
ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,

většinou bývá období prázdnin 
nazýváno okurkovou sezónou, ale pro 
letošek to alespoň u nás v Bystřici  
zcela jistě neplatí. Téma do úvodníku 
tentokrát nalézám snadněji než mnoh-
dy jindy. V současné době totiž finišují 
práce na investiční akci 2 bytové 
domy, ulice Svésedlická, včetně tech-
nické infrastruktury. Noví nájemníci 
(doufám, že spokojení) již byli vybrá-
ni. Slavnostní předání stavby proběhne 
v úterý 7. srpna 2007. 

Dovolte, abych nyní ve stručnosti  
popsal mechanismus výběru nájemní-
ků a stručně popsal historii výstavby. 
Protože jsme na tuto investiční akci 
získali státní podporu, bylo nutno 
splnit několik základních podmínek. 
Především, že město uzavře nájemní 
smlouvu pouze s příjmově vymezenou 
osobou (maximální čistý příjem do-
mácnosti ve výši 1,5 násobku průměr-
né měsíční mzdy - viz. §4 nařízení 
vlády č.146/2003 Sb.), která nemá 
vlastnické ani spoluvlastnické právo 
k bytu, k bytovému domu ani k rodin-
nému domu. Současně uzavře první 
smlouvu o pronájmu na maximální 
dobu dvou let. K termínu 31. května 
2007 se sešlo více než 80 žádostí. 

Vzhledem k vysokému počtu žada-
telů jsme chtěli nastavit co nejférověj-
ší a nejobjektivnější pravidla. Proto 
Rada města jmenovala Komisi pro 
přidělování bytů. Komise měla 5 členů 
- za každou stranu nebo uskupení, 
které kandidovalo v loňských komu-
nálních volbách, byl delegován jeden 
člen. Jeden z nejtěžších úkolů čekal na 
členy komise při stanovení metodiky, 
jak budou byty přidělovány. Jako nej-
lepší a snad i plně objektivní byl zvo-
len systém kritérií a jejich bodového 
hodnocení s vyloučením subjektivních 
názorů. Komise připravila bodovací 
kritéria, podle kterých byly všechny 
žádosti ohodnoceny a pak bylo sesta-

veno matematickým způsobem (dle 
počtu bodů) pořadí žádostí. Bodo-
vanými ukazateli  bylo: 
1) zda je žadatel rodák nebo má trvalý 

pobyt ve Velké Bystřici, 
2) zda je žadatel zaměstnán nebo je 

OSVČ ve Velké Bystřici, 
3) zda má žadatel průkaz ZTP, 
4) strategický zájem města, 
5) věk do 36 let, 
6) počet členů rodiny, 
7) disponibilní prostředky žadatele. 

Zastavím se jen u 2 kritérií. Strate-
gický zájem města představuje uvolně-
ní bytů na Domově pokojného stáří 
Sv. Anny (vzhledem k probíhající 
výstavbě výtahu) a uvolnění bytu na 
hasičské zbrojnici (byt bude přidělen 
aktivnímu hasiči). Kritériem disponi-
bilní prostředky žadatele bylo ohodno-
ceno finanční „zdraví“ žadatele, při-
čemž žadatelé bez příjmu nebo s velmi 
nízkým příjmem byli hodnoceni níz-
kým počtem bodů, stejně jako žadatelé 

s vysokým příjmem. Nejlépe tedy byli 
hodnoceni žadatelé s průměrným pří-
jmem. 

Prací komise bylo přesně stanovit 
bodované ukazatele, všechny žádosti 
zkontrolovat, ohodnotit a požádat 
žadatele o doplnění, což zabralo něko-
lik odpolední a večerů. Komise poté 
vypracovala tabulku pořadí žadatelů 
podle výše bodů, která byla předložena 
Radě města. K předloženému pořadní-
ku na byty neměla Rada města žádné 
výhrady a námitky a přidělení bytů 
schválila bez výhrad.

Komise pro přidělování bytů v ulici 
Svésedlická odvedla výbornou práci, 
všichni její členové zaslouží velkou 
pochvalu a poděkování za tuto nevděč-
nou dřinu. Vím, že se někteří žadatelé 
cítí poškozeni, ale při tak velkém 
počtu žádostí nešlo všem vyhovět. 
Upřímně se přiznám, že já osobně 
jsem byl velmi rád, že jsem členem 
komise nebyl .

POZVÁNKA 
Na základě § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a doplňků a v souladu s § 3 jednacího řádu zastupitelstva 
města Velká Bystřice

s v o l á v á m
na pondělí 27.8.2007 v 18.00 hod. do hotelu Zámek ve Velké Bystřici

8. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice

Program:
1. Zahájení - starosta města
2. Určení zapisovatele ze zasedání - Jana Drábková
3. Volba pracovního představenstva - Mgr. Andrea Teplá, Ing. Marek 

Pazdera, Mgr. Jaroslav Zavadil
4. Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání - Mgr. Renata Zavadilová, 

Petr Jahoda  
5. Volba návrhové komise - Ing. Milan Svoboda, Mgr. Zdeněk Lakomý 
6. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva města 
7. Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu
8. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
9. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2007, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu základní školy  
10. Různé
11. Diskuse 
12. Schválení usnesení, závěr.

Ing. Marek PAZDERA
starosta města
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Informace z bystřické radnice

Zastupitelstvo města Velká Bystřice 
na svém zasedání 25. června 2007 
schválilo Programové prohlášení za-
stupitelstva města Velká Bystřice 
pro období let 2006-2010. Jedná se o 
programový dokument připravovaný 
Radou města od začátku roku 2007, 
který obsahuje hlavní priority rozvoje 
města pro toto volební období. Text 
programového prohlášení byl konzul-
tován se všemi volebními uskupeními 
zastoupenými ve stávajícím zastupitel-
stvu. Programové prohlášení je na 
našich webových stránkách nebo je 
k dispozici na MěÚ Velká Bystřice na 
sekretariátě. 

Na některých prioritách již pracuje-
me (např. nové přechody pro chodce 
na hlavní komunikaci), některé jsou 
dlouhodobé a majetkoprávně složité 
(mlýnský náhon), ale v některých 
bodech si musíme sypat popel na hla-

vu: viz. Priorita 7) Ekologie a životní 
prostředí - zlepšíme činnost technic-
kých služeb v údržbě zelených ploch 
… Tento bod vnímám jako dlouhodo-
bý problém, na který se budeme muset 
zaměřit. Musíme zkvalitnit stav stáva-
jících zelených ploch. Mnohé jsou 
křivé, plné kamení, dlouhodobě neudr-
žované, takže nejdou sekat malými 
traktůrky. Teď v průběhu dovolených a 
hlavní sekací sezóny to nepůjde, ale 
v průběhu podzimních měsíců s tímto 
problémem musíme „něco dělat“. 

Určitě technickým službám ulehčí, 
že provozování veřejného osvětlení 
převzala soukromá firma, ale zase na 
konci roku skončí program na zaměst-
návání pracovníků technických služeb, 
který byl dotován z prostředků EU, 
čímž přijdeme o 4 pracovníky TS. Při 
obrovském záběru činnosti technic-
kých služeb od správy ČOV, kanaliza-

ce, údržby komunikací, zeleně, veřej-
ného rozhlasu atd. je to opravdu velká 
ztráta. 

A jsem zpátky u problému péče 
občanů o veřejnou zeleň v blízkosti 
svých domů. Velmi mě těší, když 
vidím, že stoupá počet domácností, 
které se samy rozhodly vylepšit špatný 
stav zelených pásů před svými domy a 
o veřejnou zeleň se starají. Beru si za 
osobní úkol vymyslet ocenění pro 
všechny, kteří tuto činnost vykonávají 
a současně motivovat ty, kteří tak 
nečiní. Je opravdu škoda, že mnohde 
krásně udržovanou předzahrádku 
hyzdí sousedův „plevel po kolena“.

Na závěr popřeji všem krásnou 
druhou polovinu prázdnin a příjemně 
strávenou dovolenou. Já osobně už jdu 
oprášit loď a pádla a vyrážím na týden 
na Sázavu.

Marek Pazdera

w Rada města jedná i v době prázdnin 
a řeší neodkladné záležitosti včetně 
přípravy zasedání zastupitelstva měs-
ta Velká Bystřice. 17. 7. 2007 roz-
hodla o opětovném přijímání žádostí 
o byt pro příjmově vymezené osoby. 
Veškeré informace jsou na interneto-
vých stránkách města, www.muvb.cz
w Sportovní komise předložila etapy 

dalšího pokračování rekonstrukce 
Masarykovy základní školy a mateř-
ské školy Velká Bystřice. V současné 
době je prioritou připravit pro žáky 
kvalitní doskočiště, běžeckou a 
sprinterskou dráhu. 
w Město zvýšilo počet stanovišť na 

separovaný odpad. V minulém měsí-
ci město jednalo s vedením firmy 
REMIT s r.o. Šternberk ohledně 
dodržování termínů vývozů separo-
vaného odpadu. V letních měsících 
se jako každoročně zvyšuje objem 
odpadů v plastových nádobách. 
Navýšil se i objem papíru a kartonů. 

Apelujeme proto na občany, aby 
kartony nevhazovali bez toho, aby je 
rozdělali a tím zmenšili objem. 
Vývoz papíru je jedenkrát týdně a to 
v pondělí, plasty se vyváží dvakrát 
týdně vždy v úterý a pátek. Pokud 
občané zjistí, že nejsou vyvezeny na 
některých místech kontejnery, prosí-
me o upozornění na tel. č. 585 351 
371(671). Velkou bolestí jsou kontej-
nery u hřbitova. Bohužel občané si 
z nich dělají „sběrný dvůr“. V pátek 
se vyvezou a přes víkend jsou plné 
ořezaných agátů, rybízu… Je patrné, 
že si někdo čistil zahradu a vyvezl 
překážející větve za hřbitov. Bohužel 
jsou zde vyhozené celé autosedačky, 
koberce, křesla a v neposlední řadě i 
vnitřnosti ze zabitých zvířat. Tyto 
kontejnery jsou „pro odpad ze hřbito-
va“. Město organizuje sběrné dny, 
kam mohou občané odložit nepotřeb-
né věci. Na podzim je sběrný den 
v sobotu 15. září 2007. 

w Upozornění všem, kteří mají vyzdo-
bená okna a udržují předzahrádky na 
veřejném prostranství - hodnocení 
s vybráním vítězů o nekrásnější 
okno, předzahrádku, udržované ve-
řejné prostranství proběhne v měsíci 
srpnu. Vyhlášení bude v rámci 
Lidového roku v hlavním programu. 
w Opravy veřejného osvětlení - od 1. 

července 2007 správu a údržbu veřej-
ného osvětlení provádí firma EVI 
Vítkovice. Jakékoliv zjištěné poru-
chy na veřejném osvětlení volejte na 
tel. č.:

+420 585 351 371,
+420 585 351 671,
+420 724 179 783
VO@velkabystrice.cz
info@muvb.cz;

(uvést datum, ulici a pokud je ozna-
čeno tak i číslo svítidla (označení je 
buď dole na stožáru, nebo u světel na 
sloupech NN přímo na patě svítidla)) 

Vážení přátelé!
Blíží se září a s tím je spojený 

Mezinárodní festival Lidový Rok. Je 
to největší folklorní akce našeho města 
a v těchto dvou dnech vyvrcholí celo-
roční práce spojená s jeho přípravou. 
Pro letošní rok jsem vybral zajímavé 
soubory z různých folklorních regionů 
naší vlasti, abychom viděli co nejpest-
řejší program. Dětská část přehlídky 
bude reprezentována sedmi soubory. 
Region Hané tradičně obsadí domácí 
soubory: Nejmenší drobečci ze soubo-
ru Čekanka s muzikou Strunky, které 
jejich vedoucí Lenka Navrátilová a 
Hana Londová odborně nazývají 

„pytel blech“, ale pro nás ostatní jsou 
to nadějní tanečníci a tanečnice s kou-
zelným a osobitým projevem. Dále je 
to náš pro letošek nejúspěšnější soubor 
Krušpánek s muzikou Kanafaska,  
který se probojoval v soutěži dětských 
souborů do finále v Jihlavě. V minu-
losti se to podařilo pouze jedenkrát a 
to souboru Kanafaska v roce 2005. 
Děkujeme dětem z Krušpánku za per-
fektní výkon, kterému předcházela 
tvrdá dřina a popřejme jim i jejich 
vedoucím - Evě Kadalové a Lence 
Langerové, ať si to ještě někdy v bu-
doucnu zopakují. A nakonec nejstarší 
z nich - soubor Kanafaska se svojí 

vlastní muzikou. Ti velmi úspěšně 
reprezentovali naše město na festivalu 
v polské Czestochowe, kde byli 
v červnu společně s Krušpánkem. Vít 
Langer perfektně secvičil nejen taneč-
níky, ale i muzikanty, takže obstáli 
v tvrdé konkurenci profesionálního 
polského souboru Śląsk (čti šlonsk), se 
kterým se na jevišti střídali! Jižní 
moravské regiony reprezentuje soubor 
Hanýsek, který pořádá jako jediný 
v naší vlasti tzv. Dětské hody. Loni 
jsme je viděli „na živo“ v Šakvicích a 
letos je budete mít možnost vidět také 
vy, ovšem poněkud upravené pro 
jeviště. Severní Moravu zastupuje 
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soubor Malý Mionší z Dolní Lomné, který nám předvede 
tance z Moravsko-polského pomezí. Čechy tentokrát před-
staví dva soubory. První z nich je Jarošáček Mělník, který 
přijede s dospělým souborem a s ním také vystoupí ve spo-
lečném pásmu. Je to obrázek ze života pradlen, šífařů a 
převozníků u přístavu na Labi se svérázným a jedinečným 
tancem zvaným Latovák. Druhým je Vysočánek Hlinsko, se 
kterým jsme se potkali na festivalu ve Strážnici a s naším 
Krušpánkem si padli do oka.

Ta část přehlídky, která je věnovaná dospělým soubo-
rům, začne v sobotu večerním galaprogramem „V dobrym 
zme se zešli“, ve kterém vystoupí soubory, které k nám 
přijedou z daleka. Z Čech by měly dorazit soubory 
Jarošovci z Mělníka a soubor Úsměv z Horní Břízy. Soubor 
Jarošovci se představí svými stylizovanými tanci z jižních 
Čech, které zajímavým způsobem kombinují tanec s diva-
delními prvky. Soubor Úsměv patří ke stálicím na folklor-
ním nebi. Vzpomínám si, že když jsme ho poprvé viděli ve 
Strážnici, tak jsme si s Alešem Polzerem slíbili, že toto je 
styl folkloru, který se nám líbí a který bychom chtěli divá-
kům nabízet. Takový, který je potěší, rozesměje a vzbudí 
pocit příjemně prožitého okamžiku. Jejich „Hráběcí štandr-
le“ a „Slepička a kokrháč“ šokovaly na festivalech odbor-
nou porotu, ale diváky byly přijaty s ohromným nadšením a 
tak je soubor stále udržuje v repertoáru a budeme je moci 
shlédnout i ve Velké Bystřici. Některé soubory se je snažily 
napodobit, ale žádný z nich nedosáhl takové úrovně, jakou 
předvádí Úsměváci. V sobotu se předvedou také soubory 
zahraniční - Slovensko reprezentuje soubor Hájiček 
z Chrenovce - Brusna, Rusko Orchestr ruských lidových 
nástrojů Výborgského paláce kultury Sankt-Petěrburg a 
Sbor ruské lidové písně Paláce kultury S.M. Kirova Sankt-
Petěrburg, kteří nám zahrají a zazpívají ruské lidové písnič-
ky na velmi profesionální úrovni. Z „exotické“ ciziny by 
k nám měl přiletět mexický soubor Hueyitlatoani z města 
Milpa Alta ležící jižně od hlavního města Mexika. Názvem 
„Hueyitlatoani“, což znamená „Mistr“, uctívají členové 
souboru památku svého učitele, choreografa Manuela 
Navy. Ke svým vystoupením čerpá materiál z různých 
oblastí země. Mexický folklor prošel složitým vývojem, ve 
kterém existovaly vedle sebe a postupně se křížily původní, 
předkolumbovské folklorní projevy s tradicemi přinesený-
mi španělskými dobyvateli. V tanečním projevu se prolínají 
domorodé i hispánské vlivy, od dávných obětních rituálů 
kmene Mexiků až po tance provázející dnešní honácké 
slavnosti.

V neděli bude festival pokračovat a kromě již zmíněných 
souborů přijedou ještě soubory ze Srbska Folklorní soubor 
při kostele Svatého Jiří z Bělehradu, z Valašska Bartošův 

soubor písní a tanců, ze Slovácka Slovácký krúžek 
Svatobořice-Mistřín, a z Hané Olešnica Doloplazy, Mužský 
sbor Rovina a také vystoupí i domácí soubory Haná a 
Mladá Haná.

Pokud nemůžete z jakýchkoliv důvodů vidět všechny 
festivalové programy, nabízím vystoupení v pátek v Přá-
slavicích od 17.00 hodin v zahradě za obecním úřadem a 
v neděli odpoledne v Bystrovanech od 14.00 hodin na 
zahradě Horizontu.

Přijďte se pobavit i Vy, jste srdečně zváni.
Josef Langer

Kalendář akcí 
mikroregionu Bystřička

srpen 2007
25. 8. 
Velká Bystřice 

- JMIT Cup, turnaj mužů v házené
Hlubočky 

- Marienfhalfest

26. 8.
Velká Bystřice 

- Honeywell Cup, turnaj dorostu 
v házené

- jednota Orel / Římsko-katolická 
farnost, Hodové odpoledne, hry 
pro děti
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Dne 7. září 1917, tedy před 90 lety, 
se ve Velké Bystřici narodil Václav 
Knoll. Po ukončení povinné školní 
docházky se vyučil holičem. Dne 1. 
března 1939 byl povolán k prezenční 
vojenské službě do Lipníka nad 
Bečvou, kde byl zařazen ke spojovací 
baterii. Za 14 dní ale došlo k obsazení 
okleštěné republiky německou armá-
dou a vojáci byli z armády propuštěni.  
Václav se rozhodl pro aktivní odpor 
proti nacistům. V srpnu 1939 odešel 
ilegálně do Polska a stal se příslušní-
kem čs. legionu, kterému velel pplk. 
Ludvík Svoboda.

Po napadení Polska německou 
armádou ustupovala čs. brigáda na 
východ. Dne 20. září 1939 byla čs. 

jednotka zajata sovětskou armádou, 
která překročila polské hranice. 
Václav Knoll a jeho spolubojovníci 
poté prošli strastiplnou cestu sovětský-
mi internačními lágry v Kamenci 
Podolském, Jarmolincích, Orankách a 
Suzdalu. 

Na základě intervence čs. představi-
telů z Anglie byla část internovaných 
vojáků přemístěna na jaře roku 1941 
ze SSSR do Palestiny. Na Střední 
Východ se tak dostal i Václav Knoll, 
přidělen byl k Čs. pěšímu praporu 11 - 
východ. V květnu 1941 bojovala jed-
notka na Západní poušti, poté byla 
přesunuta na frontu do Sýrie. V závěru 
roku 1941 prapor hájil pod velení gen. 
Klapálka obležený Tobruk. 

Na výzvu čs. velení se na podzim 
roku 1942 Václav Knoll spolu s další-
mi čs. dobrovolníky přihlásil k letec-
tvu. Lodním transportem se přesunul 
z Haify do Velké Britanie. V lednu 
1943 byl zařazen k RAF v St. Athan. 
Prodělal výcvikové kurzy pro radiote-
legrafisty ( WOP - Wireless Operator ) 
a palubní střelce ( AG - Air Gunner). 
Následně byl v červnu 1944 odeslán 
k operačnímu výcviku do Nassau na 
Bahamské ostrovy. Kurs byl ukončen 
v říjnu 1944 a Václav Knoll byl poté 
přidělen k 311. čs. bombardovací peru-
ti, která v té době operovala z letecké 
základny u skotského města Tain. Za-
řazen byl jako palubní střelec do osád-
ky, které velel W/O Miroslav Šigut.

Na palubě čtyřmotorového bombar-
déru Liberator GRVI se Václav zúčast-
nil posledního období Bitvy o 
Atlantik, dále protiponorkových patrol 
a dalších bojových akcí nad Baltickým 

mořem. Dosáhl anglické hodnosti 
Flight Sergeant (F/Sgt). Za svoji váleč-
nou činnost byl vyznamenán čs. váleč-
ným křížem 1939, čs. medailí Za 
chrabrost před nepřítelem, pamětní 
medailí čs. armády v zahraničí se štít-
ky SSSR a VB, dále britskými medai-
lemi Africa Star, 1939/43 Star a 
Atlantic Star. 

Po ukončení války se Václav Knoll 
vrátil do vlasti. Byl povýšen na rotmis-
tra a sloužil jako letecký instruktor 
v Pardubicích a Chrudimi. Komu-
nistický puč v únoru 1948 ukončil, 
podobně jako u dalších frontových 
vojáků, vojenskou kariéru V. Knolla. 
Nejprve byl v květnu 1949 odeslán na 
nucenou dovolenou a krátce poté pře-
ložen do výslužby. Po propuštění 
z armády pracoval jako dělník v JZD 
Velká Bystřice, u Dopravních staveb 
Olomouc, apod. Václav Knoll předčas-
ně zemřel dne 22.5.1969. 

Zbývá dodat, že nacisté se rodině 
bojovníka od Tobruku a letce slavné 
311. perutě krutě pomstili. Otec pan 
František Knoll byl v roce 1943 umu-
čen v koncentračním táboře v Osvěti-
mi, matka paní Jenovéfa Knollová 
byla internována v lágru ve Svato-
bořicích u Kyjova. Bratr Miroslav 
Knol (v jeho příjmení se píše pouze 
jedno „l“ ) byl 3 roky vězněn v kon-
centračních táborech v Osvětimi a 
Buchenwaldu, odkud se vrátil s podlo-
meným zdravím. Bystřický občan pan 
Miroslav Knol se letos dožívá 82 let.  

Ing. Bohumil Bernášek  

Autor děkuje panu Miroslavu Knolovi 
za poskytnutí cenných informací

PALUBNÍ STŘELEC 
Z VELKÉ BYSTŘICE
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Slavnost sv. Anny 
v Domě pokojného stáří

Svatoanenské odpoledne - tak zní název již 
tradičního setkání a vzdání pocty sv. Anně, která 
je patronkou našeho domova. Tradice svatoanen-
ských oslav byla zavedena v našem domově v 
roce 2004, sv. Anně vzdáme hold ve čtvrtek 2. 
srpna 2007  při mši svaté a poté při pěkné muzice, 
domácích koláčcích - které připraví obyvatelé 
domova - a grilování společně posedíme a oslaví-
me tento svátek. 

Kamila Šišková

KPH a Kulturní středisko Velká Bystřice

pořádají v rámci hudebního festivalu

Klavírní recitál
profesora Jaroslava KVAPILA 

Kongresový sál hotelu ZÁMEK Velká Bystřice
čtvrtek 6. září v 17 hodin

V programu zazní skladby: 

Leoš Janáček: V mlhách (I Andante, II Molto 
adagio, III Andantino, IV Presto )

Bohuslav Martinů:Tři české tance(1. Obkročák, 
2. Dupák, 3. Polka)

Antonín Dvořák: Poetické nálady

Bedřich Smetana: České tance (výběr)

Vstupné 30,- Kč, děti zdarma.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Knihovna Velká Bystřice
knižní novinky

… z české literatury
Simona Monyová - Kudlanka bezbožná

snaha ženy o vybřednutí z kolotoče všedních starostí 
v rodině i práci

… napětí
Lee Harrisová - Vražda o stříbrné svatbě

bývalá jeptiška se svým manželem řeší vraždu a 
odkrývá rodinná tajemství 

… ze života slavných
Tomáš Novotný - 100 + 1 světoznámých mužů

životopisy mužů, kteří se nějakým způsobem zapsali 
do lidských dějin

Kde nás najdete?
Knihovna je umístěna v nové budově Masarykovy 
základní školy (za sochou T.G. Masaryka). Vchod je 
vpravo od hlavního vchodu do školy. Knihovna nabízí 
literaturu pro děti i dospělé, beletrii i naučné knihy, časo-
pisy a brožury různého zaměření. V srpnu roku 2006 byl 
v knihovně spuštěn automatizovaný výpůjční provoz. 
Tento projekt se uskutečnil za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR. Knihy mohou být vyhledávány 
podle nejrůznějších hledisek, pokud si nejsme jisti 
názvem nebo autorem. Je možné si knihy rezervovat a 
v případě, že požadovaný titul není v našem fondu, 
zapůjčit jej z jiné knihovny. Stejně tak zjistit informace o 
fondu jiných knihoven pomocí internetu, jehož používá-
ní je zde veřejné a bezplatné. K dispozici je i tiskárna 
(černobílý nebo barevný tisk). 

Knihovna je otevřena: 
Po 8.00 - 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

0

Jan Sandr 20. 5. 2007
Matěj Papoušek 3. 6. 2007
Štěpán Urva 6. 6. 2007
Ondřej Fišer 11. 6. 2007
Hynek Fait 13. 6. 2007
Matyáš Těthal 16. 6. 2007

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Zdeněk Doležal 21. 6. 2007
Marie Talandová 21. 6. 2007
Josef Langer 6. 7. 2007
Jiří Hoffmann 15. 7. 2007
Václav Miláček 20. 7. 2007

V
V
V
V
V

Důležité termíny 
školního roku 2007/2008

3.9.2007 Zahájení školního roku 2007/2008
24.9.2007 Třídní schůzka pro rodiče žáků 1.roč-

níku
28.9.2007 Státní svátek - Den české státnosti
25. - 26.10.2007 Podzimní prázdniny
říjen 2007 Halloween
30.10.2007 Třídní schůzky
6.12.2007 Mikuláš
prosinec 2007 Mikulášský turnaj v MINI házené 

v hale ve Velké Bystřici
prosinec 2007 Vánoční jarmark
22.12.2007 - 2.1.2008 Vánoční prázdniny
3.1.2008 Zahájení vyučování po vánočních 

prázdninách
7.1.2008 Třídní schůzky
13. - 19.1.2008 Lyžařský kurz žáků 7.ročníku ve 

Stříbrnicích
15. - 16.1.2008 Zápis do 1.ročníku základní školy
31.1.2008 Ukončení 1.pololetí - vydání vysvěd-

čení
1.2.2008 Jednodenní pololetní prázdniny
2.2.2008 Ples SRPŠ
4. - 8.2.2008 Jarní prázdniny
březen 2008 Velikonoční dílny

20. - 21.3.2008 Velikonoční prázdniny
24.3.2008 Pondělí velikonoční
duben 2008 Den Země
21.4.2008 Přijímací zkoušky na střední školy
1.5.2008 Státní svátek - Svátek práce
8.5.2008 Státní svátek - den vítězství
30.5.2008 Oslava Dne dětí
červen 2008 Mega Sam Cup
27.6.2008 Konec 2.pololetí - vydání vysvědčení
30.6. - 31.8.2008 Hlavní prázdniny
1.9.2008 Začátek vyučování ve školním roce 

2008/2009
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Říká se, že to horší se časem zapo-
mene a zůstanou jen dobré vzpomínky 
na krásné zážitky. Proto jsem se roz-
hodla napsat co nejdřív, dokud mám 
v živé paměti všechno to dobré ale i to 
horší, co nás potkalo na mezinárodním 
festivalu v Polsku. Protože folklorní 
festival nejsou jen ty skvělé zážitky, 
o kterých se píší oslavné články, ale 
patří k němu i ta druhá strana. To je  
spousta nepohodlí, které musí taneční-
ci i muzikanti snášet. Patří sem napří-
klad i několikahodinové čekání v kro-
jích na vystoupení, únavné přesuny 
autobusem, zima nebo naopak úmorné 
horko, oblékání, svlékání a skládání 
kroje, aby se nezničil a vydržel pěkný 
na další vystoupení. Taky občas hlad a 
žízeň, když se program protáhne víc 
než bylo plánováno. A to všechno nás 
během šesti dní zájezdu potkalo.
Kde jsme to vlastně s dětmi byli? 

V loňském roce navštívil Lidový 
rok soubor Klomnickie Plomiczki 
z Klomnice v Polsku, který nás letos 
pozval na oplátku na jejich festival.  
Klomnickie Plomiczki organizují spo-
lečně s ostatními folklórními soubory 
z okolí Czestochowe mezinárodní 
festival na který si každý z pořádají-
cích souborů pozve na návštěvu svůj 
zahraniční soubor. Kromě nás se tak 
zde od 26.6. do 1.7. sešly soubory 
z Maďarska, Řecka, Běloruska a 
Lotyšska. Všechny soubory, včetně 
pořádajících, objížděly festivalová 
místa a ve všech se představily ve 
společném komponovaném pořadu. 
Absolvovali jsme tak sedm společných 
koncertů a v neděli poslední závěrečný 
galakoncert. Koncerty začínaly vždy 
v 17.00 a v 19.00, pokaždé v jiném 
městě, a protože my jsme vystupovali 
téměř vždy v závěru programu, vraceli 
jsme se do svého dočasného domova 
kolem 23. hodiny v noci.

Bydleli jsme v budově letního 
zámečku, která nyní slouží jako dětský 
domov. Speciality místní kuchyně pro 
nás vařily přímo na „zámku“ dvě 
kuchařky a pochvalovaly si, že děti 
dobře jí. I přes všechnu snahu kucha-
řek měly největší úspěch „obyčejné“ 
smažené řízky.

Samozřejmě, zájezd, to nejsou jen 
vystoupení. Hostitelé nám zpestřili 
pobyt výlety na poutní místo Jasna 
Góra v Czestochowé, do skanzenu 
řeky a do zubří rezervace. Ve čtvrtek 
večer pro nás připravily polské 
maminky speciální pohoštění a večírek 
s taneční muzikou. Kdo ještě měl 
dostatek energie, mohl si zatancovat 
s našimi polskými kamarády z Klom-
nického souboru. Musím říct, že děti 
mají neuvěřitelnou výdrž. Stačí jim 
krátké zdřímnutí v autobuse a společné 

nadšení je probere tak, že se jim pak 
dlouho nechce spát. A když se nám je 
konečně podařilo zahnat do postelí, 
tak měly ještě dost elánu na povídání. 
Ráno se potom některým nechtělo 
vstávat, ale snídaně a kamarádi vytáhli 
z postelí i ty největší ospalce.
Určitě to byla pro všechny obrovská 
zkušenost s folklorem i s jinou kultu-
rou. I když je Polsko náš soused, přes-
to jsou tam viditelné rozdíly i v této 
blízké oblasti, kterou jsme navštívili. 
Například jen v Czestochowé jsou 
snad stovky kostelů a v poledne to 
zvonilo a hrálo ze všech stran. Kromě 
vzpomínek a zážitků si spousta dětí 
odvezla domů i kontakty na nové kama-
rády. Když se s námi v neděli po gala-
koncertu přišel rozloučit celý polský 
soubor, bylo to milé a dojemné jak už 
loučení bývá. Zase máme na co vzpo-
mínat.
A ještě pár perliček:
t Tancoval pro nás polský profesio-
nální soubor Slask. Na jedno vystou-
pení má každý tanečník Slasku obvyk-
le připraveno asi osm převleků. Kroje 
a kostýmy jim vozí veliké nákladní 
auto. Tanečníků, zpěváků a muzikantů 
bylo do dvou autobusů.
t Našemu řidiči jsme říkali „tři 
v jednom“, protože kromě toho, že nás 
bezpečně vozil autobusem a vařil nám 
kávu, tak nám ještě dělal tlumočníka.
t Při vycházce lesem do zubří obory 
nasadili naši průvodci tak rychlé tem-
po, že jsme nestihli sbírat obrovské 
borůvky, kterých bylo kolem spousta. 
Říkali jsme si: „Doběhneme do obory 
a budou tam tři zubři“. Tipněte si, 
kolik jsme jich viděli? V oboře jich 
sice mají víc, ale my jsme viděli tři.
t Ve skanzenu měli moc pěknou dře-
věnou chatičku s malovanými rámy 
oken a dveří. Byli jsme poučeni, že to 

je vlastně „kadibudka“ pro cara, aby 
nemusel při procházkách v lese odbí-
hat do křoví. 
t Po jednom z pozdních návratů pro 
nás děti přišly s tím, že Pavel (jediný 
Krušpánkový kluk) nechce vystoupit 
z autobusu (bylo asi 23.00). Příčina 
byla jednoduchá. Polil si kroj kakaem 
a nevěděl, co s tím. Tak jsme vyprali a 
vyžehlili kroj (žehlička nám vyhazo-
vala pojistky - ještě nevím, jestli to 
bylo žehličkou nebo pojistkou).
t Upovídaná Bára S. se vsadila 
s Michalem zvaným Myšák, že když 
ona vydrží třicet hodin mlčet, tak on 
vydrží nekouřit už napořád! Barunce 
jsme drželi palce, měla povoleno zpí-
vání na vystoupení, a ona vydržela 
(dokonce spala se zalepenou pusou, 
aby náhodou nemluvila ze spaní). A co 
Myšák?
t Pořadatelé počítali s tím, že soubo-
ry budou mít 3-4 muzikanty, takže po 
nástupu naší 9ti členné kapely měl 
nejeden zvukař těžkou hlavu. Problém 
nebyl jen s mikrofony, ale hlavně 
s místem - běžně stáli naši muzikanti 
podél celého jeviště.
t V kostele na Jasné Goře v Czesto-
chowé jsme se byli podívat na zázrač-
nou Černou madonu. Bohužel, kaple, 
kde je obraz madony, byla přecpaná 
lidmi a dovnitř se tlačili další a další. 
Splnit přání naší průvodkyně, aby-
chom se drželi stále pohromadě, neby-
lo možné. Nakonec se děti chytly za 
ruce a tak jsme je spojené do hada 
vytáhli ven jako lano. Na poslední 
odtrženou skupinu čekali navigátoři na 
křižovatkách a ukazovali jim, kudy 
ven. Před kostelem jsme se okamžitě 
přepočítali a s úlevou si vydechli. Byli 
jsme všichni a v pořádku.
t A v pořádku jsme i dojeli s malým 
zpožděním domů (v 4:15 ráno). A 

Krušpánek a Kanafaska v Polsku
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zpoždění jsme nasbírali asi takto: 
Nejprve se protáhl galakoncert až do 
21.00, pak jsme teprve balili kroje. Ve 
22.15 jsme se rozloučili a vyjeli. 
Zabloudili jsme u Katovic a zjistili 
jsme, že jedeme zpět a kousek jsme se 

museli vracet. Před hranicemi ještě 
chtěly děti utratit poslední polské zloté 
za velmi výhodné polské hamburgery 
u McDonalda. Bohužel právě zavřeli a 
obsluhovali jen u malého okénka pro 
noční řidiče. Než obsloužili autobus 

dětí, uběhla další hodina. A rodiče 
čekali celou noc. Po obdržení SMS se 
všichni sjeli na parkoviště u Zámku a 
tak nás přivítali skoro jako vítězné 
hokejové mužstvo.

Lenka Langerová

Máme za sebou již měsíc prázdnin, 
žáci základních škol si užívají zaslou-
žené a vytoužené volno, mnozí se již 
vrátili od moře, z hor nebo z nejrůzněj-
ších koutů naší vlasti, někteří ještě na 
svou prázdninovou cestu čekají.

Závěrečná pedagogická rada pro-
běhla až po uzávěrce červencových 
novin, proto se teprve nyní dostávám 
k malému statistickému zamyšlení nad 
uplynulým pololetím minulého školní-
ho roku.

Ve škole bylo 19 tříd, z toho 10 na 
1.stupni a 9 na 2.stupni. Celkem bylo 
ve škole 426 žáků, z toho 203 (100 
chlapců a 103 dívek) na 1.stupni a 223 
(121 chlapců a 102 dívek) na 2.stupni.

Ve 2.pololetí prospělo 237 žáků 
s vyznamenáním (168 na 1.stupni / 69 
na 2.stupni), žádný žák nebyl klasifi-
kován na konci 2.pololetí známkou 
nedostatečnou.

191 žáků dostalo pochvalu třídního 
učitele (151/40) a 3 žáci dostali 
pochvalu ředitelky školy (0/3) a to za 
úspěšnou reprezentaci na Hrách III. 
letní Olympiády dětí a mládeže, která 
se konala letos v červnu v Ústí nad 
Labem a tři žáci naší školy byli vybrá-
ni do týmu Olomouckého kraje v háze-
né. Tento tým se probojoval až do 
semifinále. Bylo ale také uděleno 30 

Mám-li hodnotit letošní školní rok 
v mateřských školách, mohu říci, že 
byl pro děti pestrý a bohatý na různé 
akce. Kulturní, společenské i tělový-
chovné.

Každodenní výchovný program 
obohacovala účast dětí na divadelních 
představeních. V letošním roce jich 

Některé statistické výsledky 2.pololetí školního roku 2006/2007
napomenutí třídního učitele (18/12), 
18 důtek třídního učitele (5/13), 12 
důtek ředitelky školy (0/12) a třem 
žákům byl udělen 2.stupeň z chování 
(1/2).

Nejmenší průměr v počtu zameška-
ných omluvených hodin měli žáci z 1. 
a 2. sloučené třídy z Bukovan (18,88 
hodin na žáka), naopak nejvíc zameš-
kaných omluvených hodin na žáka 
měla třída 9.B (69,8). Neomluvené 
hodiny na 1.stupni nebyly, na 2.stupni 
bylo celkem 41 neomluvených zameš-
kaných hodin, o které se podělily dvě 
žákyně. Toto bylo řešeno s rodiči a já 
doufám, že dívky svůj přestupek již 
nebudou opakovat.

Po 1. kole přijímacích zkoušek na 
střední školy nebyli z celkem 51 žáků 
9. tříd přijati 3 žáci, kteří se umístili ve 
2. kole. Ze 7. ročníku byla přijata 
jedna žákyně na šestileté gymnázium 
v Olomouci - Hejčíně a z celkem šesti 
žáků pátých tříd, kteří se hlásili na 
osmileté gymnázium (Slovanské gym-
názium v Olomouci), jich bylo přijato 
pět. Všem žákům, kteří opouštějí naši 
základní školu a začnou od září studo-
vat na středních školách, přeji úspěšný 
start v novém prostředí, dobré kamará-
dy a ty nejlepší pedagogy.

Žáci se nejen učili, ale také např. 

sbírali starý papír. V květnu a červnu 
nasbírali celkem 1,14 tun starého papí-
ru, za což jim patří velký dík, stejně 
jako jejich rodičům a prarodičům, 
kteří jim v jejich úsilí pomáhali.

Také v oblasti kultury dosahovali 
naši žáci pěkné výsledky. Za všechny 
připomenu např. národopisný soubor 
Krušpánek, který se 14.4.2007 na kraj-
ské přehlídce v Městském divadle v 
Prostějově umístil na 1.místě a postou-
pil tak na celostátní přehlídku do 
Jihlavy.

Ani ve sportu jsme nezaháleli. 
Starší žáci se probojovali na republi-
kové házenkářské finále AŠSK do 
Chebu, kde obsadili 3.místo. To je 
jeden z těch významnějších sportov-
ních úspěchů.

Žáci si za svoji snahu a píli jistě 
zaslouží ničím nerušené prázdniny, 
spoustu nových zážitků a odpočinek 
od školního stereotypu. Stejně tak si 
zaslouží krásnou dovolenou všichni 
pedagogové i nepedagogičtí pracovní-
ci školy a moje poděkování patří také 
všem institucím i jednotlivcům, kteří 
s naší školou v uplynulém školním 
roce spolupracovali nebo školu podpo-
řili sponzorsky. 
Nový školní rok začne v pondělí 3.září 
2007. J. Štěpánová

Jaký byl letošní školní rok v mateřských školách
bylo celkem 12. Některá sehráli herci 
přímo v mateřské škole jako například 
maňásková a kouzelnická představení. 
Na pohádky jsme byli zváni také do 
Kulturního domu ve Velké Bystřici. 
V Divadle hudby v Olomouci jsme 
byli s dětmi na Mrazíkovi a na pohád-
ce O zvědavém slůněti. Nová poznání 

přinesl výchovný koncert a hádankový 
hudební pořad Večerníčkovy pohádky.
Ke společenským akcím, jichž se před-
školáci účastní s programem, patří 
vítání nových občánků v obřadní síni 
hotelu Zámek. V letošním roce takto 
vystupovaly děti 3x. Rádi naše děti 
uvítali také obyvatelé Domu pokojné-



Strana  8 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 8/2007

ho stáří. Zde děti z obou mateřských 
škol předvedly program s tematikou 
vánoční a v květnu ke Dni matek.

Vrcholnou slavností jsou v mateř-
ských školách besídky pro rodiče. 
Úspěšné byly všechny. Vánoční a 
zimní v MŠ na Zámeckém náměstí a 
ke Dni matek v MŠ Na Svobodě. Děti 
sklidily obdiv a pochvalu. Naučené 
básně a písně využili pak ti nejstarší 
u zápisu do základní školy.

Už na začátku školního roku mohli 
rodiče děti přihlásit do několika 
zájmových kroužků, které vedly naše 
paní učitelky. Byl to kroužek hudebně 
pohybový, tvořivá dramatika a tři 
kroužky výtvarné výchovy. V nabídce 
byly také kroužky pod vedení cizích 
lektorů: Taneční školička Zdeňky 
Dvořákové, Lyžařská školička v areálu 
v Hlubočkách, Angličtina. Děti s va-
dou řeči mohly navštěvovat logopedii. 
Další akce jen vyjmenuji: pravidelné 

měsíční návštěvy dětí v knihovně, 
prohlídka domácího hospodářství se 
zvířátky, návštěva dětí v 1. třídě, 
výstava výrobků invalidů, fotografo-
vání, předvedení hasičské techniky na 
zahradě MŠ, Kloboukový den, karne-
val v maskách.

Naše děti se často účastní i progra-
mů pořádaných ZŠ. Školáci chodí také 
do MŠ např. na Mikuláše, pod vede-
ním p.uč. Pazderové nám sehráli diva-
dlo, slavili jsme MDD se žáky 9. tříd 
(o MDD v obou MŠ psáno podrobněji 
v minulém čísle Velkobystřických 
novin).

Z tělovýchovných aktivit a akcí pro 
zdraví bych jmenovala výlet do 
Bohuňovic na bazén, na dopravní 
hřiště do Mohelnice, pobyty dětí 
v solné jeskyni, hry a soutěže na Den 
dětí, skákadlo Hrad, turistické vycház-
ky do okolí . Nejoblíbenější byly výle-
ty. Letos do jeskyní v Javoříčku, do 

ZOO na Sv. Kopečku, do ZOO ve 
Vyškově, do Horizontu, pěšky na 
Kolibu do Bukovan, vlakem do Doma-
šova přes tunely.

O všech chystaných programech 
pro děti se rodiče mohli dozvědět na 
našich webových stránkách.
/ www.msvelkabystrice.eu / Součástí 
je i fotogalerie.

Patří se poděkovat všem rodičům 
našich dětí za velmi dobrou spoluprá-
ci. Děkuji touto cestou i sponzorům - 
rodičům dětí, ale také Sportovnímu 
mládí Velká Bystřice.

V neposlední řadě patří dík všem 
učitelkám obou mateřských škol. 
Obětavě připravovaly pro děti bohatý 
program po celý školní rok. Děti se 
cítily spokojené a rodiče mohli mít 
pocit, že je o děti dobře postaráno.

Dana Kutrová, 
vedoucí učitelka mateřských škol

Zakončení našeho 
cvičení předškoláků

Bylo 27. června a my jsme měli 
poslední cvičení v tomto školním roce, 
proto jsme se vydali na netradiční 
cvičební hodinu do parku. Jelikož má 
spolucvičitelka Zuzka nemohla, proto-
že musela zůstat v práci déle, tak jsem 
se s dětmi vydala sama. Ale to mě 
vůbec neodradilo.

Sraz jsme měli všichni v sokolovně 
v 16.30 hodin jako obvykle a sešlo se 
nás poměrně dost, jelikož když bylo 
hezké počasí, tak se nás scházelo čím 
dál tím méně, ale nakonec nás bylo 14 
cvičenců: Alička Rášová., Klárka 
Rášová, Bára Zapletalová, Verunka 
Slišová, Anička Kremplová, Verunka 
Zelenková, Míša Kunická, Klárka 
Sošková, Míša Navrátilová, Danielka 
L a n g e r o v á ,  E l i š k a  a  A d é l k a  
Hühnelovy, Kačka Bílková a jediný 
chlapec Pája Urva.

Přišli jsme do parku, bylo pěkné 
teplé odpoledne a měla jsem přichysta-
ných celkem 5 disciplín. 1. disciplína 
byla přenášení vody na lžičce, 2. disci-
plína bylo přenášení šátku s vodou, 3. 
disc. jsme skákali v pytlích dopředu i 
dozadu, 4.disc. byl hod balónkem na 
terč upevněný na stromě a 5. disc. byla 
hod co nejdál balónkem přes lavečku.

Děti byly moc šikovné, snažily se 
ze všech sil co nejlépe uspět. Podle mě 
uspěli všichni, proto jsem ani při závě-
rečném předávání cen nerozdělovala 
na místa, ale každý dostal velký 

diplom za účast, dále každý dostal 
medaili vyrobenou ze dřeva a na 
malou vzpomínku malinkou fotečku s 
našimi malými cvičenci v tělocvičně.
Při návratu z parku jsme se cestou 
stavili ještě na zmrzlině, která dětem 
udělala také radost.

Vrátili jsme se k sokolovně později 
než normálně, jelikož se dětem nechtě-
lo vůbec ukončit náš pobyt venku a 
plnily s nadšením všechny disciplíny.

Na závěr bych chtěla jen říci, že i 
když tuto práci děláme se Zuzkou 

zcela zdarma, tak ji děláme rády a jen 
bychom si přály, aby rodiče dětí, které 
k nám chodí, si více vážili naší práce.

Doufám,že v příštím roce budou 
chodit zase tak prima děti jako teď a 
jen chci připomenout, že začínáme 
první středu v měsíci říjnu a to opět v 
16.30 hodin. 

Přeji všem pěkné a slunné prázdni-
ny!

Cvičitelka Vlaďka Rášová
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FTP - CUP  Handball  2007
O víkendu 23. a 24. června 2007 proběhl ve sportovním 

areálu Na Letné již V. ročník mezinárodního turnaje v háze-
né mladšího žactva pod názvem FTP CUP Handball 2007. 
Turnaj je tradičně pořádán pod patronací generálního spon-
zora, firmy FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o. se 
sídlem ve Velké Bystřici.

Turnaj se, stejně jako předchozí ročníky, vydařil. 
Organizace turnaje fungovala „na jedničku“, na zastřeše-
ném hřišti s umělým povrchem probíhaly  vesměs  bojovné 
a kvalitní zápasy (celkem 29 zápasů včetně finále).   

Za zdařilý lze vyhodnotit i sobotní doprovodný program 
turnaje (dětská diskotéka, vystoupení skupiny THE 
ROBOTS z Prahy a  závěrečný ohňostroj). 

Po sportovní stránce došlo k zajímavé konfrontaci 
8 mládežnických družstev z Čech, Moravy a Slovenska. 
Příjemným překvapením turnaje byly výsledky a výkony 
dívčího družstva HK ŠTART Trenčín (pod trenérským 
vedením bývalého hráče SK Velká Bystřice a bystřického 
rodáka Lubomíra Recha), které však v napínavém finále 
podlehlo chlapcům ze Sokola Praha - Vršovice (výsledek 
finále 16 : 17 po prodloužení, v řádné hrací době utkání 
skončilo nerozhodně 12:12). Chlapci z Vršovic se tak stali 
trojnásobnými vítězi turnaje v řadě (vyhráli v letech 2005, 
2006 i 2007). Jen pro úplnost : v roce 2003 vyhráli chlapci 
z Litovle a v roce 2004 dívky HC Zlín.

Konečné pořadí v turnaji:

1.  Sokol Praha - Vršovice
2.  HK ŠTART Trenčín  ( dívky )
3.  FTP Velká Bystřice
4.  MŠK Kysucké Nové Mesto
5.  Sokol Hostěrádky
6.  STM Olomouc
7.  US Praha
8.  HK Ivančice

Nejlepším brankářem turnaje byl  vyhlášen Ján Maraček 
(MŠK Kysucké Nové Mesto), nejlepším střelcem pak 
Ondřej Švébiš z FTP Velká Bystřice (28 branek). Speciální 
cenu ředitele turnaje, určenou pro nejužitečnějšího hráče 
celého turnaje, obdržela Dominika Maršová (HK ŠTART 
Trenčín).

Dále byli vyhodnoceni nejlepší hráči jednotlivých druž-
stev, jen pro zajímavost z družstva FTP Velká Bystřice to 
byl Štefan Dunaj.

Hlavní pořadatelé tohoto turnaje, tj. občanské sdružení 
Sportovní mládí Velké Bystřice a oddíl házené SK Velká 
Bystřice, děkují touto cestou všem, kteří se na přípravě a 

realizaci celé akce podíleli, tj. především sponzorům a 
dalším partnerům turnaje, pořadatelům, rozhodčím, hráčům 
všech zúčastněných družstev za předvedené výkony, divá-
kům, Masarykově ZŠ a Školní jídelně za zajištění ubytová-
ní a stravování jednotlivých družstev, Kulturnímu středisku 
za sobotní doprovodný program pro zúčastněná družstva i 
ostatní návštěvníky turnaje, prostě všem, kteří měli na orga-
nizaci a zdárném průběhu turnaje nějaký podíl. 

Se všemi se těšíme na shledanou v červnu 2008 na již 
VI. ročníku tohoto turnaje.

OS Sportovní mládí Velké Bystřice
SK Velká Bystřice, oddíl házené

POZVÁNKA 
NA HÁZENKÁŘSKÉ TURNAJE

Oddíl házené SK Velká Bystřice zve své příznivce 
a širokou sportovní veřejnost na tradiční přípravné 

turnaje, které proběhnou na hřišti Na Letné 
následovně:

sobota 25. 8. -  J.M.I.T. CUP  -  turnaj mužů
neděle 26. 8. -  Honeywell CUP - turnaj dorostu
sobota 1. 9. -  turnaj v miniházené
neděle 2. 9. - SMVB CUP - turnaj starších žáků

Občerstvení po oba víkendy je zajištěno. 

Přijďte naše házenkáře povzbudit před zahájením 
nové sezóny podzim 2007 - jaro 2008.

M.B.

Rozpis fotbalových utkání 
PODZIM 2007 - MUŽI - II. třída

12.8.2007 Ne 16.30 hod. V. Bystřice - Štarnov
19.8.2007 So 16.30 hod. Nemilany - V. Bystřice
26.8.2007 Ne 16.30 hod. V. Bystřice - Bouzov

2.9.2007 Ne 16.30 hod. Jívová - V. Bystřice
9.9.2007 Ne 16.30 hod. V. Bystřice - Chomoutov

16.9.2007 Ne 16.00 hod. V. Bystřice - V. Týnec
23.9.2007 So 16.00 hod. Lužice - V. Bystřice
30.9.2007 Ne 15.30 hod. V. Bystřice - N. Hradečná
7.10.2007 Ne 15.30 hod. Blatec - V. Bystřice

14.10.2007 Ne 15.00 hod. V. Bystřice - Přáslavice
21.10.2007 Ne 15.00 hod. Doloplazy - V. Bystřice
28.10.2007 Ne 14.30 hod. V. Bystřice - Náměšť n/H.

4.11.2007 Ne 14.30 hod. Pňovice - V. Bystřice
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ZEDNICTVÍ     -      IVO  PAVLITA  

PROVÁDÍME:
• zednické a obkladačské práce 
• výstavba rodinných domů na 

klíč 
• přestavby bytových jader 
• rekonstrukce rodinných 

domů 
• zateplovací systémy, fasády a 

sádrokarton 
• pokládka plovoucích podlah 

• malířské a natěračské práce 
• vodo, topo, plyn a elektro 

kontakt: 607 545 575 
e-mail:  pavlitova.k@seznam.cz 

MORA MORAVIA, s.r.o.
Nádražní 50, Hlubočky - Mariánské Údolí 

Přijme:
§ strojírenské dělníky 

pro provozy Lisovna, Smaltovna a Montáže 
varné techniky
požadavky: manuální zručnost a dovednost 
nástup 3.9.2007

§ nástrojaře
požadavky: vyučen v oboru, praxe v oboru 

lisovacích nástrojů
nástup možný ihned

§ konstruktéra nástrojů a přípravků
požadavky: - VŠ, obor strojírenství, strojíren-

ská technologie, konstrukční směr

- konstrukční práce pomocí výpo-
četní techniky v 2 D, 3 D

- znalost konstrukce lisovacích 
nástrojů a přípravků a praxe 
v tomto oboru

nástup 3.9.2007

Informace: 
osobně nebo na tel. č. 585 167 600, 585 162 150 

(v době od 30.7. do 10.8.07 celozávodní dovolená)

UNIQA pojišťovna a. s.
oznamuje, že od 1. 8. 2007 (středa) otevře 

svou kancelář na MěÚ Velká Bystřice 
pro klienty a to každou druhou středu 

od 15.00 do 17.00 hodin.

Nabízíme pojištění: - cestovní - životní
- majetku - zdravotní
- vozidel - úrazové

INZERCE
l  Prodám 600 ks použitých betonových dlaždic 30x30 cm, 5 Kč/kus (dobré vidět). Tel.: 607 605 085

l  Koupím RD ve Velké Bystřici se zahradou. Prosím nabídněte. Tel.: 732 971 554

l  Prodám levně starší očištěné cihly, asi 700 ks. Tel.: 777 194 949


