sexuální Přístupný od 18 let

apetit. Po mnoha zklamáních najde Titulky!
konečně sama sebe.

29.5. pátek NOUZOVÝ VÝCHOD Produkce: USA, VB

19.30 hod. Psychologické drama. V hl. roli Vstupné Kč 50,-
120 minut Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Titulky!

Přístupný od 15 let

V ČERVNU uvidíte: Příběh o Zoufálkovi, Vévodkyně, Marley a já,
Monstra vs. Vetřelci.

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

Velký Týnec - KVĚTEN 2009

EXPRESNÍ ČISTÍRNA 
PRÁDLA  A  ŠATSTVA

OZNAMUJEME, že na dolním konci 
Velké Bystřice v prodejně LEVNÉ ZBOŽÍ 

–  (naproti cukrovaru)  –
je sortiment rozšířen o další službu

expresní čistírnu prádla a šatstva

(chemické čištění oděvů, praní a mandlování
 prádla, čištění oděvů z kůže…)

Nejlevnější ceny! Rychlé vyřízení zakázky!

Zveme Vás k návštěvě.

Bronzová Klárka Adlerová

Družstvo předškoláků

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009

1. 3.
Doloplazy - Dětský maškarní karneval
Mrsklesy - 45. Dětský karneval

7. 3.
Velká Bystřice - Turnaj v házené (st. žáci)

13. 3.
Velká Bystřice - Turnaj mikroregionu ve stolním

tenise
14. 3.

Doloplazy - Hasičský ples
Přáslavice - Dětské šibřinky

15. 3.
Velká Bystřice - Operetní zábavný pořad

21. 3.
Mrsklesy - Večer s Country
Velká Bystřice - Josefovská zábava – Šibřinky

26. 3.
Velká Bystřice - Velikonoční jarmark (škola) 

- Vynášení Smrtky
27. 3.

Daskabát - Setkání seniorů
27.-28. 3.

Přáslavice - Výstava OÚ + p. Doležel
28. 3.

Tršice - Vítání jara
29. 3.

Velká Bystřice - Smrtná neděle - mše 
(Římskokatolická farnost)

Narození:Narození:

Kateřina Vodešilová 12. 2. 2009
Sophie Teličková 31. 7. 2008
Jiří Fiurášek 3. 8. 2008

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Františka Nerudová V28. 7. 2008
Julián Zagalák V8. 9. 2008
Františka Kolečkářová

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V dubnu jsme se ptali na knihu 
Karel Čapek - Dášeňka 

Odpovídalo 27 dìtí a z 20 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Sáru Grmolenskou

Otázky na květen najdete jako obvykle v knihovnì.

 



Strana  11VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 5/2009

ZDRAVÁ SNÍDANĚ nebo večeře….
Mnoho z nás má sklon konzumovat rychlá občerstvení a polotovary, přestože víme, že většina z nich organis-
mu příliš neprospívají. Tyto potraviny mají vysoký obsah tuku, cukru, kalorií nebo soli a obvykle také nedosta-
tek potřebných živin. Zkuste si sepsat, co všechno za den sníte a potom si barevně označte, v čem jsou bílko-
viny, vitamíny a minerály, což jsou základní stavební kameny potřebné pro výživu těla. Zjistíme, že šidíme 
nejen pitný režim, ale také dáváme do těla pouze sacharidy a tuky – chléb, rohlíky, hranolky, uzeniny a nepo-
stradatelná kalorická bomba -  chipsy večer u televize.

Chcete dosáhnout optimální kondice?  Chcete mít dostatek výživy, být svěží a žít aktivně? 

Nemusíte se hned vzdávat toho, co máte rádi. Stačí na začátku vyměnit jedno jídlo a díky vyváženému 
programu patentované výživy máte možnost. Program vyvážené výživy poskytuje organismu vyvážené 
množství energie, vitamínů, minerálů, správných karbohydrátů, rostlinného proteinu, správných tuků a 
prospěšné vlákniny, bylinných výtažků a antioxidantů.

Firma zabývající-se vývojem a výrobou těchto produktů je na trhu již 28 let a v současnosti spotřebují 
zákazníci na celém světě více než milión koktejlů denně. Nenabízí pouze programy na hubnutí, ale při 
optimální váze doporučuje koktejl jako náhradu snídaně, kdy člověk hned ráno dostane do organismu 
všechny potřebné živiny.

V současnosti si můžete vybrat z více než 24 druhů doplňků výživy a 29 druhů kvalitní kosmetiky. Novinkou 
jsou rozpustné tablety nízkokalorického energetického nápoje, který pomůže  při momentální únavě organis-
mu například pro řidiče a izotonický nápoj nové generace při sportu a vysoké námaze.

Všechny produkty dodávám jako nezávislý distributor a budu Váš osobní poradce. Budeme spolu konzultovat 
všechny Vaše dotazy, stanovíme společně dávkování a recepty na přípravu.

Pro ty kteří chtějí redukovat svoji váhu mám profesionální webové stránky našeho Centra 

www.hubnete.cz/ajb

a pro všechny číslo 723 066 194.
Vaše Alice Bohačíková

   
 vás zve k příjemnému posezení

 Nabízíme:

  Nově otevřenou vinotéku
 

 Víno sudové od 40,-Kč/l  
 

0,7l značková vína z
 
Mikulova

 
 

Pivo Bernard  
 

Alko i nealko nápoje  

 Teplá i studená kuchyně
 

Kontakt:  Martin Pospíšil 602 704 661
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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

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 5. číslo vychází 30.4.2009. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.
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