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Vážení spoluobčané,

stejně jako v minulém roce se 
těsně před vánočními svátky uskuteč-
nilo zasedání zastupitelstva města, na 
kterém byl schválen rozpočet na rok 
2006, poplatky za stočné a odpad.   
Komentář k rozpočtu připravuje do 
příštího vydání Bystřických novin 
radní a předseda finančního výboru 
ing. Martin Seidler, proto dovolte, 
abych rozpočet okomentoval jen 
rámcově. Rozpočet města Velká 
Bystřice na rok 2006 je vyrovnaný, v 
rekordní výši 69,3 mil. Kč. V oblasti 
investic připravujeme na tento rok 
několik významných akcí, s nimiž 
bych Vás rád v krátkosti seznámil.

Bude pokračovat akce Dostavba 
kanalizace města Velká Bystřice  
Intenzifikace ČOV. Tato akce je 
podpořena z prostředků Státního 
fondu životního prostředí ČR a musí 
být dokončena do konce září 2006, 
což bude znamenat intenzivní staveb-
ní ruch v ulicích, kde se bude kanali-
zace budovat. Prosíme proto spoluob-
čany o pochopení a spolupráci.

Dále bude real izována akce 
Rekonstrukce ulice Pivovarská, 
která je podpořena z prostředků 
fondu EU Phare 2003/II.část. V rámci 
této akce bude provedena také nová 
lávka do parku a rekonstrukce 
chodníku od radnice směrem k ulici 
Na Letné. 

Současně bude pokračovat akce 
Rekonstrukce chodníků a místní 
komunikace v ul. Husova.  
V rozpočtu není zatím uvažována 
investiční akce Stavební úpravy 
Masarykovy základní školy - II. 
etapa, kterou je přístavba tělocvičny. 
Na tuto akci s rozpočtem 26 mil. Kč 
se nám podařilo zajistit na tento rok 
dotaci ze státního rozpočtu ve výši 
14,7mil. Kč. V současné době 
probíhají jednání o zajištění dofinan-
cování této investice. V rozpočtu také 
není uvažováno s výstavbou dvou 

bytových domů v lokalitě Svésedlic-
ká. Realizace této investice bude 
závislá na případné dotaci ze Státního 
fondu rozvoje bydlení. Pokud dojde 
k realizaci i těchto dalších investic 
bude rozpočet na rok 2006 vyšší než 
100 mil. Kč.

V loňském roce byla založena 
tradice udílení Ceny města Velká 
Bystřice. Prvními laureáty byli Mons. 
THDr. Antonín Huvar, pan Leo 
Schwarz a pan Antonín Nakládal. 
I letos budou uděleny tři Ceny města 
Velká Bystřice a minimálně jedna 
vyzdvihne celoživotní dílo kandidá-
tů. Celý Statut udílení Ceny města 
Velká Bystřice je přístupný na našich 
webových stránkách. Vaše návrhy na 
kandidáty Ceny města uvítáme do 
28. 2. 2006 na MěÚ Velká Bystřice 
k rukám paní t a jemnice Jany 
Drábkové.

Letošní zima nám zatím nadělila 
na naše klimatické podmínky neuvě-
řitelné množství sněhu. Technické 
služby bojují se sněhem, ledem a 
neukázněností parkujících řidičů. 
Bylo již odvozeno několik desítek 
nákladních aut sněhu. Není v silách 

technických služeb, aby byl všechen 
sníh odklizen ihned a všude. Je 
postupováno dle plánu zimní údržby. 
Prosíme Vás tedy o trpělivost.  

Kdo má ze sněhu a zimy radost, 
jsou děti. Pro ně připravili místní 
dobrovolní hasiči ve spolupráci s te-
chnickými službami a Sportovním 
klubem kluziště v areálu Na Letné. 
Za dobrovolnou práci, kterou prová-
dějí ve volném čase, většinou ve 
velkém mrazu a po večerech, jim 
patří velký dík. Věřím, že zima ještě 
chvilku vydrží a kluziště bude ještě 
nějakou dobu veřejnosti sloužit.

V sobotu 14. 1. 2006 se v prosto-
rách hotelu Zámek uskutečnil tradič-
ní Městský ples. Měli jsme trošku 
strach z termínu, který byl netradičně 
brzy, ale naše obavy se nenaplnily. 
Návštěva byla více než slušná, 
tombola díky mnoha sponzorům 
bohatá, obě kapely vynikající a 
nálada výborná. Poděkování patří 
panu Petru Jahodovi, řediteli hotelu 
Zámek, (opět byly upraveny a sníže-
ny ceny), všem pořadatelům (hlavně 
z řad pracovníků MěÚ) a sponzorům. 

Marek Pazdera
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w Zastupitelstvo města schválilo 
22.12.2005 rozpočet města Velká 
Bystřice na rok 2006 o celkovém 
objemu 64,531.000 Kč. V tomto cel-
kovém objemu finančních prostředků 
jsou již investiční dotace schválené a 
smluvně zajištěné v celkové výši 
37,623.000 Kč. Rozpočet města byl 
projednáván ve finančním výboru a 
v radě města již od podzimu r. 2005. 
V příspěvkových organizacích byl 
rozpočet projednáván již od října 
2005. Na posledním zasedání zastu-
pitelstva města v roce 2005 byly také 
schváleny poplatky za stočné a místní 
poplatek za odvoz tuhého domovního 
odpadu. Současně byla schválena 
obecně závazná vyhláška k místnímu 
poplatku za likvidaci tuhého domov-
ního odpadu. Vyhlášky jsou k dispo-
zici na internetových stránkách města 
nebo na Městském úřadě Velká 
Bystřice u tajemnice. 
w 14. ledna 2006 se uskutečnil 
tradiční reprezentační ples Města 
Velká Bystřice v prostorách Hotelu 
Zámek. Ples se vydařil, hosté odchá-
zeli spokojeni a pořadatelé nezazna-
menali žádnou připomínku. Musíme 
však konstatovat, že tento úspěch je 
především díky štědrým sponzorům 
plesu a rovněž také řediteli Hotelu 
Zámek panu Petru Jahodovi. V letoš-
ním roce jsou komunální volby, ale 
doufáme, že v tradici plesů města se 

Informace z bystřické radnice 
bude nadále pokračovat. Všem, kteří 
se na zdárném průběhu plesu podí-
leli, patří srdečné poděkování. 
w Letošní zima nás všechny notně 
potrápila a doufáme, že bude po-
stupně slábnout. Vesměs většina 
občanů zcela automaticky brala tu 
skutečnost, že chodník před svým 
domem řádně očistí a zbaví sněhu. 
Ne však u každého toto bylo samo-
zřejmostí. Pak se stalo to, že neodhr-
nutý sníh při vysokých mrazech se 
odstranit již nedal, sůl nezabrala a 
bohužel někteří starší občané na toto 
doplatili zlomeninou končetiny, 
v horších případech i zlomením 
krčku a pobytem v nemocnici.
w Možnost hradit poplatky na rok 
2006 převodem na bankovní účet
Poplatky na rok 2006 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 tyto 
pravidla:
- jednotlivé poplatky platit samo-
statně pod jednotlivými symboly:
Stočné - VS 2321xxxyy 

KS 0308 
Odpad - VS 1337xxxyy 

KS 0308
částka 320 Kč/osobu a rok

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), 
specifický symbol rodné číslo. 
Popl.za hřbitov - VS 3632xxyyzz, 
KS 0308
Kde dvojčíslí “xx” značí čtvrt, dvoj-
číslí “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 

3 3čísel, tj. 11 Kč/m x41m = 451 Kč na 
osobu a rok 
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)

Ve Ve lké Bys t ř i c i  p roběh la 
“Tříkrálová sbírka”, která vynesla 
celkovou částku 15.426 Kč. Finanční 
prostředky budou použity na charita-
tivní účely doma i v zahraničí. Všem, 
kteří přispěli, upřímně děkujeme . 

I v závěru loňského roku 2005 se 
podařilo v Domově pokojného stáří 
sv. Anny navázat na předcházející 
léta věnovaná investičnímu rozvoji. 
Především díky dotaci Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR jsme 
mohli zakoupit speciální vakový 
zvedák pro manipulaci s klienty 
s úplnou ztrátou mobility, který 
umožní jak mnohem snazší polohová-
ní a větší mobilitu z lůžka klienta, tak 
také prevenci pracovních úrazů zad 
personálu. Druhým prvkem, který 
podpoří bezpečný pohyb klientů 
v domově, je kompletní instalace 
madel do celého areálu domova. 
Zatím jsme měli madla pouze v no-
vém dvorním traktu a v ostatních 
částech domova velmi chyběla. 
Životní komfort klientů převážně či 
zcela upoutaných na lůžko výrazně 
zvýší nákup 5 lůžkových polohova-
cích kompletů, které se skládají ze 
speciálního polohovacího lůžka ně-
mecké firmy Burmaier, antidekubitní 
matrace pro prevenci proleženin, 

hrazdy s hrazdičkou a krásných 
nočních stolků s výklopnou jídelní 
deskou. Elektromotorem polohované 
lůžko umožní až 4 různé, samostatně 
ovládané pozice na lůžku, tedy 
snadnou změnu z polohy pro spaní do 
polohy pro stravování, četbu, cvičení 
na lůžku atd. Neméně významná je 
opět prevence pracovních úrazů 
personálu, protože celé lůžko je 
možné zvednout až do výše rukou 
personálu a odlehčit tak jinak velmi 
zatěžovaným zádům. 

Tento projekt z kategorie “dovyba-
vování” se nesl ve znamení “usnad-
ňované mobility” obyvatel našeho 
domova. Proto jeho poslední, čtvrtou 
částí, bylo pořízení speciálně upra-
veného osobního automobilu pro 
zdravotně postižené. Díky němu je 
doprava klientů k lékaři, na úřad, na 
vyšetření, ale také na společný výlet 
obyvatel, mnohem snazší než dříve, 
kdy možnost nasednutí vozíčkáře do 
auta byla prakticky nereálná nebo 
velmi obtížná. Nyní, díky originální 

úpravě, můžeme sedadlo z vozu 
vysunout po zvláštních kolejnicích 
mimo vůz a pohodlně klienta na 
sedadlo posadit.

Celková výše této investiční akce 
činila 723 tis. Kč, z čehož 75% 
(542 tis. Kč) činila dotace MPSV, 
7% (50 tis. Kč) dotace města Velká 
Bystřice a 18% (131 tis. Kč) vlastní 
zdroje ÚSP-DPS sv. Anny.

Touto cestou bych proto chtěl 
zvlášť poděkovat panu poslanci Ing. 
Tomáši Kvapilovi, který se význam-
ně angažoval pro získání dotace 
z MPSV ČR a členům městské rady 
ve Velké Bystřici, kteří měli pocho-
pení pro podporu jedinečné možnosti 
získání finančních prostředků ze 
státního rozpočtu, protože v tako-
výchto případech je spolufinancování 
podmínkou.

Mgr. Ivo Slavotínek
ředitel ÚSP - Dům pokojného stáří 

sv. Anny
Velká Bystřice

U svaté Anny pokračuje investiční rozvoj
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Nabídka práce na zkrácený úvazek
ÚSP-Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice hledá zdravotní 
sestry na tzv. “nepravidelnou výpomoc”. Jedná se o práci na základě 
standardní pracovní smlouvy s proměnlivým úvazkem - dle potřeb 
zaměstnavatele (zástupy za prac. neschopnosti, dovolené apod.). Jako 
forma přivýdělku vhodné např. pro ženy na mateřské dovolené.
Ukončená “nástupní praxe” a celková praxe ve zdravotnictví 3-7 let 
podmínkou, zkušenost v geriatrii a specializace “všeobecná zdravotní 
sestra” výhodou, ne však podmínkou. Podmínkou přijetí je též 
pozitivní vztah ke starým a nemocným lidem, trpělivost, morální 
kvality, dobré pracovní nasazení. 
Nabízíme standardní platové ohodnocení podle z. 143/1992 Sb., možnost 
stravování na pracovišti, příspěvek z FKSP.
Začátek prac. poměru možný ihned.
V případě zájmu doručte nebo zašlete na adresu: ÚSP-DPS sv. Anny, 
vrchní sestra pí. Janíková, Týnecká 10, 78353 Velká Bystřice písemnou 
žádost o prac. místo s uvedením těchto údajů: jméno, bydliště, tel.+mo-
bil, kvalifikace pro požadované prac. místo, 1-3 předchozí zaměstnava-
telé + druh prac. zařazení, rok ukončení SZŠ, specializace zdr. sestry, 
zda má nástupní praxi, počet odpracovaných let ve zdravotnictví, 
dosavadní zkušenost v geriatrii.

Čtvrté REGI-BANJO 
je na obzoru!

Ano, v sobotu 11.března to ve 
Velké Bystřici opět propukne. Zdejší 
organizátoři zvou všechny kapely 
středomoravského regionu, aby 
bystřickému obecenstvu předvedli 
svůj kumšt a umožnili tak i jejich 
v z á j e m n é s r o v n á n í .  V ý s l e d k y 
h lasování d ivácké ankety pak 
rozhodnou o tom, které tři skupiny 
budou reprezentovat region na 
velkém podzimním Bystřiském banju 
11.11.2006 - zřejmě za účast i 
Nezmarů a Mikiho Ryvoly, možná je 
alternativa s Greenhorny a Honzou 
Vyčítalem…

“Regi” - jak kapely i diváci tuto 
přehlídku nazývají - je vskutku 
určena jen regionálním skupinám a 
náklady na její pořádání jsou kryty 
jen ze vstupného. Proto odměnou 
skupinám za účast je opravdu jen 
guláš pana starosty, demižón vína 
s pečeným bůčkem od ředitelky 
Kulturního střediska a koštovačka 
Jerryho košovice.

Loňský třetí ročník měl skvělou 
úroveň - pro připomínku názvy vy-
stupujících kapel: Alibaba, Brzdaři, 
Domino, Druhý dech, Heřmánek, 
Přátelé, Pupkáči, Šediváci, Špunt, 
The Šůtrs a navíc Vojta Kiďák 
Tomáško s Ríšou Melicharem.

Věhlas Regi -banja se pro to 
zákonitě znásobil, což potvrzuje letos 
neskutečný fakt: do tří dnů po 
vyhlášení přijmu přihlášek bylo 
kapelami obsazeno všech dvanáct 
volných míst a pořadatelé museli 
vyhlási t s top stav a odmítnou 
všechny další zájemce! Výčet těch 
šťastlivců, na které se dostalo, nás 
nenechává na pochybách, že tento 
ročník Regi bude nejlepší v historii.

Takže jsme zmocněni Přátelům 
písní táborových ohňů a celé bystřic-
ké veřejnosti oznámit, že na IV. 
ročníku velkobystřického REGI-
BANJA s možností kvalifikace na 
podzimní BYSTŘICKÉ BANJO 
vystoupí tyto regionální skupiny:

1. 16 STRUN A SMYČEC 
- Šternberk (Vojta Nosek, syn 
Sandyho(!))

2. BÝ-BR  -  Olomouc (Milada 
Babula Handlířová)

3. DRUHÝ DECH  -  Olomouc 
(Ludvík Vetešník)

4. CHAT-BOTTÉ  -  Tovačov-
Olomouc (Mila Kocór Kocourek-
Arča)

5. HEŘMÁNEK  -  Dolany 
 (L. Grizzly Bryx, J. Štětec Po-

spíšil)
6. KELT GRASS BAND  - Stránské 

(sám Petr Daggy Schaffer)
7. PŘÁTELÉ -  Olomouc (Pepa 

Palec Kadlec & Míra Šimon 
Hampl)

8. PUPKÁČI  - Lipník (Blanka 
Tornádo Prudilová a spol)

9. SOFT & EASY  - Olomouc-
Č.Třebová (Tom Saddam Pugner)

10.ŠEDIVÁCI -  Přerov (tramp Luba 
Šob Blechta)

11. ŠPUNT -  Přerov (Mila Dohnal  
Jarka Ludvová)

12.THE ŠŮTRS -  Přerov-Hranice-
Prostějov (Karel Kačer Jačko)

Omlouváme se zbývajícím skupi-
nám, o jejichž zájmu o vystoupení na 
Regi Banju víme, za zkrácení termínu 
přihlášek - ale opravdu víc skupin 
z časových i organizačních důvodů 
přijmout nelze!

Zveřejněná sestava účinkujících 
signalizuje, že jde v historii “malého” 
Banja o nejkvalitnější přehlídku 
rozmanitých žánrů, techniky inter-
pretace i různorodého pojetí tramp-
ské písně, country i folku - přátelé, 
máme se nač těšit!

Za pořadatele - J. Jerry Koš
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Rady seniorùm.
Klub seniorù ve Velké Bystøici zve na 

pøedná�ku s mluvèí olomoucké policie 
paní Jitkou Dolej�í, která se koná 

ve ètvrtek 9.února v 16.00 hodin 
v Domì pokojného stáøí svaté Anny 

ve Velké Bystøici. 

Paní Dolej�í poradí, jak napø. zabezpeèit 
dùm nebo byt proti vykradení, na co si dát 
pozor pøi jednání s cizími lidmi, ze kterých se 
mohou vyklubat podvodníci, jak pøed-
cházet okradení ve veøejných dopravních 
prostøedcích apod. Srdeènì zve 

výbor Klubu seniorù

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice

zvou na 

ČESKÉ SAXOFONOVÉ 
KVARTETO

s programem

“ Od klasiky k jazzu “
V neděli 12. února 2006 ve 14 hodin

 salonek hotelu zámek Velká Bystřice
Hrají: 

Roman Fojtíček, Radim Kvasnica
Otakar Martinovský, Zdenko Kašpar

 V programu:
H. Purcell, M. Iglo, A. Glazunov, P. Vellones, 

G. Gershwin, A. Waignain, P. Itturralde, 
J. Ježek, K. Běhounek, J. Toufar 

Průvodní slovo Roman Fojtíček.

Vstupné 20,- Kč, děti zdarma.

Srdečně zvou pořadatelé.

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… pro děti
Paul Stewart, Chris Riddel - Bouřlivák

(Kroniky Světakraje II)
další příhody chlapce Snítka mezi piráty a jinými 
obyvateli kouzelné země

… z historie
Karel Pacner - Vyzvědačky pod rudou hvězdou

osudy žen v komunistických tajných službách

… z lékařského prostředí
Henry Denker - Klinika

místo, kde se lidé závislí na alkoholu snaží znovu 
začlenit do normálního života

* 24. 11. 2005

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Marie Prokešová           19
Mojmír Langer           21

V . 1. 2006
V . 1. 2006
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Pokračujeme v AKCI 
v restauraci NADAČNÍ 

************************** 
Od 1. února  2006  obdrží každý host 

při konzumaci nad 100,- Kč na výběr ZDARMA :

kávu, pivo 0,3 l nebo minerální vodu 

******************************** 
Při týdenních akcích od 1. 2. 2006

NABÍZÍME VŽDY ZA 50,- Kč 

1. 2. - 5. 2. 2006 
Sýrový špíz PIKANT , hranolky

6. 2. - 12. 2. 2006 
Smažená kuřecí prsíčka, bram. salát

13. 2. - 19. 2. 2006 
Tvarůžky v těstíčku, hranolky

20. 2. - 26. 2. 2006 
Přírodní vepřový řízek, op. brambory 

27. 2. - 5. 3. 2006 
AZU  z kuřecího masa, hranolky

**************************************** 

Akce POKRAČUJE I V BŘEZNU!!!
Dobrou chuť!!
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Hana a Petr
ULRYCHOVI

 a skupina JAVORY

Zpívají své 
největší hity.    

Zvon, 
Javory, 

Modlitba, 
Smíření….. 

pátek 24. března 2006
v 19 hodin sál KD Bystřice 

Tradiční stolová úprava sálu.
Jednotné vstupné 120,- Kč. 

Vstupenky zakoupené v předprodeji 
koupíte se slevou jen za 100,- Kč.

Předprodej od 1. února 2006 v Kulturním středisku
nebo restauraci Nadační.

Počet míst ke stolům je omezen.

Bufet v provozu po celý večer, 
uzavřen bude pouze v průběhu hlavního programu. 

Srdečně zve Kulturní středisko Velká Bystřice

Na sále KD můžete posedět až do 23 hodin
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Restaurace Nadační 
zve na

VEPŘOVÉ 
HODY
ve dnech 

24. - 26. února 2006
v období 

MASOPUSTU.
Přijďte posedět a ochutnat.

Zdá se to jako před chvílí … ten 
jeden den z posledního listopadového 
týdne, kdy jsme ve společenské 
místnosti našeho domova vázali 
adventní věnečky a každého, kdo 
vešel, pošimrala pod nosem vůně 
jehličí, čímž často vyloudila slova: 
“Svátky jsou za dveřmi”.

Čas očekávání plynul opravdu 
rychle. Když po domově chodil a 
naděloval sv. Mikuláš, na adventních 
věncích hořely už dvě svíce. Brzy na 
to nám děti ze základní školy v Dolo-
plazech v připraveném programu 

připomněly lidové zvyky a tradice 
spojené s přípravou na Vánoce a my 
jsme také nezaháleli, když jsme pak 
pekli a zdobili perníčky. 

Kouzelná atmosféra se tak u nás 
zabydlovala čím dál tím víc a ne-
chyběly ani koledy díky dětem ze zá-
kladní školy a mateřských školek ve 
Velké Bystřici, které nám navíc 
udělaly radost překvapením v podobě 
vyrobených svícnů, přáníček a drob-
ných dárečků. Potěšil nás pak i 
bystřický chrámový sbor svým 
zpěvem při vánoční mši svaté. 
Nakonec s přáním zdraví a štěstí do 

Ohlédnutí za vánočními svátky v Domě pokojného stáří sv. Anny
nového roku přišli zahrát a zazpívat 
skauti z Bystrovan s rodinou Jurá-
ňových. 

Když jsme potom odstrojovali 
vánoční stromečky, téměř každý kdo 
prošel okolo poznamenal: “Tak už 
končí svátky”. 

No ano, uplynul ten sváteční čas, 
neznamená to však, že se s ním 
rozplynula radost, jenž nám byla 
přána. Rádi bychom za ni poděkovali 
všem, které jsme zmiňovali.

Zuzana Kundelová
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INZERCE:
uŠachový klub!? Máte zájem si zahrát šachy? Jste začátečník nebo pokročilý? 
Pokud ano, právě pro vás bychom chtěli ve Velké Bystřici začít šachový klub. 
Nezáleží na tom, jak jste mladí nebo staří, nebo jaké jsou vaše schopnosti, jediné, 
na čem záleží je, že rádi hrajete šachy. Než můžeme začít, potřebujeme vědět, 
kolik lidí by mělo zájem.Šachový klub by mohl být v pondělí (18.00-21.00), 
mohli bychom začít někdy v březnu/dubnu. Pokud jste to vy, zanechte své jméno 
a kontakt na MÚVB u pana starosty do konce února. 

uAngličtina s rodilým mluvčím. Zájemci o anglickou konverzaci s rodilým 
mluvčím se mohou hlásit do konce února na sekretariátě MěÚ u paní Sokolové

uPronajmu v centru Velké Bystřice prostory 2+1+sociální zařízení, celkem 
230m .Vhodné pro kancelář či malý byt. Tel: 777 136 441

uKoupím použité starší: 1 ks dveře 80 cm - levé a 2 ks dveře 60 cm - levé. K 
provizornímu uzavření stavby. Informace na tel.: 585 351 680 nebo 728 175 621.

Silvestrovský běh 2005

V pořadí již třetí ročník Silvestrovského 
běhu se celkem vydařil. Přívaly sněhu z před-
chozího dne hrozily, že se nepodaří připravit 
trať, jak se to stalo třeba v Prostějově. Tuto 
překážku jsme ale překonali a běh se mohl 
uskutečnit.

Na trať vyběhlo celkem 78 závodníků v 7 ka-
tegoriích, do kategorie seniorů nad 60 let se 
nikdo nepřihlásil.

Vítězové jednotlivých kategorií:

děti do    7 let Josef Jedenástík
do 10 let Michal Surma
do 14 let Jan Hliněný

mládež do 18 let Karel Hliněný

ženy od 18 do 60 let Martina Orálková

muži od 18 do 60 let Martin Steiger
(obhájil loňské prvenství)

Sedmá kategorie byla pro všechny bez 
rozdílu věku, měl to být rej masek a hejblat 
všeho druhu. Tento nápad se zatím neujal, a tak 
situaci zachraňovali hasiči, kteří na okruh 
vyrazili s nosítky a kolečkem.

Jako u každé akce se to ani tady neobešlo bez 
připomínek a námětů. Pro někoho byla trať moc 
dlouhá, některé děti dobíhaly na pokraji sil. Pro 
další účastníky byl začátek příliš brzy, někomu 
zase chyběla tombola, kterou jsme pro tento rok 
zrušili. Všechny tyto připomínky bereme 
v potaz a určitě k nim přihlédneme při přípravě 
příštího ročníku.

Silvestrovský běh 2005 je minulostí a my 
děkujeme všem, kteří nám pomohli při jeho 
organizaci, děkujeme všem sponzorům, kteří 
věnovali ceny pro vítěze, a hlavně děkujeme 
těm, kteří se zúčastnili jako běžci nebo diváci.

OS SMVB


