
ÚVODNÍK

Lidový rok - festival tanců, 
písní a příjemné nálady

První zářijový víkend je již tradičně 
ve znamení vrcholné kulturně-spole-
čenské akce našeho města - festivalu 
Lidový rok - festivalu tanců, písní, 
dobré muziky, příjemné nálady a přá-
telských setkání. Příprava toho letošní-
ho ročníku byla do značné míry pozna-
menána velkou nejistotou finančního 
zabezpečení všech plánovaných nákla-
dů akce. Koncem června to dokonce 
vypadalo na výrazné zeštíhlení akce co 
se týče nabídky zahraničních souborů 
a obecně pak na snižování nákladů 
„kde se dá“. Všichni zainteresovaní 
tak pociťovali nemalou nervozitu, 
protože omezení tradiční kulturní akce 
někdy vede přímou cestou k jejímu 
postupnému utlumení. Intenzivní 
práce, úsilí a lobbing v posledních 
týdnech na všech možných dotčených 
orgánech a institucích ale nakonec 
z našeho folklorního svátku udělaly 
finančně jeden z nejlépe zajištěných 
ročníků! Podařilo se udržet jednoho 
z klíčových sponzorů, navýšit dotaci 
Krajského úřadu i získat novou dotaci 
Ministerstva kultury. Peníze od 
posledně jmenované instituce jsou 
zvláštním potěšením, neboť jsme je 
získali v době, kdy čteme z  titulních 
stránek novin, jak ministerstvo krátí či 
ruší dotace pro takové kulturní podni-
ky jako jsou MFF Karlovy Vary nebo 
pražská divadla. Tak teď už nezbývá 
než přát si pěkné počasí a dobrý bur-
čák! Z programu Lidového roku je 
zřejmé, že o kvalitní nabídku nebude 
nouze: kromě domácí jistoty v podobě 
souborů Haná, Mladá Haná, Krušpá-
nek, Čekanka a Kanafaska rozproudí 
krev v posluchačových žilách zahra-
niční hosté: orchestr a sbor písní 
z  ruského Sankt Petěrburku, exotičtí 
Hueyitlatoani z Mexika a srbský sou-
bor z Bělehradu. Těšit se můžeme na 
programové zpestření žánrovým vybo-
čením v podobě poslechu tradiční 

irské a skotské hudby skupiny Irish 
Dew. No a příjemná procházka okolím 
hlavního pódia nás jistě zavede na 
výstavu památek z hanáckých gruntů a 
chalup „Co belo, to belo“ nebo na jar-
mark lidových řemeslníků a výrobců.
Na co se ovšem těším úplně nejvíc? 
Samozřejmě na množství milých přá-
telských setkání mezi námi bystřičáky! 
Všude, kde o Velké Bystřici mluvím 
s přespolními, říkám: to je město, kde 
se lidé chtějí potkávat, využívají boha-
té nabídky společenských událostí, 
aby se sešli. A že je to většinou na 
náměstí? To jen dodává hlubší smysl 
zamýšlenému záměru rekonstrukce a 
dostavby centra města - oživení 
Zámeckého areálu! 

Modernizace Domu 
pokojného stáří pokračuje

O dokončované investiční akci „Vý-
stavba 5 nových moderních přechodů 
pro chodce“ již informoval pan staros-
ta v minulém úvodníku. Já s potěšením 
mohu oznámit realizaci další investice, 
kterou se významně pokročí v moder-
nizaci Domu pokojného stáří sv. Anny: 
od září začne 1. etapa „Rekonstrukce 
rezidenční budovy DPS na Zámeckém 
náměstí“, která přinese především 
v této budově velmi chybějící výtah. 
Realizace této investice je možná díky 
státní dotaci ve výši 2 mil. Kč, které se 
nám podařilo získat již na podzim 
loňského roku zařazením této 1. etapy 
do státního rozpočtu České republiky. 
Pro příští léta tak bude připravena 
bezbariérovost této budovy, která 
umožní dokončení celé investice 

výstavbou 8 nových bytových jedno-
tek pro naše seniory a zdravotně posti-
žené! Výtah je projektován jako prů-
chozí v místech štítové zdi mezi budo-
vami č.p. 11 a 12, aby v budoucnu 
umožnil bezbariérovou obsluhu pří-
padného nového objektu vzniknuvšího 
v místech stávající budovy č.p. 12, 
který může nabídnout široké spektrum 
využití: od klasických nájemních bytů, 
přes byty pro zdrav. postižené a senio-
ry až po zázemí pro poskytování 
nových forem sociálních a městských 
služeb.

Hoří má panenko!
Ne, není řeč o jednom z klenotů zlaté-
ho fondu české kinematografie, ale 
o soutěži mezi sbory dobrovolných 
hasičů z Olomouckého kraje, kterou 
uspořádal Český rozhlas Olomouc. 
Podrobně se svému působení v soutěži 
věnují hasiči v samostatném článku 
v tomto čísle VBN, nicméně jen ve 
zkratce: úkolem přihlášených SDH 
bylo vymyslet a složit svou hymnu 
nebo pokřik a následně pro toto své 
soutěžní dílko získat co největší pod-
poru posluchačů ČRo Olomouc vyjád-
řenou SMSkami. Jelikož naši hasiči 
SMSkové hlasování vyhráli!, následo-
val postup do krajského finále v Pře-
rově, kde na ně čekal 18.srpna t.r. lítý 
boj o celkové vítězství v různých dis-
ciplínách. Celkové konečné třetí místo 
v rámci celého kraje proto lze považo-
vat za úspěch a důvod ke gratulaci a 
poděkování našim hasičům za dobrou 
reprezentaci! 

Váš Ivoš Slavotínek

w Městský úřad připravuje na 29. září 
a 20. října sběr biologického odpadu. 
Bližší informace obdrží každá domá-
cnost do poštovních schránek. 
w Vzhledem ke stále většímu odklá-
dání domovního odpadu do kontejnerů 
u hřbitova městský úřad přistoupil 
k zakoupení kamerového systému a 
sledování okolí kontejnerů, aby se tyto 

Informace z bystřické radnice
nevyužívaly na domovní odpad, obje-
mový odpad, odkládání uhynulého 
domácího zvířectva apod. Městu se tak 
neúměrně navyšují náklady na likvida-
ci komunálního odpadu a tím se bude i 
zvyšovat místní poplatek za likvidaci 
komunálního odpadu. V současné 
době jsou zahájena dvě řízení za ne-
oprávněné uložení komunálního odpa-
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du ke hřbitovu. Děkujeme občanům, 
kteří si všímají a upozorní nejen pra-
covníky městského úřadu, ale i obecní 
policii Hlubočky na občany, kteří za-
vážejí kontejnery sloužící pro odpad 
ze hřbitova. 
w Upozornění: sběr velkoobjemové-
ho a nebezpečného odpadu bude dne 
15. září 2007 na parkovišti u zámec-
kých sklepů ve Velké Bystřici od 
7.30 do 11.30 hod. V tuto dobu mají 
občané možnost se zbavit nepotřeb-
ných věcí v domácnosti.
w Do velkoobjemového odpadu 
patří: matrace, koberce, linolea, WC 

mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gau-
če, staré oděvy, boty apod.
w Do nebezpečného odpadu patří 
zejména: olejové automobilové filtry, 
plechovky a zbytky barev, monočlán-
ky, autobaterie, zářivky, znečištěné 
lahve a sklo od chemikálií, zbytky 
přípravků na hubení škůdců, zbytky 
postřiků, staré léky, vyjeté motorové 
oleje, mořidla a rozpouštědla, hadry 
znečištěné barvami,oleji a vazelinou, 
obaly od sprejů, televizory, radia, 
ledničky, domácí spotřebiče, opotřebo-
vané pneumatiky. 
w Opravy veřejného osvětlení - od 

1.července 2007 správu a údržbu 
veřejného osvětlení provádí firma EVI 
Vítkovice. Jakékoliv zjištěné poruchy 
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 označe-
no tak i číslo svítidla (označení je buď 
dole na stožáru nebo u světel na slou-
pech NN přímo na patě svítidla))

Tajemnice Městského úřadu Velká Bystřice 
vyhlašuje

výběrové řízení
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Na místo: zaměstnanec odboru výstavby a technických služeb Městského úřadu Velká 
Bystřice 

Druh práce: zabezpečení prací na úseku výstavby a technických služeb 
Charakteristika vykonávané práce: administrativní práce na úseku státní správy i samosprávy
Místo výkonu práce: Městský úřad Velká Bystřice 

Požadavky:

dosažené vzdělání VOŠ, střední s maturitou
obor vzdělání Stavební výhodou, popř. technické zaměření
znalosti oboru Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
praxe ve veřejné správě výhodou
praxe v oboru výhodou
zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na daném úseku 
jazykové znalosti výhodou

 další požadované dovednosti uživatelská znalost PC (MS Office 2000); ŘP sk. B; samostatnost; komunikativ-
nost, smysl pro týmovou práci; schopnost analyticky a koncepčně myslet

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: 
Městský úřad Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 79 
783 53 Velká Bystřice
nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 31.10.2007

kontaktní pracovník: tajemnice MěÚ Jana Drábková, 
telefon 585 351 671;  email: info@muvb.cz

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění, platová třída 8.

Termín nástupu: 1.2.2008 

Předpoklady:

wFyzická osoba, která je státním občanem České republiky, 
popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem, 
má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je 
způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk 

wBezúhonnost

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a 
místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum 
a podpis. 

V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky 

uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo 
v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní tech-
nikou - v jakých programech, praxe ve státní správě nebo 
samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. refe-
rence sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).

K přihlášce připojte: 

wŽivotopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu 
k požadovaným dovednostem).

wOriginál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 
3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné 
doložit bezúhonnost čestným prohlášením.

wOvěřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi 
a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a ne-
může být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na 
obsazované funkční místo.

Vyvěšeno: 1.9.2007 Sejmuto:
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INFORMACE K ZAHÁJENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok 2007/2008 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2007.

Žáci 1. ročníku se shromáždí se svými rodiči v 7.40 ve třídě 
I.A, která je umístěna ve 2. poschodí přední budovy (PB, 
vchod z hlavní ulice). Prvňáčci si s sebou vezmou aktovky. 

Po slavnostním přivítání a zahájení s paní učitelkou Mgr. 
Kateřinou Pospíšilovou mohou rodiče zapsat děti k pravi-
delné docházce do školní družiny. Paní vychovatelka 
Kamila Smidová bude na děti a jejich rodiče čekat v druži-
ně (ŠD 1) v přízemí nové budovy (NB). 
Žáci 2. - 9.ročníků se po přezutí shromáždí ve třídách.
Třídní učitelé a umístění tříd:

2.A Mgr. Jaromíra Pazderová (PB 2.poschodí)
2.B Mgr. Gabriela Šišková (PB 2.poschodí)
3.A Mgr. Helena Mádrová (PB 1.poschodí)
3.B Mgr. Eva Dohnalová (PB 1.poschodí)
4.A Mgr. Kateřina Kovalová (NB 3.poschodí)
4.B Mgr. Hana Londová (NB 3.poschodí)
5.A Mgr. Libuše Kubaláková (NB 3.poschodí)
5.B Mgr. Ivo Šenk (NB 3.poschodí)
6.A Mgr. Veronika Košťálková (ZB 2.poschodí)
6.B Michaela Fabíková (ZB přízemí)
7.A Mgr. Renata Kramplová (ZB 1.poschodí)
7.B Mgr. Alice Císařová (NB 2.poschodí)
8.A Mgr. Drahomíra Kozáková (NB 2.poschodí)
8.B Pavla Cajthamlová (ZB 2.poschodí)
9.A Alena Šudřichová (NB 2.poschodí)
9.B Mgr. Andrea Teplá (ZB přízemí)
9.C Mgr. Vendula Mečířová (ZB 2.poschodí)

Seznamy žáků budou vyvěšeny na šatnách i třídách.

Slavnostní zahájení nového školního roku bude ukonče-
no v 8.30. Od úterý 4. 9. 2007 bude vyučování probíhat 
podle platného rozvrhu hodin. 

J. Štěpánová

Dan Koleňák 23. 1. 2007
Patrik Zoň 20. 6. 2007
Kryštof Čechák 5. 7. 2007
Erik Semerák 5. 7. 2007

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Vojtěška Bergerová 21. 7. 2007
Jiřina Niklová 2.  8. 2007
Karel Rochovanský 5.  8. 2007

V
V
V

Knihovna Velká Bystřice - knižní novinky

… z české literatury
Jan Balabán - Jsme tady

v deseti povídkách nacházíme hrdiny ve zlomových 
situacích

… napětí
Linda Howard - V zajetí času

vyšetřování několika vražd, jejichž příčiny jsou staré 
dvacet let 

… z lékařského prostředí
Echo Heron - Nemocnice

zdravotní sestra Cat díky svým metafyzickým schop-
nostem může zabránit dalším neštěstím v nemocnici

Kalendář akcí 
mikroregionu Bystřička - září 2007
1.-2.9. Velká Bystřice - Národní přehlídka folklor-

ních souborů Lidový rok
1.9. SMVB CUP- turnaj starších žáků
2.9. MINI CUP - turnaj v miniházené

8.-9.9. Tršice - Marianské hody
15.9. Hlubočky - Folkový podvečer

16.-17.9. Přáslavice - Císařské přáslavské hody
28.9. Velká Bystřice - Sokolský závod zdatnosti
29.9. Velká Bystřice, Bukovany - mistrovství ČR 

v biketrialu
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HOŘÍ MÁ PANENKO - NAHRAJTE A VYHRAJTE 
Soutěž Českého rozhlasu Olomouc

Tahle soutěž spočívala ve složení a nahrání soutěžní 
znělky nebo pokřiku. Za pomoci p. Peřinové, která nám 
pomohla znělku sestavit, jsme se úspěšně přihlásili a prošli 
jako SDH v prvním kole. Ve druhém kole soutěžilo 13 
nahrávek SDH z celého kraje, hlasovali posluchači České-
ho rozhlasu Olomouc pomocí SMS zpráv. Boj byl velice 
napínavý a vysilující. Za přispění všech dobrovolných 
hasičů a občanů z Velké Bystřice jsme se umístili na krás-
ném prvním místě s celkovým počtem 5053 SMS a o 1200 
SMS tak porazili SDH na druhém a třetím místě, což byli 
hasiči z ŘIMIC a RADCLAVIC.

FINÁLE této soutěže o zábavný program za 100 000 Kč 
se konalo v sobotu 18. srpna 2007. Podle pravidel soutěže 
se mělo rozhodovat v pěti disciplínách. Po příjezdu do 
Přerova jsem byl spokojen s dosti velkou účastí velko-
bystřických občanů, dětí a našeho pana starosty, kteří buď 
využili přistavený autobus p.Studeného nebo dorazili po 
vlastní ose. FINÁLOVÝ program byl pro mě i ostatní členy 
našeho soutěžního družstva ŠOKEM. Špatná organizace ze 
strany pořadatelů, dohadování o disciplínách a protekce 
rozhodčích k domácímu družstvu SDH Radclavice. První 
disciplínu - PITÍ TUPLÁKA - jsme s přehledem vyhráli a 
získali 3 body, ale v dalších dvou disciplínách (běh s lavo-
rem a požární útok) nás provázela smůla, ať pádem našeho 
borce Rychlonožky (Kamil Šperka) nebo při zpětném rázu 
vody do SAVICE (atomový zadek), a získali jsme jen po 
jednom bodě a výhra se nám vzdálila.
Konečné pořadí finále : 
I. Radclavice 7 b., II. Řimice 6 b., III. Velká Bystřice 5 b.

Protesty nebyly brány v úvahu, HRA JE HRA a bodla 
nám i bečka piva a různé drobné dárky od sponzorů soutě-
že. Závěrem bych chtěl poděkovat všem soutěžícím: 
p. Goldscheidovi M., p. Dragúňovi M., p. Paulovi J., 
p. Čepelákovi J., p. Suchému V., p. Šperkovi K., p. Dub-

skému M., p. Čepelákovi M., p. Škodovi P., p. Surmovi E., 
p. Mádrovi M. a p. Bečákovi J. za příkladnou reprezentaci a 
všem divákům za další podporu našeho sboru dobrovolných 
hasičů ať při soutěžích nebo jiných akcí.

Jiří Čepelák, Starosta SDH

Komisař npor. Mgr. Miroslav ŠVEC, 
vedoucí oddělení informuje občany:

Vážení spoluobčané,
Využívám této možnosti, abych Vás 

oslovil, u příležitosti realizace projek-
tu „Community policing“, do kterého 
se naše obvodní oddělení zapojilo.

Obvodní oddělení Velká Bystřice, 
pod které Vaše město (obec) spadá, 
vykonává svou činnost na rozloze 

2389,077 km , což zahrnuje 34 obcí 
(včetně Města Libavá a vojenského 
prostoru) s 18 542 obyvateli. Svou 
rozlohou patří k největším v ČR.

V současnosti na našem obvodním 
oddělení pracuje 15 řadových policistů 
(do plného stavu chybí dalších 5 poli-
cistů). K dispozici máme 3 služební 
vozidla. I přes tyto skutečnosti musí 

naše obvodní oddělení zabezpečit 24  
hodinový provoz, a to i v době dovole-
ných.

Vedení obvodního oddělení se roz-
h o d l o  z a p o j i t  d o  p r o j e k t u  
„Community policing“, který je 
v letošním roce postupně zaváděn 
v rámci celé ČR. Nyní bych Vás chtěl 
s tímto projektem blíže seznámit :
„Community policing“ - komunitní 
přístup k policejní práci.

Tento termín označuje úzkou sou-
činnost policie s občany a samosprá-
vou daného regionu. Navazuje tak na 
úspěšnou četnickou tradici z naší prvo-
republikové historie a smyslem je 
opětovné získání důvěry obyvatelstva 
ve složky policie. Ty mají fungovat na 
principech demokratické společnosti, 
založené na myšlence služby a ochra-
ny veřejnosti.
Principy policejní práce v rámci 
„Community policing“ :
wPrvním z principů je již výše zmiňo-
vaná kooperace. Tedy úzká spoluprá-
ce s komunitou i jednotlivými občany, 
která může mít mnoho podob - od 
vzájemné výpomoci v jednotlivých 
případech až po systematické odbourá-
vání problémů.
wDruhým principem je odpovědnost 

konkrétních policistů vůči konkrétním 
občanům i odpovědnost policisty za 
správné využití státem svěřené moci.
wTřetím principem je strategie napl-
ňování této odpovědnosti. Vyšetřování 
zjištěné kriminality , které je v součas-
né době prioritou policejní práce, by 
mělo ustoupit prevenci, jež by se měla 
stát každodenní součástí cílené aktivi-
ty každého policisty.
wČtvrtým principem je samotná inici-
ativa policistů. Musí aktivně hledat 
cesty, jak předcházet páchání trestné 
činnosti, popřípadě ji alespoň zmírňo-
vat. Musí chápat kriminalitu jako 
skutečně společenský jev, který není 
pouze jejich problémem, ale problé-
mem nás všech.

Realizace tohoto projektu si vyžádá 
spoustu času a práce navíc. Jeho 
úspěch je založen na spolupráci s vede-
ním jednotlivých obcí. V současnosti 
vedení obvodního oddělení oslovilo 
vybrané obce (Velká Bystřice, Tršice, 
Hlubočky, Velký Újezd), které mají za 
úkol stanovit koordinátory projektu. 
Intenzivně pracujeme na dalších kro-
cích, s kterými budete seznámení v 
dalším vydání.

npor. Mgr. Miroslav ŠVEC
vedoucí oddělení

Obvodní oddělení Policie České republiky Velká Bystřice
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Hodně sucha, tropické teploty, málo 
vody to je ideální poměr namíchaný na 
vznik požáru lesa, pole či rodinného 
domku. Vlivem dlouhotrvajících veder 
s absencí srážek došlo v současné době 
k značnému vyschnutí všech porostů, 
ať travních či lesních. Lidé sice o hro-
zícím nebezpečí vědí, přesto si však 
nedávají pozor. Základní zásady, kte-
rými by se občané měli řídit, aby se 
možnost zapálení snížila na minimum 
jsou následující :
Nekouřit na polích a v lesích
Nenechávat zapalovače za sklem 
automobilů, neparkovat ve vysokém 
porostu, pozor na přehřátí vozidla
V lese a volné přírodě je zakázáno 
rozdělávat ohně
Pořád platí přísný zákaz vypalování 
trávy
Pozor při manipulaci s hořlavými 
kapalinami
Základem je poučit děti o bezpeč-
nosti

Když přes veškerou vaši opatrnost 

přece jen dojde k požáru či jiné závaž-
né situaci, kdy potřebujete pomoc 
hasičů nebo jiných záchranářů, snažte 
se v první řadě zachovat klid a nepod-
lehnout panice. Nejdříve chraňte život 
a zdraví, teprve potom majetek. Jakou-
koliv událost, která se stane vám či 
které jste svědkem, co nejdříve oznam-
te hasičům na lince 150 (či 112). Při 
ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se 
stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také 
důležité okolnosti které mohou napo-
moci či naopak zkomplikovat zásah 
záchranářů. Poté uveďte své jméno a 
přímý kontakt na sebe.

Nezapomeňte tato pravidla omezu-
jící možná rizika dodržovat i při 
návštěvě zahraničí. 

plk.Mgr.František Šolc
ředitel odboru prevence

HZS Olomouckého kraje
tel : 950 770 052

mobil: 724 178 216
E-mail : frantisek.solc@hzsol.cz

Hasiči radí lidem, jak zabránit zbytečnému požáru

Poznámky:
Doba začátku utkání se může operativně změnit, bude upřesněno formou relace v městském rozhlase, popř. plakáty 
Zápasy hrané 10.,11.,17. a 18.11.2007 budou odehrány ve školní hale.

HÁZENÁ - PODZIM 2007
Rozpis domácích utkání družstev oddílu házené SK Velká Bystřice

POZVÁNKA 
NA HÁZENKÁŘSKÉ 

TURNAJE 

(oprava informace z VBN č. 8/2007)

Oddíl házené SK Velká Bystřice zve 
své příznivce a širokou sportovní 
veřejnost na tradiční přípravné 
turnaje, které proběhnou na hřišti 
Na Letné následovně:

sobota 1. 9. 2007
SMVB CUP - turnaj starších žáků

neděle 2. 9. 2007
turnaj v miniházené

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

M.B.

Den Kategorie Čas Soupeři

So 8.9.2007 ml.žáci 11,00 SK Velká Bystřice - STM Olomouc, Libavá
st.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - Litovel

st.dor.2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - TJ Tatran Litovel

Ne 9.9.2007 ml.dor.1.liga 13,00 SK Velká Bystřice - Tatran Litovel
muži 2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - DTJ Polanka n.O.

So 22.9.2007 st.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - Prostějov
st.dor.2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - Sokol II Prostějov

Ne 23.9.2007 ml.dor.1.liga 13,00 SK Velká Bystřice - TJ Cement Hranice
muži 2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - TJ Sokol Trnávka

So 6.10.2007 st.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - Luhačovice
st.dor.2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - Sokol Velké Meziříčí

Ne 7.10.2007 ml.dor.1.liga 13,00 SK Velká Bystřice - HCB OKD Karviná
muži 2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - HCB OKD Karviná SCM

So 20.10.2007 ml.žáci 12,00 SK Velká Bystřice - Litovel, Uničov
st.dor.2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - KH Zbrojovka Vsetín

Ne 21.10.2007 ml.dor.1.liga 13,00 SK Velká Bystřice - HC Zlín
muži 2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - KH Zbrojovka Vsetín

So 27.10.2007 ml.žáci 9,30 SK Velká Bystřice - Droždín
st.žáci 11,00 SK Velká Bystřice - STM Olomouc

So 10.11.2007 st.žáci 13,30 SK Velká Bystřice - Zlín A
st.dor.2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - TJ Rožnov p.R.

Ne 11.11.2007 ml.dor.1.liga 13,00 SK Velká Bystřice - SKP ARCIMPEX F.Místek
muži 2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - Lesana Zubří

So 17.11.2007 st.dor.2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - STM Olomouc

Ne 18.11.2007 ml.dor.1.liga 13,00 SK Velká Bystřice - HC Gumárny Zubří
muži 2.liga 15,00 SK Velká Bystřice - STM Olomouc
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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 


