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Vážení spoluobčané,
ne bezdůvodně bývá období prázd-

nin nazýváno okurkovou sezónou. 
Témata pro úvodník se v tuto dobu 
obvykle těžce hledají. Letošní prázdni-
ny jsou ovšem pro nás výjimečné tím, 
že probíhá několik investičních akcí a 
současně je několik dalších ještě ve fázi 
přípravy. Proto tentokrát nemusím 
dlouze vymýšlet, „co napsat“ a mohu 
tento úvodník věnovat všem stavbám, 
které se v současné době provádějí 
anebo v blízké době provádět budou. 
Možná že některé z nich Vám působí 
nebo budou působit různé komplikace, 
ale prosím o pochopení, neboť věřím, 
že ve výsledku budou pro vzhled a 
vybavenost našeho městečka přínosem.  

Největší investiční akcí letošního  
roku je Rekonstrukce Zámeckého 
náměstí a revitalizace parku. Na tento 
projekt se nám podařilo získat dotaci 
z prostředků Regionálního operačního 
programu (ROP) 28,744 mil. Kč, což je 
90% podpora. Realizaci stavby od 
počátku provázejí nečekané komplika-
ce, které se objevily po odkrytí původ-
ního povrchu náměstí. Museli jsme 
rozebírat a sanovat staré klenby býva-
lých hospodářských budov, staticky 
zajišťovat objekt vedle bývalé „liduš-
ky“, překládat telefonní kabely atd. 

Samostatné téma je náhon, který byl 
přikryt nevhodnými a hlavně neúnos-
nými stropními panely a v prostoru 
nádvoří KD Nadační byla nad náhonem 
již narušená klenba. Dle návrhu archi-
tekta Sborwitze zůstane část náhonu 
v prostoru náměstí vedle cesty na 
Bukovany odkryta. Tento vodní prvek 
oživí vstup na náměstí. Snad jsme již 
všechna překvapení, která Zámecké 
náměstí dlouhá léta skrývalo, objevili, 
stavba bude úspěšně pokračovat a ter-
mín do konce roku 2009 stihneme. 

Další akcí, na kterou jsme získali 
podporu z ROPu (dotace 12,850 mil. 
Kč), je Cyklostezka Velká Bystřice – 
Hlubočky. Tato investice již byla 
dokončena a cyklostezka byla v polovi-
ně července zkolaudována. Investorem 
cyklostezky a nositelem dotace bylo 
město Velká Bystřice, partnerem a 
spoluinvestorem pak obec Hlubočky. 
Slavnostní otevření plánujeme společně 
s obcemi Přáslavice, Daskabát a Velký 
Újezd (mezi těmito obcemi se dokon-
čuje také cyklostezka) jako prezentaci 
nových cyklostezek v mikroregionu 
Bystřička na druhou polovinu měsíce 
srpna. Věřím, že cyklostezka bude 
sloužit široké sportovní veřejnosti a že 
ji ocení a plně využijí i zaměstnanci 
firem se sídlem v Mariánském Údolí.

Nyní se dostávám k akcím, které se 
v současné době připravují. Jako první 
bych připomněl další investici podpoře-

nou z ROPu (dotace 11,185 mil. Kč) a 
to Amfiteátr a rekonstrukci západní-
ho křídla zámku. Na přípravě této 
investiční akce se již finišuje, je připra-
vena dokumentace pro zadání stavby a 
probíhá výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací. V rámci této akce 
bude vybudován amfiteátr a v rekon-
struovaném západním křídle bude 
umístěno turistické informační cent-
rum, hanácké folklorní muzeum, vý-
stavní prostory, zázemí k amfiteátru a 
ubytovna. Zahájení stavebních prací 
předpokládáme v září 2009 a dokonče-
ní v červnu 2010 tak, aby byly amfiteá-
tr a západní křídlo zámku připraveny na 
XX. ročník Lidového roku. Západní 
křídlo zámku museli vzhledem k pří-
pravám stavby opustit technické služby, 
ale myslím, že zaměstnanci na stěhová-
ní „vydělali“, protože v areálu u parku 
byla provedena výstavba nových šaten 
včetně sociálního zázemí.

Ještě si dovolím malou poznámku 
k akcím podpořeným z ROPu: 
Za úspěšně dokončené je budeme moci 
prohlásit až tehdy, když zvládneme 
jejich administraci a závěrečné zprávy 
budou odsouhlaseny a dotace přiznány. 
Další výzvou pro nás pak bude příprava 
žádosti o podporu z ROPu na Rekon-
strukci kulturního domu Nadační.

Jednou z priorit v programovém 
prohlášení zastupitelstva je řešení bez-
pečnosti silničního provozu na hlavní 
silnici. Ve spolupráci se Správou silnic 
Olomouckého kraje (SSOK) a Olo-
mouckým krajem se nám podařilo 
zajistit financování projektu, který řeší 
zpomalovací práh a prodloužení 
chodníku při vjezdu do Velké Bystřice 
ve směru od Hluboček v ulici Kollá-
rova. V rámci této akce bude ještě pro-
vedeno prodloužení veřejného osvětle-
ní a provedeno místo pro přecházení, 
včetně nasvětlení. Jedná se o společnou 
akci SSOK a města Velká Bystřice, 
která je 100% pokryta dotací z pro-
středků Olomouckého kraje. Předpo-
kládaný rozpočet je cca 2 mil. Kč. Akce 
je pro nás nová především tím, že popr-
vé v historii SSOK souhlasila s prove-
dením zpomalovacího prahu na hlavní 

Cyklostezka Velká Bystřice – Hlubočky



VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 8/2009Strana  2

Informace z bystřické radnice

komunikaci. Zpomalovací práh je navr-
žený v celé šířce komunikace, bude 
proveden s dlážděným povrchem s ba-
revným kontrastem nájezdových hran a 
rovné části. V rovné části bude místo 
pro přecházení. Návrhová rychlost na 
přejezd prahu je 50 km/hod. Výběrové 
řízení provádí SSOK a samotná realiza-
ce akce bude na programu v podzim-
ních měsících. Věřím, že po jejím pro-
vedení bude zase provoz na hlavní 
komunikaci o něco bezpečnější.

Z prostředků ministerstva financí 
jsme, za vydatné podpory poslance ing. 
Tomáše Kvapila, obdrželi dotaci 1,5 

mil. Kč na Rekonstrukci opěrné zdi 
v ulici Křížkovského. Také tato akce 
se již připravuje. Pravděpodobně nebu-
deme mít dostatek prostředků na prove-
dení rekonstrukce celé zdi, a proto bude 
celá rekonstrukce rozdělena do etap. 
V první etapě bude provedena rekon-
strukce zdi u schodů do Orlovny. 
Myslím, že všechny akce s rozpočty 
v řádech milionů jsem už popsal, ale 
musím říci, že stejnou radost i starost 
máme také z akcí drobnějších. A těch 
připravujeme také několik – dětské 
hřiště v areálu SK Na Letné (podpora 
300 tis. Kč z prostředků MMR), rekon-

strukce osvětlení v základní škole, 
připravujeme další penetrace místních 
komunikací, snad dojde i na další kou-
sek chodníků atd. K tomu připravujeme 
další projektové dokumentace a studie 
investičních záměrů (rekonstrukce 
sociálních zařízení ve škole, další vyu-
žití školek, další chodníky, komunika-
ce, rekonstrukce zámku a mnoho dal-
ších). Prostě na prázdniny to pro nás 
moc nevypadá. Ale Vám si dovolím 
popřát na druhou polovinu léta krásné 
počasí a hlavně příjemně strávenou 
zaslouženou dovolenou. 

Marek Pazdera 

wSběrná místa na separovaný odpad (plasty, sklo, papír) 
jsou rozmístěna po celém území města. Většina lidí zde 
odkládá odpad, který zde patří. Jsou však výjimky mezi 
občany, kteří si myslí, že zde mohou odkládat cokoliv. 
Názorným příkladem je sběrné místo u obchodu A+B 
Market na ul. Na Svobodě. Nad tím, co tam pracovníci 
odboru TS města a firmy REMIT najdou, nevěřícně kroutí 
hlavou. Nepotřebné peřiny, komunální odpad včetně zkaže-
ného masa v balíčcích, kuřata již značně zapáchající (maji-
tel asi neodhadl, kolik hostů přijde na oběd a do lednice se 
mu nakoupené maso nevešlo), kosti, které zbyly z hodovní 
hostiny apod. Svozová firma tento odpad z celého kontejne-
ru předá na skládku jako komunální odpad, za který město 
zaplatí jak za svoz, tak také za uložení na skládku. Je to 
naprosto zbytečné, protože separovaný odpad je zadarmo a 
ještě město získá za třídění finanční odměnu. Prosíme obča-
ny, aby byli ukáznění a odkládali odpad tam, kam patří. 
Velkoobjemový odpad bude opět 12. 9. 2009. Zde může-
te odložit vše, co Vám doma překáží, včetně „peřin“.

wSrážka mlýnského náhonu bude provedena ve dnech:
1. - 15. září 2009

wInformace k Datovým schránkách – nejpozději od 1. 11. 
2009 začnou mj. i orgány veřejné moci používat nový komu-
nikační systém - datové schránky. Na webových stránkách 
ministerstva vnitra http://www.datoveschranky.info/ je 
podrobný popis, co to vlastně je. Zákon č. 300/2008 Sb., 
definuje datovou schránku jako elektronické úložiště, které 
je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění 
úkonů vůči orgánům veřejné moci a po přijetí novely též 
dodávání dokumentů fyzickým osobám, podnikajícím 
fyzickým osobám a právnickým osobám. Datové schránky 
zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra, to je také správcem 
informačního systému datových schránek. Provozovatelem 

tohoto systému je držitel poštovní licence. Město Velká 
Bystřice spustí provoz datové schránky v průběhu měsíce 
října 2009.  
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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:

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.

Město Velká Bystřice vyhlásilo 
veřejnou sbírku na dofinanco-
vání pořízení hasičského pře-
pravního vozidla.
Stávající přepravní vozidlo 
Avia je po 26 letech svého 

provozu zcela morálně i tech-
nicky zastaralé a ohrožuje akce-

schopnost naší jednotky sboru 
dobrovolných hasičů. Proto se Město Velká Bystřice 
rozhodlo shromáždit finanční prostředky na pořízení 
nového hasičského přepravního vozidla

Stávající zdroje přislíbené:
Olomoucký kraj:             290.000,-
Město Velká Bystřice:     290.000,-
Obec Mrsklesy:               200.000,-
Veřejná sbírka:                           ?

Přispět darem do veřejné sbírky je možno trojím 
způsobem:
1) hotovostním darem proti příjmovému dokladu v po-

kladně Městského úřadu, paní Polzerová,
Po, St 7 - 17;   Út,  Čt 7 - 15.30

2) hotovostním i bezhotovostním darem na zvláštní účet 
města Velká Bystřice pro tuto veřejnou sbírku vedený 
u České spořitelny Velká Bystřice, Zámecké nám.19, 
č.ú.  50016-1800230319/0800,

3) do sbírkové pokladničky během některé z veřejných 
akcí (např. hasičská zábava 25.7.)
V případě, že dárce požaduje darovací smlouvu, při-

praví ji na požádání paní Bieleszová, Odbor správní 
MěÚ Velká Bystřice, tel.: 585 351 370.

Kvalitní zázemí naší jednotky SDH je jistotou pro 
všechny občany Velké Bystřice, Mrskles, Bystrovan a 
všech okolních obcí.

Každý dar bude v souladu s pravidly konání veřejné 
sbírky jmenovitě evidován, Všem dárcům předem vřelé 
díky! 
Sbírka je vyhlášena ve dnech 5.7.-15.8.2009, v případě 
zájmu a potřeby bude prodloužena do 15. září 2009. 

Informace k veřejné sbírce 
na hasičské přepravní vozidlo

Město Velká Bystřice 
Zámecké náměstí 79 I 783 53 Velká Bystřice 

tel.: +420 585 351 371 I fax: +420 585 351 371 
e-mail: info@muvb.cz I www.velkabystrice.cz 

IČ: 00299651
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Bystřička, o.p.s. Vás zve na seminář:

Vzdělávací seminář pro žadatele 3. Výzvy k předkládání projektů 
v souladu se strategickým plánem Leader regionu Bystřička 

a s pravidly Programu rozvoje venkova Osy IV. Leader
Seminář se koná dne: 4. srpna 2009 v 16.30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici

Tato Výzva bude vyhlášena pro Fichi 2 – Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury, Fichi 3 – Podpora cestovního ruchu a 
Fichi 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby. Podrobnější informace, včetně celého znění vyhlašovaných 
Fichí, naleznete na webových stránkách www.masbystricka.cz .

Z kapacitních důvodů žádáme zájemce o potvrzení účasti 
na tel. +420 724 588 832 nebo e-mail: janisova@masbystricka.cz

Ing. Zbyněk Müller Petra Janišová Marie Palacková
ředitel společnosti manažer společnosti ekonom společnosti

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 
začne v úterý 1. září 2009.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. 
ledna 2010.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukon-
čeno ve středu 30. června 2010.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a 
pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosin-
ce 2009 a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne 
v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 
29. ledna 2010.
Jarní prázdniny jsou pro okres Olomouc stanoveny od 
15. 2. – 21. 2. 2010.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a 
pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 
2010 do úterý 31. srpna 2010.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne 
v termínu od 15. ledna do 15. února 2010. Přesný termín 
bude stanoven s dostatečným předstihem a oznámen v MŠ, 
na www stránkách školy (www.mzs-vb.cz) a místním roz-
hlasem.

Pro první kolo přijímacího řízení ve středních školách se 
vyhláškou č. 394/2008 Sb., stanoví jednotně termín přijí-
mací zkoušky v pracovních dnech od 22. dubna do 7. květ-
na 2010 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). 
Dny konání zkoušky stanoví ředitel střední školy.  Uchazeč 
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může opět 
podávat až 3 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení.

Mgr. Jarmila Štěpánová

Organizace školního roku 2009/2010
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Seznam školních potřeb, které 
pořizují dětem rodiče:
waktovka
wpouzdro (jedno klasické a jednu kapsu na fixy a pas-

telky)
wsložka na sešity (stačí malá) přezůvky
wcvičební úbor a obuv v textilním pytlíku do tělocvičny i 

na ven (do tělocvičny obuv se světlou podešví, 
botasky na ven, tepláky, tričko, mikina, náhradní 
ponožky)

wsložka na písmena
wobaly na sešity a učebnice
wprostírání na lavici pod svačinu
wmalý ručník
wpozději náhradní trojhranné tužky a pero (doporučuje-

me jednorázové Tornádo).

Všechny potřeby prosíme podepsat.

Ostatní potřeby pořizuje dětem škola z příspěvku MŠMT 
nebo j e  nakoup íme po dohodě s  Vámi  až  
v září všem dětem společně ve velkoskladech.

Organizace začátku školního roku 2009/2010:

Školní rok bude začínat v úterý 1. září. Děti s rodiči se 
sejdou na nádvoří školy v 8.00 hod. Po rozdělení dětí do 
tříd a společném zahájení s p. uč. (Mgr. Jaromíra 
Pazderová a Mgr. Kateřina Pospíšilová) odejdete domů. 
Další dny prvního týdne bude vyučování končit již po 3. 
hodině – to je v 10.25 hod. Dále bude pak probíhat již 
tradičně od 7.35 do 11.20 hod.

Další a podrobné informace o „studiu“ Vašeho školáka 
dostanete až na začátku školního roku.

První školní den budete moci také přihlásit děti do školní 
družiny (p. vych. Kamila Smidová). 

Přihlásit děti k odběru obědů ve školní jídelně lze 
poslední prázdninový nebo až první školní týden.

Případné další dotazy Vám rádi poskytneme na 
tel. č. 581 111 022.

Těší se na Vás a Vaše děti paní učitelky

Jaromíra Pazderová a Kateřina Pospíšilová

Obyvatelé DPS sv. Anny 
se zapojili do sbírky na pomoc postiženým 

povodněmi 2009

Obyvatelé DPS se sami mezi sebou dohodli, že je potřeba 
pomoci postiženým letošními povodněmi. Vybrali mezi 
sebou částku 2.730,- Kč, která byla odevzdána na sbírko-
vé konto Charity ČR. Za to jim patří dík.

Kamila Šišková



Narození:Narození:
Matěj Gröger 27. 1. 2009
Jakub Zatloukal 27. 5. 2009
Ondřej Hirsch 21. 6. 2009

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Marie Andreášová 15. 7. 2009V
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Kalendář akcí Mikroregionu 
Bystřička - srpen 2009

1. 8. Velký Újezd – Crazy odpoledne
(netradiční soutěže)

3.-13. 8. Velká Bystřice – Letní tábor Orla

8. 8. Přáslavice – Taneční zábava

Tršice – Hasičská soutěž 
„O putovní pohár obce Tršice“

14.-16. 8. Velký Újezd – Hody

15. 8. Velký Újezd – Hodová zábava

16. 8. Přáslavice Pouť v kapli v Přáslavicích

22. 8. Bukovany – Bukovanský fesťák 
4. ročník

Přáslavice – Diskotéka

Velká Bystřice – J.M.I.T Cup 
(turnaj v házené-muži)

23. 8. Bystrovany Pouť v kapli 
v Bystrovanech

Velká Bystřice – LO Haná Cup 
(turnaj v házené-dorostenci)

29. 8. Mrsklesy – Oslava první zmínky
o obci - 650 let (14.00 hodin)

Tršice – Cyklovýlet 
„O poklad Kunhuty Tršické“

Velká Bystřice – SMVB Cup 
(turnaj v házené-st. žáci)

30. 8. Velká Bystřice Pouť v kostele 
ve Velké Bystřici
Farní den – ŘK farnost

Velký Újezd – Guláš párty II. 

– 

– 

– 

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… historie
Patrick Hunt – Deset objevů, které změnily historii

Rosettská deska, Trója, Machu Pichu, Pompeje, hrob 
10 000 válečníků v Číně… 

…pro děti 
Pavel Brycz – Dětský zvěřinec 

právě to správné místo, kam umístit děti, které se načas
proměnily ve zvířata

… z české literatury
Petra Soukupová – Zmizet

povídky o traumatech z dětství, která nás pronásledují
často celý život

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
e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

0

POZVÁNKA 
NA HÁZENKÁŘSKÉ TURNAJE
SK Velká Bystřice, oddíl házené, 
zve své příznivce aširokou sportovní 
veřejnost na házenkářské turnaje, které proběhnou ve 
sportovním areálu na Letné v měsíci srpnu 2009 násle-
dovně:

Sobota 22.8.2009
Turnaj mužů - J.M.I.T. Cup

Neděle 23.8.2009
Turnaj staršího dorostu – LO HANÁ Cup

Sobota 29.8.2009
Turnaj starších žáků – SMVB Cup

SK Velká Bystřice, oddíl házené

Upozornění
Knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici 

bude od 3. do 15. srpna zavřená.
V ostatní dny prázdnin provoz nezměněn.

Závěr cvičebního roku se nesl ve 
znamení oslav u příležitosti oslav 100 
let od založení sokolských jednot 
v Náměšti na Hané, Olomouci-
Černovíru a Olomouci-Nových Sa-
dech a velkobystřickým cvičencům se 
dostalo cti vystoupit se sletovými 
skladbami ve slavnostních progra-
mech. Jednalo se o skladbu Věrné 
gardy Ta naše písnička česká, skladbu 
starších žákyň Bossa nova a mladších 
žákyň Sluníčka. 

Oslavy v Náměšti na Hané se kona-
ly v neděli 7. 6. v přírodním areálu 
U kapličky, kde jsme po našem dopo-
ledním příjezdu s trochou nedůvěry 
hleděli na zabahněnou betonovou 
plochu s ne zrovna zřetelnými značka-
mi - jak už bylo v červnu zvykem, 

předchozí den i noc velmi vydatně 
pršelo. Ovšem opět se ukázalo, že sv. 
Petr má sokolíky rád. Obloha byla od 

rána bez mráčku, slunce svítilo ze 
všech sil a vysušovalo tu spoušť. 
Během generálky se vyskytnul další 

…a ještě pár slov k zakončení cvičebního roku
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zádrhel - zcela nečekaně nešlo spustit 
CD skladby Bossa nova. Díky nesmír-
né obětavosti místního zvukaře a Aleše 
Otáhala s jeho doprovodným vozidlem 
se i toto podařilo zachránit. Slavnost 
započala před pěkně zrenovovanou 
místní sokolovnou projevy představi-
telů městečka i zdejší sokolské jedno-
ty. Odtud se vypravil početný průvod 
složený z účinkujících, hostů i diváků 
kolem zámku, kde při této slavnostní 
příležitosti byly odpalovány rány z hi-
storického děla. Přímo skvělé bylo 
obecenstvo, které obsadilo celý areál a 
výkony všech vystupujících odměňo-
valo bohatým potleskem i nadšeným 
pískotem.

Následující sobotu probíhaly oslavy 
v Olomouci-Černovíru na sokolské 
zahradě a hřišti. To zejména mladším 
děvčatům se svým škvárovým povr-
chem působilo nemalé problémy. 
Dopoledne byla škvára mokrá a lepila 
se děvčatům na ruce při gymnastic-
kých prvcích, odpoledne zase vítr 
foukal škváru do očí a zvedal lehkou 
žíněnku. Na druhou stranu byla soko-
lovna obklopena vzrostlými lípami, 
jejichž omamná medová vůně květů 
ještě více umocňovala sokolskou atmo-
sféru a radost se setkávání se s přáteli 
nad domácím občerstvením. 

Maraton slavnostních vystoupení 
jsme zakončili v sobotu 20. 6. v Olo-
mouci - Nových Sadech, kde se pře-
hlídkové pásmo uskutečnilo v prosto-
rách tělocvičny. Ta byla lemována 
výstavou fotografií, mapující celou 
historii hostitelské jednoty. Slavnostní 
odpoledne zahájily krátké proslovy 
sokolských činovníků a vyznamenání 
zasloužilých členů. Z velmi pěkně 
sestaveného pestrého programu, ve 
kterém se představily všechny věkové 
kategorie cvičenců, bych ráda zmínila 
vystoupení gymnastek z T. J. Sokol 
Olomouc- Bělidla, jejichž vtipné číslo 
myslím zcela nadchlo všechny diváky. 
A co vlastně předvedli? Přijďte se 
podívat na naši Předvánoční akademii 
- neváhali jsme a bělidelská děvčata 
pozvali k nám do sokolovny.

Za 2 roky čeká naši jednotu docela 
kulaťoučké výročí - 140 let od založe-
ní (jsme jedna z nejstarších, nejpočet-
nějších a poslední dobou i nejaktivněj-
ších z 35 jednot olomoucké župy), tak 
jsme tímto získaly různé nápady a 
návrhy na uskutečnění našich oslav.

Na úplný závěr cvičebního roku se 
oddíl předškoláků v rámci své cvičeb-
ní hodiny vypravil do parku hledat 
ukrytý poklad. Samozřejmě že pátrání 
nebylo až tak jednoduché a bylo nutno 

překonat různé nástrahy v podobě 
úkolů. 

Všechny žákovské oddíly se spojily 
a na sokolské zahradě plánovaly strá-
vit příjemné odpoledne vyplněné hra-
mi, soutěžemi a opékáním špekáčků. 
Jasně že se počasí spiklo a donutilo 
nás rozdělit se- mladší se přesunuli do 
tělocvičny a z kluků i starších děvčat 
byl vytvořen opékací tým, jehož úko-
lem bylo opečení 80 kusů špekáčků 
v co nejkratším čase. 

Taktéž ženy - seniorky zakončily 
své celoroční cvičení na sokolské 
zahradě při opékání.

Samozřejmě že nesmím zapome-
nout poděkovat všem cvičencům za 
vzornou reprezentaci naší jednoty při 
všech vystoupeních a dalším obětav-
cům za veškerou organizační činnost.

Ráda bych vyzdvihla práci cvičitel-
ky Lenky Otáhalové, která v žákov-
ských oddílech věnuje obrovskou 
energii a spoustu svého času nácviku 
skladeb, pořádání výletů a organizaci 
dalších akcí. Veliký dík zaslouží také 
její manžel, který nám na všechna 
vystoupení obětavě vozil žíněnky a 
další potřebný materiál, taktéž vše 
fotograficky dokumentuje.

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

O víkendu 20. a 21. června 2009 
proběhl ve sportovním areálu Na 
Letné již VII. ročník mezinárodního 
turnaje v házené mladšího žactva pod 
názvem FTP – CUP Handball 2009. 
Turnaj je tradičně pořádán pod patro-
nací generálního sponzora, 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 probí-
haly vesměs bojovné a kvalitní zápasy 
(celkem 22 zápasů včetně finále).

Po sportovní stránce došlo k zajíma-
vé konfrontaci 7 mládežnických druž-
stev z Čech, Moravy a Slovenska. 

Konečné pořadí v turnaji:
1. MŠK Kysucké Nové Mesto (Slo-

vensko)
2. Sokol Nové Veselí 
3. Sokol Praha – Vršovice
4. Tatran Litovel

5. FTP SK Velká Bystřice
6. HK Město Libavá
7. KCTM Nové Veselí
Vítězem turnaje se již podruhé stalo 

družstvo z Kysuckého Nového Mesta, 
když ve finále jasně přehrálo Sokol 

FTP  – CUP  Handball  2009
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PODZIM 2009
Střelice - V. Bystřice Ne 9.8 16.30 hod.
V.Bystřice - Štarnov Ne 16.8 16.30 hod.
Lužice - V. Bystřice So 22.8 16.30 hod.
V. Bystřice - Doloplazy Ne 30.8 16.30 hod.
N. Hradečná - V.Bystřice Ne 6.9 16.30 hod.
V. Bystřice  - Těšetice Ne 13.9 16.00 hod.
Pńovice  - V. Bystřice Ne 20.9 16.00 hod.
V.Bystřice - Nedvězí Ne 27.9 16.00 hod.
Babice  - V. Bystřice So 3.10 15.30 hod.
Chomoutov - V.Bystřice So 10.10 15.00 hod.
V. Bystřice - Horka n/M. Ne 18.10 15.00 hod.

Nemilany  - V. Bystřice So 24.10 14.30 hod.
V. Bystřice - Přáslavice Ne 1.11 13.30 hod.
V. Bystřice - Střelice Ne 8.11 13.30 hod.
Štarnov  - V. Bystřice So 14.11 13.00 hod.

ML. ŽÁCI-PODZIM 2009
V. Bystřice - N.Sady B Ne 30.8 14.30 hod.
Kožušany - V. Bystřice So 5.9 9.00 hod.
V. Bystřice - V. Újezd Ne 13.9 14.00 hod.
Nedvězí - V. Bystřice Ne 20.9 14.30 hod.
V. Bystřice - Dub n./M Ne 4.10  13.30 hod.
Doloplazy - V. Bystřice So 10.10 10.00 hod.

KOPANÁ – Rozpis zápasů

Jedna prázdninová sobota přinesla 
16-ti zájemcům zážitek na velko-
bystřickém sportovním areálu. Z pů-
vodního záměru, pozvat pár přespol-
ních přátel na návštěvu, se nakonec 
zrealizoval nultý, testovací ročník 
míčového klání. Přihlásit se mohl kdo-
koliv, kdo k sobě do dvojice přemluvil 
osobu opačného pohlaví.

Sportovní areál poskytl ideální 
podmínky, za což patří jednotlivým 
klubům velké uznání. Všem, se který-
mi jsem během přípravy jednal, musím 
poděkovat za jejich pozitivní přístup a 
podporu. Soutěžilo se ve čtyřech míčo-
vých disciplínách. Tenis, penalty (fot-
bal), volejbal a trestné hody (házená).

V období přívalových dešťů mohlo 
konání ohrozit pouze počasí. Lokální 

tlaková výše však zajistila slunečnou 
atmosféru až do konce finálového 
vypětí.

Organizační slovo úvodem a in-
strukce účastníkům již provázela nedo-
čkavá atmosféra. Rozlosování dvojic 
do jednotlivých disciplín zajistilo 
jejich promíchání na celý den. Kdo 
nad soupeřem vyhrál, postupoval 
v soutěži dál. Součtem bodů z každého 
kola v každé disciplíně jsme na konci 
dne poznali vítězný pár.

Soutěžícím i divákům bylo k dispo-
zici občerstvení z výčepu i přímo 
z udírny.
Ohlasy účastníků a jejich celodenní 
nasazení mi byly cennou zpětnou 
vazbou. A dodávají mi energii na uspo-
řádání dalšího, prvního ročníku.

Všechny fotografie zachycující strhu-
jící výkony naleznete na webových 
stránkách města, v sekci „Kultura a 
sport“.

Těším se na Vás v létě 2010.
Milan Fait

Míčový víceboj smíšených dvojic 18.7.2009

všem, kteří se na přípravě 
a realizaci celé akce podí-
leli, tj. především sponzo-
rům a dalším partnerům 
turnaje, pořadatelům, 
rozhodčím, hráčům všech 
zúčastněných družstev za 
p ř e d v e d e n é  v ý k o n y,  
divákům, Masarykově ZŠ 
a Školní jídelně za zajiš-
tění ubytování a stra-
vování jednotlivých druž-
stev, Kulturnímu středis-
ku za pomoc při organiza-
ci turnaje, prostě všem, 
kteří měli na organizaci a 

Nové Veselí výsledkem 19:13.
Nejlepším brankářem turnaje byl  

vyhlášen Patrik Novák z Tatranu 
Litovel, nejlepším střelcem Luboš 
Bartůněk ze Sokola Nové Veselí (stře-
lec 29 branek). Speciální cenu ředitele 
turnaje, určenou pro nejužitečnějšího 
hráče celého turnaje, obdržel Martin 
Petričák (HK Město Libavá).

Dále byli vyhodnoceni nejlepší hráči 
jednotlivých družstev, jen pro zajíma-
vost z družstva FTP SK Velká Bystřice 
to byl Michal Surma, kterému titul 
nejlepšího střelce turnaje unikl o 1 gól 
(vstřelil 28 branek).

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

zdárném průběhu turnaje nějaký podíl. 
Se všemi se těšíme na shledanou 
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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

 
Kuličkiáda

 

Vázání šátku

 
7.8. pátek ANDĚLÉ A DÉMONI Produkce: USA
19.30 hod. Nejočekávanější titul letošního roku Vstupné Kč 50,-
140 minut podle románu D. Browna. Přístupný od 12 let

Akční drama. T.Hanks v hl. roli Titulky

14.8. pátek RYCHLÍ A ZBĚSILÍ Produkce: USA
18.00 hod. Nový model. Staré součástky. Vstupné Kč 50,-
107 minut Vin Diesel v hl.roli akčního filmu. Přístupný od 12 let

21.8. pátek T.M.A. Produkce: ČR
19.30 hod. Každý se něčeho bojí….. Vstupné Kč 50,-
93 minut Horror v režii Juraje Herze. Přístupný od 18 let

28.8. pátek NOC V MUZEU 2 Produkce: USA, VB

18.00 hod. Světla zhasla, dobrodružství začíná. Vstupné Kč 50,-
107 minut Komedie. Přístupný

Titulky

V září uvidíte:
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE, 
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY, DOBA LEDOVÁ 3,
TRANSFORMERS.

V našem kině máte možnost zakoupení vstupenek na představení vždy 
jeden týden dopředu!

Předprodej je vždy 45 minut před zahájením filmového představení. 
Po celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

Velký Týnec - SRPEN


