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Hanácký pupek světa 
poprvé naplnil nový amfiteátr  

Letošní rozmary počasí s námi špá-
sují takovým způsobem, že i dostatečná 
časová rezerva nakonec málem nestači-
la na úplné dokončení rekonstruova-
ných prostor zámeckého areálu. Přes 
všechny objektivní překážky bylo však 
nakonec náměstí, amfiteátr i západní 
křídlo zámku stavebně dokončeno tak, 
aby se v těchto prostorách mohl usku-
tečnit 2. ročník akce Hanácký pupek 
světa. Přes černé předpovědi počasí, 
které na sobotu 19. června prorokovaly 
vydatné bouřky, vydrželo celou sobotu 
krásné slunečné počasí, které je také 
rozhodující podmínkou účasti diváků. 
A tak místní i přespolní shlédli další 
nepopiratelné důkazy o Velké Bystřici 
jako „pupku světa“- od komponované-
ho pásma společnosti Hanáckéch patri-
otu, hudební doprovod MS Bandu, 
vystoupení Ryvajvlu balšovo teatra,  
představení Divadelního souboru To-
máše Hradila, vystoupení Kanafasky, 
Krušpánku a souboru Haná. Na nádvoří 
u západního křídla zámku našlo zajíma-
vé prostory pro vlastní scénu Loutkové 
divadlo babky Miládky, které pobavilo 
nejen přítomné děti. Novinkou „pupku“ 
byla také soutěž o nejlepší kořaličku, 
do které se přihlásilo 18 soutěžících. 
Vzorky byly anonymně označeny čísly 
a každý degustér mohl nejlepší vzorky 
ohodnotit vhozením žetonů za počet 
vzorků, které ochutnal. Největší uznání 
přítomných si získala slivovička z pro-
dukce pana Jaromíra Vařáka ze Štípy, 
který se tak stává historicky prvním 
vítězem soutěže. Nezbývá než přát si, 
aby i letošní sezona byla „kadlátkovým 
rokem“. Příjemné zázemí v oblasti 
gastronomie nám vytvořily bystřické 
spolky a živnostníci, protože nejen 
pohledem na rozzářený gejzír nové 
kašny člověk jest živ. Chtěl bych jmé-
nem vedení města poděkovat všem, kdo 
se porvali s nepřízní počasí a Hanácký 
pupek světa svou prací pomohli zreali-
zovat - od organizátorů programu, účin-

kujících, mnohým dobrovolníkům z řad 
spolků, provozovatelům občerstvení, 
vystavovatelům destilátů, technickým 
službám, pracovnicím Kulturního stře-
diska, Pepovi Langerovi a hanákům, 
moderátorovi Petru Nakládalovi a 
v neposlední řadě Milanu Svobodovi za 
výdrž při hektickém finiši stavebních 
prací v zámeckém areálu.

Dobrá zpráva pro školku
Před dvěma měsíci jsme informovali 

o zahájení etapovité rekonstrukce, resp. 
zbudování nové herní zahrady za MŠ 
na Zámeckém náměstí s tím, že 
bychom si moc přáli, kdyby se na nás 
usmála štěstěna s další žádostí o dotaci- 
tentokrát na zateplení, novou fasádu a 
výměnu oken na budově MŠ Zámecké 
nám. Jsem proto moc rád, že máme 
další dobrou zprávu - tato žádost o do-
taci z Operačního programu životní 
prostředí byla schválena a tak se dolní 
školka dočká v příštím roce nejen 
zásadních úspor energie, ale také pěkné 
nové fasády a hlavně konečně zase plně 

funkčních oken, které lze otevřít i bez 
nářadí - to vše v celkové hodnotě cca 
2,5 mil. Kč. Tyto a v budoucnu další 
práce jsou součástí zahájené etapovité 
modernizace zázemí mateřského škol-
ství v našem městečku. 

Bystřička je zase čistá
Díky občanské iniciativě Vaška 

Břehy a Martina Šípka se každým 
rokem scházíme k veřejné brigádě - 
Čištění koryta řeky Bystřice. Letos tedy 
díky počasí až na třetí termín, ale nako-
nec pod příjemným sluníčkem. A tak 
bych chtěl nejen organizátorům, ale i 
všem občanům, kteří věnovali krásnou 
sobotu na „oltář vlasti“ poděkovat za 
dobrovolnou práci a věřím, že nejen 
příjemná atmosféra, voňavé klobásky 
Petra Svobodníka, ale především dobrý 
pocit z čistého životního prostředí, 
které nás bezprostředně obklopuje, nám 
příští rok zase bude stát za to, abychom 
se sešli v ještě hojnějším počtu.

Ivo Slavotínek 

ztraceného a zatoulaného psa ze svého 
okolí. 

lměstský úřad tímto chce poděkovat 
občanům, kteří si před svými domy 
udržují pořádek na veřejném pro-
stranství. Letošní deštivé počasí velice 
ztížilo sečení a likvidaci trávy na veřej-
ných prostranstvích. Proto jsme velmi 
uvítali pomoc občanů tím, že si vyhra-
bali a zametli před svými domy. 
V letošním roce bude opětovně hodno-
cení v soutěži o nejkrásnější okno, 
balkon, ale také veřejné prostranství. 
Přihlášky do soutěže na hodnocení 
veřejného prostranství, ulice, můžete 
nahlásit na městský úřad do 30. 6. 
2010. Soutěž probíhá od 1. 5. 2010 do 
31. 8. 2010. Slavnostní předání cen 
vítězům proběhne v sobotu 4. 9. 2010 
v rámci XX. ročníku Lidového roku. 
Informace jsou uvedeny na adrese:
http://www.muvb.cz/prilohy/soutez_
predzahradky_okna_balkony.doc

lnedoplatky místních poplatků, stoč-
ného za rok 2009. Splatnost poplatků 
byla do 31. 3. 2010. Někteří občané 
tento termín nedodrželi a v současné 
době dostávají upomínky platby. Žádá-
me občany, aby poplatky uhradili v po-
kladně městského úřadu popř. převo-
dem na účet. V případě, že poplatky 
nebudou uhrazeny, městský úřad je 
povinen tyto poplatky vymáhat pro-
střednictvím exekutorů.

lv posledních měsících se roztrhl 
pytel s nalezenými psy. Podařilo se 
některé vrátit majitelům, to je ten lepší 
případ, ale někteří psi skončili v útulku 
a majitelé se k nim nehlásí. Nicméně 
město platí za každý den pobytu psa 
v útulku nemalé finanční prostředky 
z rozpočtu města. Fotografie ztrace-
ných a nalezených psů zveřejňujeme na 
webových stránkách města: 
www.velkybystrice.cz/informace z MěÚ 
Pomohou i „sousedé“, kteří poznají 

Informace z bystřické radnice

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 

Narození:Narození:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 
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Sokolské morální ocenění 
br. Miroslava Doležela
Na poslední výborové schůzi naší 

jednoty jsme měli kromě projednávání 
běžných provozních záležitostí i velmi 
milou povinnost, a to předat Pamětní 
list České obce sokolské (ČOS) našemu 
bratrovi Miroslavu Doleželovi při příle-
žitosti jeho 80. narozenin. Toto morální 
ocenění uděluje ČOS sídlící v praž-
ském Tyršově domě za dlouhodobé 
členství a zásluhy na úrovni tělocvičné 
jednoty. 

Po nastoupení do důchodu chtěl M. 
Doležel efektivně využít svůj volný čas 
a začal se zajímat o možnost práce pro 
Sokol. Nejen že se stal členem výboru 
T. J. Sokol Velká Bystřice, ale i správ-
cem sokolovny. Za dobu jeho správco-

vání prochází budova sokolovny, dle 
finančních možností jednoty, postup-
nou rekonstrukcí a s tím souvisely i 
zvýšené nároky na výkon jeho funkce. 
Taktéž se staral o přilehlou zahradu a 
okolí sokolského objektu, pravidelně se 
podílel na úklidu sokolovny. 

Na letošní volební Valné hromadě 
svou funkci ve výboru T. J. Sokol Velká 
Bystřice i správcovství sokolovny pro 
vysoký věk ukončil.

Br. Miroslav Doležel je velice 
skromný, pracovitý a obětavý člen naší 
jednoty. Nechyběl na žádné sokolské 
akci, kde rád vypomáhal s přípravou 
(např. Sokolský závod zdatnosti, Před-
vánoční akademie, Dětské maškarní 
šibřinky, příprava táboráků na sokolské 
zahradě aj.). Neodmyslitelně k němu 
patří cukrářské výrobky (jelikož je pů-

Omezení provozu 
České spořitelny, 

pobočky ve Velké Bystřici

V období od 1. 7. 2010 - 31. 8. 2010

Bude otevřeno vždy:
Út 8.30 - 12.30
St 8.30 - 12.30 13.30 - 17.00
Pá 8.30 - 12.30 13.30 - 16.00

vodním povoláním cukrář), jimiž léta 
pilně zásoboval náš bufet při různých 
příležitostech. Rád se i s manželkou 
účastnil výletů a poznávacích zájezdů, 
které naše jednota pořádá. 

Ještě jednou srdečně gratulujeme!

Výbor T. J. Sokol Velká Bystřice

Ve dnech 4. a 5. září 2010 se koná ve 
Velké Bystřici folklorní festival s mezi-
národní účastí LIDOVÝ ROK, přehlíd-
ka folklorních souborů a skupin. 
Program festivalu se uskuteční v amfi-
teátru v Zámeckém parku. 

Ve dvou festivalových dnech se 
občanům a návštěvníkům města Velká 
Bystřice představí dětské a dospělé 

soubory z České republiky a 4 soubory 
ze zahraničí.

4. 9.  14 – 24 hodin
Sobotní odpolední festivalový pro-

gram je od 14 hodin věnován dětským 
souborům. Ve večerním programu 
vystoupí naše i zahraniční soubory a 
program bude zakončen ohňostrojem.

LIDOVÝ ROK - XX. folklorní festival Velká Bystřice 4. a 5. září 2010
5. 9.  10 – 18 hodin

Nedělní festivalový den je zahájen 
již v 10 hodin dopoledne vystoupením 
dospělých souborů. Ve 14.00 hodin 
bude zahájen festivalový galaprogram 
s názvem „Debe decke tak belo“.  

Po oba dny festivalu řemeslný jar-
mark, doplňkové programy, výstavy…

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - 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:

Narození:Narození:
Matěj Kubáč 26. 4. 2010
Ella Vážanová 4. 5. 2010

Společenská 
                    rubrika
Společenská 
                    rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Anna Taušová 8. 5. 2010
Jindřich Šišák 30. 5. 2010
Magdalena Matejičková 6. 6. 2010
Imrich Sekela 9. 6. 2010
Vladimír Dohnal 13. 6. 2010
Petr Loutocký 13. 6. 2010

V
V
V
V
V
V

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621
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POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 
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Milada Nečesaná 6. 5. 2010
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Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 
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Tato vzpomínka na herečku z první 
poloviny minulého století už sotva 
zaujme větší pozornost veřejnosti, 
neboť očitých svědků jejích vystoupení 
na domácím jevišti značně ubylo. Paní 
Růžena Brožová (1892-1976) pocháze-
la z rodiny Brožů, herců kočovných 
společností, s nimiž zavítala několikrát 
i do našeho městečka. Z Velké Bystřice 
pochází i její muž Antonín Opravil. 
Bývalo proto mnoho důvodů, proč naši 
předkové, řídící činnost Jednoty diva-
delních ochotníků, tuto talentovanou a 
velmi půvabnou herečku zvali i s další-
mi významnými hosty k vystupování. 
Tak o tom svědčí i několik pochvalných 
zápisů v jednatelských knihách.

Nedávno vydala vnučka paní Opra-
vilové knihu, která má v podtitulu 
„kronika hereckého rodu Brožů“. Tam 
se dočteme, čím a proč je nám tato 
herečka blízká. Naše městečko bylo pro 
kočující společnosti oblíbenou štací. 
Společnost, ve které hráli Brožovi, 
u nás účinkovala několikrát. Při příleži-
tosti stálého vandrování navštěvovala – 
byť krátce – Růženka i naši obecnou a 
měšťanskou školu. Při jedné z návštěv 
Bystřice zahořela velkou láskou k míst-
nímu mládenci, synu poštmistra, panu 
Antonínu Opravilovi, v té době studen-
tu filologie na pražské univerzitě. 
Chvíle s ním strávené u vody řeky 

Bystřice, toulky lesem nad Petrovem a 
něžné doprovody po večerních předsta-
veních vykonaly své, aby tato mladá 
dvojice o pár let později vstoupila do 
svazku manželského. Růža dostávala 
v té době mnohé nabídky k sňatku a to 
převážně od bohatých pánů a mece-
nášů, ale i od docela obyčejných chlap-
ců, kterým se líbila.
Všem odolala – milovala Toňu. Když jí 
bylo 18 let a jejich společnost pobývala 
v Blansku, přinesl tatínek Brož inzerát 
z Nové politiky, kde se vyzývají mladé 
dívky od 18 do 25 let, aby se zúčastnily 
soutěže královen krásy, kterou pořádala 
pařížská společnost pro francouzské 
dívky a dívky ze spřátelených zemí při 
příležitosti lidových slavností MI-
CAREME v Paříži. Otec přihlášku i 
s fotografií Růženy poslal. Porota 
v Čechách, v níž zasedal i světově 
proslulý malíř Alfons Mucha, ji přijala 
a Růženka do Paříže odcestovala. Psal 
se březen 1910. Růža soutěž vyhrála a 
byla vyhlášena královnou krásy. Ten 
nápad, aby na soutěži vystupovala 
v krásném kyjovském kroji, byl její. 
Nebylo peněz na nákladnou róbu ani 
jiný kostým. Za 8 let poté, kdy se 1. 
světová válka chýlila ke konci, nabral 
vztah mezi Růženou a Antonínem zcela 
konkrétní podobu. Stali se manželi. 
Svatba se konala 15. 10. 1918 ve štýr-

ském Brucku nad Murou, kde npr. 
Antonín sloužil u 28. pluku c. k. armá-
dy. Mladá paní Opravilová ukončila své 
řádné angažmá u srbského Národního 
divadla v Bělehradě (v Brně ani v Praze 
jí dveře Národních divadel nebyly 
otevřeny) a se svým manželem se vráti-
la do Prahy. 

Herecká kariéra Růženy Opravilové 
se s návratem do Prahy stala minulostí, 
neboť si vybrala jinou životní roli. 
Opravilovým se narodila dceruška 
Růženka (1922-2010), později provda-
ná Bečková. Nadchlo ji herectví. Spolu 
s maminkou ale i sama se svými herec-
kými partnery hrála divadlo a vystupo-
vala pohostinsky i s našimi ochotníky. 
Bylo to v letech 1942 a 1943. Manže-
lům Bečkovým se narodila dcera 
Kateřina (1957), která je editorkou 
zmíněné knihy „Byla jsem kočovnou 
herečkou i královnou“.

Jelikož celý poutavý příběh divadel-
ního rodu Brožů se v mnohém váže 
k našemu městečku a také pro svůj 
vřelý vztah k ochotnickému divadlu 
jsem tuto dávnou historii připomenul. 
Možná, že se stane ohláškou chystané 
návštěvy slečny Kateřiny Bečkové ve 
Velké Bystřici. Stane se tak o Lidovém 
roku letos počátkem září na podnět 
manželů Součkových v jejich půvabné 
cukrárně Galerie. 
Máme se nač těšit. 

A. Nakládal   

Také v letošním školním roce si 
mohli žáci 9. tříd vybírat svá budoucí 
povolání z mnoha učebních a studijních 
oborů. Budoucích studentů je málo a 
školy se předhánějí v nabídkách.  
Snížily se i požadavky na přijetí ucha-
zečů, takže všichni deváťáci byli umís-
těni podle svých přání.

Opět si mohli podávat v prvním kole 
přijímacího řízení na střední školy tři 
přihlášky. Toho ze 42 žáků využilo 33 
žáků, 8 dětí si podalo dvě přihlášky a 
jeden si tak věřil, že se hlásil jen na 

jednu SŠ. Většina byla přijata současně 
na 2 školy a mohli se rozhodnout. Nut-
né bylo zavčas odevzdat zápisový lístek 
na školu, kam po prázdninách nastoupí.

Z 9. A (21 žáků) jich půjde 14 na 
maturitní obory, z 9. B (21 žáků) 
dokonce 17 žáků. Ostatní se vyučí ve 
stále žádanějších dělnických profesích. 
Nejvíce žáků nastoupí na Gymnázium 
v Olomouci-Hejčíně (5), na SŠ zdravot-
nickou (5) a po třech žácích na SPŠ 
strojní, SŠ polytechnickou, SŠ technic-
kou a obchodní a SŠ zemědělskou. 

Bude mezi nimi i rybář, učitelka v MŠ, 
sociální pracovnice a bezpečnostně 
právní technik.

Také z 5. a 7. tříd odcházejí žáci na 
víceletá gymnázia v Olomouci. Čtyři 
dívky z pátých tříd byly přijaty na 8-
letá gymnázia, 3 chlapci budou studo-
vat dvojjazyčné gymnázium v Hejčíně 
(Aj) a jeden Gymnázium Čajkovského 
(Špj).

Přejeme všem hodně úspěchů 
v dalším studiu.

V. Číhalíková

Minulý týden jsem se zúčastnil 
s hanáckým souborem přivítání prezi-
dentského páru ve skanzenu v Příka-
zích. Pan prezident přijel v doprovodu 
pana hejtmana, krojovaný pár z naše-
ho souboru je vítal slivovicí a koláč-
ky.

Pan prezident zavzpomínal na svoji 
poslední návštěvu Olomouce, kde se 
mu, podle jeho slov, moc líbí. Všiml 
si, že náš soubor je z Velké Bystřice a 
překvapil nás tím, že naše malé město 
zná. Před odjezdem se s námi vyfoto-
grafoval a podepsal se nám do naší 
kroniky.

Lukáš Nosek, mediální kroužek

Růžena BROŽOVÁ-OPRAVILOVÁ ve vzpomínkách

Zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2009/10

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621
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půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
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Kalendář akcí
Mikroregionu Bystřička 

červenec 2010
3. – 4. 7.

Doloplazy – Jízda králů
Tršice – Výstava letního ovoce

5. 7.
Tršice – Vacanovice – Hasičská soutěž

10. 7. 
Bukovany  – Fotbalový turnaj o putovní pohár 

starosty
Přáslavice – Diskotéka

24. 7. 
Přáslavice – Diskotéka
Velký Újezd – Pivní slavnosti

25. 7. 
Libavá – Pouť v kostele sv. Anny 

a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě

26. 7. 
Velký Újezd – Fotbalový turnaj – 38. ročník

30. 7. 
Přáslavice – Diskotéka

30. 7. – 1. 8. 
Bukovany – 17. sraz obcí Bukovany 

Knihovna Velká Bystřice 

knižní novinky
… napětí

Jeffrey Archer – Čas pomsty
mladý muž je nespravedlivě odsouzen, otázka je, kdo
na tom má zájem 

…pro nejmenší čtenáře 

Katja Epes – Zatoulaná zvířátka 
na statku sedláka Emila žije spousta zvířátek, jen 
je občas těžké je najít    

… z daleké Afriky
Ray Müller – Nelítostné slunce

život na africké farmě je i pro muže tvrdý, natož pro 
samotnou ženu 

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

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V červnu jsme se ptali na knihu 

Pan Krbec na Kulíkově 
Odpovídalo 46 dětí a z 30 správných odpovědí 

jsme vylosovali Lucii Noskovou.

Knihovna ve Velké Bystřici bude

od 26. července do 6. srpna zavřená.

V ostatní dny provoz nezměněn.

Zažij chlapskou dřinu, kterou vystří-
dá nepopsatelný pocit radosti. Prověř 
své síly a překonej sám sebe. Přihlas se 
do závodu Radegast Olomoucký šerpa 
a vyhraj 30litrový sud piva Radegast 
Premium. 

Příznivci netradičních výzev a 
správně hořkého piva mají sraz v sobo-
tu 17. července na náměstí ve Velké 
Bystřici u Olomouce. Na záda si umístí 
speciální dřevěný nosič, který v minu-
losti používali šerpové pro zásobování 
horských chat. Na něj pak dostanou na-
ložen 50litrový sud s pivem Radegast. 
Celkem tak zatíží svá záda o 65 kg. S 
nákladem se dvoučlenné týmy vydají 
na asi pětikilometrovou trasu, jejíž cíl 
je u ZOO na Svatém kopečku. 

Do závodu se lze přihlásit prostřed-
nictvím formuláře na stránkách 
www.radegast.cz. Přes internet se může 
registrovat až 40 dvoučlenných týmů. 
Další týmy se mohou zúčastnit závodu 
po registraci přímo na startu ve Velké 
Bystřici. 

Zaslouženou odměnou pro každého 
pravého chlapa, který dorazí s nákla-
dem do cíle, je 60 piv Radegast a hlav-
ně skvělý pocit ze splnění náročného 
úkolu. Nejrychlejší tým se může do-
konce těšit na hlavní cenu v podobě 
čtyř 30litrových sudů nejoblíbenějšího 
piva na Moravě. Vyhlášení výsledků 
proběhne na Svatém kopečku v 17 hod. 

Pro fanoušky bude na startu v cíli 
(od 11.00 do 18.00) připraven atraktiv-
ní doprovodný program v podobě ská-
kacích bot, vzpírání sudů, kohoutích 
zápasů, chůze na laně, lukostřelby nebo 
tower buildingu. Chybět nebude dobré 
jídlo a hlavně správně vychlazený 
Radegast. 

Více informací na www.radegast.cz

Závod Radegast Olomoucký šerpa slibuje nevšední zážitek

Policie pro seniory
Vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky Velká Bystřice npor. Mgr. Pavel 
Chrudina zve seniory na besedu, která se uskuteční dne 27. 07. 2010 v době od 14.00 hod. 
v Domě pokojného stáří sv. Anny, ve Velké Bystřici na ul. Týnecká č. 10. Beseda bude zaměře-
na na prevenci v oblasti páchané trestné činnosti na seniorech a na předcházení této trestné 
činnosti. Na besedě mimo policistů zdejšího obvodního oddělení bude dále participovat pre-
ventivně informační služba z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621
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Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
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Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 
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Ve čtvrtek 10. 6. 2010 se v rámci oslav Dne Policie ČR 
uskutečnil v areálu mateřské školy ve Velké Bystřici 
Dětský den. Záštitu nad touto akcí převzal vedoucí 
Obvodního oddělení Velká Bystřice pan nadporučík Mgr. 
Pavel Chrudina. Ten společně s policisty z místního odděle-
ní a policisty z Preventivně informační skupiny prezentoval 

Vážení občané, rádi bychom na tomto 
místě smekli svůj pomyslný klobouk před asi 
třicítkou spoluobčanů, kteří se zúčastnili 
letošního čištění řeky Bystřice. I přes potíže 
s počasím se akci nakonec podařilo uspořá-
dat a projít úsekem od Bystrovan až po vla-
kovou zastávku. Vlečka plná odpadu svědčí 
o tom, že je a bude stále co sbírat, i když 
větší odpad už nepřibývá. Osobně se mi zdá, 
že se daří naplňovat ducha akce a to, že nejde 
o to vše do puntíku uklidit a vyčistit, ale spíš 
potkat a dát dohromady zajímavé lidi, nebýt 
lhostejní a prohlédnout si řeku Bystřici 
přímo z jejího toku, což se vám hned tak 
nenaskytne. Díky všem, kteří akci podpořili 
a nyní nás čeká v listopadu výstava vašich 
fotografií řeky. Jakékoliv fotky s tímto téma-
tem očekáváme na nových stránkách, které 
jsme pro zjednodušení převedli na Facebook, 
kde si po zaregistrování snadno najdete v 
přátelích ,,řeku Bystřici“. Fotky můžete též 
posílat na vaclavbreha@seznam.cz.

Tak nashledanou na podzimní vernisáži.
Vaši organizátoři

necelé stovce dětí techniku Policie ČR. Děti si mohly pro-
hlédnout policejní motorku z Dopravního inspektorátu 
Olomouc, Škodu Octavia a kompletní výstroj a výzbroj 
policistů.

por. Bc. Petr Čunderle, DiS.
tiskový mluvčí, preventivně informační služba Olomouc

Čištění řeky Bystřice

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621
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Tato již několikaletá tradice se těší 
velké oblibě nejen mezi dětmi, ale 
i cvičiteli. Poslední květnový víkend 
jsme vyrazili na třídenní výlet do kraje 
Boženy Němcové. Naše třicetičlenná 
výprava byla ubytovaná v jaroměřské 
sokolovně, kde jsme přespávali na 
karimatkách a ve spacácích. Město 
Jaroměř tvoří souměstí s pevnostním 
městem Josefov, takže hned první den 
jsme navštívili jeho tajuplné podzemní 
chodby. Prohlídka se konala za osvětle-
ní ručními lampami se svíčkou, což 
vedle sugestivního výkladu průvodce a 
zkoušce pohybu katakombami v napro-
sté tmě přispělo k obrovskému zážitku 
nás všech. 

Následující den byl plně věnován 
naší nejznámější spisovatelce a jejímu 
vrcholnému dílu. S obsahem knihy 
Babička jsme seznamovali zejména 
mladší žactvo v několika předcházejí-
cích cvičebních hodinách. Na vlastní 
oči jsme si pak prohlédli ratibořický 
zámek, Staré bělidlo, mlýn, Viktorčin 
splav a další místa popisovaná v knize. 
Z Ratibořic jsme absolvovali naučnou 
stezku až do České Skalice. Zde jsme 
neopomněli navštívit Barunčinu školu, 
kde děti s úlevou po cestě zasedly do 
školních lavic, ve kterých sedávala 
i Božena Němcová.

Poslední den výletu nás již čekala 
cesta domů se zastavením ve městě 
perníku - Pardubicích. Bylo až neuvěři-
telné, jak nádherně vyšlo na tuto akci 
počasí. Vzhledem k deštivému máji 
jsme vymýšleli náhradní program, ale 
toho naštěstí nebylo třeba a naplno 

jsme si užívali hřejivých slunečních 
paprsků i původního programu.

Zejména pro malé děti byl určen 
jednodenní výlet do Ostravy v sobotu 
18. 6. 2010, ale zúčastnily se ho i starší 
žákyně a dorostenci. Pro nejmenší byla 
velkým zážitkem už jen cesta vlakem a 
poté trolejbusy. Nejprve jsme navštívili 
Výstaviště, kde se nachází stálá expozi-
ce Miniuni - svět miniatur. Ve venkov-
ním areálu jsme si prohlédli 34 modelů 
významných světových i tuzemských 
staveb spolu se 7 divy světa. Vše je 
zhotoveno v měřítku 1: 25. Velkou 
atrakcí je zahradní železnice, jejíž tratě 
s množstvím tunelů křižují celý prostor 
a vodní plochy s různými můstky, žel-
vami a vodotrysky. Děti samozřejmě 

vyzkoušely i veškeré atrakce na dět-
ském hřišti.

Po přesunu do ZOO jsme byli mile 
překvapeni, že zde zrovna probíhá 
velká propagační soutěž pro děti spolu 
s celodenním programem pro všechny. 
Takže kromě vlastní prohlídky zvířat se 
děti zapojily do hry s vyhledáním jed-
notlivých stanovišť a zodpovídáním 
různých soutěžních otázek. Jejich úsilí 
bylo na závěr odměněno nejen radostí 
z úspěšného absolvování soutěže, ale 
i pěknými cenami. Závěrečné posezení 
v amfiteátru a zhlédnutí kulturního 
programu bylo pěknou tečkou za zdaři-
lým výletem.

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL  
V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše družstva turnaje 

v Litovli. Celkem bylo 7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty bodu vyhráli, dívky 
v oslabené sestavě (bez sester Mikuláškových) potěšily nád-
herným druhým místem. Obě družstva předváděla hezkou 
kolektivní hru s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvojice gólmanů Jirka 
Routner a Filda Buršík. Je vidět, že spolupráce s brankařem 
mužů Michalem Vydrou nese své ovoce. Bojovný výkon 
odvedl Tom Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, výborně 
se uvolňoval a sbíhal Tom Buršík, stejně tak Kamil Šípek a 
potěšil výkon mladších miniků Tondy Vodičky a Štěpka 
Součka, kteří se už mezi staršími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu v brankařce Emě 
Vykoukalové, Míša Vachutková se přeměnila na brankostroj 
týmu, zdatně jí sekundovala Magda Vičarová. Své první 
branky vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny hráče a hráčky, protože 
všichni odvedli maximum a první dvě místa na turnaji je 
super výsledek.

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - ŽERAVICE
V sobotu 29. 5. 2010 jsme zavítali do Žeravic s družstvem 

chlapců. Spolu s dalšími šesti týmy sehráli své zápasy systé-

mem každý s každým a bez ztráty bodu po zásluze vybojova-
li opět 1. místo. Velice těžko lze vyzdvihnout výkony jednot-
livců, protože celý tým podával výborný kolektivní výkon a 
to zejména proti těžším soupeřům. Naší silnou stránkou byla 
výborná práce v obraně (zdvojování) a individuální um jed-
notlivých hráčů.

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 STM - OLOMOUC
Po úspěšné sobotě vyrazily naše dívky v neděli 30. 5. 

2010 do Olomouce. Turnaj, který se odehrál v hale Zory, 
vyhrály naprosto zaslouženě a všechny do jedné zaslouží 
velikou pochvalu. 

Turnaje se zúčastnilo 6 družstev, systémem každý s kaž-
dým. Střelecky vynikla Míša Vachutková, do zranění skvěle 
rozehrávala Verča Mikulášková (dlaha na ruce). Z křídel 
úspěšně sbíhaly Magda Vičarová, Kája Palacková, Simča 
Konečná i Ema Vykoukalová. Zlepšený výkon předvedly 
Markéta Bečáková a Terezka Juračková. Branku tradičně 
zamkla Lucka Mikulášková. Absolutně nejmenší počet obdr-
žených branek hovoří o výborné obraně a 3 zranění (zápěstí a 
2x výron kotníku) o nesmírné bojovnosti. Prostě celé druž-
stvo hrálo příkladně jako tým - jedna za všechny a všechny 
za jednu. Ostatní trenéři jen užasle pozorovali házenkářský 
koncert našich dívek.

Pavel Vodička

Výlety k zakončení cvičebního roku v T. J. Sokol

TURNAJ MINI

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 

Narození:Narození:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 
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MEGA SAM Cup 2010
Historický úspěch – dvě 1. místa a 

jedno 2. místo. Ve dnech 10. – 11. 6. 
jsme se zúčastnili tohoto výborně zor-
ganizovaného školního turnaje v Olo-
mouci. Je to největší akce v kategorii 
4+1, které se účastní školní družstva. 
Turnaj je obohacen spoustou atrakcí 
pro děti i různými soutěžemi. Poslali 
jsme do každé kategorie jedno druž-
stvo. Všechna tři družstva výborně 
reprezentovala MZŠ Velká Bystřice 
(naše škola byla opět nejúspěšnější). 

Kategorie 2002 – 2003: 
Naši mlaďoši dokázali uhrát krásné 2. 
místo, když ve finále prohráli se Žera-
vicemi. Celé družstvo v turnaji bojova-

lo, velkou pochvalu zaslouží všichni. 
Branky střílel F. Buršík, zkušeně hrál 
J. Vysloužil, výborně zahrál B. Možíš a 
v brance byl oporou M. Grigar.

Kategorie 2000 – 2001: 
V této kategorii byla situace nejtěžší, 
protože zde bylo 18 týmů. Přesto naši 
hráči dokázali v silné konkurenci 
postoupit do finále, jednoznačně pře-
hrát Plzeň a získat 1.místo. Celý turnaj 
výborně odchytal J. Routner, hru orga-
nizovala V. Mikulášková, rychlými 
úniky střílel branky J. Jedenástík, tech-
nicky se uvolňoval a rovněž branky 
střílel nejmladší hráč týmu Š. Souček, 
výborně zahráli v obraně i útoku 
S. Konečná, M. Vičarová, K. Palacková 
a T. Maceášik, který dokázal i dobře 

zachytat v brance.
Kategorie 1999: 
V nejstarší kategorii se hrálo rovněž 
finále s Plzní a rovněž bylo úspěšnější 
naše družstvo - získalo 1. místo. V této 
kategorii hrálo celkem 11 družstev. I 
v této kategorii jsme měli výraznou 
oporu v brance - L. Mikuláškovou, 
která přímo excelovala! Po rychlých 
únicích střílel branky O. Majer, druž-
stvo výborně dirigoval a střelecky 
vynikl B. Menšík, se životní formou se 
na turnaji potkal T. Buršík, postupně se 
po nemoci rozehrál a ve finále už zářil 
T. Spurný, důležité branky střílel levák 
M. Tesařík stejně jako druhý levák K. 
Šípek.

Petr Klobouček

O víkendu 19. a 20. června 2010 probě-
hl ve sportovním areálu Na Letné již 
VIII. ročník mezinárodního turnaje 
v házené mladšího žactva pod názvem 
FTP – CUP Handball 2010. Turnaj je 
tradičně pořádán pod patronací ge-
nerálního sponzora, firmy FERONA 
THYSSEN PLASTICS, s.r.o. se sídlem 
ve Velké Bystřici.
Turnaj se, stejně jako předchozí roční-
ky, vydařil. Organizace turnaje fungo-
vala „na jedničku“, na zastřešeném 
hřišti s umělým povrchem probíhaly  
vesměs bojovné a kvalitní zápasy (cel-
kem 28 zápasů).
Po sportovní stránce došlo k zajímavé 
konfrontaci 8 mládežnických družstev 
z Čech, Moravy a Slovenska. 

Konečné pořadí v turnaji:
1. MŠK Kysucké Nové Mesto 

(Slovensko)
2. SK Velká Bystřice 
3. Tatran Litovel
4. Sokol Nové Veselí B
5. HC SKP Pardubice
6. Sokol Nové Veselí A
7. DHK ZORA Olomouc (dívky)
8. Sokol Praha - Vršovice

Vítězem turnaje se již potřetí stalo 
družstvo z Kysuckého Nového Mesta. 
Příjemným překvapením turnaje byly 
výsledky a předvedené výkony domácí-
ho družstva SK Velká Bystřice, které 
skončilo na výborném druhém místě. 
Domácí házenkáři v průběhu turnaje 
4 krát zvítězili, 1 krát remizovali a 
pouze 2 krát prohráli (s vítězem turnaje 
Kysuckým N. Mestem a s Pardubi-
cemi). 

Sestava SK Velká Bystřice včetně 
počtu vstřelených branek:
Brankáři – Vykoukal, Tesařík, hráči: 
Šiška (19 branek), Tkadleček (16), 
Menšík (15), Červinka (12), Keňa (9), 
Majer (6), Sojka (5), Svobodník (2), 
Hňátek (1),  Sečka, Jureček. 

Nejlepším brankářem turnaje byl  
vyhlášen Aleš Vybíral (Sokol Vršovi-
ce), nejlepším střelcem Erik Kubošek 
z Kysuckého Nového Mesta (střelec 58 
branek). Speciální cenu ředitele turnaje, 
určenou pro nejužitečnějšího hráče 
celého turnaje, obdržela Karolína Žáč-
ková (ZORA Olomouc).
Dále byli vyhodnoceni nejlepší hráči 
jednotlivých družstev, jen pro zajíma-
vost z družstva SK Velká Bystřice to 
byl Dominik Tkadleček.

Zpestřením závěrečného vyhlášení 
výsledků turnaje byla skutečnost, že 
ceny družstvům a nejlepším jednotliv-
cům předávali mimo jiné i známý praž-
ský herec Jiří Krytinář a reprezentant 
ČR v házené Michal Hradil.

Hlavní pořadatelé tohoto turnaje, tj. 

občanské sdružení Sportovní mládí 
Velké Bystřice a oddíl házené SK Velká 
Bystřice, děkují touto cestou všem, 
kteří se na přípravě a realizaci celé akce 
podíleli, tj. především sponzorům a 
dalším partnerům turnaje, pořadatelům, 
rozhodčím, hráčům všech zúčastněných 
družstev za předvedené výkony, divá-
kům, Masarykově ZŠ a Školní jídelně 
za zajištění ubytování a stravování 
jednotlivých družstev, Kulturnímu stře-
disku za pomoc při organizaci turnaje, 
prostě všem, kteří měli na organizaci a 
zdárném průběhu turnaje nějaký podíl. 

Se všemi se těšíme na shledanou 
v červnu 2011 na již IX. ročníku tohoto 
turnaje.

Sportovní mládí Velké Bystřice, o.s.
SK Velká Bystřice, oddíl házené

FTP  – CUP  Handball  2010

Družstvo SK Velká Bystřice (2.místo v turnaji) 
+ Jiří Krytinář (herec) + Michal Hradil (reprezentant ČR v házené)

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím 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, 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. 

Narození:Narození:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 
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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

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

Reprezentanti T. J. Sokol Velká 
Bystřice v celostátních přeborech

Předposlední květnový víkend se konal v podkrkonošské 
Úpici celostátní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti. Ve 
výpravě olomoucké župy byly i 2 dorostenky z naší jednoty - 
Kateřina Kameníková a Nikola Sklenářová, které zvítězily 
v župním kole tohoto závodu, jež proběhlo počátkem května 
v Nové Hradečné. Třídenní pobyt ve stanech se nesl plně 
v zálesáckém duchu a kromě vlastního terénního závodu 
s plněním úkolů účastníci soutěžili i v dalších disciplínách, 
např. rozdělání ohně na čas, transport raněného, testy z histo-
rie Sokola i ze zdravovědy. Velmi oblíbená je i noční soutěž 
v historických uličkách města Úpice. Děvčata byla trochu 
zklamaná, že se jim pro naši župu nepovedlo vybojovat hlav-
ní cenu - stříbrnou sekerku, ale i tak se v celostátním měřítku 
vůbec neztratila! V noční hře vybojovala krásné 3. místo a 
v celkovém závodu 7. místo.

Dalším velikým úspěchem byla reprezentace Dominika 
Teplého v přeboru České obce sokolské ve všestrannosti, 
který se konal v Tyršově domě v Praze ve dnech 11. - 13. 6. 
2010. Stejně jako v olomouckém župním kole, kde Dominik 
s přehledem zvítězil, se závodilo ve sportovní gymnastice, 
atletice, šplhu a plavání, ale samozřejmě vybyl i nějaký čas 
pro odpočinkové aktivity a odreagování od soutěží. 
Dominika do Prahy doprovázel jeho cvičitel Patrik Rulíšek, 
který ho na závody také pilně připravoval. I když nakonec 
nezískal cenný kov, v závodech se vůbec neztratil a ve velké 
konkurenci obstál se ctí. Vždyť už jen účast na celostátních 
přeborech je pro naši jednotu obrovským úspěchem a cennou 
zkušeností do dalších let. Všem reprezentantům ještě jednou 
moc gratulujeme a děkujeme za pěkné výsledky!

Hana Navrátilová, náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621
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(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, 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. 
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Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím 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, 
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. 


