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Vážení spoluobčané,

měsíc prosinec má pro mě osobně 
jedno velké specifikum - v jeho  
průběhu je nejen spousta práce 
(příprava rozpočtu, vyúčtování 
investičních akcí, atd.), ale ještě 
k tomu vychází dvoje Bystřické 
noviny a čas na úvodník je proto 
velmi krátký. I proto jsem se rozhodl, 
že v tento sváteční vánoční čas 
nebudu komentovat aktuální problé-
my v našem městečku. Témata jako 
sestavování rozpočtu, stočné, po-
platky za odpad apod. si nechám na 
první novoroční úvodník a budu se 
věnovat spíše společenským záleži-
tostem.

Na začátku prosince byla dokon-
čena dlouho slibovaná investiční 
akce Vybavení dětských hřišť - I. 
etapa. Zastupitelstvo města Velká 
Bystřice rozhodlo investovat 300 tis. 
Kč, které získalo z prodeje pozemku 
nepoužívaného hřiště v ulici Nádraž-
ní, na výstavbu dětských hřišť Na 

Svobodě a právě v ulici Nádražní. Po 
vyhodnocení ankety, která proběhla  
mezi občany, byla provedena I. etapa 
výstavby dětských hřišť. Byly osaze-
ny takové prvky (houpačky, lavičky, 
basketbalové koše, branky, atd.), aby 
bylo možno dětská hřiště do budou-
cna ještě rozšířit. Přivítáme proto 
Vaše náměty a připomínky. Rádi 
bychom vybudovali taková dětská 
hřiště, která budou sloužit co nej-
širšímu okruhu uživatelů. 

K novému roku patří také nový 
ka lendář .  Le tos j sme se j ako 
Sdružení obcí mikroregionu Bystřič-
ka rozhodli znovu vydat Kalendář 
událostí mikroregionu. Autorem 
kalendáře je ing. Mgr. Zdeněk 
Polách, který je také autorem všech 
fotografií. V kalendáři jsou vyznače-
ny jednotlivé akce, které se v obcích 
mikroregionu Bystřička v příštím 
roce konají. Že se kalendář povedl, 
můžete posoudit i vy. Dohodli jsme 
se totiž, že 50 výtisků bude věnováno 
těm občanům, kteří v příštím roce 

nejdříve uhradí poplatky za stočné a 
odpad. 

Ještě si dovolím upozornit na 
městský ples, který se bude konat 
v sobotu 14. ledna 2005 v prostorách 
hotelu Zámek. Pozvánka na ples je 
v další části Bystřických novin. 
Věřím, že městský ples bude hojně 
navštíven a zahájení plesové sezóny 
ve Velké Bystřici proběhne úspěšně. 
Samozřejmě počítáme s bohatým 
občerstvením, předtančením a po 
loňské dobré zkušenosti i se dvěma 
hudebními formacemi.

A na úplný závěr mi dovolte, 
abych Vám jménem svým i jménem 
všech zaměstnanců radnice popřál 
krásné prožití vánočních svátků, do 
nového roku 2006 především stálé 
zdraví, osobní a rodinnou pohodu a 
k tomu nezbytnou trochu štěstí. 
A nezapomeňte si ještě 31. prosince 
naposledy v tomto roce protáhnout 
tělo na Silvestrovském běhu.

Marek Pazdera
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Odvoz odpadu v roce 2006

Leden 10.01. 24.01.
Únor 07.02. 21.02.
Březen 07.03. 21.03.
Duben 04.04. 18.04.
Květen 02.05. 16.05. 30.05.
Červen 13.06. 27.06.
Červenec 11.07. 25.07.
Srpen 08.08. 22.08.
Září 05.09. 19.09.
Říjen 03.10. 17.10. 31.10.
Listopad 14.11. 28.11.

Informace z bystřické radnice 
keřů ze zahrad a soukromých pozemků zamezují průjezdu 
vozidel a průchodu chodců. 
w Údržba chodníků před domy - městský úřad žádá 
všechny majitele nemovitostí, aby udržovali pořádek a 
schůdnost před svými domy, zejména v nynějším zimním 
období. Předejdou tak problémům s úrazy chodců na 
zledovatělých chodnících. Děkujeme. 
w Možnost hradit poplatky na rok 2006 převodem na 
bankovní účet.Poplatky lze platit v hotovosti v pokladně 
Městského úřadu nebo na bankovní účet Města - 
č.ú. 19-1800230319/0800. V případě platby na účet 
prosím dodržujte tato pravidla:

- jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotli-
vými symboly:
Stočné - VS 2321xxxyy, KS 0308
Odpad - VS 1337xxxyy, KS 0308
Popl. za psa - VS 1341xxxyy, KS 0308

kde trojčíslí variabilního symbolu "xxx" značí číslo 
popisné a poslední dvojčíslí "yy" počet osob za kolik 
platíte. (př. platba pod VS 232130702 = stočné k domu 
č.p. 307 za 2 osoby).

Popl. za hřbitov - VS 3632xxyyzz, KS 0308
Kde dvojčíslí "xx" značí čtvrť, dvojčíslí "yy" řadu a 
dvojčíslí "zz" pořadí hrobu v řadě. (př. platba pod VS 
3632020307 = popl.za hrob v II.čtvrti, v 3. řadě, hrob 
č. 7). V případě, že číslo hrobu neznáte, informujte se na 
matrice MěÚ u p. Millé (tel: 585 154 156)
w V případě, že užíváte městskou vodu a nikoli studnu, je 
nutno doložit fakturu SMV, a.s., jinak Vám budou 
poplatky dopočítány dle směrných čísel.
w Lístky na popelnice Vám budou vydány na základě 
doloženého dokladu o zaplacení v pokladně MěÚ.
w Připomínky a dotazy k platbám poplatků adresujte na 
správní odbor sl. Pazderové (tel. 585 351 370, e-mail: 
pazderova@muvb.cz).

Sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

18. března a 16. září

O veškerých změnách v termínech odvozů Vás budeme 
dopředu informovat. Současně chceme informovat 
občany, že se posílila sběrná místa o kontejnery na papír. 
Žádáme občany, aby co nejvíce separovali odpad a snížili 
tím náklady na svoz tuhého komunálního odpadu. 
Náklady na smíšený komunální odpad jsou finančně ná-
kladnější než separovaný odpad, který je navíc dotován. 
w Z důvodu ukončení pracovního poměru vedoucího 
odboru TS Města Velká Bystřice je prozatím pověřený 
vedením odboru Ing. Filip Štembírek, vedoucí odboru 
výstavby. Veškeré požadavky ze strany občanů je nutno 
směřovat přímo na Ing. Štembírka tel. 585 354 139, nebo 
na sekretariát městského úřadu tel. 585 351 371. 
w Ořez stromů a keřů - žádáme občany, aby v zimních 
měsících provedli ořezy keřů a stromů v místech, kde 
zasahují do místních komunikací a chodníků. Předejdeme 
tím nepříjemnostem v letním období, kdy větve stromů a 
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Obèanské sdru�ení Folklorní soubor 
HANÁ srdeènì zve v�echny pøíznivce 

k oslavì vánoèních svátkù i rozlouèení 
se starým rokem pøi tradièním

Svato�tìpánském 
vánoèním podveèeru

v pondìlí 26. prosince 2005  
2. svátek vánoèní

 v 17 hodin  sál KD Nadaèní.

I letos Vás svými vystoupeními chtìjí 
potì�it bystøické soubory od nejmen�ích 
dìtí z Èekanky a Kru�pánku, pøes ty vìt�í 
z Kanafasky, a� po dospìlé taneèníky a 
zpìváky.

Pro Va�i je�tì lep�í pohodu bude i letos 
k dispozici malý bufet a kdo bude chtít, 
mù�e s námi po skonèení programu 
posedìt, zazpívat�

To v�e za dobrovolné vstupné.

Na Va�i milou a hojnou náv�tìvu se ji� 
teï tì�í v�ichni úèinkující.

ZVÌØINOVÉ HODY

Od pátku 13.1.2006 do nedìle 22.1.2006,

pøijïte ochutnat do 

RESTAURACE NADAÈNÍ

ZVÌØINOVÉ SPECIALITY

Tì�íme se 

na Va�i náv�tìvu! 

UPOZORNĚNÍ

Otevírací doba přes vánoce

Restaurace NADAČNÍ

23.12. 2005 10.00 - 23.00
24.12. 2005 zavřeno
25.12. 2005 zavřeno
26.12. 2005 10.00 - 22.00

Restaurace NADAČNÍ bude

od 1. 1. 2006 do 10. 1. 2006

UZAVŘENA.
Od středy 11. 1 .2006 otevřeno.! !
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V Á N O Č N Í  
A N K E T A  
Na otázku “Která pohádka 
b y  n a  v á n o c e  u r č i t ě  
neměla chybět” už známe 
odpověď. Jednoznačně 
s  v e l k ý m p ř e d s t i h e m 
vyhrál

Harry Potter
Tuto knihu nebo film by si 
přálo 63 dětí z celkového 
počtu 190 odevzdaných 
hlasů (a to počítám jen ty 
uvedené na prvním místě - 
v případě, že děti napsaly 
víc názvů). Další místo v 
p o m y s l n é  s o u t ě ž i  b y  
z í s k a l a  p o h á d k a  T ř i  
o ř í š k y  p r o  P o p e l k u  
(i když víc hlasů dostala 
kniha Anglické růže od 
Madonny, ale to není opravdový pohádkový příběh). Sladkou odměnu za jeden z nemnoha obrázků, které děti 
k názvu pohádky připojily, dostala Lenka Janíková za obrázek k pohádce Mrazík. 

Takže pěkné vánoce se spoustou krásných pohádek, příběhů i dárků pod stromečkem.

Tereza Petrová * 1. 11. 2005
 . 11. 2005

. 11. 2005
* 6

Vítězslava Skopalíková * 16

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

PF 2006
KULTURNÍ STØEDISKO 

A REDAKCE 

VELKOBYSTØICKÝCH NOVIN

NABÍDKA PRÁCE 
Město Velká Bystřice přijme do pracovního poměru na 
odbor technických služeb 1 pracovníka s řidičským 
oprávněním skupiny C.
Požadujeme: vyučen, bezúhonnost, dobré organizační 
schopnosti, schopnost práce v kolektivu. Nástup možný 
ihned. 
Nabízíme: platové zařazení dle zák. č. 143/1992 Sb., o 
platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 
v některých dalších organizacích a orgánech v plat-ném 
znění a katalogu prací. 
Podrobné informace získáte na Městském úřadě u 
Ing. Filipa Štembírka, tel. 585354139 nebo u tajemnice 
MěÚ Jany Drábkové 585351671. 

Libuše Taušová   20
Libor Vláčil   22
Jindřiška Kufriková   2
Vlasta Macharáčková   6

V . 11. 2005
V . 11. 2005
V . 12. 2005
V . 12. 2005
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Buďmež zemi lehcí

   Každý občan ČR 
vyprodukuje ročně 
zhruba 150 až 200 
kilogramů odpadů. 
V celé republice to za 
j e d i n ý  r o k  
p ředs tavu je  s t ěž í  

představitelné množství až 2 000 000 
000 kilogra-mů, neboli 2 miliony tun 
odpadů všeho druhu. Jak uniknout 
před odpadovou lavinou, která 
doslova visí nad našimi hlavami? 
Recept je snadný - třídit a tím odpad 
zredukovat na polovinu.

Z analýzy domovních odpadů 
plyne, že ve 200 kilogramech odpadů, 
které ročně vyprodukujeme, je zhruba 
30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla, 
5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových 
kartonů. Všechny tyto suroviny lze 
znovu využít, je-li odpad správně 
tříděn. A nadějnou zprávou je, že 
množství vytříděného odpadu každý 
rok stoupá.

Tradiční surovinou, vhodnou k re-
cyklaci, je papír. Celulózové vlákno 
v něm obsažené je možné využít až 
sedmkrát, v papírnách se přidává do 
směsi na výrobu nového papíru. 
Recyklovaný papír se používá na 
výrobu novin, lepenkových krabic, 
toaletního papíru a podobně. Ještě 
vděčnější surovinou je sklo, které lze 
používat prakticky donekonečna. 
Z vytříděného a rozdrceného skla se 
nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky 
a pivo. Velkého využití nalézají plasty, 
které jsou zpracovávány různými 
technologiemi podle druhu. PET lahve 
se po rozemletí používají na výrobu 
koberců, netkaných textilií či jako 
výplň do spacáků a zimních bund. Z 
plastových sáčků a tašek se vyrábějí 
různé fólie a pytle. Polystyren je zase 
v h o d n ý  k  v ý r o b ě  s p e c i á l n í c h  

Třídění odpadů je ekologické i ekonomické
izolačních cihel. S recyklovanými 
směsnými plasty se setkáváme v 
podobě U-ramp, stojanů na dopravní 
z n a č k y,  p a r k o v ý c h  l a v i č e k  a  
odpadkových košů či protihlukových 
stěn podél silnic. A u nápojových 
kartonů se celulózová složka používá 
k výrobě papíru a zbylé složky k 
ohřevu vody a výrobě páry.

Stále více měst je zapojeno v systé-
mu EKO-KOM, který byl založen 
výrobci obalů a balených výrobků 
roku 1997. Princip systému je 
jednoduchý. Společnost EKO-KOM, 
a.s. vybírá čtvrtletně od výrobců, 
dovozců a plničů obalů poplatky za 
uvedení obalu na trh. Utržené peníze 
systém přerozdělí ve formě odměn 
obcím, a to přísně podle množství 
odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí. 
Třídit odpad se tedy každé obci 

Na základě metodického pokynu 
k vydávání povolení ve vstupu a 
vjezdu na území vojenského újezdu 
Libavá (dále jen “propustek”) dochá-
zí ke změnám jak v žádostech o 
povolení tak v samotných propust-
kách.

Některé důležité změny:
- na žádosti jsou v mapce vyznačeny 

cílové a dopadové plochy, které 
jsou označeny i v terénu - na tyto 
p lochy je mimo pracovní a 
služební činnost vstup zakázán

- propustky budou barevně rozliše-
ny

zelené - pro pracovní činnost 
VLS a AČR
červené - pro obyvatele vojen-
ského újezdu Libavá a pro 
průjezd

Ø

Ø

žluté - pro volnočasové aktivi-
ty, tj. sběr lesních plodů, turisti-
ka apod.

- u žlutých propustek bude vstup 
omezen pouze na soboty, neděle a 
svátky

- počet vozidel je snížen na dvě
- v doprovodu žadatele mohou být 

až čtyři osoby bez omezení věku
Vzhledem k tomu, že tiskopisy na 

žádosti budou k dispozici koncem 
prosince, rozhodl přednosta Újezd-
ního řádu vojenského újezdu Libavá, 
že platnost povolení z roku 2005 
bude do 15. března 2006. Do tohoto 
data bude prováděna výměna na 
základě vyplněné žádosti. Žádosti 
bude možno vyzvednout na ÚÚVÚ 
nebo po dohodě s o. z. Kalhousovou 
(tel. 973423152) budou zaslány 
poštou na adrese žadatele.

Ø

PROLONGACE 2006

j e d n o z n a č n ě  v y p l á c í .  Z  
celorepublikových průzkumů nicméně 
vyplývá, že zatímco sběrná místa pro 
třídění odpadu jsou stále dostupnější, 
skutečné využit í občany zatím 
zaostává. Změnit tento stav by měla 
tříletá propagační kampaň, která letos 
vstoupila do druhé fáze.

S y m b o l e m e k o l o g i c k é h o  i  
ekonomického nakládání s obaly se od 
roku 2000 stal takzvaný Zelený bod, 
dvě propletené zelené šipky v kruhu. 
Tato značka na obalech výrobků 
spotřebiteli říká, že za recyklaci obalu 
byl uhra-zen finanční příspěvek 
autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM. Koupě výrobku se 
Zeleným bodem proto znamená, že 
obal patří do kontejneru na tříděný 
odpad, aby jeho další cesta vedla k 
novému využití a recyklaci.

KPH a Kulturní støedisko Velká Bystøice 
poøádají

v nedìli 22. ledna 2006 v 18. hodin
v salonku hotelu Zámek ve Velké Bystøici

KONCERT

�CHVÁLA VIOLY�
Úèinkují:

Jan Pìru�ka - viola
Franti�ek Kùda - klavír

V programu, ktrý je ryze romantický:
Sergej Prokofjev, Jiøí Herold, 

Henri Vieuxtemps, Henryk Wieniawski.

Vstupné je 20,- Kè, dìti zdarma

Srdeènì zvou poøadatelé
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SMVB Senior Open 2005
Myšlenka spolupráce neziskových sportovních 

organizací nabyla opět konkrétní podoby, a tak se 
organizátoři společné akce SMVB-Sportovní mládí Velké 
Bystřice, Orel a SK Velká Bystřice sešli 26. listopadu 
spolu se zástupci sponzorů při příležitosti pořádání již 
druhého ročníku turnaje ve stolním tenisu.

K turnaji se přihlásilo 22 hráčů, z nichž pořadatelé 
jmenovali 11 nasazených hráčů a k nim přilosovali 11 
spoluhráčů. Tento herní systém, kdy je konkrétní složení 
herních párů známo doslova až pět minut před zahájením 
zápasů, přispívá k tomu, že turnaj nemá předem jasného 
favorita. Ani tentokrát to nebylo žádné “ping-pongové” 
opírání se jednou rukou o stůl. Hrálo se téměř 5 hodin ve 
svižném tempu. Během turnaje odehrála každá dvojice 
8 utkání na 3 vítězné sety.

Organizátoři pozvali na turnaj a pozvání přijali zástupci 
SMVB, Orlů a SK, a dále zástupci městského úřadu a 
sponzorů SMVB - Ferona Thyssen Plastics, STUKO, OK 
Design, Rozvaděče manželů Krahulcových a Montha-
Therm Vladimíra Hlaváčka.

Součinnost spolupořádajících velkobystřických sporto-
vních organizací - SMVB, Orel a SK - byla na turnaji 
neformálně prezentována jako samozřejmá, vstřícná a 
pohodová. Takováto forma spolupráce by mohla být 
příkladem i pro další oblasti společenského života v našem 
městě.

A jaké byly po skončení turnaje čtyřher ve stolním 
tenise výsledky a kdo převzal symbolické ceny vítězů ? 

První místo a vítězství v turnaji získala dvojice Petr 
Bican Zedník / Honza Jašek (oba startující za SK), druhé 
místo vybojovala dvojice Ivo Slavotínek (Orel) / Oldřich 
Kovařík (OK Design) a na třetím stupínku skončila dvojice 
Lubomír Urban / Jaroslav Pazdera st. (oba SK).

Co říci k této vydařené sportovní a společenské události 
závěrem ?

Všem zúčastněným sponzorům děkujeme za jejich 
aktivní podporu, všem hráčům pak za předvedené výkony, 
všem spolupořádajícím za hladký průběh organizace 
turnaje a všem dohromady za jejich přínos příjemné 
atmosféře, která celý průběh turnaje doprovázela. 

Byla by velká škoda v podobných akcích nepokračovat, 
a proto se již nyní těšíme na setkání při příležitosti 
3. ročníku tohoto turnaje v roce 2006.  

Ing. Lubomír Gottwald, předseda SMVB

Členové občanského sdružení Sportovní mládí 

Velké Bystřice děkují všem spoluobčanům za 

projevenou přízeň a přejí jim do přicházejícího 

roku 2006 
mnoho zdraví a osobního štěstí.

Ing. Lubomír Gottwald, předseda SMVB  

PF 2006
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Doplňující informace 
k SILVESTROVSKÉMU proBĚHnutí 2005

Kategorie:
předškoláci a 1. třída
2. až 4. třída
5. až 7. třída
8. třída až 17 let
muži od 18 do 60 let
ženy od 18 do 60 let
senioři a seniorky nad 60 let
sranda kategorie - krojové obleky, maškary apod.

Organizátoři akce by chtěli ubezpečit velkobystřické občany, 
že hlavním záměrem této akce není sportovní zápolení, ale 
spíše uvolnění se a příjemné naladění účastníků akce na 
večerní oslavy příchodu nového roku 2006.
Z tohoto důvodu byl oproti minulým ročníkům i poopraven 
název akce na "proBĚHnutí”, což určitě lépe vystihuje 
celkový záměr organizátorů této akce.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Zacvičili jsme si před vánocemi
Na sobotu 10. 12. 2005 jsme se už dlouho dopředu 

těšili, protože jsme mohli našim blízkým předvést, co 
jsme se za uplynulý rok naučili v Sokole. Naše 
vystoupení jsme pojmenovali “Zacvičme si před 
vánocemi” a své celoroční snažení předvedly oddíly 
pracující s dětmi, tzn. oddíl rodičů + dětí pod vedením 
cvičitelky Vl. Rášové, předškoláků - cvičitelky 
Z. Vodičková a H. Vičarová, starší a mladší žákyně - 
cvičitelky L. Otáhalová a H. Navrátilová. Role mode-
rátora se úspěšně zhostil br. ing. Navrátil a i ostatní 
členové výboru Sokola se pilně starali o hladký průběh 
celého odpoledne.

Po slavnostním nástupu všech cvičících oddílů a 
úvodním slovu br. ing. Navrátila, kdy přivítal diváky a 
představil jednotlivé oddíly a jejich cvičitelky, zahájili 
cvičební odpoledne předškoláci. Po jejich krátké 
rozcvičce následovalo cvičení na zimní písničky a hry na 
mikulášské téma. Po nich už nastoupily starší žákyně. 
Cvičily s obručí na svižnou píseň P. Muka Láska tě 
spoutá. I přesto, že se jedná o nově vzniklý oddíl, který 
svou činnost začal teprve v říjnu tohoto roku a na nácvik 
měla děvčata poměrně málo času, předvedla vzorný 
výkon! Na scénu přicházejí mladší žákyně s písní Pět 
ježibab a 5 jejich nejmladších členek sklidilo zasloužený 
potlesk za “létání” na košťatech. Ihned po odstrojení 
ježibab mladší žákyně předvedly taneční číslo na píseň 
Beruška. A už nastupují rodiče + děti se cvičením na 
gymbalech. Je až s podivem, jak takhle malé děti 
bravurně zvládají cvičení na obrovských balonech. 
Gymbaly střídají obruče, které děti přeskakují, prolézají 
atd. Bylo to velmi roztomilé cvičení. Dalším bodem 
programu je cvičení předškoláků na nářadí. Bylo vidět, že 
děti cvičí s velkým nasazením, obrovskou chutí a také si 
cvičení patřičně užívají. V Sokole nejen cvičíme, ale také 
si hrajeme. Stejně jako v dětství každá maminka i 
babička, tak i dnešní děvčata si ráda hrají na princezny. 
Zařadili jsme proto na vystoupení i promenádu princezen 
v podání mladších žákyň. Děvčata se převlékla do 
princeznovských šatů, ozdobila se korunkami a před-
vedla se v plné kráse na píseň z filmu Tři oříšky pro 
Popelku. Jakmile děvčata odrostou princeznám, ráda by 
se stala modelkami. Dali jsme st. žákyním tuto možnost 
aspoň na chvíli - aby se ukázaly na módní přehlídce. 
Nešlo tak ani o předvedení šatů, jako o to, aby si děvčata 
vyzkoušela chůzi a pohyby modelek. Po závěrečném 
slovu a rozloučení s diváky, za zvuků vánočních písní a 
koled, rozdaly cvičitelky svým oddílům balíčky se 
sladkostmi, které si děti za podaný výkon rozhodně 
zasloužily!

Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na zdárném průběhu celé akce 
podíleli, zejména výboru Sokola za organizaci, cviči-
telkám za pečlivou přípravu a v neposlední řadě divákům, 
kteří nás přišli podpořit opravdu v hojném počtu a 
nešetřili potleskem.

Ještě na úplný závěr: je opravdu smutné a také velká 
škoda, že se dnešního slavnostního odpoledne nezúčastnil 
oddíl ml. žáků. Vždyť loni svými (někdy až kaskadér-
skými) přeskoky přes kozu nadchli diváky! Bohužel tento 
oddíl nemá cvičitele. Pokud by někdo z vás měl zájem, 
prosím, přihlaste se u kteréhokoliv cvičitele v Sokolovně 
nebo člena výboru Sokola.
Do Nového roku přeji všem co nejvíce zdraví, štěstí, 
spokojenosti a lásky!

Za T. J. Sokol V. Bystřice 
Hana Navrátilová, náčelnice
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

SOKOL

VELKÁ BYSTŘICE
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