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Vážení spoluobčané,
vzhledem k dynamickým proměnám 

tváře našeho městečka v posledních 
letech téměř vždy podáváme na těchto 
místech především informace o všech 
projektech, které se realizují. Dnes mi 
však dovolte trochu sentimentu, piety a 
komorní tón, protože v průběhu října a 
listopadu prožíváme několik význam-
ných společenských událostí, které 
nelze ve všem tom pracovním shonu 
přehlédnout.

20 let od sametového pádu totality

Tak především letos v listopadu to 
bude už neuvěřitelných 20 let, co jsme 
vykročili k větší svobodě, demokracii, 
ale také větší odpovědnosti. Jsou to léta 
nadějí a šancí, příležitostí ke splnění 
osobních cílů i životních snů, ale také 
těžkých chvil, zklamání a deziluzí. 
Stejně jako všechny velké věci ani naše 
společenská proměna se nerodí snadno. 
Ale věřím, že stejně jako Izraelitům 
vracejícím se z Egypta, kteří vyměnili 
plné mísy, ale otroctví za pot, pláč, krev 
a dřinu, ale potom svobodný život ve 
vlastní zemi, tedy věřím, že i my může-
me říci: mělo to smysl, je dobře, že 
jsme se vydali na cestu za svobodou.

Z vyprávění přímých účastníků vím, 
že ve Velké Bystřici byli nositeli same-
tových změn především pánové 
Čestmír Hradil, Václav Juráň, Jan 
Bugno a Jaroslav Koš a několik dalších 
mladších aktivistů. Oni formovali první 
veřejná shromáždění, samotné Občan-
ské fórum a přenášeli informace o 

společenských změnách z Prahy a 
Olomouce do Bystřice. Logickým 
pokračováním pak bylo jejich společné 
působení na bystřické radnici. Nezbývá 
než vyjádřit jim dík a uznání za práci 
nejen v časech revolučních ale i v lé-
tech porevolučních.

91. výročí vzniku 
Československé republiky

Jako každým rokem, i letos jsme 
v předvečer 28. října - státního svátku, 
kdy si připomínáme vznik samostatné-
ho Československa, uctili tuto význam-
nou dějinnou událost pietním aktem 
u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. 
Protože kulaté výročí jsme slavili minu-
lý rok, je na místě jen připomenout, jak 
tyto dny prožívali tehdejší obyvatelé 
Velké Bystřice: v kronikách obce se 
píše o velkém všeobecném nadšení 
téměř čistě české obce - k české národ-
nosti se ve Velké Bystřici hlásilo více 
jak 97 % obyvatelstva. Oficiální oslava 
vyhlášení samostatné republiky se ko-
nala 30. října a představitelé tehdejší 
bystřické školy stáli v popředí událostí 
společně s představiteli obce. V čele 
shromáždění lidu pronesli slavnostní 
projevy starosta Josef Hořínek a ředitel 
měšťanské školy Jan Pospíšil.

O téměř 91 let později, tedy 27. října 
2009 jsme využili vhodné příležitosti a 
na nádvoří před školou vzpomněli 
kromě událostí vzniku Československa 
také právě již výše zmiňované sameto-
vé změny podzimu roku 1989.

Listopad začíná dušičkami

Bývá zvykem, že s blížícími se 
dušičkami se krásné babí léto přehoup-
ne do nevlídných plískanic, ale letos to 
byl opravdový výkyv, ne-li teplotní 
šok: ze čtvrtka 8. na pátek 9. října spad-
la teplota o dobrých 15 stupňů a násled-
ná sněhová kalamita na mnoha místech 
republiky jen svědčí o tom, že něco 
není úplně v pořádku - že má smysl 
zateplovat domy, šetřit energiemi a 
vůbec dělat na Zemi co nejmenší 
„ekologickou stopu“.

Během dušiček nás však podle před-
povědí čeká obvyklé podzimní počasí a 
tak snad nic neohrozí již druhou vzpo-
mínkovou slavnost za zemřelé, kterou 
v sobotu 31. října uspořádají římskoka-
tolická farnost, náboženská obec církve 
čs. husitské a město Velká Bystřice. Za 
doprovodu Bystřičanky a pod vedením 
pana faráře Josefa Opluštila a paní 
farářky Hany Šebíkové vzpomeneme 
na místním hřbitově na naše drahé 
zesnulé. Vůbec „dušičky“ jako takové 
jsou pak především dobrou příležitostí 
k uvědomění, že v myšlenkách a vzpo-
mínkách s námi zůstávají, se vším 
dobrým a krásným, co jsme společně 
prožili. 

Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé, jak se tento svátek oficiálně 
jmenuje, se slaví od 10. století a v ze-
mích s křesťanskou tradicí je zvykem 
během tohoto dne či období navštívit 
hřbitov a rodinný hrob, rozsvítit na něm 
svíčku, pomodlit se za zemřelé a polo-
žit živé květiny, což symbolizuje víru 
ve věčný život. Památku věrných 
zemřelých zavedl roku 998 opat Odilo 
(† 1048) ve francouzském benediktin-
ském klášteře, který se takto snažil čelit 
přetrvávajícím pohanským obřadům. 

Velkou Bystřici navštívil biskup 
Josef Hrdlička

Římskokatolická farnost ve Velké 
Bystřici žila v sobotu 3. října velkou 
slavností, jakou bylo udělování svátosti 
biřmování 15 mladým dospívajícím 
či dospělým lidem. Za tímto účelem 
navštívil naše městečko olomoucký 
světící biskup Mons. Josef Hrdlička. 
Pana biskupa jsme s panem starostou 
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Informace z bystřické radnice

přivítali jak se na „hanáckó Bestřeco 
sloši“- v hanáckém kroji. Právě kolorit 
tradičního svátečního oděvu všech 
přítomných hanáků a především nád-
herné počasí a taky něco dobrého 
k zakousnutí vytvořily velmi příjemnou 
atmosféru této společensko-duchovní 
události.

Doprava se postupně zklidňuje

Závěrem ještě pár slov z oblasti 

dopravy. Říká se, že složité problémy 
nemívají jednoduchá řešení. Proto i 
postupné zklidnění dopravy v našem 
městečku je cílem mnoha větších či 
dílčích na sebe navazujících opatření 
jako instalace 4 informativních radarů 
pro měření rychlosti vozidel, realizace 
5 nových přechodů pro chodce, rekon-
strukce a výstavba nových chodníků a 
retardéru v ul. Hliník nebo nyní dláždě-
ného retardéru na Kollárově ulici. Ze 
všeho nejúčinnějším opatřením je však 
aktivita policistů z místního obvodního 
oddělení. Potěšující byl pohled na hlíd-
ku Policie ČR, kterak zasahuje za jízdy 
uprostřed města a dopadne řidiče, který 
výrazně překročil povolenou rychlost. 
Z tohoto pohledu je pak na místě oce-

nění, kterého jsme s panem starostou 
byli svědky ve čtvrtek 1. října: při 
návštěvě vedoucího územního odboru 
vnější služby Policie ČR Olomouc plk. 
Mgr. Ivo Vykopala u nás na bystřické 
radnici tento ocenil práci vedoucího 
obvodního oddělení PČR Velká Bystři-
ce npor. Pavla Chrudiny a jeho zástupce 
npor. Michala Dokoupila udělením 
služební medaile „Za věrnost III. stup-
ně“. Oběma policistům blahopřejeme! 
Jsem přesvědčen, že kromě nových 
aktivit a dobré práce všech policistů 
našeho obvodního oddělení byla důvo-
dem i dobrá spolupráce OO PČR právě 
se zástupci obecních samospráv Velké 
Bystřice a okolních obcí.

Ivo Slavotínek

wSběr biologického odpadu proběhne naposledy v měsíci 
listopadu podle počasí. Termín bude upřesněn a občané 
budou informováni veřejným rozhlasem, vývěskami a 
informace budou podány i na internetových stránkách 
města.

w na Městském úřadě ve Velké Bystřici jsou 
k dispozici již dvě kontaktní místa Czech 

POINT, která město získalo a vybavilo z dotace v rámci 
e-Govern-ment do obcí - CzechPOINT z Operačního pro-
gramu IOP – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Jedno 
pracoviště je na odboru výstavby a TS v přízemí budovy 
radnice a druhé na odboru správním – matrika. 

wMěsto Velká Bystřice od června letošního roku schválilo 
zavedení „veřejné služby“. Do dnešního dne využilo této 
možnosti odpracovat si minimálně 20 hod. prací na úklidu 
veřejného prostranství, práce při údržbě majetku města 
celkem 5 občanů. Smlouvy jsou sepsány do konce roku. 
Tato služba se v letošním roce osvědčila a doufáme, že 
budeme pokračovat  i v roce 2010. 

žadatel I. pol. 2008 II. pol. 2008

Římskokatolická farnost   9 000 Kč

Náboženská církev církve husitské  8 000 Kč

Svaz postižených civ.chorobami  5 000 Kč

Soubor Haná 5 000 Kč

Soubor Haná 10 000 Kč

Český rybářský svaz 10 000 Kč

Sportovní mládí 20 000 Kč

TJ SOKOL 10 000 Kč  5 000 Kč 

SK Velká Bystřice    celkem  50 000 Kč 

házená 60 000 Kč 10 000 Kč

odbíjená

kopaná 15 000 Kč

tenis 15 000 Kč

Sportovní komise     (dále SK) 50 000 Kč

OREL Jednota 20 000 Kč 5 000 Kč

ÚAMK-AMK Biketrial

SDH Velká Bystřice 15 000 Kč

Senior klub 1 538 Kč

Mateřské centrum 12 000 Kč 16 000 Kč 

FC-Mlha- minikopaná 2 000 Kč

Kynologická organizace 10 000 Kč

Junák 10 000 Kč

Český zahrádkářský svaz

Autovelo

FO:

Dechová hudba Bystřičanka

FO - skauti

Jiří Čepelák 3 000 Kč

Václav Břeha čištění Bystřičky 3 000 Kč

Jana Nováková-restaurace Nadační

 293 538 Kč 86 000 Kč

Poskytnuté příspěvky neziskovým organizacím 
v roce 2009

Narození:Narození:

Martin Lorenc 19. 8. 2009
Petra Vacková 17. 9. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika
Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Josef Šařec 16. 10. 2009
Antonín Gažar 18. 10. 2009

V
V

TJ Sokol Mrsklesy zve všechny děti i rodiče 
v sobotu 14. 11. 2009 v 15.00 hodin do KD 

na

SVĚTLUŠKOVÝ BÁL
a od 17.30 hodin

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Program: 
tvořivá dílnička, bál se soutěžemi, průvod obcí 

S sebou:
pracovní mikinu, nůžky, kulatou krabičku 
od sýra

Děti v maskách broučků, motýlů a světlu-
šek dostanou odměnu 

Vstupné dobrovolné
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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:

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - listopad 2009

1. 11.
Velká Bystřice – Setkání tří skautských generací 

2. 11.
Velká Bystřice – Vzpomínková slavnost 

za všechny zesnulé

7. 11.
Velká Bystřice – Bonitace německých ovčáků

– Bystřické banjo
– 15. mezinárodní setkání 

skautských sběratelů

11. 11.
Přáslavice – Den veteránů

14. 11.
Velký Újezd – Poslední leč – zábava

Mrsklesy – Světluškový bál a lampionový
průvod

15. 11.
Velká Bystřice – Už tu byla? (Divadlo Litovel)

15.-20. 11.

Velká Bystřice – Výstava amatérských malířů

21. 11. 
Přáslavice – Kateřinská zábava

22. 11.

Velká Bystřice – 2 v 1 polívce (Orel-divadlo)

26. 11.
Velká Bystřice – Vánoční koledování s jarmarkem

28. 11.

Velká Bystřice – Koncert Věry Špinarové

Kulturní středisko Velká Bystřice zve na
divadelní komedii

„ UŽ TU  BYLA? “
neděle 15. listopadu v 16.00 hodin

sál KD Nadační Velká Bystřice 

 Hrají členové 
divadelního souboru 

z Litovle, který
je aktivní

 od roku 1998.

Osoby a obsazení:
Dalibor, Dali, Libor, Borek, Dáda . . . Pavel Soldán

Šárka . . . Zdena Sedlářová
Blani . . . Pavlína Fišrová

Nicol Flyingová . . . Iva Kevešová st.
Mami . . . Jarka Webrová

František Bláha . . . Petr Linduška
Gabriel Hell . . . Zdeněk Šmíd

Ervín Camfourek . . . Michal Schmalz
Norbert Nachrichter . . . Petr Škobrtal
Sousedka Zajochová . . . Lea Hutařová

Dalibor žije sám obklopen ženami, které potřebu-
jí, aby je potřeboval. Není náhodou, že jej každá 
oslovuje jiným jménem, podle toho, jak ho chtějí 
vidět. Prozřetelnost mu na pomoc posílá nejprve 
záhadného řemeslníka, pak manžela jeho bývalé 
ženy jako odstrašující případ, aby nakonec zasáhl 
jeho zemřelý otec František Bláha.

Vstupné 40,- Kč.       Srdečně zvou pořadatelé.

OREL Velká Bystřice si vás dovoluje pozvat na

VÝSTAVU 

ke 100. výročí ORLA  a  80. výročí orlovny 
ve Velké Bystřici, současně 

s VÝSTAVOU AMATÉRSKÝCH 
FOTOGRAFŮ

v orlovně ve Velké Bystřici 
ve dnech 15. – 20.11.2009.

Výstava bude zahájena dne 
15.11.2009 v 16.00 hod. 

krátkým koncertem chrámového sboru V. Bystřice 
a skupiny MAKY-TAKY.

Srdečně zveme 

Výstava bude k zhlédnutí denně do pátku 20.11.2009.
Po-St-Čt-Pá:  15.00 – 18.00 hod.;
Út: 17.11. :    9.00 - 17.00 hod.

19. středisko Velký Týnec Vás srdečně zve na 

15. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
SKAUTSKÝCH SBĚRATELŮ

Aula právnické fakulty UP Olomouc - Envelopa - tř. 17. listopadu
7. listopadu 2009 od 9.00 do 14.00 hodin

Možnost výměny, prodeje a nákupu: nášivky, odznaky, známky, šátky,
 pohlednice, razítka, kalendáře, časopisy, knihy a další předměty.

Prodejní výstava nové tvorby skautského malíře Ladislava RUSKA - “Šamana”
Autogremiáda jeho nové knihy.

Přítomna bude skautská prodejna z Brodku. Přijedou sběratelé z Polska, Slovenska, Rakouska. 
Výstava k 90. výročí založení skautingu v Olomouci. Vstupenky slosovatelné - 20 výher v tombole.

Jan Pečínka - Jambo,     tel.: 731 059 298     www.19-stredisko.skauting.cz

Sdružení zdravotně postižených Vás zve na

Prodejní výstavku 12. - 14. listopadu 2009 
od 8 – 17 hodin v prostorách MěÚ (naproti pošty.)

Domácí cukroví!
Zboží budeme brát 11. 11. od 10.00 hodin.  Srdečně zvou pořadatelé.
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Kulturní středisko Velká Bystřice zve na

SLAVNÉ OPERETNÍ 
A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
v podání umělců Moravského divadla Olomouc

sobota 21. listopadu 2009 v 15.00 hodin
salonek hotelu Zámek Velká Bystřice

Účinkují:

Lea Vítková - soprán             Jiří Přibyl - basbaryton
klavírní doprovod - Milada Jedličková

Program:

G. Becaude - Ta země odkud přicházím; E. Kalmán - 
Cikánský baron (Píseň Saffi); R. Friml - Pro vás…; 
R. Friml – Rosemary (Indiánská píseň lásky); F. Lehár – 
Paganini (píseň Anny Elizi, Duet Anny Elizi a 
Paganiniho), Veselá vdova (píseň o Vilje, Duet Hanny a 
Danil), Hervé - Mam'zelle Nitouche (Duet princezny a 
vojáčka); P. Burkhard - Loď komediantů (Mississippi); 
G. Gershwin - Porgy a Bess (Summertime); A. Lloyd 
Weber - My fair lady (Doolittle, Já se dnes …, Eliza, 
Spát, spát…); Ch. Chaplin - Světla ramp

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

OREL VELKÁ BYSTŘICE
VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO 

VÁS ZVE NA pohádkové PŘEDSTAVENÍ 

2 V 1 POLÍVCE
DNE 22.11. 2009 V 16 HOD.

V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI
TĚŠÍME SE NA VAŠi NÁVŠTĚVU

Pozvánka na výstavu
Vážení spoluobčané, rádi bychom pozvali jak Vás, kteří s námi 
chodíte čistit řeku, tak také Vás, kteří byste se chtěli pokochat 

amatérskými fotkami našeho okolí, na
*vernisáž fotografií řeky Bystřice*. 

 v pátek 20. listopadu v bystřické cukrárně Galerie. 
 Výstavu, kterou můžete zhlédnout i v následujících  dnech, zahájí

 v 17.00 svým vystoupením Václav Koubek.
Přijďte si poslechnout skvělou muziku, 

promluvit si s kamarády, či poznat nové.
Vaši organizátoři.

VÁNOČNÍ
KOLEDOVÁNÍ

S JARMARKEM.
Připraven pro Vás bude:
jarmark s drobnostmi
na i pod stromeček,

vánoční dobroty k jídlu i k pití,
doprovodný program dětí ZŠ.

Ve čtvrtek
26. listopadu 2009

od 16.00 do 18.00 hod.
Vás zveme do přední budovy
 Masarykovy základní školy 

ve Velké Bystřici na

 
Knihovna Velká Bystřice 

knižní novinky

… romantika
Richard Paul Evans – Slunečnice

na humanitární misi v Peru Christiane znovu nachází
smysl života i novou lásku

… legendy 
Ivana Pecháčková – Legenda o svatém Václavovi 

příběh patrona českých zemí na motivy
svatováclavských legend     

… z české literatury
Petra Hůlová – Stanice Tajga

Dán Hablund se po válce vydává zkoumat obyvatele
Sibiře; netuší, že tam najde i svou smrt

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 10.00 St 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45 Čt 12.15 - 16.45
Út 12.15 - 16.45 Pá Zavřeno

Telefon: 585 351 622, 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

Knihovna – online katalog 
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve 
Velké Bystřici nabízí novou službu - infor-
mace o knihách z fondu knihovny prostřed-
nictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz (online katalog)

nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo 
na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli 
jsou půjčené nebo právě k dispozici a žádané knihy si 
zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli 
už není čas knihy vrátit apod. 

Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda 
podá
                     Lenka Lakomá 

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V říjnu jsme se ptali na knihu 
Madonna - Anglické růže 

Odpovídalo 35 dìtí a z 15 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Barboru Vaculíkovou

Otázky na listopad najdete jako obvykle v knihovně.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA

A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER

VYHLAŠOVANÉ FICHE
Priority a cíle Strategického plánu 

LEADER Regionu Bystřička jsou 
prezentovány v rámci 6 Fichí, které 
byly vypracovány na základě široké 
diskuse, s ohledem na analýzu území a 
průzkumy mapující skutečné potřeby 
místních subjektů a připravované 
projekty. 

Prostřednictvím dotační podpory 
projektů, realizovaných v souladu 
s jednotlivými Fichemi by mělo dojít 
k reálnému naplnění vizí Regionu 
Bystřička. 

V jednom kole příjmu žádostí může 
žadatel podat v rámci jedné Fiche 
pouze jedinou Žádost o dotaci.

Do třetí výzvy jsou pro příjem pro-
jektových žádostí vybrány následující 
Fiche:

Fiche č. 1 – Rozvoj zemědělských 
podniků

Finanční alokace cca 1.000.000 Kč
Fiche č. 4 – Podpora podnikání v

regionu
Finanční alokace cca 1.000.000 Kč

Podrobný popis financovaných 
aktivit je uveden v rámci jednotlivých 
Fichí na www.masbystricka.cz. 

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
Termín příjmu žádostí na MAS

Žadatel předá žádost na sekretariátu 
MAS Bystřička v termínu od 16.listo-
padu do 4.prosince 2009. Žádosti 
budou přijímány v pracovní dny od 
9.00 do 16.00 hodin, a to po předchozí 
telefonické domluvě.

Všechny žádosti doručené po tomto 
termínu budou automaticky vyřazeny. 

Při konečném hodnocení projektů 
v případě rovnosti bodů rozhoduje 
také datum a čas podání žádosti.

MÍSTO PODÁNÍ
Adresa, místo podání žádostí
Sekretariát MAS Bystřička, Zámecké 
náměstí 81, 783 53 Velká Bystřice.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE
Kontakt na manažera MAS a další 
osoby spojené s realizací SPL
Ing. Zbyněk Müller, 
ředitel společnosti, 777 327 325,
muller@bmasistent.com
Petra Janišová, 
manažerka projektů, 724 588 832,
janisova@masbystricka.cz
Marie Palacková, ekonomka společnosti, 
606 570 025, palackova@muvb.cz

Charles Nix má 22 let a bydlí v part-
nerském městě Owensboro v Ken-
tucky. 

V roce 2004 se s námi poprvé setkal 
na táboře Roy Manchester při naší 
výpravě do USA. O dva roky později 
byl členem jejich skautské výpravy do 
České republiky. Byl s námi týden na 
táboře Slezská Harta, týden pobýval 
v rodině a cestoval s námi po památ-
kách střední Moravy. Tato skupina  
skautů z Owensboro a okolí pracovala 
také jeden den na Staré Vodě.

Charles je velkým  milovníkem 
života amerických indiánů, vyprávěl 
nám o jejich životě, ukazoval součásti 
jejich výstroje, které si sám vyráběl. 

Pobyt v Česku se mu tak zalíbil, že 
přerušil doma studia elektrotechniky a 
v roce 2008 nastoupil na Masarykovu 
univerzitu v Brně. Dva semestry stu-
doval naši historii, dějiny české hudby 
a učil se česky. Při svém pobytu se 
zúčastnil našich skautských aktivit. 
Byl s námi 3x na Staré Vodě, na 
Ivančině v Beskydech, na lyžařských 
závodech v Jeseníkách, na country 
bále v Doloplazích, poznal, jak se 
slaví české vánoce a Silvestr, zažil 
atmosféru domácí zabíjačky ve 
Vsisku. Byl přijat za čestného člena 
našeho skautského oddílu Poutníci 
Čechovice. 

Jan Pečínka

O svých dojmech ze Staré Vody 
napsal následující vyznání:

Můj první dojem ze Staré Vody byl, 
že je to kostel jako každý jiný, obrov-
ský otevřený prostor naplněný ne-
poskvrněnou krásou a starodávnou 
čistotou.

Nicméně mnoho věcí ukazuje na to, 
že Stará Voda není jako ostatní kostely. 
Především to, že stojí osamoceně, 
daleko od jiných budov nebo města.

Když se otevřou velké dřevěné 
dveře a na obličej se nahrne vzduch 
zevnitř kostela, máte pocit, že Stará 
Voda přemohla vaše smysly. Ozvěny 
naplní prázdný prostor. Studený 
vzduch cítíte na kůži. A velmi zvláštní 
a jedinečná historie ohromuje oči. 
Vidíte blednoucí barvy a zničené orna-
menty, to vše překryto graffiti, a zde to 
všechno začíná.

Při své první návštěvě Staré Vody 
jsem nebyl schopný úplně rozumět 
tomuto zážitku. Byl jsem rozhodně 
fascinován tou mocnou přítomností a 
zaujatý vyprávěním, ale úplně jsem 
porozuměl až po návratu domů, kdy 
jsem si to celé přemítal znovu. A to 
jsem pochopil, že se musím vrátit.

Když se mi naskytla příležitost 
znovu se podívat do České Republiky 
na podzim roku 2008, jedním z mých 
nejdůležitějších cílů bylo znovu 
navštívit Starou Vodu. I kdybych nena-
vštívil žádné jiné místo, považoval 

bych svoji cestu za úspěšnou. 
Díkybohu js m tam byl znovu pozván 
tábořit a pracovat.

Když jsem loni v září přijížděl po 
dlouhé a hrbolaté silnici, nemohl jsem 
se dočkat, až uvidím vrchol tyčící se 
nad stromy. Když jsem jej konečně 
uviděl, objevil se mi na tváři úsměv - 
jako vždy, když sem přijedu. Vystoupil 
jsem z auta a nechtěl nic jiného než 
fotit, protože jsem neměl žádné dobré 
fotky z minulé návštěvy. Poté jsem již 
byl připraven zmazat si ruce od práce!

Jsem velmi rád, že projekt o pokra-
čování bohoslužeb je prací místních 
skautů. Nejenže je to velmi ušlechtilý 
projekt, ale dostal se i mnohem dál 
tím, že skauting je mezinárodní orga-
nizace. Člověk si ze Staré Vody odváží 
nejen skvělé vzpomínky a fotografie, 
ale i přátelství a styky na celý život.

Při své poslední návštěvě jsme měl 
to potěšení potkat skupinu kanadských 
skautů. Bylo samozřejmě fajn mít zde 
lidi, se kterými si mohu popovídat, 
protože máme společný mateřský 
jazyk, ale hlavně bylo skvělé diskuto-
vat o tom, co nás spojuje a čemu rozu-
míme - o skautingu. Není nic lepšího 
než sedět kolem ohně a mluvit o tom, 
jak a kde jsme tábořili. Jen skauti rozu-
mí tomu, co to znamená tábořit za 
každého počasí a vždy si to užít.

Díky všem těm příjemným vzpo-
mínkám a skvělým zážitkům ze Staré 

e

Stará Voda očima studenta a skauta z USA. 
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Vody se zase těším na den, kdy znovu 
přijedu. Nezáleží na změnách a pokro-
ku, který zde nastane, ten pocit zůstane 
vždy stejný. A vždy to bude jedno 

z mých oblíbených míst díky tomu 
všemu, co jsem napsal, a hlavně díky 
tomu, co se nedá slovy vyjádřit. 
Všichni, kdo tam byli, budou rozumět, 

co tím myslím. A kdo tam nebyl, bude 
mít doufám jednou příležitost.

Charles Nix
(Přeložila Jana Piechová)

Velkobystřický Český zahrádkářský svaz uspořádal ve 
dnech 3.10. – 5.10. svou tradiční výstavu pod názvem 
„Podzim zahrádkáře“, kde se vystavovalo ovoce, květiny i 
zelenina.

Výstava byla instalována opět v místnosti určené k čin-
nosti spolků v přízemí radnice města, do které se všechny 
exponáty jen stěží vešly. Výstavy se totiž k naší radosti 
zúčastňuje každý rok víc a víc vystavovatelů – tentokrát 
jsme jich napočítali 29, z nichž 14 bylo členů našeho svazu 
a 15 z řad našich spoluobčanů. Na této výstavě byly k vidě-
ní i zajímavé bonsaje pana S. Ochmanna ml. a velmi pěkné 
kaktusy Ing. T. Hradila.

V sobotu a v neděli shlédlo naši výstavu celkem 248 
našich spoluobčanů a v pondělí ji navštívilo pět tříd z na-
šich mateřských škol a celkem pět tříd ze základní školy.

Porota pořadatelů vyhodnotila kvalitu, zajímavost i 
počty vystavovaných exponátů a odměnila pět nejúspěšněj-

ších, kterými jsou: Hořínková Krista (29 exp.), Kropáč Ivo 
(27 exp.), Doleček Jiří (23 exp.), Tégl Václav (16 exp.) a 
Koš Jaroslav (14 exp.). Všem ohodnoceným blahopřejeme 
a děkujeme i všem dalším, kteří se svými výpěstky zaslou-
žili o vysokou kvalitu celé letošní výstavy. Moc se těšíme 
na příští výstavu v roce 2010, kdy naše organizace bude 
slavit významné jubileum – padesát let své existence!

Miroslav Zedník
jednatel ČZS Velká Bystřice

Výstava  „Podzim zahrádkáře 2009“

HURÁ DO ZOO!
8. října jsme se „MY“, dva žáci 9. A 

a tři žáci 5. B, zúčastnili 9. branného 
závodu „O putovní pohár primátora 
města Olomouce“ v ZOO na Svatém 
Kopečku. Získali jsme nové informa-
ce, zabavili se a vyzkoušeli si 
reprezentovat školu v takto složeném 
kolektivu (Lukáš Nosek a Kateřina 
Kameníková 9. A, Ondřej Majer, 
Michal Červinka a Štěpánka Zatlou-
kalová 5. B).

Už pár dní před závodem jsme opa-
kovali všechna zadaná témata (doprav-
ní výchovu, přírodovědu, zdravovědu, 
požární ochranu) a v den „D“ jsme 
vyrazili hned v 8.00 hodin ráno. Vezli 

nás p. uč. Teplá a pan školník.
Na místě jsme od policie dostali 

velkou bílou obálku, ve které byla 
zpráva v morseovce, mapa ZOO, 
pamětní listy a odrazové náramky. 
Zjistili jsme, že do závodu se přihlási-
lo celkem 17 škol z Olomouce a okolí. 
Na závod jsme se těšili a začali jsme 
být zvědaví, jak asi dopadneme. Lukáš 
Nosek, náš kapitán, vylosoval startov-
ní číslo 1, tak jsme ani nemuseli dlou-
ho čekat. Závod vedl po hlavní asfalto-
vé cestě, splnit jsme museli asi 
10 úkolů a ještě doběhnout v co 
nejlepším čase do cíle. Ti mladší již 
nemohli, tak jednoho Lukáš kousek 
nesl i na zádech. Zasloužený odpoči-
nek jsme vyplnili procházkou po ZOO, 

Již v minulých letech se stalo tradi-
cí, že první říjnovou sobotu pořádá 
T. J. SOKOL Velká Bystřice pro své 
členy a přátele zájezd. V letošním roce 
padl výběr organizátorů na maďarské 
město Györ s cílem v oblíbených ter-
málních lázních. 

Termální prameny v Maďarsku jsou 
známé již z římské doby. Město Györ 
vzniklo na soutoku tří řek (Ráby, 
Rábcy a Mosonského Dunaje) a 

atrakcemi a prohlídkou vojenské tech-
niky.

Vyhodnocení začalo losováním 
morseovy abecedy a k naší velké ra-
dosti jsme byli mezi třemi vylosovaný-
mi šťastlivci. V hlavním závodě jsme 
se umístili na krásném 5. místě. Paní 
učitelka Teplá z nás měla radost. 
Krásné dopoledne skončilo fotografo-
váním s příslušníky policie, armády a 
zdravotníky.

Máme velkou radost, že jsme úspěš-
ně naši školu reprezentovali a doufá-
me, že další ročníky budou pro naši 
školu stejně úspěšné.

Kateřina Kameníková, 9.A,
  členka mediálního kroužku

Výlet T. J. SOKOL do termálních lázní v maďarském Györu
v římské době bylo jedním ze správ-
ních center římské provincie Panno-
nia. V tehdejší době město mělo název 
Arrabona – odtud pochází často použí-
vaný název Ráb. Samotné město má 
bohatou historii – počínaje správním 
centrem římské provincie až po mon-
golské a turecké nájezdy – zde stojí za 
zmínku, že velitel města za tureckého 
obléhání město raději nechal vypálit, 
než by je nechal obsadit Turky (Turci 

od této doby město nazývají Spáleným 
městem). V nám bližší historii bylo 
město Györ svědkem vítězné bitvy 
samotného Napoleona. V průběhu 20. 
století již Györ ztrácí na svém historic-
kém významu – jeho důležitá poloha 
na polovině cesty z Vídně do Pešti je 
narušená stavbou dálnice a železnice, 
které město míjí a tím pádem se 
z města ztrácí i průmysl. Zůstává zde 
pouze významná továrna na výrobu 
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lokomotiv RÁBA. Maďarsko je po 
druhé světové válce přiřazeno 
k zemím východního bloku a z Györu 
se stává ne příliš vzhledné město 
s panelovými sídlišti a betonovými 
kvádry. Naštěstí historické změny na 
konci minulého století ovlivnily archi-
tekturu města natolik, že je dnes rados-
tí procházet se po historickém centru, 
kde ulice kopírují původní půdorysy 
města, kde na každém nároží lze vidět 
renesanční balkony a kde je na mnoha 
místech k vidění symbol města – 
železný kohout. 

Samotné termální lázně byly ote-

vřeny pro veřejnost v roce 2003. Jsou 
to v Maďarsku jediné termální lázně, 
které nepoužívají k dezinfekci vody 
chlor. Je zde na několik desítek vod-
ních elementů, atrakcí, dva bazény a 
spousta odpočinkových lákadel, ze 
kterých si vybere snad každý. Vzhle-
dem k velice příznivé ceně vstupného 
z celkového počtu 53 účastníků zájez-
du využilo možnosti vstupu do lázní 
49 účastníků. Snad žádný nebyl zkla-
mán – návštěva lázní uspokojila i ty 
nejnáročnější. 

Zájezd jsme opět po výborných 
zkušenostech pořádali ve spolupráci 

s průvodkyní pí. G. A. Alföldiovou a 
s firmou JS BUSY, kterým patří velké 
poděkování za výbornou spolupráci 
při organizaci zájezdu. 

Vzhledem k velké spokojenosti a 
zájmu účastníků jsme se rozhodli, že 
obdobný zájezd zopakujeme již v jar-
ních měsících roku 2010. Přesto nepo-
rušíme tradici a první říjnovou sobotu 
příštího roku se vydáme opět na cesty 
– cíl této cesty ještě zatím není pevně 
stanovený, ale přesto doufáme, že opět 
přijdeme se zajímavým programem. 

Hroščaník Tomáš, 
starosta T. J. SOKOL Velká Bystřice 

PARTNERSKÁ SCHŮZKA COMENIUS
FROHNLEITEN RAKOUSKO 15. -20. 10. 2009

Naše škola se od letošního školního roku zapojila do 
dvouletého mezinárodního projektu Comenius „Social 
Skills for Better Mood and Better Learning“, který je zamě-
řen na sociální dovednosti a jejich vliv na kvalitu učení.

První schůzka s našimi partnery z Rakouska, Německa, 
Polska, Litvy, Itálie a Portugalska proběhla v rakouském 
Frohnleitenu 15.-20.10.2009. Novinkou oproti letům před-
chozím byla účast žáků na partnerské schůzce. Z naší školy 
do Rakouska jeli Bartoloměj Pospíšil z 8.B a Lukáš Nosek 
z 9.A.

Naším úkolem bylo představit naši školu pomocí virtuál-
ní prohlídky, kterou vytvořili žáci naší školy. Všechny v ní 
použité fotografie jsou z dílny Lukáše Noska. Ve 
Frohnleitenu byl společně vytvořen dotazník týkající se 
sociálních dovedností. Naším úkolem do příští schůzky je 
zpracování výsledků dotazníků pro žáky, rodiče a učitele. 
Ve chvílích volna jsme si prohlédli Graz a také skanzen ve 
Stübingu. Naši žáci poznali výuku v rakouské škole, navá-
zali nová přátelství a vyzkoušeli si v praxi své znalosti 
anglického jazyka.

Příští setkání se uskuteční v lednu 2010 v Portugalsku. 
Už teď se všichni těšíme.

Postřehy z cesty – Lukáš Nosek
- rakouské vlaky jely přesně a připadaly mi pohodlnější 

než naše
- dalším překvapením během cesty byl sníh, který se 

z vrcholků hor přiblížil až ke kolejím

- hostitelská rodina byla velmi přátelská, jejich syn Max 
se mi stal dobrým kamarádem

- v rakouské škole se mi moc líbilo, děti tvořily dobrý 
kolektiv a cítil jsem se mezi nimi dobře

- velmi důležitě jsme si připadali na radnici ve 
Frohnleitenu, kde nás přijal a pohostil sám pan starosta

- všem se nám líbil i výlet do Grazu, kde se nám moc líbi-
lo, i skanzen ve Stübingu byl velmi zajímavý

- volný čas jsem trávil s Maxem a jeho kamarády, byli 
jsme bruslit, nakupovat a taky jsme se naučili několik 
místních tradičních tanců

- loučení bylo smutné, ale kamarádi mi zůstali a svoji 
angličtinu jsem si také obohatil.

SOKOLSKÝ ZÁVOD 
ZDATNOSTI

     Již 4. ročník tohoto závodu uspořádala T. J. 
Sokol Velká Bystřice pro všechny děti ve věku 
4 - 15 let v sobotu 26. 9. 2009. Děti běhaly ve 
dvojicích po vyznačených trasách a na jednot-
livých stanovištích plnily různé úkoly a pro-
kazovaly své znalosti, např. hod na cíl, skáká-
ní v pytlích, zálesácké a všeobecné znalosti, 
zdravověda, znalost dopravních značek, 
poznávání rostlin aj. Délky tras a náročnost 
úkolů byly odstupňovány dle věku dětí. Start i 
cíl byl na hřišti Na Letné, běhalo se v prostoru 
Skalky a v okolí přehrady. Naše objednávka 
pěkného počasí byla vyřízena opět kladně, 
takže jsme si užili letošní nádherné babí léto 
naprosto dokonale. Všichni závodníci obdrže-
li po svém výkonu občerstvení a drobné upo-
mínkové předměty, ti kteří obsadili 1. - 3. pořadatel veletrhu tel./fax: 585 232 097, mobil: 776 711 499, e-mail: fuglickova@omnis.cz

Omnis Olomouc, a.s., Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc 2, www.omnis.cz

SOUČÁSTÍ JSOU:

OLOMOUCKÉ DNY
ARCHITEKTURY
A STAVEBNICTVÍ
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místa ve svých kategoriích pak i pěkné 
ceny. 

A ty jsme mohli pro vítěze pořídit 
pouze díky sponzorům: Adoni - p. 
Jarmil Šebík, cukrárna a galerie - p. 
Petr Souček, drogerie Berťas - p. Jana 
Menšíková, Květinky - p. Helena 
Vychodilová, Pamiro, Tiskárna - p. 
Směšný. Jim všem patří velký dík za 
přispění na dobrou věc i v této finanč-
ně nepříznivé době.

Taktéž bych velice ráda a srdečně 
poděkovala všem, kteří se na organiza-
ci i průběhu závodu jakkoliv podíleli. 

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

VÝSLEDKY SOKOLSKÉHO ZÁVODU ZDATNOSTI ze soboty 26. 9. 2009.

školka + 1. třída (smíšená družstva) 2. – 3. třída (děvčata)
1. místo: Čtvrtlíková Klára  1. místo: Navrátilová Michaela

Papoušková Veronika

2. místo: Mikisek Filip 2. místo: Zapletalová Barbora
Slezák Michal Zelenková Veronika

3. místo: Smékalová Anežka 3. místo: Žbánková Kateřina
Adlerová Klára Konečná Markéta

2. – 3. tř. (kluci) 4. – 6. tř. (děvčata)
1. místo: Nevrlý Jakub 1. místo: Slezáková Andrea

Gruzová Patricie

2. místo: Ruman Marek 2. místo: Zatloukalová Štěpánka
 Hartl Jan Melničuková Daniela

3. místo: Vacek Tomáš 3. místo: Konečná Barbora
 Drlík Jan Navrátilová Gabriela

4. – 6. tř. (kluci) 7. – 9. tř. (děvčata)

1.místo: Opletal Josef 1. místo: Rášová Klára
Matejkovič Lukáš Otáhalová Markéta

2. místo: Neckařová Jana
Janíková Lenka 

 3. místo: Urvová Barbora 
Samková Dorota

GRATULUJEME NEJEN VÍTĚZŮM, ALE VŠEM ZÁVODNÍKŮM!

7. – 9. tř. (kluci)

1. místo: Matejkovič Ladislav
Šandor Tomáš 

Další již 38. pokračování stavební-
h o  a  t e c h n i c k é h o  v e l e t r h u  
STAVOTECH  - Moderní dům  
Olomouc se uskuteční ve dnech 5. – 7. 
listopadu 2009 v pavilonu A olo-
mouckého Výstaviště Flora a přileh-
lých venkovních plochách. Listo-
padový veletrh STAVOTECH – 
Moderní dům  je největším podzimním 
stavebním veletrhem na Moravě, který 
přináší bohatou nabídku stavebních 
materiálů, výrobků, služeb a technolo-
gií. Součástí veletrhu je řada dopro-
vodných výstav, konferencí, seminá-
řů a prezentací. 

Co tedy návštěvníci na veletrhu 
najdou?

Zelená úsporám, dotace na zateplení, nízkoenergetické stavění, moderní architektura 
– to jsou stěžejní témata podzimního veletrhu STAVOTECH – Moderní dům Olomouc 

Úspory energie, nízkoenergetické 
stavění a využití obnovitelných zdrojů 
energie jsou stěžejní témata veletrhu a 
jeho specializované sekce EKO-
ENERGIE. Znamená to prezentaci 
dotačních programů Ministerstva 
životního prostředí  Zelená úsporám 
a programu Olomouckého kraje na 
zateplení a výměnu oken. celodenní 
seminář k nízkoenergetickému a  
pasivnímu stavění, MiniVIDEOso-
larFEST - komentované promítání 
filmů a „videoprocházek“ z unikátních 
solárních instalací v ČR i cizině, spo-
jeno se základním  poradenstvím 
k termickým a fotovoltaickým solár-
ním systémůmi nízkoenergetickým a 
pasivním domům.

Olomoucký kraj zastřešuje expozici 
měst a obcí Olomouckého kraje, která 
je součástí již osmého ročníků přehlíd-
ky investičních příležitostí pod 
názvem RegionInvest. Kromě Olo-
mouckého kraje se zde představí města 
Olomouc, Přerov, Prostějov, Štern-
berk a Litovel. Své místo pro prezen-
taci tady mají oceněné obce krajského 
kola soutěže Vesnice roku. Přehlídka 
se již tradičně uskutečňuje pod zášti-
tou hejtmana Olomouckého kraje. 

Další součástí veletrhu jsou 
OLOMOUCKÉ DNY ARCHI-
TEKTURY A STAVEBNICTVÍ. 
Jejich program je tradičně bohatý a 
zahrnuje spoustu přednášek např. 
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 Kuličkiáda

 

Vázání šátku

6.11. pátek POŽÁR V KOCOURKOVĚ Produkce: ČR
10.00 hod. Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

6.11. pátek HODINU NEVÍŠ Produkce: ČR, SR
18.00 hod. Ne tak docela fiktivní příběh  Vstupné Kč 50,-
95 minut člověka, který ve skutečnosti dostal Přístupný od 12 let

přezdívku heparinový vrah.

13.11. pátek ÚNOS VLAKU 1 2 3 Produkce: USA
18.00 hod. D.Washington a J.Travolta Vstupné Kč 50,-
105 minut v novém akčním thrilleru.  Titulky! Přístupný od 12 let

20.11. pátek VZHŮRU DO OBLAK Produkce: USA
18.00 hod. Film nejen pro děti plný humoru  Vstupné Kč 50,-
102 minut a neuvěřitelných dobrodružství Přístupný

z dílny Walta Disneyho. Český dabing!

27.11. pátek LIŠTIČKY Produkce: ČR
18.00 hod. Tajemství jsou v našich životech Vstupné Kč 50,-
86 minut jako kotvy. Pokud je nepojmenu- Přístupný od 15 let

jeme, drží nás na jednom místě. 
Příběh au pair Alžběty a její sestry 
v Irsku.

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.
V prosinci uvidíte: Náhradníci, 2Bobule, Jak ulovit miliardáře….

Velký Týnec - LISTOPAD

INZERCE  - Prodám na zimní uskladnění krmnou řepu - tel.:728 737 114

k designu městského mobiliáře, mobilním mateřským ško-
lám, architektuře v zátopových oblastech, k architektonic-
kým soutěžím, k regenerací okolí obchodního domu PRIOR 
v Olomouci, včetně jeho rekonstrukce.

Ve výstavní části této sekce se představí architektonické 
soutěžní i nesoutěžní přehlídky - Salon dřevostaveb, Nový 
domov, Stavba roku ČR 2009, Grand Prix – Národní cena 
za architekturu  Architekt award, Přehlídka diplomových 
prací studentů fakult architektury, studentská soutěž 
Mobilní mateřská škola a naposledy také uceleně všechny 
hodnocené stavby soutěže Stavba roku 2008 Olomouc-
kého kraje. Nechybí ani architektonická procházka. 
Letos zavítáme s šéfredaktorem architektonického časopisu 
ERA 21 Osamu Okamurou a architekty objektu z Ateliéru 
M1 do prostor Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. 

Nosnou částí celého veletrhu STAVOTECH – Moderní 
dům je prezentace firem ve výstavní části. Letos více než 
stovka vystavovatelů představí širokou nabídku stavebních 
materiálů, výrobků a služeb, ale i interiérového vybavení a 
nábytku. Prezentace firem doplní poradenské centrum 
nezávislých odborníků České komory autorizovaných inže-
nýrů a techniků. 

Podzimní veletrh STAVOTECH - Moderní dům  a 
souběžně probíhající výstavy a prezentační akce jsou 
bohatým zdrojem hodnotných informací, konzultací 
s odborníky i inspirace. 

Nenechte si tedy ujít příležitost a zavítejte na 
olomoucké Výstaviště Flora 5. - 7. listopadu mezi 
9.00 – 18.00, v sobotu do 17.00 hodin
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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

ZEDNICTVÍ - IVO PAVLITA
Výstavba rodinných domů na klíč
Veškerá stavební činnost·
l

lvýstavba rodinných domů na klíč
lpřestavby bytových jader
lrekonstrukce rodinných domů
lzateplovací systémy, 

fasády a sádrokarton
lpokládka plovoucích podlah
lmalířské a natěračské práce
lvodo, topo, plyn a elektro

Možnost prohlídky vzorového RD 4+1
kontakt: 607 545 575         www.pavlitaa.estranky.cz

zednické a obkladačské práce


