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Vážení spoluobčané,

tento úvodník nemůžu začít jinak 
než velkou pochvalou všem organizáto-
rům akcí, které se v květnu konaly. 
Právě skončený měsíc květen jen potvr-
dil bohatou aktivitu místních spolků, 
organizací a samotných občanů. Začalo 
to hned zostra: 1. května - cykloturistic-
ká akce do VVP Libavá Bílý kámen. 
A to ještě předchozí den probíhalo 
tradiční Stavění mája a pálení čaro-
dějnic v Hliníku, vše pod vedením 
starosty hasičů p. Jiřího Čepeláka. 
Další v řadě v sobotu 8. května byla 
v rámci projektu Hanácký rok 
v Bystřici (HRB) Slavnost kroje 
a Bystřická kuličkiáda, v tom samém 
víkendu proběhly také velmi populární 
a také tradiční Rybářské závody. Další 
víkend nás pak čekalo Sečeni lóke, 
VII. ročník Letního čištění řeky 
Bystřice a mistrovství České republi-
ky v Biketrialu. A květen pak zakončil 
Dětský den a v Hliníku Káceni mája 
s májovou veselicí. K tomu ještě musí-
me zmínit aktivity galeriezet (v květnu 
proběhla derniéra výstavy obrazů zlín-
ského malíře Marcela Hubáčka a verni-
sáž výstavy soch Vladimíra Matouška). 
A kdybych měl k tomu ještě vyjmeno-
vat všechny další akce a aktivity ostat-
ních spolků a organizací (např. zápasy a 
turnaje na hřišti Na Letné, aktivity 
Sokola, Orla, atd.), myslím, že by 
nestačila celá stránka. Prostě se máme 
opravdu čím chlubit a všem, kteří se na 
těchto akcích podílejí, je potřeba veřej-
ně velmi poděkovat. 

Většina těchto pořadatelů má v tom-
to čísle hodnotící články. Proto si dovo-
lím jen několik malých postřehů z ně-
kterých květnových akcí, kterých jsem 
se účastnil. Bílý kámen měl bohužel 
smůlu na počasí. I proto mě velmi pře-
kvapil počet „šílenců“, kteří v dešti a v 
zimě projížděli vojenský prostor. 
Organizačně byla akce opravdu výbor-
ně zvládnutá, až mi bylo zmrzlých a 
zmoklých pořadatelů z Auto-velo klubu 

líto. Jen doufám, že srpnovému Bílému 
kameni bude počasí přát lépe. 

S počasím bojovali i na Pálení čaro-
dějnic v Hliníku, ale i zde všechno 
nakonec klaplo na jedničku. Slavnost 
kroje a Bystřická kuličkiáda se s odpo-
ledním programem přestěhovala do 
amfiteátru a přilehlého parku a myslím, 
že to akci jen prospělo. Nové, naše 
vlastní, hliníkové podium je již ve 
výrobě a tak věřím, že akcí v amfiteátru 
bude jen přibývat. 

V sobotu 14. května 2011 proběhl 
také již VII. ročník Letního čištění řeky 
Bystřice. Počasí nám přálo, sešlo se 
historicky nejvíce dobrovolných „čisti-
čů“ (více než 50!), prostě také úspěšná 
akce. Což můžete posoudit i vy, protože 
krásné fotky jsou na našich webových 
stránkách a na Facebooku (řeka 
Bystřice).

Zbývající část úvodníku bych rád 
věnoval jen letmému představení inves-
tičních akcí, které se v měsíci červnu 
budou pomaličku rozbíhat. Projekt  
Centrem Velké Bystřice čistou no-
hou, I. etapa řeší dokončení opěrné zdi 
a rekonstrukci komunikací v ulici 
Křížkovského, rekonstrukci komunika-
ce v části ulice 8. května (pod kostelem, 
včetně točky u pohostinství Kovárna), 
dále pak novou dřevěnou lávku u vla-
kové zastávky včetně navazujících 
chodníků i veřejného osvětlení a rekon-
strukci chodníku v ulici Havlíčkova. Na 
tuto akci se nám podařilo zajistit dotaci 
ve výši 80 % z Regionálního operační-
ho programu (ROP) Střední Morava.

Dalším projektem, který se bude 
k velké radosti našich školáků rozbíhat 
již poslední týden v červnu, je akce 
Stavební opravy a úpravy hygienic-
kých zařízení Masarykovy ZŠ – I. 
etapa. V rámci této akce se budou 
zásadně rekonstruovat „sociálky“ 
v zadní budově Masarykovy ZŠ. Také 
na tento projekt se nám podařilo zajistit 
finanční podporu z prostředků EU, 
konkrétně 75 % dotace z programu 
Leader. 

Akcí, kde se pozitivně projevily 
důsledky hospodářské krize, je zakázka 
Regenerace veřejné zeleně města 
Velká Bystřice, I. etapa. Vítězná 
nabídka firmy Zahrada Olomouc je na 
cca 40 % rozpočtové ceny od projek-
tanta. V rámci této akce bude zásadně 
obnovena zeleň v kapitulním parku, 
bude řešen havarijní stav stromů v lo-
kalitách sportovního areálu Na Letné 
a v areálu kolem hřiště Na Svobodě. 
Všechny zásahy do zeleně byly konzul-
továny s agenturou ochrany přírody 
a krajiny České republiky. Tento pro-
jekt bude podpořen 90 % dotací z pro-
středků Operačního programu životní 
prostředí. 

Ještě jsem se chtěl rozepsat o projek-
tu postupné rekonstrukce „zámecké“ 
mateřské školy, ale délka tohoto úvod-
níku je už dostatečná a navíc mám 
výrazně po termínu pro odevzdání, 
takže si nechám něco na příště a něco 
pro pana místostarostu.  

Marek Pazdera  

INFORMACE
o konání veřejného zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice

dne 13. 6. 2011 v 18.00 hodin v prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici.

Program: 1. kontrola usnesení
2. závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2010
3. závěrečný účet mikroregionu Bystřička
4. Cena města 2011 
5. majetkové záležitosti
6. různé

Širokou veřejnost zve
Ing. Marek Pazdera, 

starosta města Velká Bystřice

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

11.3. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE III. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 

Zatoulané písmenko
Odpovídalo 29 dětí 

a ze 22 správných odpovědí 
byl vylosován 

Tomáš Maceášik

Otázky na květen najdete 
jako obvykle v knihovně.



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:
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Narození:Narození:

Tobiáš Martiník 13. 4. 2011
Antonín Šmalec 24. 4. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Miroslav Pospíšil 23. 4. 2011
Radko Goldscheid 4. 5. 2011
Libuše Jünglingová 5. 5. 2011

V
V
V

Informace z bystřické radnice
lměsto Velká Bystřice v současné době rozesílá upomínky 
občanům, kteří si nesplnili v termínu svou povinnost; uhradit 
místní poplatky a služby na rok 2011. Termín byl do 31. 3. 
2011. Upozorňujeme občany, že zaslané upomínky jsou 
prvním podkladem pro vymáhání pohledávek prostřednic-
tvím exekutorů.
ldo konce měsíce května bude vyhodnocena anketa o sběru 

bio-odpadu ve Velké Bystřici. Občané budou o výsledcích 
ankety informováni prostřednictvím webových stránek 
města a Velkobystřických novin. Občanům, kteří odpověděli 
na anketu, děkujeme.
lMěstský úřad Velká Bystřice oznamuje, že z důvodu 
čerpání dovolené nebude v pondělí 4.7.2011 úřední den. 
V nutných případech volejte tel. 723 116 706. Děkujeme. 

Ředitelské volno 
pro žáky Masarykovy ZŠ

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny pro žáky 
v termínu od pondělí 27. 6. do čtvrtku 30. 6. 2011.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 24. 6. 2011.

Volné dny byly vyhlášeny z důvodu zahájení rozsáhlé 
rekonstrukce hygienických zařízení v celé zadní budově 
školy. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni 
zápisem v žákovských knížkách, vyvěšením informace na 
nástěnkách v budovách školy a na www stránkách školy 
dne 16. 5. 2011.

Mgr. Jarmila Štěpánová

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
3. 6.

Velká Bystřice – Den otevřených dveří (Policie)

4. 6. 

Doloplazy – Dětský den a Taneční zábava
Přáslavice – Dětský den a kácení máje

5. 6. 

Velká Bystřice – Pěší pouť na Sv. Kopeček

9.-10. 6.

Velká Bystřice – Mega Sam Cup (miniházená)

11. 6. 

Mrsklesy – Den dětí
Přáslavice – Diskotéka
Svésedlice – Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice – Prodloužený víkend Sokola 
v rekreačním středisku Potštejn

– Výstavka výtvarných prací žáků
Masarykovy základní školy

18. 6. 

Velká Bystřice – Hanácký pupek světa
Přáslavice – Pěší výlet do okolí

19. 6.

Velká Bystřice – Čertovská pohádka (Orel)

21.-26. 6.

Velká Bystřice – Letní olympiáda

25. 6.

Velká Bystřice – Chvalte Hospodina (Festival 
duchovní hudby)

Přáslavice – Diskotéka
– Hasičská soutěž

Velký Újezd – Rock Legend

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
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MS Band, Kulturní středisko 

Velká Bystřice a město Velká 

Bystřice zvou v rámci projektu 

Hanácký rok v Bystřici 

na tradiční akci

III. Hanácké pupek světa
Velká Bystřice – amfiteátr, Zámecké náměstí

sobota 18. června 2011 od 16.00 hodin

Hanácké Pôpek světa jako putování 
ducha Ignáce Bystřického staletími.

V sobotu 18. června ožije amfiteátr písněmi, tanci a 
veselými scénkami, které si pro Vás připravili společně 
MS Band, Divadelní soubor KS V. Bystřice, spolek 
Hanáckých patriotů, šermíři Salva Qvardia a folklorní 
soubory Haná, Kanafaska a Krušpánek. Všichni, kdo 
se chcete pobavit, jste srdečně zváni. Tentokrát se 
dovíme, jak duch našeho slavného rodáka Ignáce 
Bystřického ovlivnil dějiny národů od středověku až po 
současnost. V pořadu vystoupí známé osobnosti dějin 
jako jsou kapitán James Cook, admirál Horác Nelson, 
generál Custer a italský svůdce Giacomo Casanova. 
Dále uvidíme poslední bitvu české armády pod českým 
velením, kterou svedla na Bílé hoře 1620, nahlédneme 
na ples do zámeckého sálu v dobách rokoka a pozná-
me bystřickou galérku dvacátých let minulého století. 
Nebude chybět soutěž o Krále pupku a vyhlášení 
výsledků soutěže o Kořaličku roku 2011. Přijďte se 
pobavit! 

Je hodně krásných míst na světě, 
ale my máme Pôpek světa!

Spolek Hanáckých patriotů vypisuje 
soutěž o Nejlepší kořaličku 

z naší zahrádky

Podmínky soutěže: Jedná se o prestižní ocenění, 
vítěz soutěže získá titul, pohár a diplom a bude udělena 
druhá a třetí cena. Soutěž nemá kategorie, zvítězit 
může každá pálenka,  vypálená z jakéhokoliv ovoce a 
jakéhokoliv stáří. Do soutěže se přijímají pouze pálen-
ky, vypálené v palírnách uznaných státem. Kořalka 
vypálená načerno se nesmí soutěže zúčastnit. Obsah 
alkoholu není stanoven. Soutěžící ručí za kvalitu dodá-
vaných vzorků, nekvalitní vzorky nebudou do soutěže 
přijaty. Loňský rok pálence moc nepřál, tak abychom 
umožnili přístup více soutěžícím, omezili jsme množství 
na 1 litr od každého vzorku. 

Příjem kořaličky do soutěže: Každý soutěžící dodá 
1 litr vzorku své pálenky. Pokud chce soutěžit se 
dvěma vzorky, musí dodat 1 litr od každého vzorku, tj. 2 
litry celkem. Výkupní cena vzorků do soutěže je 250 Kč 
za 1 litr. Pálenky se přijímají na Kulturním středisku ve 
Velké Bystřici každý den do středy 15. 6. 2011 v době 
od 7.30 do 15.00 hodin. 

Systém hodnocení: Hodnotit vzorky budou návštěvní-
ci, kteří si Kořaličku koupí. Každý dostane jeden sou-
těžní žeton k jednomu panáčku a po ochutnání vzorků 
pálenky si sám vyhodnotí, která z nich je nejlepší. Po 

svém uvážení přiřadí určité množství žetonů do kontej-
neru s číslem vzorku. Vyhrávají vzorky s nejvíce žetony. 
Pokud se vám letos podařilo vypálit něco neobyčejné-
ho, neschovávejte to doma a přijďte se pochlubit. Dejte 
šanci ostatním, aby vám pochválili vaši pálenku.

Program:
16.00 „Kouzelník Michal“ 

(dvůr západního křídla Zámku) Zábavné kouzel-
nické vystoupení a balónková show – modelo-
vání zvířátek z balónků

17.00 koncert folkové skupiny Alibaba

18.00 Hanácké pôpek světa světa
- putování ducha Ignáce Bystřického staletími.

21.30 Koncert ABBA revival 
v podání skupiny Pop Stars

VSTUP na akci VOLNÝ

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

11.3. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE III. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 

Zatoulané písmenko
Odpovídalo 29 dětí 

a ze 22 správných odpovědí 
byl vylosován 

Tomáš Maceášik

Otázky na květen najdete 
jako obvykle v knihovně.
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OREL VELKÁ BYSTŘICE
VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO

ZVE MALÉ I VELKÉ 
NA

ČERTOVSKOU POHÁDKU
19. ČERVNA V 16:00 HOD.

V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI

TĚŠÍME SE NA VAŠi NÁVŠTĚVU

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici

Sobota 25. 6. 2011
Festival duchovní hudby

Chvalte Hospodina
- hudební poselství P. J. Olejníka

Vystoupí chrámové sbory:
Cecilský CHS Ústí nad Orlicí
Svatomořický CHS Olomouc
Velkobystřický CHS

Program:
16.00 hod. - festivalová vystoupení sborů
16.30 hod. - společná mše sv.

P.J.O. - Česká mše z Andělské Hory
P.J.O. - Propria, žalmy, modlitby

celebruje Mons. P. Josef Nuzík

Na Zámeckém náměstí v západním křídle zámku
můžete navštívit

v galeriizet
výstavu soch brněnského sochaře:

Vladimír Matoušek – Fragmenty-Nové počátky
(do 17. července)

a to každou sobotu a neděli od 14 do 18 hodin

v informačním centru
výstavku výtvarných prací 

žáků Masarykovy základní školy
(16.-19. června)

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… drama
Sabatina James – Sabatina

vzpoura muslimské dívky proti tradicím svých rodičů

… pro děti
Toy Story 3

další dobrodružství hraček malého Andyho, který už
přece jen vyrostl

… záhady
Grazyna Fišarová – Fakta o převtělování

reinkarnace, minulé existence v životě současných lidí

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

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V květnu jsme se ptali na knihu 
Ježourek a jeho příhody 

Odpovídalo 38 dětí a ze 33 správných odpovědí 

jsme vylosovali Michala Slezáka

Otázky na červen najdete jako obvykle v knihovně.

POZVÁNKA NA VÝSTAVKU
Výtvarný kroužek paní učitelky Pospíšilové a učitelé 
výtvarné výchovy Masarykovy základní školy zvou 
rodiče žáků i všechny ostatní zájemce na 

Výstavku svých prací 
16. – 19. června 2011.

Informační centrum v západním křídle Zámku
ve Velké Bystřici

Mgr. Kateřina Pospíšilová

Vsadím se, že ani spousta bystřičáků 
neví, co jsou „viléčka“ nebo „darmo-
vise“? Příležitost dozvědět se třeba i ta-
kové zajímavosti byla o letošní druhé 
květnové neděli při „SLAVNOSTI 
KROJE" již počtvrté. Uspořádalo 
ji o. s. Folklorum, soubory Mladá 
Haná a Čekanka se záštitou Hanác-
kého folklorního sdružení, za podpory 
města Velká Bystřice v rámci celoroč-

ního cyklu folklorních akcí „Hanácký 
rok v Bystřici“.

Letos byl hlavním tématem kroj 
mužský. Říká se sice, že chlapi si na 
parádu až tak nepotrpí, když si však na 
sebe Hanák vezme „limcák“ a na hlavu 
nasadí „člon“ – tak to už je NĚCO! 
A tak po nedělní mši a tradiční hanácké 
svačince bylo u kostela možné vidět 
podoby kroje od chlapeckého přes 

oblečení mládenců a ženicha až po 
oděv, který nosili ti nejstarší. Při zasvě-
cených výkladech se bylo možné dově-
dět mnohé o krojích z okolí Olomouce, 
Vyškova, Prostějova, Kojetína i z okra-
jových částí Hané – Holešovska nebo 
Záhoří. K vidění však nebyly pouze 
kroje hanácké, ale představili se i hosté 
z Podluží, moravských Kopanic, Valaš-
ska ba i z Horehroní a Detvy. Přehlídku 

Lidový kroj jsme oslavovali počtvrté

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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krojů doplnilo vyprávění nestorů ha-
náckého folkloru, pana Boleslava Vacy 
(r. 1926) z Příkaz a Václava Tomečka 
(r. 1930) z Doloplaz. Svoje ševcovské 
řemeslo předvedl p. Marek, který šije 
i vyšívá boty k záhorským krojům.

Neděle v krojích vyvrcholila v májo-
vým sluncem zalitém amfiteátru vy-
stoupením folklorních souborů Po-
mněnka a Chasa z Tvrdonic, Klas 
z Kralic, Haná z Přerova, Krajina 
a Dunajec z Olomouce a domácích – 
Čekanky a Mladé Hané. Hrály cimbá-
lovky Frgál a Tožtak z Olomouce, zpí-
val mužský sbor Rovina. Velký ohlas 
diváků sklidil svou hrou na gajdy (mo-
ravské dudy) pan Jan Smutný z Vnorov. 
Škoda jen, že se pro nemoc nemohlo 
uskutečnit slíbené vystoupení dudáka 
skotského. Mohlo to být zajímavé set-
kání a srovnání.

Při doprovodných programech slav-
nosti se na padesát soutěžících všech 
věkových kategorií zúčastnilo tradiční 
Kuličkiády pořádané členy bystřické 
jednoty Orel a mnoho dětí mohlo potě-
šit maminky dárkem k jejich svátku 
vyrobeným v dílničce mateřského 
centra Bublinka.

Vše se odehrávalo za přítomnosti 
kamer České televize; reportáž z akce 
tedy snad v blízké době bude možné 
vidět v některém z pořadů s folklorní 
tématikou (Folklorní magazín, Folklo-
rika).

Organizátoři děkují všem, kdo se 
na úspěšném průběhu letošní 
Slavnosti kroje podíleli.
Informace i kronika minulých ročníků: 
www.velkabystrice.cz

Petr Nakládal

Čištění řeky Bystřice 
14. 5. 2011. 

Rekordní počet padesáti účastníků se 
i letos pokusil očistit úsek řeky patřící 
k našemu městečku od naplaveného 
i ,,domácího“ odpadu. Během sobotní-
ho dopoledne se nám podařilo nasbírat 
a někdy doslova vytahat z řeky nejrůz-
nější vyhozené věci, nejčastěji kusy 
igelitu, polystyrenu či plastů. Ne všech-
ny k nám připlavaly po proudu a po 
každoroční zkušenosti se dá říct, že 
téměř od každé chaty nebo zahrady, 
sousedící s řekou, vede vyšlapaná ces-
ta, kterou se do řečiště vyváží posekaná 
tráva, listí a podobný odpad, kterým 
taková skládka bohužel pouze začíná… 

Nedaří se mi pochopit myšlení těch-
to zahrádkářů – totiž, že to všechno 
,,někam“ odplave… O to víc si cením 
těch, co přišli a pokusili se pro svoje 

okolí něco udělat. Je skvělé, že nás 
přibývá a že se objevují noví lidé. Totiž 
tato akce není jen donkichotským poku-
sem o zlepšení našeho životního pro-

středí, ale neméně důležité je setkávání 
se zajímavých lidí s podobným přístu-
pem k životu. 

Závěrem bych velmi rád poděkoval 

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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všem, kteří se na sedmém ročníku podí-
leli, zejména MÚ Velká Bystřice, 
Karlovi Daliborovi s kolegou za neo-
hroženou jízdu s plně naloženou vleč-
kou, Petru Svobodníkovi za přípravu 
nezbytných pečených klobás, LO Haná 

„A ož je lóčka vesečená…“
Krásné májové počasí, třpytivá ranní rosa a dokonalá 

pohoda vládly letošnímu „Sečeni lóke“. Nevadila ani menší 
účast, kterou měla na vině kolize termínů se stejnou akcí 
v Týnci; když sekáče přišly během rána podpořit krojované 
„hraběnky“ s kafem v konvičkách, bylo na louce u Bystřičky 
i tak živo. Neplánovaně v sečení pomohly i technické služby 

za bezplatné uložení odpadu a Povodí 
Moravy za poskytnutí rukavic a pytlů. 

Pomyslně smekám před těmi, co 
přišli a už se těším na naše příští setkání 
na vernisáži výstavy fotek řeky 
Bystřice, která bude v listopadu. Fotky, 

náměty, připomínky můžete posílat na 
naše stránky na Facebooku, kde si po 
přihlášení zadejte do přátel řeku 
Bystřici. 

Za pořadatele 
Václav Břeha

– týden před akcí totiž zvládly sklidit kus louky. Přesto na pět 
hanáckých a dva hasičské sekáče zbylo trávy dostatek a práci 
s kosou si rádi vyzkoušeli i někteří z právě příchozích na start 
letošního čištění řeky Bystřičky. Všem samozřejmě po dobré 
práci chutnala výborná snídaně: chleba s domácím máslem, 
tvarůžky i maso z kotlíku. Že byste si také dali říct? No tak to 
si budete muset zase rok počkat na další sečení. 

Petr Nakládal

Celostátní projekt 
„Řešení vrstevnických vztahů“  

2011-2013

je školící/výcvikový program pro 
děti a mládež, který je učí, jak se chovat 
k sobě navzájem, jak si pomáhat a 
zaměřuje pozornost na témata, se který-
mi se děti potýkají. Žáci mohou sami 
pojmenovat své problémy tak, jak je 
vnímají (šikanu, vztahy mezi žáky 
prvního a druhého stupně, nekázeň, 
krádeže, rasizmus). 

Cílem projektu je zlepšení vrstevnic-
kých vztahů mezi žáky a zlepšení 
celkového klimatu ve škole. 

Za Olomoucký kraj byly vybrány 
dvě školy, na kterých se tento projekt 
realizuje: MZŠ Velká Bystřice a ZŠ 
Štěpánov.
Hlavními realizátory jsou:
Linka bezpečí a Vzdělávací institut 
ochrany dětí (VIOD)
Odpovědným garantem za školu: 
Mgr. Andrea Teplá, metodik prevence.

U nás ve škole proběhlo setkání 
navržených podporovatelů s organizá-
tory projektu už 2x, naši žáci se s nad-
šením vrhli do aktivit, při nichž se měli 
naučit komunikaci s vrstevníky, argu-
mentovat, pojmenovávat problémy… 

Mgr. Andrea Teplá

Den Země
Dne 20. 4. 2011 proběhl v naší škole 

projektový Den Země. Na druhém stup-
ni dostala každá třída jako téma zadaný 
jeden stát, o kterém měla zjistit všechny 
možné údaje a zajímavosti zeměpisné, 
přírodní, kulturní i sportovní. Důležité 
bylo, aby své zjištěné poznatky žáci do-
vedli odprezentovat i ostatním třídám a 
aby předvedli vše, co si připravili.

Tak jsme se mohli přenést během 
dopoledne se 6. A do Egypta, se 6. B do 
Indie, se 7. A do Keni, se 7. B do Číny, 
s 8. A do Velké Británie, s 8. B do 
Austrálie, s 9. A do Kanady a s 9. B do 
Mexika. Trošku jsme fiktivně pocesto-
vali, mnohé jsme poznali a budeme 
doufat, že na některá krásná místa naší 
planety se podíváme i osobně a budeme 
už o nich vědět základní poznatky.

Na prvním stupni cestovaly děti 
z prvních až třetích tříd po Evropě. V 
každé třídě navštívily jinou zemi - 
Německo, Polsko, Slovensko, Itálii, 
Švýcarsko a Velkou Británii. O každé 
se dozvěděly nejdůležitější informace a 
zajímavosti, zkusily se pozdravit nebo 
si zazpívat v jiné řeči, ochutnaly typic-
kou pochoutku (krowky, korbáčky, 
švýcarskou čokoládu, parmezán, coo-
kies), otestovaly si své znalosti, nama-
lovaly vlajku nebo vyrobily "švýcarské 
hodinky",... Třeba se nám o prázdni-
nách poštěstí podívat se do některé 
z těchto zemí „naživo.“

Mgr. I. Jílková, Mgr. J. Pazderová

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

11.3. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE III. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 

Zatoulané písmenko
Odpovídalo 29 dětí 

a ze 22 správných odpovědí 
byl vylosován 

Tomáš Maceášik

Otázky na květen najdete 
jako obvykle v knihovně.
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PROJEKT  COMENIUS
Noc Comenius  -  Comenius night

V pátek 13. května jsme přespali ve škole. Na svých školách přenocovali i naši 
zahraniční partneři projektu Comenius. Až do půlnoci jsme byli se všemi ve spoje-
ní pomocí internetu, uskutečnili jsme několik videohovorů, chatovali jsme si a 
posílali maily. Mezi povídáním s našimi zahraničními kamarády jsme pracovali na 
tématu „Já v Evro-pě“, vyzkoušeli jsme si kvízy o našich partnerských městech, 
hráli hry a snad se i trochu zdokonalili v angličtině. A protože byl pátek třináctého, 
nechyběla ani stezka odvahy, kterou všichni odvážně prošli a splnili všechny úko-
ly. Večerní pizza tedy byla pro všechny opravdu zasloužená, stejně jako závěrečný 
film. Byla to dlouhá noc plná nových zkušeností, podařilo se nám ale alespoň 
trošku zkrátit vzdálenost mezi námi a Evropou.

Mgr. Vendula Mečířová

HLEDÁNÍ 
VELIKONOČNÍHO 

ZAJÍČKA

V předvelikonočním čase jsme 
v naší školce poprvé pořádaly akci: 
„Hledání velikonočního zajíčka“. Do 
přípravy a následné realizace veliko-
nočního putování městem za zajíčkem 
se zapojila spolu s učitelkami i naše 
provozní pracovnice a bývalá pí. ředi-
telka – současná důchodkyně. Děti se 
vydaly po vyznačené trase městem. Na 
cestě je čekalo několik zastavení, při 
kterých musely plnit nejrůznější úkoly, 
aby mohly pokračovat v cestě a najít 
skrýš, kde na ně čekal sám velikonoční 
zajíček se sladkou odměnou. V případě 
nepříznivého počasí jsme v žádném 
případě nehodlaly putování zrušit. 

Velikonočního zajíčka bychom hledaly 
v budově školy, což by také mělo své 
kouzlo. Dětem bychom nechaly nahléd-
nout do skrytých zákoutí naší školky. 
Příští rok tuto jarní akci hodláme opa-
kovat a také obměnit, aby byla pro děti 
stále zajímavá a nová. Uvažujeme 
o únosu zajíčka liškou. Chceme zapojit 
i rodiče, kteří při hledání velikonočního 
vajíčka budou pomáhat plnit úkoly 
s jarní tématikou. Zajíčka nakonec děti 
vysvobodí pěknou velikonoční kole-
dou. Už dnes se těšíme na další veliko-
noční období, které zase přijde.

Mgr. J.Budinová, D. Balonová, 
MŠ Na Svobodě Velká Bystřice

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V prvním květnovém týdnu opustily 

děti z prvních až třetích tříd se svými 
učitelkami školní lavice a strávily dny 
vyučování ve škole v přírodě na 
Jelenovské u Valašských Klobouk. 
A protože program byl velmi pestrý a 
bohatý, uběhlo pět dní mnohem rychleji 
než ve škole. I když byly děti daleko od 
rodičů, na stýskání opravdu nebyl čas. 
Kromě krátkého vyučování jsme stihli 
i zaplavat si v bazénu, zahrát si spoustu 
her a soutěží, zvládnout stezku odvahy, 
zatančit si na karnevale, uspořádat 
"talentmánii", podniknout pěší túru 
a vůbec užít si spoustu další legrace 
s kamarády. Takže nakonec ani studené 
počasí nemělo šanci pokazit nám nála-
du.

Mgr. Jaromíra Pazderová

MEGA SAM CUP
Ve dnech 9. – 10. června 2011 pořá-

dá Masarykova ZŠ a MŠ Velká 
Bystřice, SKSAM – sportovní aktivity 
mládeže a SK Velká Bystřice meziná-
rodní turnaj v miniházené MEGA 
SAM CUP. Turnaje ze účastní celkem 
40 družstev malých házenkářů.

Zápasy budou probíhat současně ve 
školní hale i v areálu Na Letné. Ve 
čtvrtek 9. 6. 2011 se hraje od 8.30 do 
17.00 hodin, v pátek 10. 6. 2011 se hra-
je od 8.30 do 15.00 hodin, kdy proběh-
ne vyhlášení výsledků.

Velkou Bystřici reprezentuje celkem 
6 družstev ve třech kategoriích.

Zveme všechny milovníky sportu, 
aby přišli povzbudit naše hráče.

Mgr. Ivo Šenk

LETNÍ OLYMPIÁDA
Ve dnech 21. – 26. června 2011 

budou ve školní hale probíhat v rámci 
HER V. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a 
mládeže České republiky zápasy v 
házené dívek. Hrát se bude od 9.00 do 
16.40 hodin. 

V letošním roce hostí Letní olympiá-
du dětí a mládeže Olomoucký kraj, 
družstva jednotlivých krajů budou 
ubytována v Olomouci, kde bude také 
probíhat většina zápasů v mnoha spor-
tovních disciplínách. Více se můžete 
dozvědět na adrese 

www.olympic.cz/odm2011.
Mgr. J. Štěpánová

Obvodní oddělení policie Velká Bystřice
Policisté zdejšího obvodního odděle-

ní Velká Bystřice se ve spolupráci 
s Dopravním inspektorátem Olomouc 
zaměřili na dodržování rychlosti v obci.

Na podnět občanů obce Velká Bys-

třice proběhla v měsíci dubnu rozsáhlá 
několikadenní dopravně bezpečnostní 
akce policistů z obvodního oddělení 
Velká Bystřice ve spolupráci s policisty 
z Dopravního inspektorátu Olomouc. 

Akce byla zaměřena především na 
dodržování nejvyšší povolené rychlosti 
v obci a na zlepšení dopravní kázně 
řidičů na komunikacích. 

Během dopravní akce policisté zkon-

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Této akci už druhý rok bohužel 
nepřeje počasí, které tentokrát zradilo 
pořadatele (Auto-velo-klub a město 
Velká Bystřice) trvalým deštěm od brz-
kého rána až do druhé hodiny odpoled-
ní. Zatím co v Bystřici bylo naměřeno 
za celý den 2mm srážek – ve vojenském 
prostoru jich spadlo celých dvacet!

Přesto na akci přijelo z mnoha míst 
republiky množství skalních cyklistů a 
turistů. I když několik set z nich čekalo 
před vstupními prostory několik hodin 
na zlepšení počasí a nakonec do vojen-
ského prostoru vůbec nevjeli, ti skalní 
si tento ročník nenechali vzít a do deště 
náležitě vybaveni (nebo i nevybaveni) 
vjeli v úctyhodných počtech. Uvádíme 
tradiční výčet počtu vstupů na jednotli-
vých stanovištích a jejich součet:

Mrsklesy       554
Smilov zastávka   56
Město Libavá 238
Stará Voda   17 
N. Oldřůvky   21
Křížová   11

Luboměř   18
Kovářov 128
Zelený kříž 284
Kozlov 136
Velký Újezd   70
Daskabát   49
Hosté-různě       30
Autobusy 315
Celkem:          1.927 
Přes ztížené podmínky průjezdu 

náročným terénem všichni účastníci 
ukončili akci ve zdraví a spořádaně 
opustili vojenský prostor do 16. hodiny. 
Orgány vojenské i státní policie neza-
znamenaly žádná závažná provinění, 
přednosta vojenského újezdu pplk. 
Mgr. Josef Dřímal poděkoval pořadate-
lům za bezchybnou práci ve velmi 
těžkých klimatických podmínkách a 
vyslovil přesvědčení, že letnímu 
Bílému kameni popřeje počasí více 
sluníčka, tepla a všeobecné pohody.

Pořadatelé děkují skalním vyznava-
čům této ojedinělé akce za vytrvalost 
a podporu Bílého kamene a věří, že se 
s početným pelotonem a pochodujícími 
houfy těchto kamarádů setkají za lep-
ších podmínek již toto léto.

Ihned po ukončení jarního Bílého 
kamene proto pořadatelé přikročili 
k přípravě letos dalšího – letního Bílého 

kamene. Na poslední srpnovou sobotu 
se rýsuje už dnes celá řada zajímavých 
inovací v nabídce toho, co pořadatelé 
pro účastníky připraví. Předně určitě už 
opět bude zpřístupněn celý objekt pout-
ního kostela na Staré Vodě, kde byla 
ukončena další fáze jeho rekonstrukce. 
Do odsvěceného kostela ve Městě 
Libavá se připravuje velká výstava 
církevních relikvií, kterou připravuje 
historik Ing. J. Hoša. A snad už na tento 
Kámen bude připravena ukázka histo-
rických vozidel - jak na dvou prezenč-
ních stanovištích, tak hromadným prů-
jezdem se zajištěným doprovodem po 
translibavské magistrále.

Pořadatelé děkují všem sponzorům, 
kteří letos akci doslova „udrželi nad 
vodou“ – kterými byli: Auto Hlaváček, 
restaurační komplex Miracle Mrsklesy, 
Kola Kaňkovský, Remit s.r.o. Marius 
Pedersen Group, Seminární hotel 
Akademie Hrubá Voda, CK Adrenalin 
Centrum s.r.o., Cyklo Vego , Peřej tours 
s.r.o., Milan Rella Cyklosport a Mader 
sport.

Ahoj na letním Bílém kameni 
v sobotu 27.srpna 2011!

Za pořádající AVK 
a město Velká Bystřice

Jaroslav Jerry Koš

Bílý kámen byl letos celý od bláta…

trolovali 117 motorových vozidel a 
uložili blokové pokuty za porušení 
nejvyšší povolené rychlosti za více jak 
117 tisíc korun. Čtyři přestupky ozná-
mili do správního řízení.

Nejvyšší překročení rychlosti v obci 
Velká Bystřice naměřili policisté pade-
sátiletému řidiči vozidla Peugeot 307, 
červené metalické barvy, který dne 7. 4. 

Bc. Martinu Dostálovi, který směroval 
síly a příslušnou techniku do Velké 
Bystřice.

 V dopravně bezpečnostních akcích 
budou policisté i nadále pokračovat.

npor. Mgr. Pavel Chrudina
 vedoucí Obvodního oddělení  Policie 

ČR Velká Bystřice

2011 v 16:43 hodin jel v místě, kde je 
povolená rychlost 50 km/h rychlostí 81 
km/hodinu. Řidiči za jeho přestupek 
v dopravě policisté na místě uložili 
pokutu ve výši 2 500 korun a budou mu 
odečteny 3 body.

 Na místě je třeba poděkovat za spo-
lupráci a ochotu vedoucímu Do-
pravního inspektorátu Olomouc npor. 

npor. Mgr. Pavel Chrudina
vedoucí obvodního oddělení

npor. Bc. Martin Dostál
vedoucí dopravního inspektorátu

POZVÁNKA 
na turnaj mladších žáků v házené 

18. a 19. června 2011

Sportovní mládí Velké Bystřice, o.s. a SK Velká Bystřice – oddíl házené 
zvou všechny příznivce házené na dvoudenní turnaj v házené mladších žáků,
který proběhne o víkendu 18. a 19. června 2011 v hale na hřišti Na Letné.

Turnaje se zúčastní 8 družstev z Čech a Moravy. Začátek turnaje je po oba dny v 8.30 hodin. 
Občerstvení v areálu Na Letné je zajištěno.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

11.3. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE III. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 

Zatoulané písmenko
Odpovídalo 29 dětí 

a ze 22 správných odpovědí 
byl vylosován 

Tomáš Maceášik

Otázky na květen najdete 
jako obvykle v knihovně.
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telé spolu s rodiči povzbuzovali malé 
závodníky k co nejlepším výkonům. Při 
vyhodnocování výsledků pak rozhodo-
valy pouze sekundy a desetiny bodů, 
protože výkony byly poměrně vyrovna-
né.

Zde jsou výsledky:
LA - lehká atletika (hod do dálky, běh 
20 m, skok daleký)
SG - sportovní gymnastika (výskok na 
švédskou bednu, sestava na lavičce, 
akrobacie na gymnastickém koberci)
Děvčata:
Monika Zelenková LA 4., SG 9.,

celk. 6. místo,
Tereza Maňasová LA 1., SG 13.,

celk. 8. místo,
Michaela Režňáková LA 6., SG 3.,

celk. 9.,

V uplynulých týdnech se naše jedno-
ta zúčastnila dvou takovýchto závodů. 
Nejprve to byly v sobotu 30. 4. 2011 
závody předškolních dětí v gymnastice 
a atletice, potom v sobotu 7. 5. 2011 
Zálesácký závod zdatnosti pro mladší i 
starší žactvo. Na obě akce jsme se 
poctivě a dlouho připravovali ve cvi-
čebních hodinách.

Předškoláci soutěžili v Olomouci- 
Chválkovicích, kde gymnastická část 
probíhala v sokolovně a po přestávce 
atletika venku na hřišti. Zde nám počasí 
více než přálo a děti závodily s velkým 
nasazením i nadšením. Naši jednotu 
reprezentovalo 7 děvčat a 1 kluk. 
Celkově se přeboru zúčastnilo 7 jednot 
z Olomouce a okolí a všichni chtěli 
samozřejmě vyhrát, takže panovala 
správná sportovní atmosféra, kdy cviči-

Anna Zapletalová LA 7., SG 14.,
celk. 11.,

Veronika Možná LA 18., SG 19.,
celk. 19., 

Barbora Krumpholcová LA 17.,SG 21.,
celk. 20.,

Barbora Klimešová LA 19., SG 22.,
 celk. 22.
Kluci: 
Štěpán Dvořák LA 12., SG 4., 

celk. 6.

Letošní Zálesácký závod zdatnosti 
se uskutečnil ve velice pěkném spor-
tovním areálu v Příkazech za opravdu 
nádherného, téměř letního počasí.Tuto 
akci pořádá spolu s olomouckou sokol-
skou župou také Asociace sportu pro 
všechny, která měla mezi soutěžícími 
také své zástupce - 3 jednoty, za Sokol 

ŽUPNÍ SOKOLSKÉ ZÁVODY

Ohlédnutí 

za Hanáckým 

pupkem světa 

v roce 2010

Jiří KrytinářNebe

Peklo

Ryvajvl Bolšovo Teatra Soutěž o nejlepší kořaličku

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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dvakrát vymetl šibenici soupeřovy 
branky. Ale i tady musíme našim hrá-
čům vytknout jednu věc a to naprosto 
tragické proměňování sedmimetrových 
hodů.
Sobota - 2. hrací den:

Sobotní souboje jsme začali s týmem 
z Náchoda, který pro nás nebyl větší 
překážkou. Zahráli si všichni naši hráči 
(hráčky) a ve vysokém tempu jsme 
smetli našeho protivníka 18:2.

Ve druhém sobotním mači nás čeka-
lo derby s STM Olomouc a musíme 
sportovně přiznat, že nás soupeř v první 
půli hodně potrápil. Ve druhém poloča-
se naši hráči zabrali, zrychlili hru a 
našeho tradičního soupeře porazili 
vysoko 15:4.
Neděle - 3. hrací den:

V neděli nás čekaly tři zápasy a hned 
v prvním na nás čekali domácí borci 
z DUKLY Praha. Výborné bojovné 
utkání ozdobila svým výkonem na 
pivotu Kája Palacková, ostatní hráči jí 
podpořili kolektivním pojetím hry a 
soupeře jsme přehráli v poměru 17:9.

V dalším utkání trenéři nechali odpo-
čívat Verďu Mikuláškovou, kterou 
výborně nahradil na postu střední 
spojky Štěpek Souček. Soupeř s Cho-
dova byl snadným soupeřem, našim 

Ve čtvrtek odpoledne jsme se sešli 
na olomouckém hlavním nádraží a 
vyrazili směr Praha na největší halový 
házenkářský turnaj na světě! Přihlášeni 
jsme byli do kategorie mini 6 + 1 a na 
naše hráče čekalo sedm družstev, z toho 
dvě ze zahraničí. 
Pátek - 1. hrací den: 

Hned v prvním zápase jsme narazili 
na pozdějšího celkového vítěze, slovin-
ské družstvo ŠD Mokerc. Bohužel 
pro nás to byl z naší strany nejhůře 
odehraný zápas, vůbec se nám nedařilo 
střelecky a tentokrát nás nepodrželi ani 
gólmani. K tomu je potřeba připočítat 
pomalý přechod do útoku a spoustu 
zbytečně ztracených míčů. Našeho 
protivníka jsme ničím nezaskočili, 
prohráli 8:10 a to nás, jak se ukázalo 
později, vyřadilo z boje o nejvyšší 
příčku.

Druhý zápas s moldavským HC 
Olimpus 85 byl ze strany soupeře ukáz-
kou spíše silové přetlačované, s čímž 
měl náš tým problémy v první půli. 
V druhém poločase jsme výrazně 
zrychlili hru, donutili soupeře k chy-
bám v obraně a nakonec vyhráli 14:7. 
V tomto utkání výborně zachytal 
Honza Šudřich, šikovnou ruku při střel-
bě předvedl Filda Buršík, když krásně 

hráčům se dařila rychlá kombinační 
hra, pěkný zápas odehrála na pivotu 
Simča Konečná, na křídle se pro-
sazoval a zakončoval Pepa Dobeš a oba 
tak přispěli několika zásahy k výhře 
21:5. 

Nedělní program vyvrcholil utkáním 
s týmem HCB Karviná a byl to zřejmě 
nejhezčí mač v této kategorii a to 
i podle ohlasů z řad diváků. Nakonec se 
z vítězství 9:8 radovali urostlí Karvi-
ňáci (podle našeho názoru nejlepší tým 
na turnaji), ale naši hráči nechali na 
hřišti srdíčko !!! 

V konečném hodnocení jsme skonči-
li na třetím místě a Velké Bystřici jsme 
určitě neudělali ostudu. Malou kaňkou 
na jinak výborné akci bylo to, že tato 
kategorie byla jaksi na pokraji zájmu 
pořadatelů a hráče za jejich několika-
denní snažení nedokázali ocenit pohá-
rem, medailemi a dokonce ani diplo-
mem!!! Tuto malou křivdu jsme se sna-
žili dětem vynahradit pestrým vyplně-
ním odpoledního a podvečerního volna, 
takže jsme se v pátek vydali do ZOO, 
v sobotu jsme podnikli výlet lodí po 
Vltavě a v neděli jsme si vyjeli lanov-
kou na Petřín a mrkli i do zrcadlového 
bludiště. 

Pavel Vodička

 21. - 25.4. 2011 PRAGUE  HANBALL  CUP  -  3. MÍSTO !!! 

se zúčastnily 4 jednoty. My jsme tradič-
ně dorazili s nejpočetnější výpravou - 
22 děvčat.

Vlastní závod spočívá v běhu dvojic 
terénem s plněním úkolů na stanoviš-
tích - poznání přírody, uzlování, odhad 
vzdálenosti, zdravověda, orientace 
pomocí buzoly, šplh na laně, hod na 
terč atd. Vzhledem k vydatným dešťům 
v předchozích dnech se na vytyčené 
trati nacházela spousta blátivých úseků 
a když jsme zjistili, že všichni musí za 
pomoci 2 provazů překonat i potok, 
byli jsme opravdu zvědaví, v jakém 
stavu se nám vrátí závodníci do cíle… 
No, ale v tomto směru to dopadlo 
výborně, protože nikdo se v potoku 

nevymáchal a ani toho bláta si s sebou 
nepřinesli příliš.
Výsledky:
Mladší žačky: 
Zapletalová Barbora, 
Zelenková Veronika 3. místo,
Navrátilová Gabriela, 
Kovaříková Sára 4. , 
Kunická Michaela, 
Navrátilová Michaela 6. 
Starší žačky I: 
Špeldová Lucie, 
Neckařová Aneta 1. místo,
Melničuková Daniela, 
Zatloukalová Štěpánka 3. , 
Šebíková Kateřina, 
Jedličková Martina 7. ,

místo

místo

místo

místo

Klárová Aneta, 
Spanelová Karolína 8. ,
Bieleszová Andrea, 
Martinátová Michaela 9. 
Starší žačky II: 
Urvová Barbora, 
Otáhalová Šárka 4. místo,
Spanelová Kristýna, 
Navrátilová Kamila 6. ,
Rášová Klára, 
Otáhalová Markéta 7. 

Všem závodníkům gratulujeme a 
děkujeme za vzornou reprezentaci!

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

místo

místo

místo

místo

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 

Zatoulané písmenko
Odpovídalo 29 dětí 

a ze 22 správných odpovědí 
byl vylosován 

Tomáš Maceášik

Otázky na květen najdete 
jako obvykle v knihovně.



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

3.6 pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE I. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

3.6. pátek ÚTĚK ZE SIBIŘE Produkce: USA
19.30 hod. Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů Vstupné Kč 50,-
133 minut o lidské vůli a touze po svobodě. Přístupný od 12 let

Titulky

10.6. pátek KRÁLOVA ŘEČ Produkce: VB
19.30 hod. Vystrašená země potřebuje pravého Vstupné Kč 50,-
118 minut vůdce. Vystrašený člověk potřebuje Přístupný od 12 let

pravého přítele. Titulky

17.6. pátek ČERTOVA NEVĚSTA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová pohádka Zdeňka Trošky. Vstupné Kč 50,-
101 minut Přístupný

24.6. pátek AUTOPOHÁDKY Produkce: ČR
19.30 hod. Animovaný povídkový celovečerní film, Vstupné Kč 50,-
87 minut natočený podle knihy Jiřího Marka. Přístupný 

ČERVENEC – FILMOVÉ PRÁZDNINY

V srpnu uvidíte: LIDICE, MEDVÍDEK PÚ, WESTERN STORY, 
PIRÁTI Z KARIBIKU 4… 

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

Kuličkiáda
Velký Týnec - ČERVEN

INZERCE:
wKulturní středisko má zájem o starší zachovalý koberec 
větších rozměrů, pokud by někdo takový vyřazoval.
Informace na tel.: 585 351 680, 728 175 621.

wKoupím rodinný dům se zahradou ve Velké Bystřici. 
Tel.: 608 530 171.

Novinářský kalamář, 
krajské kolo soutěže v házené

 Ve čtvrtek 5. 5. 2011 se ve školní hale Velké Bystřice 
uskutečnilo krajské kolo Novinářského kalamáře v házené 
žactva. Tohoto kola se zúčastnila 3 družstva dívčí a dvě druž-
stva chlapecká. 

Chlapci ZŠ Velké Bystřice bojovali o postup do republi-
kového finále se ZŠ Za Mlýnem, Přerov. Už to vypadalo, že 
utkání zůstane i po třiceti minutách nerozhodnuté, ale domá-
cí hráči využili v poslední minutě volného Kamila Šípka ze 
VI.B, který vstřelil rozhodující gól. Domácí hráči vyhráli 
15:14 a postoupili na republikové finále, které proběhne 
25.-27. 5. 2011 v Praze.

Děvčata podala velice pěkný výkon jak proti suverénním 
vítězkám turnaje ze ZŠ Holečkova Olomouc, tak proti ZŠ 
Velká Dlážka Přerov, s nimiž nakonec prohrála rozdílem 
jediné branky 16:17.

Turnaj proběhl v duchu fair - play, k čemuž přispěli i 
pánové Martin Steiner a Vladimír Schneider v roli rozhod-
čích a poděkování patří i pomocníkům z 8. B – M. Surmovi, 
F. Nábělkovi, E. Doubravové a D. Jaškové. 

Nejlepším střelcem domácích chlapců se stal Norbert 
Menšík, hned za ním byl Ondřej Majer a z děvčat se nejčas-
těji trefovala Gabriela Grygarová a Diana Řezníčková. 

Konečné výsledky: 

Chlapci:

1. místo – ZŠ Velká Bystřice
2. místo – ZŠ Za Mlýnem Přerov

Děvčata: 

1. místo – ZŠ Holečkova Olomouc
2. místo – ZŠ Velká Dlážka Přerov
3. místo – ZŠ Velká Bystřice

Mgr. Michaela Fabíková
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INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

4. 3. pátek JAKO KOČKY A PSI Produkce: USA
18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

11.3. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE III. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

Kuličkiáda
Velký Týnec - BŘEZEN

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

V dubnu jsme se ptali na knihu 

Zatoulané písmenko
Odpovídalo 29 dětí 

a ze 22 správných odpovědí 
byl vylosován 

Tomáš Maceášik

Otázky na květen najdete 
jako obvykle v knihovně.
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m). 
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728 175 687.
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18.00 hod. Ovládnout svět - o to tu běží! Vstupné Kč 50,-
87 minut Komedie o pradávném nepřátelství koček Přístupný 

a psů. Rodinný animovaný film. Český dabing.

11.3. pátek KAMARÁDI Z TELEVIZE III. Produkce: ČR
10.00 hod. Představení pro děti MŠ a ZŠ Vstupné Kč 10,-

11. 3. pátek TŘI DNY KE SVOBODĚ Produkce: USA
18.00 hod. Russel Crowe má 72 hodin na to, aby Vstupné Kč 50,-
122 minut zachránil to nejcennější ve svém životě Přístupný od 12 let
 Titulky

18. 3. pátek MEGAMYSL Produkce: USA
18.00 hod. Tohle je konec klasických filmů Vstupné Kč 50,-
96 minut o superhrdinech. Animová komedie. Přístupný 

Český dabing.

25. 3. pátek RODINKA Produkce: ČR
18.00 hod. Nová setkání se  „starými“ oblíbenými Vstupné Kč 50,-
90 minut hrdiny. Přístupný

V dubnu uvidíte: NEVINNOST, GULLIVEROVY CESTY, CIZINEC, 
NA VLÁSKU, 127 HODIN….

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena
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Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.
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1. 5.
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3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend
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byl vylosován 
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Otázky na květen najdete 
jako obvykle v knihovně.


