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Vážení spoluobčané,
vždy, když se mě kdokoliv zeptá, na 

co jsem u nás ve Velké Bystřici nejvíc 
pyšný nebo čím se můžeme nejvíce 
chlubit, odpovídám, že je to aktivita 
našich spolků, organizací, ale i samot-
ných občanů. Právě skončený měsíc 
květen to jen potvrdil. Začalo to hned 
zostra: 1. května - cykloturistická akce 
do VVP Libavá Bílý kámen – účastnic-
ký rekord a vůbec výborně zvládnutá 
akce. Prostě Jerry a jeho tým jsou 
opravdoví „profíci“. Ale to nebylo ten 
den všechno - odpoledne až do pozdní-
ho večera probíhalo tradiční Stavění 
mája v Hliníku, pod vedením starosty 
hasičů p. Jiřího Čepeláka. 

Další v řadě byla v rámci projektu  
Hanácký rok v Bystřici (HRB) 10. 
května Slavnost kroje a Bystřická 
kuličkyáda. Zde jsem sice nebyl osob-
ně, což mě mrzí, ale ohlasy byly velmi 
pochvalné. Parčík u římskokatolického 
kostela vytvořil druhému ročníku 
setkání folklorních souborů, skupin a 
muzik domácké prostředí. Akce byla 
ještě doplněna výstavou paličkářek 
v přízemí radnice. 

V sobotu 16. května proběhl V. roč-
ník Letního čištění řeky Bystřice, ten 
si dovolím krátce okomentovat v další 
části úvodníku. A to nás  ještě čeká také 
v rámci projektu HRB 30. května 
Sečení lóke, dětský den a zábava po 
Kácení mája. A kdybych měl vyjme-
novat všechny další akce a aktivity 
ostatních spolků a organizací (např. 
zápasy a turnaje na hřišti Na Letné, 
aktivity Sokola, Junáka, atd.), myslím, 
že by nestačila celá stránka. Prostě si 
myslím, že se máme opravdu čím chlu-
bit a všem, kteří se na těchto akcích 
podílejí, je potřeba veřejně velmi podě-
kovat. 

V minulém čísle Bystřických novin 
byl vyhlášen V. ročník  soutěže „O 
nejkrásnější okno, nejlépe udržovaný 
veřejný prostor a nejkrásnější část 
ulice“. Tato soutěž už má u nás tradici a 
myslím, že se situace v tomto směru ve 

Velké Bystřici nepatrně lepší. Ještě 
stále máme oproti některým vesnicím 
co dohánět, ale i tak pozoruji, že je stále 
více těch, kteří zasazují kytičky a keře a 
starají se o veřejnou zeleň. Novinkou 
letošního ročníku je kategorie nej-
krásnější část ulice, kde se hodnotí 
péče o veřejnou zeleň a květinová 
v ý zd o b a  p ř ed  v ch o d y  domů .  
Podmínkou je účast minimálně 5 rod. 
domů nebo 2 bytových domů v ucelené 
zástavbě. Pro tuto kategorii bylo nutné 
podat přihlášku do 31.5. 2009. Protože 
se asi naši spoluobčané stydí a přihlá-
šek máme velmi málo, rozhodli jsme se 
prodloužit termín do 30.6. 2009 a bude-
me přijímat i tipy od ostatních. Jen 
připomínám, že v této kategorii bude 
jako překvapení speciální cena v hod-
notě min. 10.000,- Kč.

Jak jsem se již zmínil, v sobotu 16. 
května 2009 proběhl V. ročník Letního 
čištění řeky Bystřice. Vyčerpávající 
hodnocení, jako každým rokem, přináší 
v tomto vydání Bystřických novin dva 
hlavní organizátoři Václav Břeha a 
Martin Šípek. A tak si dovolím jen 
několik postřehů. Letos nám poprvé 
nepřálo počasí, přesto si myslím, že 
akce byla úspěšná. Počet zúčastněných 
se stabilizoval na počtu něco málo přes 
třicet osob. Bohužel snad vinou špatné-
ho počasí se ale nepřidal vůbec nikdo 
ze základní školy… A chyběli také 
dvaceti a „náctiletí“ – v minulosti  
celkem početně zastoupení. Minulý rok 

jsme získali výborného kuchaře v panu 
Petru Svobodníkovi, který letos svoji 
pověst jen potvrdil. Takže příští rok 
přijďte ochutnat (pana Svobodníka 
grilování strašně bavilo). Za sebe bych 
rád poděkoval všem, kteří přišli, ale 
také firmě LO Haná za odebrání odpa-
du zdarma a Povodí Moravy za zajiště-
ní ochranných pomůcek a osobní účast, 
letos ještě navýšenou. 

Do tohoto vydání Bystřických novin 
je vložený zpravodaj Místní akční sku-
piny Bystřička, o.p.s.(MAS). V tomto 
druhém vydání jsou prezentovány 
úspěšné projekty obcí, spolků, organi-
zací a podnikatelů, kteří získali podpo-
ru z programu EU Leader. Dále jsou 
zde představeny aktivity jak MAS tak 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička. 
I u nás ve Velké Bystřici máme úspěšné 
žadatele, kteří překonali strach z byro-
kracie a nyní již úspěšně realizují své 
projekty. Chtěl bych všechny potencio-
nální žadatele upozornit na připravova-
nou 3. výzvu, která bude určená znovu 
především spolkům, organizacím, ob-
cím a podnikatelům v cestovním ruchu. 
Předpokládaný termín příjmu žádostí 
bude přelom srpna a září 2009. Více 
informací o přípravě žádostí a nutných 
dokladech (stavební povolení, prokázá-
ní vlastnických vztahů, formulář žádos-
tí atd.) Vám rádi poskytnou na sekreta-
riátě MAS (www.masbystricka.cz), 
který se nachází v prostorách KD 
Nadační, vedle bankomatu.

Pozvání
Na veřejné zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice,

které se koná v pondělí 15.června 2009 v 18,00hod. 
v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici.

Program : 1. kontrola usnesení
2. zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
3. schválení Závěrečného účtu města za rok 2008
4. rozpočtové opatření 
5. schválení grantů a dotací neziskovým organizacím 
6. majetkové záležitosti 
7. různé. 
8. diskuse, schválení usnesení. 

Ing. Marek Pazdera, starosta města 
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Informace z bystřické radnice

Od 1.6. 2009 se město Velká 
Bystřice stalo plátcem daně z přidané 
hodnoty (DPH). Myslím, že v tomto 
roce to nebude mít na naše občany 
zásadní vliv. Činnosti, které obec 
poskytuje ze zákona, jsou od DPH 
osvobozeny. V našem případě se jedná 
především o poplatek za odpad, nájem-

né za byty, převody bytů, to znamená, 
že tyto platby nebudou zatíženy DPH.  
Od 1.6. 2009 bude však DPH uplatňo-
váno u prací, které poskytují technické 
služby (doprava, provoz fekálu atd.), 
při kopírování, prodeji reklamních 
předmětů, apod.. Nový ceník všech 
služeb navýšených o DPH bude zveřej-

něn na našich webových stránkách.
Ještě jsem se chtěl rozepsat o inves-

tičních akcích, ale délka tohoto úvodní-
ku je už dostatečná a navíc mám výraz-
ně po termínu pro odevzdání úvodníku, 
takže raději nechám něco na příště a 
něco na pana místostarostu. 

Marek Pazdera

wRegistrace DPH
Město Velká Bystřice oznamuje, že v souladu s ustano-

vením § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností 
od 1. 6. 2009 zaregistrováno jako plátce daně z přidané 
hodnoty.

wSoutěž „O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný veřej-
ný prostor a nejkrásnější část ulice“.
    Město Velká Bystřice se znovu  rozhodlo podpořit květi-
novou výzdobu v našem městečku  a rozhodlo se uspořádat 
již V. ročník soutěže „O nejkrásnější okno a nejlépe udržo-
vaný 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, origi-
nalita a barevná kombinace.

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

Letos poprvé bude hodnocena kategorie – nejkrásnější 
část ulice. Tato  kategorie bude hodnocena podobně jako 
nejkrásnější předzahrádka, ale podmínkou bude účast mini-
málně 5 rodinných domů nebo 2 bytových domů v ucelené 
zástavbě. Pro tuto kategorii je nutné podat přihlášku 
do 30. 6. 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 organiza-
ce 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.  

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. 

wÚřední hodiny na Městském úřadě ve Velké Bystřici.
Městský úřad přistoupil ke změně úředních hodin z důvodu 
nutnosti administrativního zpracování spisů na stavebním 
úřadě a účasti pracovníka stavebního úřadu na místních 
šetřeních a jednáních vypsaných v rámci správního řízení. 

Pondělí

Úterý 

Středa

Čtvrtek

Pátek

neúřední den

neúřední den

neúřední den

8.00 - 12.00;  13.00 - 17.00

8.00 - 12.00;  13.00 - 15.30

8.00 - 12.00;  13.00 - 17.00

8.00 - 12.00;  13.00 - 15.30

8.00 - 12.00;  13.00 - 14.00

.

Pokladna
13.00 - 14.00

Stavební úřad
zavřeno

.

Stavební úřad
zavřeno

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 
Starosta města Velká Bystřice podle § 32  zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně  některých záko-
nů oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

Dne 5. června 2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 6. června 
2009 od 8.00 hod. do 14.00 hod.  

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je:
Ve volebním okrsku č. 1
Je volební místnost v budově Masarykovy základní školy ve 
Velké Bystřici, ulice 8.května 67.
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
Ulice: 
Na boudě, Nádražní I, Nádražní II, Čs. armády, Kozinova, 
Tovární, Týnecká, Zámecká, Zámecké náměstí, Za parkem, Na 
Letné, Bří Mikolášků, Kopaniny, Pod lesem, Pivovarská, 
Olomoucká, Na Vyhlídce, Kapitulní. 
Ve Volebním okrsku č. 2
Je volební místnost v budově Masarykovy základní školy ve 
Velké Bystřici, ulice 8. května 67. 
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
Ulice:
8. května, Svésedlická, Husova, Hliník, Hřbitovní, Křížkov-

ského, Loučná, Havlíčkova, Jiráskova, Mlýnská, Jana 
Pospíšila, Na Svobodě, Kollárova, Příční, Bratrská, 
Vyšehradská, Vrtov, Žižkova, Ohrada, Nad Skálou, U Pekárny. 

1.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky (platným občan-
ským průkazem,  cestovním, diplomatickým nebo služebním  
pasem České republiky, cestovním průkazem České republi-
ky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu 
Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 

2.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do 
Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do 
Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky  
ve volební místnosti .

3.Každý volič se před hlasováním odebere do prostoru určené-
ho pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu nebude hlasování 
umožněno.

4.Volič může ze závažných,zejména zdravotních důvodů 
požádat  Městský úřad Velká Bystřice a ve dnech voleb 
příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost.

Ve Velké Bystřici dne 21.05.2009

Ing. Marek PAZDERA, starosta města
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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:

Poděkování od  DPS sv. Anny
Měsíc květen byl na společenské události v našem domově velmi bohatý. 10. května jsme měli možnost navštívit vystoupení 
Květy Fialové a Nadi Konvalinkové a za to patří velký dík Kulturnímu středisku.
Dále děkujeme všem dětem a paním učitelkám z mateřských školek -  na Zámeckém náměstí  si připravily krásné vystoupení 
a ve školce na Svobodě zhotovily dárečky, které potěšily obyvatele domova. Kamila Šišková

Narození:Narození:
Linda Hamplová 19. 3. 2009
Nikol Malecká 30. 3. 2009
Nikola Kaczorová 2. 4. 2009
Hana Frnková 3. 4. 2009
Jaromír Černohous 8. 4. 2009
Lukáš Gajdoš 21. 4. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Radomír Ulrich 13. 3. 2009
Dana Košťálková 23. 3. 2009
Zdenka Strnadová 24. 3. 2009
Ivan Grunt 20. 4. 2009

V
V
V
V

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice
Vás v rámci projektu Hanácký rok zve na

ZÁBAVU 
PO KÁCENI MÁJA

sobota 30. května 2009 od 19.00 hodin
areál pod Skalkou

Májová taneční zábava
  hraje skupina Negativ

 tanec  ● pamlsky  ● hudba
pochutiny nejen z udírny

Srdečně zvou pořadatelé

Jaromír Borovička se narodil v roce 
1927 v košařském rodu v Morkovicích. 
Stal se po studiích a po válce učitelem, 
světlonošem hudební kultury. S Armád-
ním uměleckým souborem Víta Nejed-
lého a s Pěveckým sdružením morav-
ských učitelů objel velkou část světa, 
desítky let působil na Katedře hudební 
výchovy PdF UP, řídil řadu komorních 
sborů, vychoval řadu pěveckých talentů a 
k hudbě vedl i celou svou rodinu. 

Do Velké Bystřice ho, podobně jako 
řadu dalších osobností, přivedla tehdejší 
umělecká vedoucí souboru Haná, paní 
Helena Lisická. Zkušený hudební a pře-
devším pěvecký pedagog měl souboru i 
na tomto poli pomoci k růstu. Ke své 
radosti zde našel zapálený kolektiv, 
ochotný k práci. Se souborem se zúčastnil 
několika soustředění na Šubířově, sólisté 

ly v chrámu sv. Mořice o týden později. 
Mezi nimi i krojovaní bystřičtí Hanáci, 
kteří ve sboru Rovina zazpívali jednu 
z mnoha jeho zamilovaných - "Daleká, 
šeroká..."

dojížděli na hodiny do Olomouce, pod 
jeho vedením se uskutečnilo mnoho 
pěkných koncertů a vystoupení. I pro-
střednictvím jeho osoby byla fakticky 
navázána spolupráce s katedrou hudební 
výchovy PdF UP v Olomouci, z jejíchž 
studentů se následně tvoří jádro několika 
generací souborových muzik. Díky péči 
PhDr. Jaromíra Borovičky se Bystřice 
může pyšnit svatebními obřady obohace-
nými kvalitním sólovým zpěvem z domá-
cích zdrojů. Jako pěvec též u nás několi-
krát vystupoval, např. při štěpánských 
koledováních, na výročích souboru Haná 
nebo se svým synem, primášem cimbá-
lovky z Rohatce, při Lidovém roku.

Nezaměnitelný, sytý baryton pana 
PhDr. Jaromíra Borovičky navždy utichl 
8. května 2009 a desítky jeho přátel, 
příbuzných a známých se s ním rozlouči-

PhDr. Jaromír Borovička 
při koncertu k 80-tinám. Olomouc

(rozmlouvá s PhDr. Bohuslavem Kolářem), 
Besední sál Muzea umění, 21. 3. 2007.

Za PhDr. Jaromírem Borovičkou



Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - březen  2009
31. 5.  

Velká Bystřice – Pěší pouť na Sv. Kopeček 
(Orel + ŘK farnost, odchod od
kostela 12.00 h.)

4. 6.
Sportovní hry ZŠ Mikroregionu Bystřička

13. 6.  
Mrsklesy – Den dětí
Přáslavice – Diskotéka

– Pěší výlet do okolí
Svésedlice – Hasičská pohárová soutěž
Velký Újezd – Memoriál Jaroslava Švarce
 (41. ročník, pochod)

14. 6.
Bukovany – Pouť v kostelíku sv. Antonína

(THDr. Antonín Huvar)
19. 6.

Tršice – Tečka za školním rokem
20.-21. 6.  

Velká Bystřice – FTP Cup 
turnaj v házené mladších žáků

26. 6.  
Velký Újezd – Rock legend III.

27. 6.  
Přáslavice – Hasičská soutěž

– Taneční zábava
Velká Bystřice – Mlha Cup

(turnaj v malé kopané – muži)
27.-28. 6.  

Velký Újezd – Fotbalový turnaj  
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Kulturní středisko Velká Bystřice 
Vás v rámci projektu Hanácký rok v Bystřici 

zve na 

 sobota 30. května 2009 od 16.00 hodin
louka u kynologického cvičiště pod Skalkou

Program zahájí v 16.00 hodin:

„Show  na chůdách“   „Vystoupení Železného Zekona“

„Soutěže pro děti o ceny“   „Ukázka cvičených psů“

Pro děti zdarma skákací hrad, skluzavka, 

 malé občerstvení a dárek od sponzora akce.

Hraje hudební skupina Negativ. 

Bohaté občerstvení pro děti i dospělé

Vstup volný. 

Od 19,oo – areál pod Skalkou
Májová taneční zábava – hraje NEGATIV

V případě nepříznivého počasí se akce koná na sále Kulturního domu

Dětský den

Folklorní soubor Haná a Kulturní středisko Velká Bystřice 
Vás v rámci projektu Hanácký rok v Bystřici zvou na

Hanácké 
          pupek světa

sobota 5. září 2009 od 14.00 hodin
Kapitulní park za Bystřičkou

Program:
●  Koncert skupiny Alibaba

Vystoupení velkobystřických dětských souborů
●  Vyhlášení výsledků soutěže „O nejkrásnější okno 

a nejlépe udržovaný veřejný prostor“
●  Divadlo na káře (O Sněhurce)

●  Koncert sourozenců Hany a Petra Ulrychových
se skupinou Javory

●  Hanácký čtyřboj – super soutěže o krásné ceny
●  Představení  Velké Bystřice  jako pupku světa

●  Cestujeme po světě - tance z Mexika,
 country, kankán, břišní tance…..)

●   „Hanácké bigbít“ - uslyšíte skupinu Stracené ráj
●  K tanci a poslechu hraje skupina EUROVOCAL

Přijďte na pořádnou hanáckou veselici, 
recesi s legendou o hanáckém pupku světa . 

Burčák poteče proudem, čekat Vás budou stánky 
s  bohatým občerstvením,

můžete se zúčastnit soutěží a zatančit si.
VSTUP ZDARMA.

●  

Upozornění
Knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici bude 

od 3. do 13. srpna zavřená.
V ostatní dny prázdnin provoz nezměněn.

Tato akce se uskuteční za finanční podpory Olomouckého kraje, 
Ministerstva pro místní rozvoj a pod oficiální záštitou JUDr. Cyrila Svobody
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OREL VELKÁ BYSTŘICE

VELMI  AMATÉRSKÉ  DIVADLO

21. 6. 2009 V 17 HOD.

OPĚT PŘIPRAVUJE DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PREMIÉRA POHÁDKY

2 V 1 POLÍVCE 

V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI

SRDEČNĚ ZVEME

OREL VELKÁ BYSTŘICE

VELMI  AMATÉRSKÉ  DIVADLO
OPĚT PŘIPRAVUJE DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PREMIÉRA POHÁDKY

2 V 1 POLÍVCE 

21. 6. 2009 V 17 HOD.
V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI

SRDEČNĚ ZVEME

Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu
obyvatel České republiky.

2. kolo končí 31. května 2009.

3. kolo – v červnu zjistíme, kolik hlasů získalo 100 knih, 

z kterých jsme vybírali v kole 2. a zároveň bude 

podle abecedy odhaleno pořadí TOP 12.

3. kolo končí 13. září 2009.

Kniha
mého srdce

 

Slavnosti kroje 
Velká Bystřice
10. 5. 2009

Šátek jako baldachýn (Vyškov)

Kuličkyáda

VysočiněVázání šátků na VysočiněTančící děti z Čekanky

Vázání šátků

Šátek váže
Broňa Millá

             Celou fotogalerii, reportáž ČT i další podrobnosti vajdete na www.muvb.cz - kultura a sport -Slavnost kroje

Knihovna Velká Bystřice - knižní novinky
… skutečnost a fantazie
Zbyněk Černík – Louh na báby

získat partnera na míru, omladit stárnoucí ženu – to vše
jednou nebude problém… 

…napětí
Linda Howard – Bludný kruh 

žena ve všem napodobující svou šéfovou je zastřelena a vše
se dál komplikuje… 

… pro mládež
Donald M. Hahn – Počítačoví špioni

Parta mladých počítačových nadšenců díky svým znalostem
odhaluje trestné činy
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Čištění Bystřičky 2009 
5. ročník

Rád bych se pokusil pro Vás, kteří 
jste se zúčastnili i pro Vás, kteří si to 
jen s pokynutím hlavy doma v bačko-
rách přečtete, zhodnotit tuto snad už 
tradiční květnovou akci.

Skupina  s proměnlivým počtem 
„sběračů“ (v průměru kolem čtyřiceti 
lidí) letos začala od mostu na 
Vinohrádky a mírně unavena končila 
diskusním grilováním u začátku nové 
cyklostezky v Burku. Převážně igelito-
vým a železným odpadem jsme naplni-
li jednu vlečku. 

Úsek řeky, který jsme prošli, je asi 
nejhezčí z délky toku, který k Velké 
Bystřici patří, dojem kazí pouze alibis-
ticky pojaté zábrany proti velké vodě 
za chatami naproti konírny a už 
neskrývané skládky odpadků za chata-
mi za konírnou. Na výstavě Vašich 
fotografií Bystřičky, která se bude 
konat i letos v listopadu v cukrárně 
Galerie, zpracujeme na toto téma 
malou fotoreportáž.

Velmi nás potěšilo, že kromě stá-
lých příznivců přišlo i deset nových 
dobrovolníků. Na všech obdivuji 
jejich vůli a rozhodnutí věnovat svůj 
volný čas čištění řeky a jejich víru, že 

právě taková akce má smysl.
Takže má hluboká úklona a náš dík 

patří všem z MěÚ, kteří nám s organi-
zací jakkoliv pomohli, firmě LO Haná 
za uložení odpadu zdarma, Povodí 
Moravy za finanční, ale i velmi sym-
patickou každoroční osobní účast, 
Honzovi Bartoňkovi za fotodokumen-
taci a práci na webových stránkách.

Závěrem připomínám, že do kalen-
dáře na příští rok si můžete zapsat 
sobotu uprostřed května jako 6. ročník 
a přijít nám pomoct – je to stále na 
Vás.

http://reka.velkabystrice.cz
Vaši organizátoři

Během měsíců března až května 
2009 probíhala rekonstrukce teniso-
vých kurtů v areálu Na Letné, která je 
součástí projektu Zkvalitnění zázemí 
sportovního areálu SK Velká Bystřice.  

Celá tato investiční akce spočívá 
v rekonstrukci tenisových kurtů, pro-
vedení závlahy na fotbalovém hřišti a 
realizaci sauny a je prováděna z pod-
pory, kterou Sportovní klub Velká 
Bystřice získal jako dotaci z Programu 
rozvoje venkova, dotační titul Leader.

Na tenisových kurtech byla prove-
dena nová opěrná zídka, bylo realizo-
váno nové oplocení, zakoupeny nové 
sítě, tréninková zeď atd.. Současně se 
podařilo získat čtyři unimobuňky jako 
základ nové klubovny. Hlavním zámě-
rem rekonstrukce je zpřístupnění teni-

su široké bystřické veřejnosti, zkvalit-
nění zázemí a lepší možnost práce 
s tenisovou mládeží. Zde je potřeba 
vyzdvihnout práci Martina Šípka a 
Luďka Čtvrtlíka, kteří založili a trénují 
mládežnické družstvo. Nový výbor 
tenisového oddílu SK Velká Bystřice 
podporuje zpřístupnění kurtů veřej-
nosti. V areálu Na Letné u kurtů je 
umístěna nástěnka s rozvrhem hracích 
hodin, s ceníky, s hracím pořádkem a s 
kontakty na správce. Volné hodiny 
budou nabídnuty veřejnosti. Hodiny si 
lze objednat u správce pana Petra 
Zedníka st. (tel. 605 586 164) nebo 
u p. Martina Šípka (tel. 721 778 797). 
Hodinová sazba za pronájem jednoho 
kurtu je 50,- Kč/hod.

Realizace rekonstrukce tenisových 

Besídka pro rodičovskou veřejnost 
patří k největším slavnostem v mateř-
ské škole.
Letos jsme pozvali rodiče na besídky 
k příležitosti Svátku matek. 

Obě MŠ byly slavnostně vyzdobeny 
ke svátku maminek různými výtvarný-
mi pracemi.

kurtů by nebyla možná bez svépomoc-
ných prací, které si prováděli členové 
oddílu tenisu brigádnicky. Dobře se 
také vyvíjí spolupráce se Sportovním 
klubem Vrtov, jehož zástupci pomohli 
prostřednictvím svých firem  zajistit 
spolufinancování celého projektu. 
Významně se také podílely místní 
firmy (VAPE, LO Haná, Autodoprava 
Pazdera, Pamiro, Insta). Všem, kteří se 
jakkoli do rekonstrukce zapojili, patří 
velký dík. 

Věřím, že tenisové kurty ožijí a 
budou sloužit spokojené sportovní 
veřejnosti. A snad se nám podaří celý 
prostor tenisových kurtů i do budouc-
na dále zvelebovat.

Za výbor tenisového oddílu, 
M. Pazdera

Rekonstrukce tenisových kurtů v areálu SK Velká Bystřice 
Na Letné a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Děti se už dlouho před besídkou 
připravovaly na návštěvu rodičů. 
Vyráběly dárky pro maminky a nacvi-
čovaly celé pásmo.

Každé pásmo bylo složené z básní, 
písní, tanečků, dramatizace a cvičení. 
Činnosti po sobě plynule následovaly, 
měly vhodný a pro děti srozumitelný 

scénář. K tanci i zpěvu děti doprováze-
la hudba z kazet nebo klavír. Písně 
byly rytmické a optimisticky laděné. 
Při tanci využívaly děti daný prostor, 
pohybovaly se v kruhu, řadě, zástupu, 
orientovaly se v prostoru. Uměly hrát 
na dětské rytmické nástroje a využíva-
ly pomůcek a náčiní ke cvičení. Byla 

BESÍDKY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
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O tom svědčí především údaj, kolik 
nás tam vlastně bylo. Ano, letos nejvíc 
– a překonali jsme zdánlivě nepřeko-
natelný rekord z roku 2007, kdy nás na 
Kámen vyjelo 5.935, letos ještě o 368 
nadšenců víc – celkem (bez koňů a 
psů) to tedy činí 6.303 jedinců….

Dalším zajímavým údajem je vždy 
statistika využití jednotlivých vstupů 
na akci, která vykazuje další žádoucí 
rozptylování po prostoru (v závorce je 
uvedený loňský počet):
Mrsklesy   2.052  (1.530),  Smilov, 
ž.st. 387 (241), Město Libavá 632 
(440),  Stará Voda  157 (31), Nové 
Oldřůvky 164 (100), Kovářov (Pot-
štát) 410 (169), Zelený kříž 1.453 
(933), Kozlov (pramen O.)  505 (445), 
V. Újezd-Daskabát  294 (168), 
Autokary a j. 249 (270).

Registrujme pro historii i počasí: 
bylo velmi teplo – až 24 stupňů, celý 
den slunečno, na rozvodí a výšinách 
vál dost silný vítr, který však byl od 
poledne už většinou teplý jako alpský 
fén a utichal.                  

Cykloturisté tentokrát najeli něco 
kolem 300.000 cyklokilometrů a to 
počítáme v průměru jen 50 km na 
osobu – z malého průzkumu vyplývá, 
že rodiče s dětmi dělali 30-40 km, 
zdatní bikeři dokázali nabrousit od 
rána do čtyř hodin i devadesát kiláčků 
ze 134 bílými fáborky vytyčených…

Při tomto počtu je samozřejmé, že 
především v terénu došlo k několika 
pádům, z nichž nejhorší byl poblíž 
Bílého kamene, kde mladík bez přilby 
si zranil nejen hlavu, ale odnesla to i 
zlomená klíční kost a další bolestivé 
zhmožděniny. Byl příslušníky vojen-
ské policie vyproštěn z terénu a po 
poskytnutí první pomoci převezen 
přivolanou rychlou sanitkou do 
nemocnice. Stejně skončil i další váž-
nější úraz na sjezdu do Velké Střelné, 
kdy cyklistka po nepřiměřeně rychlé 
jízdě havarovala a rovněž si zranila 
hlavu…

Velké pozornosti se těšil cyklistické 
veřejnosti poprvé zpřístupněný libav-
ský kostel, který během akce navštívi-
lo několik set účastníků. Odsvěcený 
kostel v majetku armády nesloužil  
dlouhá léta svému účelu a postupně 
chátral. Po revoluci ho armáda nabíze-
la církvi k dalšímu užití, ta ho však 
odmítla a tak v r. 2002 byl na náklad 
armády uveden do stávajícího stavu…

Domníváme se, že po celé trase 
Kamene bylo zajištěno kvalitní občer-
stvení s dostatečnou zásobou všech 
tekutin, především náměstí Města 
Libavá oplývalo nejrůznějšími dobro-
tami. 

Jako každý rok se pozornosti účast-
níků těšil zpřístupněný poutní kostel 
na Staré Vodě a zejména úplně dokon-
čená renovace kapličky nad posvát-
ným vydatným pramenem s vynikající 
studenou vodou. V kostele  neúnavně 
mnoho hodin poskytovala informace 
paní doktorka Krejčí, která patří k nej-
fundovanějším znalcům této památky. 

Protože pořadatelé i účastníci 16. 
ročníku Bílého kamene splnili pod-
mínky povolovatelů akce, získali 
jejich předběžný souhlas pro přípravu 
dalšího, již 17. ročníku Bílého kame-
ne, který proběhne 1. května 2010. 
První koordinační jednání všech zain-
teresovaných složek proběhne v únoru 
příštího roku.

Účastníky příštího ročníku čeká 
jedna relativně významná změna, 
která se promítne do propozic a její 
splnění je podmínkou uspořádání akce 
i  účasti každého jednotlivce. Vzhle-
dem k tomu, že v minulých ročnících 
Bílého kamene došlo k celé řadě váž-
ných úrazů, které v drtivé většině 
případů končily poraněním hlavy 
cyklistů, bude vyhlášeno povinné užití 
cyklistických přileb všemi účastníky 
akce Bílý kámen na celém území 
vojenského prostoru Libavá. Opravdu 

není možné čekat, až se na akci někdo 
zabije jen proto, že neměl cyklistickou 
přilbu – to by byl konec Bílého kame-
ne – a to nechtějí ani pořadatelé, ani 
povolující instituce, ani sami účastní-
ci. Obracíme se proto již dnes na cyk-
listickou veřejnost, aby tento záměr 
podpořila, tuto zprávu mezi Kameníky 
rozšířila a napomohla jejímu uvedení 
do praxe již v příštím roce. Libavské 
Oderské vrchy jsou opravdu i maso-
vým charakterem počtu účastníků 
extrémně obtížné, v těchto doslova 
pustinách je mnohem složitější mož-
nost poskytování rychlých zásahů 
zdravotní služby než kdekoliv jinde a 
proto musí být činěna všemožná pre-
vence úrazů, k níž v prvé řadě patří 
užití cyklistických přileb. Děkujeme 
za pochopení a spolupráci všech 
rozumných lidí, kterým na další exis-
tenci Bílého kamene záleží.

Pořádající město Velká Bystřice, 
Auto-velo-klub Velká Bystřice, Újezd-
ní úřad vojenského újezdu Libavá, 
Středisko obsluhy výcvikového zaříze-
ní Libavá AČR, Vojenské lesy a statky 
ČR divize Lipník, Vojenská policie 
AČR a Policie ČR děkují všem účast-
níkům 16. Bílého kamene za ukázně-
nou účast na této akci a přejí vám 
mnoho dalších šťastných kilometrů za 
krásami naší vlasti v tomto roce.

     Za pořadatele, jménem starosty 
města i předsedy AVK

J. Jerry Koš, jednatel AVK

Šestnáctý Bílý kámen se opět vydařil

viditelná jejich radost z činností a 
spontánnost. Velmi dobré výsledky a 
osobní rozvoj byl patrný u nejstarších 
dětí, které odcházejí po prázdninách 
do základní školy. Pochvalu za dobrou 
práci a sladkou odměnu dostali všichni 
vystupující.

Poděkování patří všem učitelkám za 
výbornou prezentaci práce s dětmi, za 
citlivé vedení dětí ke vztahu k rodině a 
mamince, za obdivuhodnou trpělivost 
s těmi nejmenšími dětmi, které sotva 
překonaly adaptační potíže, ale přesto 
dokázaly předvést to, co se naučily.

Rodiče neskrývali dojetí, vyjadřo-
vali se velmi pochvalně a s obdivem 
k výkonům dětí.

Všichni jsme odcházeli domů spo-
kojení.

Dana Kutrová, 
vedoucí učitelka mateřských škol
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V sobotu 16. 5. 2009 se za poměrně 
nevlídného počasí konal Zálesácký 
závod zdatnosti. Letos se organizáto-
rem stala jednota z Olomouce - Běli-
del, takže trasa závodu vedla v bělidel-
ských uličkách a přilehlém okolí, 
zejména v lesoparku po obou březích 
řeky Bystřičky. Kromě rychlosti běhu 
se soutěžním družstvům sčítaly body 
za splnění úkolů na stanovištích, 
např. uzlování, hod na terč, zdravově-
da, poznání přírody, šplh na laně, azi-

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI- ŽUPNÍ KOLO
muty, všeobecné znalosti, odhad vzdá-
lenosti aj. 

Naši jednotu reprezentovalo 23 
závodníků, což znamenalo, že jsme 
byli nejpočetnější výpravou. A jak 
jsme dopadli? Vůbec ne špatně - 3 
zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile.

Zlato: Barbora Konečná 
Štěpánka Zatloukalová

Tomáš Zedník
Martin Skopalík

Vít Navrátil
Marcel Špaček

Stříbro: Jana Neckařová
Tereza Komárková

Jana Čepeláková
Jakub Přehnil (ze Sokola 
Náklo)

Bronz: Lucie Špeldová
Aneta Neckařová

 

POZVÁNKA NA

 „FTP Cup Handball 2009“ 

20. a 21.června 2009

Vážení sportovní přátelé,

přijměte laskavě naše pozvání k účasti na letošním  
VII. ročníku  mezinárodního turnaje mladšího žactva 
v házené “FTP Cup Handball 2009”, 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 2009.

Rezervujte si, prosím, termíny sobota 20. 6. 2009 
od 8.00 hod. do 17.30 hod. a neděle 21. 6. 2009 
od 8.30 hod. do 14.00 hod. a zavítejte do sportovní-
ho areálu Na Letné.

ÚČASTNÍCI TURNAJE:
Na turnaj byla mimo jiné pozvána následující druž-
stva:

ŠK Kysucké Nové Mesto – Slovensko (loňský vítěz 
turnaje), TJ Sokol Praha – Vršovice (trojnásobný vítěz 
turnaje), 2 družstva Sokola Nové Veselí, Tatran 
Litovel, HC Maloměřice, TJ Ivančice, Lokomotiva 
Louny, domácí SK Velká Bystřice.

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

Srdečně Vás všechny zveme na tento turnaj, který 
slibuje určitě zajímavou sportovní podívanou.

Ferona Thyssen Plastics, s.r.o.
Sportovní mládí Velké Bystřice, o.s.
SK Velká Bystřice – oddíl házené
Kulturní středisko města Velká Bystřice
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5.6. pátek  PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK Produkce: ČR
10.00 hod. Pohádka pro MŠ. Vstupné Kč 10,-

5.6. pátek PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI Produkce: ČR
18.00 hod. Malý hrdina s velkým srdcem. Vstupné Kč 50,-
94 minut Český dabing. Přístupný

12.6. pátek VÉVODKYNĚ Produkce: USA
19.30 hod. V našem manželství jsme byli tři. Vstupné Kč 50,-
105 minut Historický, životopisný film. Přístupný.

Titulky.

19.6. pátek MARLEY A JÁ Produkce: USA
18.00 hod. Všechno bylo perfektní, dokud se Vstupné Kč 50,-
111 minut neobjevil Marley - šestikilový Přístupný 

labrador. Psi jsou úžasní, protože si Titulky
užívají jen radost z přítomnosti. Film pro všechny!

26.6. pátek MONSTRA vs. VETŘELCI Produkce: USA, VB
18.00 hod. Jenom monstr akce zachrání svět Vstupné Kč 50,-
94 minut hladce. Animovaná komedie. Český dabing.

Přístupný.

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY
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 - ČERVEN 2009

Mladší a starší žáci z T. J. Sokol Velká Bystřice se 25. a 
26. dubna zúčastnili Přeboru župy v sokolské všestrannosti. 
V sobotu 25. 4. žáci soutěžili v atletice a v plavání na 
základní škole Nedvědova Olomouc. Na těchto závodech 
byli 4 žáci: Dominik Teplý, Martin Skopalík, Ladislav 
Matějkovič a Tomáš Zedník. Děti byly plné optimismu, a 
tak jsem pevně doufal, že něco vybojujeme. Soutěžili jsme 
ve skoku dalekém, ve sprintu na 50 metrů, v hodu kriketo-
vým míčkem a také i ve vytrvalostním běhu. Z mladších 
žáků byl na prvním místě Dominik Teplý a na místě třetím 
se umístil Martin Skopalík. Ze starších žáků se na druhém 
místě umístil Ladislav Matějkovi a na pátém Tomáš Zedník. 
Také jsme závodili i v plavání, což si myslím, že bylo pro 
děti takovým odreagováním po náročné atletice. Mladší 
žáci vybojovali první a druhé místo a starší druhé a páté 
místo. Po tak těžkém dni jsme se šli občerstvit do 
Mc Donalda. 

V neděli 26. dubna se v sokolovně Olomouci – Chvá-
lkovicích konala gymnastika a šplh. Na tomto závodu byli 
dva žáci a to Dominik Teplý a Lukáš Matějkovič. I když 
jsme se většinou věnovali atletice, tak i v tomto oboru jsme 
získali medaile. Gymnastika se skládala z pěti částí: prost-
ná, přeskok, hrazda, kruhy a bradla. Dominik získal třetí 
místo a Lukáš druhé. A také se závodilo ve šplhu, kdy 
Dominik obsadil místo první a Lukáš místo druhé. Jelikož 
Dominik Teplý získal zlatou medaili za všechny čtyři části,  
porazili jsme tím i „Olomoučáky“! Je vidět, že jsme toho 
půl roku makali a budeme dál, abychom se příští rok dostali 
až na celostátní přebor. A tím vám kluci chci poděkovat za 
pilnou práci a  snaživost.

cvičitel Patrik Rulíšek

Velice ráda bych se připojila za celý výbor naší jednoty 
k poděkování všem klukům, kteří tak vzorně reprezentovali 
Velkou Bystřici, ale také bych moc ráda vyslovila velké 
uznání cvičiteli Patriku Rulíškovi za to, s jakým nasazením 
a energií se vrhnul do přípravy kluků na závody. Přidal si ke 
své cvičební hodině ještě jednu navíc kvůli tréninku, běhal 
s kluky po venku atd. Vzhledem k tomu, že Patrik studuje 
na výběrové střední škole a připravuje se na další náročné 
studium, věnuje se práci ve folklorním souboru a dalším 
aktivitám, je jeho velmi obětavou práci pro Sokol potřeba 
obzvlášť ocenit. 

Ovšem nejvíce smutné a zejména nepochopitelné je to, 
že i když kluci vyhráli spoustu medailí, tak nepostupují do 
celostátního kola. Tento nepříjemný fakt byl jim i cvičiteli 
navíc sdělen župním náčelníkem dosti nevhodnou formou. 
V současné době probíhá na toto téma korespondence mezi 
župou a jednotou. 

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

ZÁVODY - ATLETIKA, GYMNASTIKA

Ovšem i ostatní naši závodníci 
nezůstali se svými výkony pozadu a od 
stupňů vítězů je dělilo jen pár bodů a 
trocha toho pověstného sportovní 
štěstí. 

Samozřejmě, že všichni zaslouží 
veliký dík za snahu a reprezentaci, 
cvičitelé pak za vzornou přípravu 
svěřenců. A myslím, že všichni jsme si 
odnesli spoustu zážitků z pěkně proži-
tého dne. 

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol 

Velká Bystřice
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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

DWB s.r.o.

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

ZEDNICTVÍ     -      IVO PAVLITA

Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás
novou službu v obci. Každou sudou středu od
14.00 hod. do 17.00 hod. Vám zdarma poradíme
v budově městského úřadu (z boku budovy).

Potřebujete vyřídit hypotéku a nevíte jak na to?

Potřebujete změnu pojištění Vaší nemovitosti,
protože Vaše stávající je zastaralé a neodpovídá
hodnotě Vaší nemovitosti?

Plánujete rekonstruovat dům a potřebujete 
hotovost?

Chcete zajistit sebe a svou rodinu?

Máte malé děti a chcete je zajistit do budoucna?

Podáme Vám potřebné informace, vyřídíme
veškeré záležitosti. Stačí jen za námi přijít každou
sudou středu od 14.00 hod. Nebojte se,my Vám 
nic nutit nebudeme. Jsme tu od toho, abychom 
Vám dobře a bezplatně poradili.


