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Milí spoluobčané,
je to pro mě zvlášť milá příležitost 

oslovit vás z první stránky Velko-
bystřických novin v tomto čase 
adventním, čase přípravy na velkou 
vánoční radost, radost ze zrození 
Naděje. Pro mne je to zvlášť výjimeč-
ná příležitost, protože tak činím popr-
vé ve funkci místostarosty našeho 
městečka. Jak už bylo v minulých 
týdnech řečeno i napsáno, ocitl jsem se 
v této nové roli neplánovaně, ale když 
jsem po zvažování a konzultacích 
s kolegy a přáteli nabídku na tuto funk-
ci přijal, učinil jsem tak s vůlí pracovat 
pro Velkou Bystřici a její obyvatele, 
jak nejlépe budu schopen. Současně to 
pro mne znamená i sentimentálně 
nelehký úkol předat vedení Domu 
pokojného stáří sv. Anny. Ulehčuje mi 
to jen fakt, že funkci předávám Mgr. 
Zdeňku Lakomému, který byl ředite-
lem DPS zvolen zastupitelstvem města 
dne 6.12. a který je člověkem na svém 
místě, protože má v oblasti sociálních 
služeb zkušenosti.

Začátek nového pracovního půso-
bení je tedy především ve znamení 
převzetí rozjednaných agend, které 
město potřebuje co nejdříve uzavřít, 
aby mohlo zrealizovat prodeje částí 
bytového fondu. Některé kauzy jsou 
však komplikovány nedořešenými (či 
nevyjasněnými) majetkoprávními 
poměry, jako například skutečnost, že 
vlastníkem pozemků pod bytovým 
domem je dávno zaniklý státní podnik. 
Jednání s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových v těchto 
případech je potom opravdovou 
„lahůdkou“. Nicméně věřím, že cílené 
úsilí a aktivní jednání povedou k dota-
žení těchto převodů v dohledné době 
do zdárného konce. 

K dominantním úkolům závěru 
každého roku patří v celém veřejném 
sektoru především sestavování roz-
počtů na rok příští. Nová městská rada 
a celé zastupitelstvo v posledních 
dnech a týdnech horečně dokončují 
rozpočet ne nepodobný těm minulým - 

tedy rozpočet, který zabezpečí hladký 
chod a údržbu města a bude pokračo-
vat v podpoře čilého investičního 
rozvoje. Lze o něm také říci, že klade 
důraz na tvorbu projektové dokumen-
tace na nové investiční záměry města, 
protože jak už poslední léta ukázala, 
štěstí přeje připraveným. V příštích 
měsících vás postupně seznámíme 
s těmi projekty, které současné zastu-
pitelstvo považuje za svoje „vlajkové 
lodi“.

V této souvislosti mi dovolte, abych 
se s vámi podělil o první velkou 
radost, kterou jsem v uplynulých 
dnech a týdnech zažil. Doslova pár 
minut před uzávěrkou tohoto čísla 
VBN nás velmi potěšila zpráva, že 
Poslanecká sněmovna PČR schválila 
státní rozpočet, jehož součástí jsou i 2 
mil. Kč na 1. etapu rekonstrukce budo-
vy Domu pokojného stáří sv. Anny na 
Zámeckém nám., která by měla přinést 
především výstavbu lůžkového výta-
hu, který v této budově velmi chybí!

Příjemné chvíle jsme ve Velké 
Bystřici prožívali v pátek 8. prosince, 
kdy byla slavnostně otevřena nová 
školní tělocvična. Mnohaměsíční úsilí 
minulého vedení města bylo zdárně 
završeno a tak kromě obligátního 
stříhání pásky mohla široká veřejnost 
zhlédnout především velmi zdařilý 
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w Cena města pro rok 2007 - Zastupitelstvo města bude 
opět udělovat ceny města za rok 2007. Udělování Ceny 
města se řídí „Statutem udílení Ceny města Velká Bystřice“ 
schválených zastupitelstvem města Velká Bystřice. Ceny se 
udělují jednou ročně. Návrhy přijímá tajemník Městského 
úřadu Velká Bystřice od 1.1.2007 do 28. 2.2007. Návrhy 
mohou podávat občané, skupiny občanů za významnou 
činnost nebo dílo mimo jiné v těchto oblastech nebo jejích 
kombinacích: hudba, přírodní vědy, architektura a urbanis-
mus, výtvarné umění, technický pokrok, literární činnost, 
dramatické umění, společenské vědy, hospodářský rozvoj, 
sport, žurnalistika a publistika. 

w Zimní údržba chodníků - v loňském roce nás zima hodně 
potrápila s velkou nadílkou sněhu. Pro majitele domů to 
znamená povinnost odhrnovat sníh z chodníků přilehlých 
k nemovitostem. Žádáme občany, aby v zimním období 
věnovali více pozornosti schůdnosti chodníků, aby nedo-
cházelo zbytečně k úrazům. 

Měsíc Odvoz dne: Odvoz dne: Odvoz dne:
leden úterý 9.1 úterý 23.1.
únor úterý 6.2. úterý 20.2.
březen úterý 6.3. úterý 20.3.
duben úterý 3.4. úterý 17.4.
květen středa 2.5. úterý 15.5. úterý 29.5.
červen úterý 12.6. úterý 26.6.
červenec úterý 10.7. úterý 24.7.
srpen úterý 7.8. úterý 21.8.
září úterý 4.9. úterý 18.9.
říjen úterý 2.10. úterý 16.10. úterý 30.10.
listopad úterý 13.11. úterý 27.11.
prosinec úterý 11.12. sobota 22.12.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad 
Březen sobota 17.3.
Září sobota 15.9.

Tabulka odvozu odpadů v roce 2007

sportovně-umělecký program. Ne-
zbývá než přát žákům naší školy a 
sportovní veřejnosti mnoho radosti 
z pohybu a těšit se, že tento nový 
stánek přispěje k rozvoji komunální 
tělovýchovy!

14. prosince v budově 1. stupně ZŠ 
připravili bystřičtí žáci a pedagogický 
sbor, kterým se patří na tomto místě 
poděkovat. Kdo jste jarmark nenavští-
vili věřte, že tam vládla velmi příjem-
ná atmosféra a že bylo zřejmé, že jak 
vystoupení, tak především prodej 
vánočních ozdob a pochutin děti velmi 
baví! Jsem rád, že dětem „jejich odpo-
ledne“ pomohla podtrhnout bohatá 
návštěva rodičů a veřejnosti. 

Poslední, řekněme „provozní“ zále-
žitost - problémy s vandalismem, 
kterým jsme byli v minulých dnech 
vystaveni, jsem se rozhodl ponechat 
ke komentáři a nástinu opatření na 
příští vydání VBN. A to nejen proto, že 
nechci kazit sváteční atmosféru blíží-
cích se vánoc, ale především proto, že 
to má své technicko-organizační důvo-
dy, které sahají především do období 
po Novém roce.

Rád bych také na tomto místě 
využil příležitosti přivítat nového 
duchovního správce římskokatolické 
farnosti Velká Bystřice - pátera Josefa 
Opluštila, který převzal farnost po 
odcházejícím P. Metoději Hoffmanovi. 
Myslím, že za všechny, kdo se již 
s P. Josefem setkali, mohu říci, že 
udělal dojem velmi příjemného a sym-
patického člověka. Proto nezbývá než 
popřát mu mnoho úspěchů a dopřát 
podpory v jeho působení!   

Na závěr mi dovolte, abych vám 
jménem všech zaměstnanců a předsta-
vitelů města Velká Bystřice popřál 
krásné a požehnané vánoce a do nové-
ho roku hodně zdraví, štěstí a pracov-
ních úspěchů i osobní pohody. Je přá-
ním nás všech, aby se nám ve Velké 
Bystřici dobře žilo nejen po celý příští 
rok!
Mgr. Ivo Slavotínek, váš místostarosta

Na půdě bystřické školy ještě něko-
lika slovy zůstanu: skutečný pocit 
blížících se vánoc jsem letos poprvé 
zažil až na vánočním jarmarku, který 

Informace z bystřické radnice
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Platby poplatků obci - 
už zase !?!

Milí spoluobčané,
blíží se nový rok  a s ním i jedna 

z nemilých povinností - zaplatit na 
úřadě poplatky. Nejen zastupitelstvo 
města schvaluje rozpočet města, ale i 
samotní občané si většinou zařadí do 
svých výdajů v prvním čtvrtletí úhradu 
veškerých poplatků, které má město 
povinnost vybírat dle závazných 
vyhlášek a uzavřených smluv. S touto 
povinností souvisí řada úkonů, které je 
třeba zajistit. Prvním krokem je zaslat 
do 31. 1. 2007 žádost o úlevu platby 
poplatků pro osoby, které se v obci 
dlouhodobě nezdržují, či mají jiné 
důvody poplatky nehradit. Tyto žádos-
ti budou projednány na prvním únoro-
vém zasedání rady města a následně 
budou rozeslána zamítavá či souhlasná 
vyjádření. K později zaslaným žádos-
tem nebude brán zřetel. Další povin-
ností je zajistit doklad Vodohospo-
dářské společnosti u těch obyvatel, 
kteří využívají služby veřejného vodo-
vodu, aby byla doložena spotřeba vody 

za kalendářní rok. A poslední a ten 
nejdůležitější úkol je nepromeškat 
termín, do kdy je možnost tyto poplat-
ky uhradit - pro rok 2007 je to nejpoz-
ději 2. dubna. Po tomto datu se bude 
postupovat dle zákona o správě daní a 
poplatků a závazných předpisů města. 
Veškeré platby uhrazené po splatnosti 
budou dle těchto předpisů vymáhány a 
následně penalizovány. 

Stejně jako v loňském roce lze 
uhradit poplatky buď v hotovosti 
v pokladně Městského úřadu nebo na 
bankovní účet Města - 
č.ú. 19-1800230319/0800. 
V případě platby na účet dodržujte 
prosím tato pravidla:
w jednotlivé poplatky platit samostat-
ně pod jednotlivými 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 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 matri-
ce MěÚ u p. Millé (tel: 585 154 156)
w pokud veškeré poplatky zaplatíte 
jednou částkou, je potřeba zaslat na 
úřad avízo o dané platbě. Když toto 
avízo nebude k dispozici pracovníkům 
správního odboru, nebude platba přiřa-
zena.
w v případě, že užíváte městskou vodu 
a nikoli studnu, je nutno doložit faktu-
ru SMV, a.s., jinak Vám budou poplat-
ky dopočítány dle směrných čísel.
w lístky na popelnice Vám budou 
vydány na základě doloženého dokla-
du o zaplacení v pokladně MěÚ.
Výše poplatků bude stanovena na 
veřejném zasedání zastupitelstva dne 
21. 12. 2006. Připomínky a dotazy 
k platbám poplatků adresujte na správ-
ní odbor p. Kočišové (tel. 585 351 370, 
e-mail: kocisova@muvb.cz). 

Na závěr bychom Vám chtěli popřát 
klidné a ničím nerušené Vánoce.

kolektiv správního odboru

 Srdečně zveme všechny příznivce lidové písně a muziky 
k oslavě vánočních svátků, na

Svatoštěpánský vánoční koncert
úterý 26. prosince 2006 v 17 hodin

farní chrám Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
v programu lidových vánočních písní a koled vystoupí:
v Muzika Haná
v mužský sbor Rovina
v chlapecká muzika Strunky
v dětský folklorní soubor Čekanka

Na Vaši milou návštěvu se již teď těší všichni účinkující. Vstupné dobrovolné.

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 11 číslo vychází 31.10.2006. Regionální č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.



Strana  4 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 1/2007

Letošní REGI-BANJO: 
24.února 2007 i s POUTNÍKY!

Všem přátelům trampské a country muziky sdělujeme 
tuto zásadní informaci zdánlivě s předstihem - skutečnost je 
ovšem taková, že tato další bystřická přehlídka proběhne už 
za dva měsíce, což není vůbec dlouhá doba.

Jak již mnozí víte, po Bystřickém banju se i tento původ-
ně malý festiválek rozrostl do úctyhodných rozměrů. Jde 
totiž mimo jiné i o výběr regionálních skupin na podzimní 
„velké“ Banjo a zájem kapel je každoročně vyšší a vyšší. 
Proto bylo nutno přistoupit k jisté regulaci, kterou je ome-
zení počtu vystupujících skupin na deset a to formou výbě-
ru pořadatelem.

Ač jde v první řadě o přehlídku snažící se dát možnost 
vystoupit novým, či méně známým kapelám ze středomo-
ravského regionu, má tato přehlídka díky divácké anketě 
silný soutěžní charakter. Právě diváci totiž určují, které 
místní kapely dostanou možnost vystoupit i na následném 
Bystřickém banju -  a to je ocenění víc než významné.

Dnes pochopitelně ještě neznáme, které skupiny budou z 
podaných přihlášek vybrány, máme však už smluvně zajiš-
těn pěkný dárek jak divákům, tak i vystupujícím skupinám: 
na této naší přehlídce vystoupí jako host přední česká sku-
pina POUTNÍCI. Tato skupina hrála a hraje především 
country, vynikla i v oblasti bluegrassu, je známá především 
v období, kdy byl jejím členem legendární Robert Křesťan. 
V roce 1990 dostali Poutníci ocenění od Americké společ-
nosti pro rozvoj bluegrassu za nejlepší neamerickou desku 
roku - takže se máme opravdu na co těšit.

Podrobnější informace o vystupujících skupinách i o 
celé přehlídce přineseme bystřickým čtenářům v příštím 
vydání Velkobystřických novin.

J.Jerry Koš

Leden a únor 2007 
v Masarykově základní škole

3.1.2007 začíná vyučování po vánočních 
prázdninách

8. 1. 2007 třídní schůzky 
8. 1. 2007 informace o přijímacím řízení 

na střední školy během schůzek
19. - 20. 1. 2007 zápis do 1. ročníku základní školy 

a do mateřské školy
21. - 27. 1. 2007 lyžařský kurz (7.B)

31. 1. 2007 vydání vysvědčení za 1. pololetí
2. 2. 2007 jednodenní pololetní prázdniny
3. 2. 2007 ples SRPŠ

4. - 10. 2. 2007 lyžařský kurz (7.A)
Na únor plánujeme maškarní karneval pro mladší děti. 
Bližší informace najdete včas na www stránkách školy 
(www.mzs-vb.cz).

J. Štěpánová
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PODĚKOVÁNÍ
8. prosince 2006 proběhlo slavnostní otevření 

nové školní tělocvičny. Sportovní komise připravi-
la program, do něhož se zapojilo kromě žáků 
školy i několik sportovních klubů. Jedná se o:

w T.J. Sokol Velká Bystřice - žákyně pod vedením 
paní Hany Navrátilové předvedly ukázku ze 
sletového vystoupení.

w Krušpánek pod vedením Evy Kadalové a Mgr. 
Lenky Langerové

w SMVB připravilo ukázku různých míčových 
sportů

w Taneční kroužek paní Dvořákové - vystoupily 
žákyně naší školy i děti z mateřské školy

w Moderní gymnastky z Velkého Týnce pod vede-
ním své vedoucí paní Vrbové

w Kickbox pod vedením pana Michala Prstka

w Basketbalový a florbalový kroužek pod vede-
ním paní učitelky Vlasty Číhalíkové, volejba-
listky pod vedením paní učitelky Mgr. Andrey 
Teplé, sportovní kroužek Mgr. Ivo Šenka

Všem účinkujícím i jejich vedoucím děkuji za 
jejich výkon, za ochotu a chuť zúčastnit se progra-
mu i za překonání problémů spojených s nácvi-
kem. Moje poděkování patří i moderátorům celého 
odpoledne - Mgr. Jarmile Fabíkové a Ing. Zbyňku 
Voráčovi. 

Děkuji všem příchozím divákům, kteří svým 
potleskem odměňovali výkony všech malých i 
větších sportovců. 

Přeji všem sportovcům, aby strávili v této krás-
né sportovní hale příjemné chvíle se svým oblíbe-
ným sportem a tréninkové úsilí potom zúročili na 
soutěžích a turnajích.

Po celý pátek 8. 12.2006  probíhal ve všech 
budovách školy den otevřených dveří. Během 
dopoledne se přišlo 55 (46 na 1. stupni) rodičů 
podívat na své děti do ukázkových hodin. Do orga-
nizace se zapojili i žáci vyšších ročníků, kteří 
dělali odpoledne průvodce návštěvníkům školy. 
Škola byla a je nádherně vánočně vyzdobená, což 
je zase samozřejmě práce žáků a jejich učitelů. 
Moc děkuji.

Zároveň chci všem žákům, pedagogům, správ-
ním zaměstnancům i občanům Velké Bystřice 
popřát krásné Vánoce a šťastné vykročení do nové-
ho roku 2007.

J. Štěpánová 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

SOKOL

VELKÁ BYSTŘICE

2 . . 200
Ondřej Tandler 5. 11. 2006

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Jaroslav Pánek 25 10 6V . . 200
Lídie Navrátilová V 31. 10. 2006
Milada Válková V 28. 11. 2006
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Pokračujeme v AKCI
v restauraci NADAČNÍ 

 Od 1. ledna 2007 obdržíte při konzumaci nad 100,- Kč  
ZDARMA - kávu, pivo 0,3 l nebo minerální vodu 

******************************** 
Při týdenních akcích od 1. 1. 2007 NABÍZÍME VŽDY ZA 55,- Kč

   1. 1. -   7. 1. 2007 Z a v ř e n o 
  8. 1. - 14. 1. 2007 Kuřecí AZU, hranolky

15. 1. - 21. 1. 2007 Smažený hermelín, opékané brambory
22. 1. - 28. 1. 2007 Přírodní kuřecí prsíčka, hranolky
29. 1. - 4. 2. 2007 Smažený vepřový řízek, bramborový salát                             

Akce POKRAČUJE I V ÚNORU 2007 !!!                               Dobrou chuť!!

0

Provozní doba 
restaurace Nadační 

o vánočních svátcích

24. 12. 2006 Z a v ř e n o  
25. 12. 2006 Z a v ř e n o 
31. 12. 2006 Z a v ř e n o

 
Od 1. 1. 2007 do 7. 1. 2007

Z a v ř e n o (malování restaurace)

Otevřeno 
od pondělí 8. ledna 2007 !! 

Knihovna velká Bystřice
knižní novinky

… z české literatury
Vojtěch Mornstein - Gorazdův limit

osudy lidí, kteří prožívají katastrofické situace, když 
uvíznou v kolonách aut na dálnici D1

… pro pobavení
Carmen Reidová - Recept na štěstí

matka čtyř dětí, náročná práce, problémy s part-
nery…, přežít se dá jen s humorem 

… napětí
Tess Gerritsenová - Dvojče

soudní lékařka pátrá po totožnosti mrtvé ženy, která je 
jí neuvěřitelně podobná

Upozornění pro čtenáře!

Knihovna - změna půjčovní doby!!!
Od 11. prosince 2006 se půjčovní doba 

posouvá o 15 minut - bude otevřeno 
od 12.15 do 16.45 hodin.
Půjčovní dny se nemění.

***
Provoz v době vánočních svátků

Knihovna bude v době vánočních svátků zavřená
ve středu a čtvrtek 27. a 28. prosince 2006.
Přeji všem krásné svátky a znovu se sejdeme

v příštím roce v úterý 2. ledna 2007.
Přeji všem krásné svátky.

 

KULTURNÍ STŘEDISKO  

A REDAKCE

VELKOBYSTŘICKÝCH NOVIN
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Vážení spoluobčané,
Jsem rád, že mi byla udělena mož-

nost vyjádřit se ve Velkobystřických 
novinách k nařčení, že provozuji nele-
gálně živnost, konkrétně hospodu. 

Pravdou je, že ve své stodole, která 
nemá pevné podlahy, nemá topení, 
nemá toalety, má strop, který netěsní 
stejně jako střecha, se občas s kamará-
dy a přáteli sejdeme za účelem oslavy 
narozenin či kulatějšího životního  
jubilea, nějaké významné události, ale 
zvláště v létě také při příležitosti ukon-
čení parného pracovního týdne. 
Všichni mí kamarádi a přátelé, kteří se 
po domluvě se mnou ve stodole sej-
dou, se samozřejmě podílejí rovným 
dílem finanční částkou nebo zápočtem 
na jídle a pití, které se zkonzumuje, 
pokud se samozřejmě nedomluvíme 
jinak. Pití a jídlo má na starosti vždy 
ten, kdo akci organizuje. Ten, kdo jede 
zrovna kolem nějakého supermarketu, 
zajistí nákup potravin. Pokud někdo 
z mých známých u mě slaví narozeni-
ny, je vše zcela v jeho režii od umytí 
nádobí a skla, které si sám mnohdy 
musí donést kvůli jeho nedostatku, 
přes jídlo a pití. Stodola je věru velká a 
každý nemá možnost přístupu k tako-
vému prostoru. Připomínám, že jsem 
nikdy za zapůjčení střechy nad hlavou 
nevyžadoval žádnou částku a ani by 
mě to nenapadlo. Na stodole, která je 
ve dvoře, není vývěsní štít, který by 
označoval toto stavení jako hospodu. 

ce připomněl, jaké znaky musí splňo-
vat určitá činnost, aby se mohlo jednat 
o živnost. Připomínám, že o živnost by 
se jednalo pouze při splnění všech 
podmínek.

Živnost je soustavná činnost provo-
zovaná samostatně, vlastním jménem, 
na vlastní odpovědnost, za účelem 
dosažení zisku a za podmínek stanove-
ných živnostenským zákonem.

V mém případě se nejedná v žád-
ném případě o soustavnou činnost, 
nikde nejsou uvedeny otevírací hodi-
ny, protože případné akce se konají 
pouze nahodile a po domluvě. Nejedná 
se ani o samostatnou činnost na vlastní 
zodpovědnost, protože z těchto akcí 
nevyplývá žádné riziko, ani se nikomu 
k ničemu nezavazuji a nevzniká mi 
žádná odpovědnost. Každý je zde na 
vlastní zodpovědnost. U mnohých 
oslav nejsem přítomen a pokud něko-
mu stodolou půjčím, je to na jeho 
zodpovědnost. Připouštím však, že vše 
probíhá pouze ústní domluvou. Ovšem 
i kdyby nic nestačilo, rozhodně popí-
rám, že akce, které pořádáme se zná-

mými, byly pořádány za účelem dosa-
žení zisku.

 Takže když to shrnu, v polorozpad-
lém stavení bez záchodu a topení, se 
střechou, kterou trošku teče, bez pod-
lah, kde na vratech je napsáno „zákaz 
vstupu“, mám údajně hospodu. Věru, 
do takové hospody se jistě hosté jen 
pohrnou. Promiňte mi tu nadsázku. 
Jsem totiž již unaven napadáním pořád 
stejné skupiny lidí z horního konce 
Velké Bystřice, přesněji pana Břehy, 
že nelegálně podnikám. Mé podnikání 
se týká výhradně Vodoinstalatérské, 
topenářské a plynařské oblasti.

A pokud toto někomu nestačí, jsem 
ochoten mu předložit vyjádření živ-
nostenského úřadu z roku 2001, který 
ke mně přišel na kontrolu na základě 
informací z České obchodní inspekce, 
která ke mně dorazila na základě ano-
nymu. Jeho konečné vyjádření zní: 
Cituji:
„Nebylo zjištěno žádných závad“

Vše se vysvětlilo. Bohužel tehdy 
šlo zrovna o jednu z akcí konaných 
u mě, u které jsem nebyl přítomen… a 
vidíte - další absurdnost: „hospodský 
si odskočil z hospody a nechal tam 
hosty napospas svému osudu“. Takže 
mi promiňte, ale toto je mé konečné a 
poslední vyjádření k mému údajnému  
nelegálnímu podnikání. 
Děkuji
S přátelským pozdravem:  

Jiří Čepelák

Na bráně, která do dvora vede, je cedu-
le „zákaz vstupu“, aby se zamezilo 

 

Příjemné vánoce a šťastný nový rok  2 0 0 7
Výbor oddílu házené SK Velká Bystřice přeje svým příznivcům, sponzorům a všem občanům 
města Velká Bystřice příjemné prožití svátků vánočních a mnoho osobních a pracovních úspě-
chů v nadcházejícím roce 2007.
Při této příležitosti děkujeme všem za projevenou přízeň v roce 2006. Zároveň se těšíme na 
brzké shledání s Vámi v jarní části soutěžního ročníku 2006 - 2007, který v mužské a doroste-
necké kategorii započne již v  závěru měsíce února 2007.

Výbor oddílu házené SK Velká Bystřice

řečem o tom, že se 
zde údajně vyskytu-
je hospoda, ale to 
vše prostě někomu 
nestačí.

D o v o l t e  m i ,  
abych tedy ve zkrat-
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 pořadí Družstvo Z V R P skóre+  skóre- body

2. liga muži (Severní Morava)

1 HCB Karviná-SCM 10 9 1 0 343 : 194 19
2 DTJ Polanka n.O. 10 8 0 2 293 : 224 16
3 TJ STM Olomouc 10 7 1 2 255 : 209 15
4 TJ Sokol Ostrava. 10 7 0 3 264 : 230 14
5 SK Velká Bystřice 10 6 0 4 271 : 245 12
6 TJ Šumperk 10 5 0 5 245 : 245 10
7 TJ Holešov 10 4 0 6 237 : 246 8
8 TJ Sokol Trnávka 10 3 0 7 209 : 292 6
9 Sokol HC Přerov 10 3 0 7 201 : 300 6

10 KH Zbrojovka Vsetín 10 2 0 8 259 : 307 4
11 TJ Házená Uničiv 10 0 0 10 224 : 309 0

2. liga starší dorostenci (Morava)

1 Tatran Litovel 11 10 0 1 351 : 250 20
2 TJ Sokol Ostrava 11 9 0 2 386 : 292 18
3 TJ Sokol N. Veselí 11 8 1 2 372 : 289 17
4 SK Velká Bystřice 11 5 2 4 320 : 308 12
5 Sokol Velké Meziříčí 11 5 2 4 331 : 327 12
6 KH Zbrojovka Vsetín 11 6 0 5 312 : 309 12
7 TJ Sokol II Prostějov 11 5 1 5 306 : 316 11
8 TJ Cement Hranice 11 5 0 6 299 : 311 10
9 TJ Fatra Slavia Napajedla 11 3 1 7 258 : 312 7

10 DTJ Polanka n.O. 11 3 0 8 281 : 339 6
11 TJ Šumperk 11 2 1 8 246 : 348 5
12 Házená Uničiv 11 1 0 10 230 : 291 2

1. liga mladší dorostenci (Morava)

 1 HCB s.r.o.Karviná 11 11 0 0 423 : 185 22
2 HC Gumárny Zubří 11 9 0 2 351 : 235 18
3 TJ Sokol Nové Veselí 11 8 1 2 370 : 286 17
4 TJ Sokol Ostrava 11 7 1 3 334 : 272 15
5 SK LO-HanáVelká Bystřice 11 5 1 5 293 : 260 11
6 KH Kopřivnice 11 5 1 5 288 : 257 11
7 SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek11 5 1 5 279 : 283 11
8 TJ STM Olomouc 11 5 0 6 316 : 346 10
9 HK Královo Pole 11 3 1 7 230 : 307 7

10 HC Zlín 11 3 1 7 255 : 338 7
11 Sokol HC Přerov 11 1 1 9 192 : 373 3
12 Tatran Bohunice 11 0 0 11 173 : 362 0

Středomoravská liga - starší žáci

1 HC Zlín „A“ 10 9 0 1 569 : 169 18
2 Tatran Litovel 10 7 0 3 252 : 203 14
3 TJ Sokol II Prostějov 10 7 0 3 242 : 198 14
4 SK Velká Bystřice 10 5 0 5 213 : 213 10
5 TJ STM Olomouc 10 2 0 8 166 : 270 4
6 Házená Uničiv 10 0 0 10 125 : 204 0

Divize - mladší žáci

1 SK FTP Velká Bystřice 14 11 1 2 337 : 133 23
2 TJ Sokol II Prostějov 14 11 1 2 278 : 150 23
3 Sokol HC Přerov 14 9 2 3 263 : 162 20
4 Tatran Litovel 14 9 2 3 212 : 113 20
5 TJ STM Olomouc 14 7 0 7 190 : 196 14
6 TJ Šumperk 14 3 1 10 89 : 268 7
7 SK Droždín 14 2 0 12 74 : 259 4
8 Házená Uničov 14 0 1 13 70 : 262 1

Konečné tabulky družstev oddílu házené SK Velká Bystřice  podzim 2006
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