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Školáci, vzhůru na prázdniny!
Vzpomínám si, jak jsme jako děti při 

četbě románů Julese Vernea snili o tom, 
jaké by to bylo mít ne dva měsíce, ale 
dva roky prázdnin…. Pan ministr škol-
ství byl nakonec i letos neoblomný a 
tak našim školákům opět nezbývá než 
smířit se se standardními dvěma měsíci 
letních „vagací“. Však se na ně již 
patřičně těší a spřádají plány, co všech-
no během nich stihnou. Mě nezbývá 
než popřát školákům spoustu zážitků, 
her, legrace a slunce nejen v duši, ale i 
na obloze. 

No a našim paním učitelkám a učite-
lům čas opravdu zasloužené regenerace 
sil. Možná si ani neumíme představit, 
co to obnáší 10 měsíců, den co den, 
vždy s dobrou náladou a pochopením 
předstupovat před „plný sál“ a rozvíjet 
talent, vědomosti a sebedůvěru budoucí 
generace bystřičáků. Za to jim patří 
upřímný dík!

Veřejná sbírka na nové přepravní 
hasičské vozidlo je vyhlášena

Jistě jste ji již někdy zahlédli před 
naší hasičskou zbrojnicí - stará dobrá 
Avia v typickém červenobílém hasič-
ském provedení. Věk dámy se nepro-
zrazuje, ale v případě této naší staré 
dámy udělám výjimku a prozradím její 
služební léta: letos naší požární ochraně 
slouží již šestadvacátý rok, což přináší 
nutnost začít rychle připravovat jejího 
nástupce. Proto také letošní dotace 

Olomouckého kraje na vybavení naší 
jednotky požární ochrany (JPO II) ve 
výši 290 tis. Kč bude určena na poříze-
ní nového hasičského přepravního 
vozidla a jeho hasičskou přestavbu. 

Kromě prostředků Olomouckého 
kraje stejnou částku vyčlení v rozpočtu 
hasičů i město Velká Bystřice a součas-
ně hledáme další zdroje: předběžně 
finanční podporu přislíbila sousední 
Obec Mrsklesy a především Rada 
města schválila vyhlášení veřejné sbír-
ky na tento účel. Proto pokud například 
24.7. zajdete na hasičskou zábavu, 
přispějete do výběrní kasičky nebo 
vyhodíte staré železo před dům v rámci 
železné soboty vězte, že jak vstupným, 
tak i drobnými mincemi či výtěžkem ze 
sběru přispíváte právě na tento veřejně 
prospěšný účel. Mimo to máme v plánu 
s žádostí o příspěvek oslovit i podnika-
tele z regionu. Předem vřelé díky za 
podporu tomuto záměru! 

Nové logo versus původní znak města
Již řadu měsíců můžete na tiskovi-

nách a prezentačních materiálech naše-
ho městečka zahlédnout nové logo 
Velké Bystřice a tak se nutně nabízí 

rozhodnutích městské rady či zastupi-
telstva najdete typický znak s půlměsí-
cem a třemi hvězdami nebo při udělo-
vání Ceny města dostávají ocenění 
znak města ve zlatě. 

Naproti tomu na plakáty, propagační 
materiály nebo trička patří logo v podo-
bě upravené zlaté hvězdice na modrém 
poli. Právě proto, že pro znak města 

otázka, jaký je jeho 
úkol a k čemu nyní 
s l ou ž í  pů v o d n í  
znak města. Do-
konce  zazně l  i  
dotaz, zda nové 
l o g o  n ah r azu j e  
p ů v o dn í  zn ak?  
Odpověď zní:
v žádném případě, 
logo původní znak 
doplňuje.  Znak, 
erbové znamení je 
totiž v soudobé 
praxi měst a obcí 
určen pro výsostně 
úřední a slavnostní 
chvíle a příležitosti: 
tak například na 

ním turnaji. Logo města je pak rozvede-
no do barevných variant - derivátů pro 
příspěvkové organizace města a organi-
zační složky: škola má tyrkysově mod-
rou hvězdici, Dům pokojného stáří sv. 
Anny červenou, Kulturní středisko 
čokoládově hnědou, jídelna v odstínu 
lila a technické služby nazelenalou. 

Zámecké náměstí odkrývá 
stopy minulosti

Pozornosti kolemjdoucích nemůže 
uniknout čilý stavební ruch na připra-
vovaném novém Zámeckém náměstí. 
Práce při skrývání původních kon-
strukčních vrstev přináší i zajímavá 
svědectví o využití tohoto dnes centrál-
ního prostoru: jednak zajímavé klenuté 

není důstojné, 
aby se válel po 
zemi na něja-
kém utrženém 
plakátě nebo 
zpoceném trič-
ku po sportov-
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sklepy bývalých hospodářských stavení 
pivovaru a nebo například čerstvě 
odkryté koryto Mlýnského náhonu od 
pošty podél silnice na Bukovany. 
Zvláště v tomto případě vedeme s hlav-
ním architektem nového Zámeckého 
náměstí ing. arch Michalem Sborwit-

zem diskusi, zda zůstat u původního 
záměru zakrytého náhonu s předláždě-
ním až k silnici nebo zda nechat koryto 
odkryté a upravit jej jako zajímavý živý 
prvek. No uvidíme, jaké další objevy a 
rozhodnutí přinesou příští dny! Sledujte 
je s námi.

Vedení města Velká Bystřice a měst-
ský úřad přeje všem bystřickým obča-
nům krásné léto jak se patří: příjemnou 
dovolenou, odpočinek, slunce, plné 
košíky hub a šťavnaté maso na gril !

Ivo Slavotínek

1. Rada města Velká Bystřice schválila zavedení výkonu 
veřejné služby. Veřejná služba doplňuje vedle veřejně pro-
spěšných prací, krátkodobého zaměstnávání a dobrovolnic-
ké služby možnosti zachování pracovních dovedností 
u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. 
Výkon veřejné služby vykonává osoba v hmotné nouzi 
v minimálním počtu 20 hodin měsíčně zdarma pro obec. 
Dopad pro příjemce dávek hmotné nouze: Osoba pobírající 
po dobu 6 měsíců příspěvek na živobytí ve výši 3126,00 Kč 
bez dalšího příjmu - výše životního minima. Po 6 měsících, 
pokud neodpracuje formou veřejné služby min. 20 hodin 
měsíčně – dostane příspěvek ve výši 2020,00 Kč (pokles na 
existenční minimum). Po 6 měsících při odpracování min. 
20 hod./měsíčně – příspěvek bude vyplacen ve výši 
3126,00 Kč. Po 6 měsících při odpracování 30 hod./měsíc 
bude vyplacen příspěvek na živobytí ve výši 3679,00 Kč.   
Zájemci o výkon veřejné služby se mohou přihlásit u tajem-
nice městského úřadu Jany Drábkové, tel. 585 351 671. 

2. Provoz na Městském úřadě ve Velké Bystřici v době prá-
zdnin a dovolených zůstává stejný. Může být však omezen 
nepřítomností konkrétního úředníka, se kterým chcete jed-

nat. Zástup na každém odboru městského úřadu bude zajiš-
těn. Podatelna je otevřena každý úřední den pro podání 
spisu. 

3. Hodnocení v rámci V. ročníku soutěže o nejkrásnější 
okno, nejlépe udržovaný veřejný prostor a nejkrásnější část 
ulice pokračuje i přes prázdniny.  Soutěž probíhá od 1. 5. 
2009 do 30. 8. 2009, pravidla soutěže jsou zveřejněna na 
webových stránkách města. (http://www.muvb.cz/Article.-
php?ArticleID=1206&Menu1ID=15&Menu2ID=0&Me-
nu3ID=0);  Slavnostní předání cen vítězům proběhne 
v sobotu 5. 9. 2009 v rámci akce Hanácké pupek světa.

4. Přechodné uzavření některých pracovišť magistrátu 
v sociální oblasti z důvodu stěhování. V průběhu druhé 
poloviny měsíce června budou z důvodu stěhování zcela 
uzavřena pro veřejnost některá pracoviště MmOl.
V době od 17. do 23. 6. 2009 to budou pracoviště odboru 
sociální pomoci MmOl na ul. Kosmonautů 10 - oddělení 
péče o rodinu a děti, oddělení sociální prevence a sociálně-
právní ochrany dětí a oddělení sociální pomoci poživatelům 
důchodů a osobám se zdravotním handicapem.
Všechna výše jmenovaná oddělení budou pro veřejnost 
otevřena od středy 24. 6. 2009 v nově rekonstruovaných 
prostorách budovy na ul. Hálkova 20. Odbor sociální pomo-
ci tak bude sídlit pouze na tomto pracovišti.
Provoz ostatních oddělení odboru sociální pomoci MmOl 
včetně kontaktního pracoviště v přízemí budovy na ul. 
Hálkova 20 bude v uvedeném termínu fungovat beze změn. 
K dispozici bude rovněž informační telefonická linka 585 
562 406.
V době od 22. do 30. 6. 2009 budou dále pro veřejnost uza-
vřena všechna pracoviště odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví MmOl, která se nacházejí v budově na ul. 
Kosmonautů 10.

Úřední hodiny na Městském úřadě ve Velké Bystřici s platností 
od 1 .6. 2009

Pondělí

Úterý 

Středa

Čtvrtek

Pátek

neúřední den

neúřední den

neúřední den

8.00 - 12.00;  13.00 - 17.00

8.00 - 12.00;  13.00 - 15.30

8.00 - 12.00;  13.00 - 17.00

8.00 - 12.00;  13.00 - 15.30

8.00 - 12.00;  13.00 - 14.00

.

Pokladna
13.00 - 14.00

Stavební úřad
zavřeno

.

Stavební úřad
zavřeno

„ Chvalte Hospodina v jeho svatyni, 
…chvalte ho harfou a citerou, chvalte 
ho strunnými nástroji a flétnou….  
(žalm 150)“
Nelze lépe a výstižněji vyjádřit to, 
čemu zasvětil celý život skromný 
kněz, skladatel církevní hudby, magis-
tr gregoriánského chorálu, Doc. na  
CMF v Olomouci a výborný sbormistr 
p. Mgr. Josef Olejník. Jeho Česká mše 
z Andělské Hory a stovky žalmů se 
zpívají v celé republice. Ve Velké 
Bystřici je znám především jako sbor-
mistr velkobystřického chrámového 
sboru, který vedl plných 33 let /1975-
2008/. Posledním koncertem 6. 7. 
2008 v orlovně ve Vel. Bystřici jsme 
oslavili jeho 94. narozeniny a 70. 
výročí vysvěcení na kněze. Sbor pod 
jeho vedením dosáhl vysoké úrovně, 
pravidelně se účastnil Festivalu 

že na tom nemá žádnou zásluhu. 
Chrámový sbor a ŘK farnost tedy chce 
veřejnosti toto jubileum připomenout 
a věří, že liturgické zpěvy P. J. O. 
zazní 1. 7. 2009 při bohoslužbách po 
celé naší zemi. 

 za Chrámový sbor z Velké Bystřice 
Marie Plesková

Životní jubileum pátera Josefa Olejníka
duchovní hudby v Ústí nad Orlicí.  
Dostalo se mu také pocty, že mohl 
svým zpěvem doprovázet bohoslužby 
při návštěvě papeže J. Pavla II. v naší 
republice v r. 1990 na Velehradě a v r. 
1995 v Olomouci-Neředíně.

1. července 2009 oslaví P. Mgr. 
Josef Olejník své 95. narozeniny. Ve 
své skromnosti odmítá oslavy a říká, 
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wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
wObčan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Ceny včetně DPH.
Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,
případně přímo na Kulturním středisku: tel.: 585 351 680, mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaném Kulturním střediskem Velká Bystřice:

Narození:Narození:

Matěj Schneider 12. 5. 2009
Amálie Křepelková 14. 5. 2009
Nela Koželoužková 16. 5. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Josef Prášil 7. 6. 2009
Ladislav Kadala 11. 6. 2009
Stanislava Juráňová 11. 6. 2009

V
V
V

Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - červenec 2009

5. 7.
Doloplazy – Jízda králů (Olešnica)

Velká Bystřice – M.J. Hus, Cyril a Metoděj 
(bohoslužba – Husův sbor)

7.–17. 7.
Křesťanský bystřický tábor – Malybor
Přáslavice – Diskotéka

18. 7.
Doloplazy – Myslivecký karneval

25. 7.
Přáslavice – Diskotéka

30. 7.
Velká Bystřice – Svatoanenské odpoledne (DPS)

Město Velká Bystřice, Folklorní soubor Haná
a Kulturní středisko Velká Bystřice 

Vás v rámci projektu Hanácký rok v Bystřici 
zvou na

Hanácké 
pupek světa

sobota 5. září 2009 od 14.00 hodin
Kapitulní park za Bystřičkou

Program:
14.00 Koncert skupiny Alibaba

15.20 Vystoupení velkobystřických dětských 
souborů 

15.45 Vyhlášení výsledků soutěže 
„O nejkrásnější okno a nejlépe 
udržovaný veřejný prostor“

Divadlo na káře (O Sněhurce)  

16.30 Koncert sourozenců Hany a Petra 
Ulrychových se skupinou Javory

  Soutěže pro děti 

18.30 Vystoupení skupiny M BUNDA - Afrika

19.00 Cestujeme po světě - tance z Mexika, 
country, kankán, břišní tance…..

19.40 Představení Velké Bystřice jako pupku 
světa

Hanácký čtyřboj – super soutěž 
o krásné ceny 

20.30 „Hanácké bigbít“  - uslyšíte skupinu 
Stracené ráj

22.00 K tanci a poslechu hraje skupina 
EUROVOCAL

Přijďte na pořádnou hanáckou veselici, 
recesi s legendou o hanáckém pupku světa. 

Burčák poteče proudem, čekat Vás budou 
stánky s bohatým občerstvením,

můžete se zúčastnit soutěží a zatančit si.

VSTUP ZDARMA

Tato akce se uskuteční 
za  f i nančn í  podpo ry

Olomouckého kraje, Ministerstva pro místní rozvoj 
a pod oficiální záštitou JUDr. Cyrila Svobody.

Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu
obyvatel České republiky.
1. kolo – posláno 91635 hlasů,
2. kolo – posláno 111219 hlasů 

3. kolo končí 13. září 2009.

Vybíráte z těchto 12 knih:
Alchymista Paolo Coelho
Babička Božena Němcová
Co život dal a vzal Betty Mac Donaldová
Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenová
Egypťan Sinuhet Mika Waltari
Harry Potter J.K. Rowlingová
Malý princ Antoine de Saint-Exupéry
Osudy dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek
Pán prstenů J.R.R. Tolkien
Rychlé šípy Jaroslav Foglar
Saturnin Zdeněk Jirotka
Stmívání Stephenie Meyerová

Kniha
mého srdce
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Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… historie
Michel Peyramaure – Babylonské řeky

Chammurapi sepisuje zákoník a v chrámu se vraždí; syn
mrtvého slibuje pomstu

…napětí 
Bill Clem – Dokonalá past 

po uvedení nového psychotropního léku na trh začnou
umírat lidé…

… z české literatury
Radka Zadinová – Dívka bez minulosti

soužití sourozenců po dvanáctiletém odloučení není 
rozhodně jednoduché

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

KA�DÝ MÌSÍC SOUTÌ� 
O SLADKOU ODMÌNU
V červnu jsme se ptali na knihu 

RATATOUILLE 
Odpovídalo 39 dìtía z 9 správných odpovìdí 

jsme vylosovali Štěpána Orala

Přeji všem pěkné prázdniny!

Upozornění
Knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici 

bude od 3. do 13. srpna zavřená.
V ostatní dny prázdnin provoz nezměněn.

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bystřice
pořádá 

25. července 2009 od 20.00 hodin

taneční zábavu 

POD SKALKOU
K tanci a poslechu hraje NEGATIV.

Bohaté občerstvení zajištěno.

Zvou HASIČI

Zpráva  výchovné 
poradkyně 

Rok se s rokem sešel a zase nám 
odcházejí další deváťáci. V letošním 
školním roce je čekalo při výběru 
střední školy (SŠ) několik změn:
- možnost podat 3 přihlášky v 1. kole 

přijímacího řízení (PŘ)
- přihlášky podávali rodiče přímo 

řediteli SŠ
- kritéria pro PŘ musel ředitel SŠ 

zveřejnit do 31. 1. 2009
- povinnost ředitele SŠ vyhlásit dva 

termíny přijímacích zkoušek (PZ) 
pro 1. kolo PŘ

- zkrácení termínů pro vydávání roz-

hodnutí o přijetí a podání odvolání
- zavedení zápisového lístku (ZL) – 

jako formy potvrzení žákova zájmu 
o studium.
Při rozhodování o volbě povolání 

mohl pomoci žákům i rodičům inter-
netový vyhledávač škol „Info-
absolvent“, prezentační výstavka SŠ 
„Scholaris“, Dny otevřených dveří na 
jednotlivých školách a spousta nabíd-
kových prospektů. Informační systém 
„Maják v bouři“ měl pomoci v orienta-
ci při složitějším PŘ.

Většina našich žáků využila mož-
nosti 3 přihlášek. Hned po 1. kole PŘ 
bylo z 53 deváťáků 40 přijato a dalších 
13 žáků se dostalo na školy, které si 

vybrali, po odvolání.
Příští školní rok nastoupí tedy: 9 

žáků na gymnázia, 3 žáci na obchodní 
akademii, 8 žáků na průmyslovky, 20 
žáků na 4 leté učební obory a 13 žáků 
na 3 leté učební obory na ostatní SŠ. 

Na řemesla se přihlásila více jak 
polovina žáků a pomohou tak jistě 
řešit otázku nedostatku kvalitních 
řemeslníků a odborníků zvláště ve 
stavebnictví a strojírenství.

Na víceleté gymnázium přejde 
pouze jedna dívka z 5. třídy.

Přejeme všem vycházejícím žákům 
dobrý start na nových školách a hodně 
úspěchů v dalším studiu. 

Vlasta Číhalíková

Určitě to byl jen a jen večerní, noční 
i ranní déšť a chladno, které odradily 
sekáče i diváky v sobotu 30. května. 
Ne tak pořádající "zdravé jádro" bys-
třických Hanáků. 

Sešlo se nás ke dvacítce, a tak se na 

louce u zastávky, mezi šuměním ranní-
ho deště, přece jen rozezněly brousky 
a kosy a vodou ztěžklá tráva si začala 
spořádaně lehat do pokosů. Samo-
zřejmě jsme jí k tomu i zazpívali. Na 
počasí jsme se nezlobili, vždyť pořád-

ný déšť v tu dobu už byl u nás víc než 
zapotřebí. A kde se lidé sejdou rádi, je 
pohoda, i když prší za krk. Přijďte 
příště také.

(foto Pavel Kolman)
                                                                      

Petr Nakládal

1. BYSTŘICKÉ "SEČENI LÓKE”
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Výsledky
   I. STUPEŇ

vybíjená fotbal fotbal běh body pořadí

  Velká Bystřice 4 3 2 4 13 1.

  V. Újezd 1 2 0 2 5 4.

  Hlubočky 3 0 0 0 3 5.-6.

  Tršice 0 0 1 0 1 7.-8.

  Přáslavice 0 0 3 0 3 5.-6.

  Bystrovany 0 1 0 9 10 2.

  Doloplazy 0 0 0 7 7 3.

  Daskabát 1 0 0 0 1 7.-8.

   II.STUPEŇ
volejbal přehaz. fotbal fotbal softbal body pořadí

  Velká Bystřice 2 1 2 3 4 12 1.

  V. Újezd 3 3 1 0 3 10 3.

  Hlubočky 1 0 0 2 0 3 4.

  Tršice 0 2 3 1 5 11 2.

1.-3. 4.-5. celkem

6.-7. 8.-9.  celkem

Sportovní hry
ZŠ Mikroregionu Bystřička

Dne 4.6.2009 naše škola organi-
zovala již IV. ročník sportovních her 
ZŠ Mikroregionu Bystřička. Tohoto 
ročníku se zúčastnilo 8 základních 
škol (celkem 496 dětí). I. stupeň 

soupeřil ve vybíjené, kopané a paměťovém běhu. II. stupeň 
v přehazované, volejbale, kopané a softbale.  Masarykova 
základní škola a mateřská škola využila domácího prostředí 
a vyhrála  celkové hodnocení za I. stupeň i za II. stupeň. 
Vzácným hostem IV. ročníku Sportovních her mikroregionu 
Bystřička byla olympijská vítězka z roku 1968 ve skoku 
vysokém paní Milena Rezková – Hybnerová, která předáva-
la ceny vítězům. Na závěr naši hasiči, pod vedením starosty 
SDH p. Čepeláka, připravili drobnou ukázku techniky, po 
které nezůstalo ani jedno dítě suché. 
Získané body:

1.místo – 3 body;  2.místo – 2 body;  3.místo – 1 bod
Všem závodníkům děkujeme za jejich účast a těšíme se na 
další sportovní zápolení!!!

Andrea Teplá

VÝLET DO BRNA A OKOLÍ
Stává se již tradicí, že ke konci školní-

ho roku pořádáme pro oddíly mladších a 
starších žákyň několikadenní výlet po 
krásách naší vlasti. Tentokrát jsme si za 
cíl zvolili Brno a v pátek 22. května jsme 
v počtu 29 dětí a 5 dospělých vyrazili 
vlakem vstříc této jihomoravské metro-
poli. Ubytování ve spacácích a na kari-
matkách jsme si zajistili v nově zrekon-
struované sokolovně Sokola Brno II a 
stravování v nedaleké restauraci Eupho-
ria, kde se přímo luxusně postarali o naše 
žaludky.

Po příjezdu, uložení našich batohů 
v sokolovně a vynikajícím obědě jsme se 
tramvají přesunuli k ZOO, která se 
nachází poblíž Brněnské přehrady. 
Možná, že díky kopcovitému terénu a 
celkově velké rozlehlosti jsme občas 
měli docela problém nějaké to zvíře 
vůbec uvidět… Na druhou stranu se 
v ZOO nacházela spousta atrakcí pro děti 
- obrovská trampolína, dětská hřiště, 
stánky s občerstvením aj. 

V sobotu jsme po brzké snídani vyjeli 
vlakem přes Tišnov do Nedvědic a odtud 
pěšky po žluté turistické značce na hrad 

Pernštejn, který se tyčí, jak jinak, než na 
kopci. Tento hrad je velmi oblíbený 
filmaři, natáčelo se zde zatím 42 krát. 
Nebyl nikdy dobyt a nyní patří k nejna-
vštěvovanějším moravským hradům. Při 
prohlídce, která nás provedla nejen hra-
dem, ale i jeho pověstmi, jsme úplně za-
pomněli, že se nacházíme ve 21. století.

Nedělní dopoledne jsme věnovali 
hradu Špilberk, zejména prohlídce jeho 
kasemat, což jsou 
temné prostory vy-
budované ve valo-
vém opevnění, je-
jichž účelem bylo 
poskytnout úkryt 
vojenské posádce. 
Později se tyto ka-
sematy proměnily 
na kruté vězení pro 
nejtěžší zločince.

Morbidní pro-
středí a sugestivní 
výklad průvodce na 
n á s  z a n e c h a l y  
o p r a v d u  s i l n ý  
dojem.  Odpoledne 
nám už nezbývalo 

nic jiného než se s Brnem rozloučit, 
vyzvednout si své věci ze sokolovny, 
nasednout na vlak a vydat se na cestu k 
našim domovům. K vydařenému výletu 
jistě přispělo i počasí, které nám po celou 
dobu neuvěřitelně přálo. Zůstane nám tak 
spousta pěkných vzpomínek na hezké 
zážitky.

Hana Navrátilová,
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice
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žaluzie * rolety * sítě
OKNA * DVEŘE * VRATA
... a vše co k nim patří ...

Kollárova 213, Velká Bystřice
(křižovatka Mrsklesy-Hlubočky)

zaměříme - vyrobíme - dodáme - vyměníme

mobil : 602 708 360 , 737 183 344

       e-mail : zaluziehajny@seznam.cz

              www.zaluziehajny.cz

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 www.pavlitaa.estranky.cz

ZEDNICTVÍ     -      IVO PAVLITA

INZERCE
Prodám FORD ESCORT 16V, rok výroby 1998, havarovaný 
na přední části, možnost prohlédnutí. Cena 17.000,- Kč. 
Tel: 737 377 619.

Tenisový turnaj mládeže
V docela chladném počasí, naštěstí ne deštivém dni, se 

v sobotu 6. 6. konal 1. ročník letního oddílového turnaje 
mládeže. Hrálo se na opravených kurtech tenisového oddílu 
SK Velká Bystřice. Díky rodičům a městskému úřadu jsme 
měli opravdu krásné ceny a tak bylo o co hrát. Některé děti 
své emoce v zápase nezvládaly (musíme zlepšit psychickou 
přípravu), ale i tak si myslíme, že se turnaj povedl a zde jsou 
výsledky: 1. – Katka Skopalíková, 2. – Kamil Šípek, 
3. – Martin Skopalík, 4. – Alexandr Husek, 5. – Tereza 
Čtvrtlíková, 6. – Michal Vychodil, 7. – Vendula Šípková, 
8. – Eliška Svobodníková.

Martin Šípek


