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Vážení spoluobčané,
v době, kdy se snažím psát tento 

úvodník, vrcholí deštivé květnové 
počasí. Jen pevně doufám, že povodně 
nezpůsobí žádné vážnější škody a že se 
úplně vyhnou Velké Bystřici. Letošní 
květen je ale pro mě osobně specifický 
nejen kvůli neustálému deštivému 
počasí. Na konci dubna jsem se stal 
nositelem kyčelní náhrady, což způso-
bilo, že jsem se nemohl aktivně zúčast-
nit několika akcí, pořádaných na konci 
dubna a na začátku května. Moc mě 
samozřejmě mrzela moje neúčast na 
takových událostech jako je Pálení 
čarodějnic, Stavění máje nebo Bílý 
kámen, ale o všech jsem měl zajištěny 
„aktuální informace“. Musím přede-
vším poděkovat všem na radnici, že vše 
během mé nepřítomnosti zvládli.

O proslulosti akcí pořádaných v Hli-
níku svědčí i to, že v porotě, která vybí-
rala „nejstrašidelnější“ čarodějnici, byl 
i hejtman Olomouckého kraje Ing. 
Martin Tesařík. 

Bílý kámen – cykloturistická akce, 
která v minulém roce překonala účast-
nický rekord, měla letos i vzhledem 
k deštivému ránu mnohem menší 
návštěvnost, přesto kdo vyjel, byl nad-
šen. Prostě Jerry a jeho tým jsou oprav-
doví „profíci“. 

Další akci, kterou byla Slavnost 
kroje a bystřická kuličkyáda, už jsem 
o berlích navštívil a musím konstatovat, 
že parčík u římskokatolického kostela 
vytvořil třetímu ročníku setkání folk-
lorních souborů, skupin a muzik velmi 
příjemné domácké prostředí. 

V sobotu 15. května měl proběhnout 
VI. ročník Letního čištění řeky 
Bystřice, ale vzhledem k extrémně ne-
příznivému počasí jsme se rozhodli 
akci přesunout na sobotu 12. června 
2010. Sraz účastníků bude v 8 hod. 
u vlakového přejezdu na Bystrovany. 
Každý účastník obdrží „fešácké“ tričko 
s logem akce. Na závěr bude jako kaž-
doročně připraveno malé občerstvení. 
Doufám, že „šéfopékač“ z minulých 

ročníků pan Svobodník se zúčastní a 
připraví znovu výborné pečené klobás-
ky. A po vydatných deštích bude 
v Bystřičce zcela jistě co uklízet. Tak 
snad nás přijde co nejvíc. 

V minulém čísle Bystřických novin 
byl vyhlášen VI. ročník soutěže „O 
nejkrásnější okno, nejlépe udržovaný 
veřejný prostor a nejkrásnější část 
ulice“. Tato soutěž už má u nás tradici a 
situace se v tomto směru ve Velké 
Bystřici každý rok po malých krůčcích 
lepší. Ještě stále máme oproti některým 
vesnicím co dohánět, ale i tak pozoruji, 
že je stále více těch, kteří zasazují 
kytičky a keře a starají se o veřejnou 
zeleň. Novinkou z minulého ročníku je 
kategorie nejkrásnější část ulice, kde 
se hodnotí péče o veřejnou zeleň a 
květinová výzdoba před vchody domů. 
Podmínkou je účast minimálně pěti 
rodinných domů nebo dvou bytových 
domů v ucelené zástavbě. Pro tuto 
kategorii je nutné podat přihlášku do 
30. 6. 2010. Protože se asi naši spolu-
občané stydí a přihlášek zatím moc 
nepřibývá, rozhodli jsme se, že budeme 
přijímat i tipy od ostatních spoluobča-
nů. Jen připomínám, že v této kategorii 
bude jako překvapení speciální cena 
v hodnotě min. 10 tisíc Kč.

V současné době komplikuje deštivé 
počasí i dokončovací práce na dvou 

zásadních investičních akcích tohoto 
volebního období, kterými jsou Rekon-
strukce Zámeckého náměstí a Amfi-
teátr a západní křídlo zámku. Věřím, 
že vše dodavatelské firmy stihnou   
dokončit a 19. června se v amfiteátru 
uskuteční druhý ročník Hanáckého 
pupku světa. Já osobně oceňuji přede-
vším to, že se podařilo zásadně přetvo-
řit centrum městečka jedním autorským 
návrhem. Bez podpory z Regionálního 
operačního programu ROP bychom 
nikdy nebyli schopni akci realizovat. 
Vím, že jsou různé názory na architek-
tonické ztvárnění celého prostoru a 
věřte, že jsme na zastupitelstvech, 
radách a kontrolních výborech stavby 
vedli mnohé diskuse. A co člověk, to 
jiný názor. Ale když jsem teď stál 
v hledišti amfiteátru, díval se na zre-
konstruovaný park, prošel si nové pro-
story v západním křídle zámku a viděl 
za pěkného počasí desítky lidí lízat 
zmrzlinu na schodech k náhonu, osobně 
jsem přesvědčený, že se rekonstrukce 
povedla. Na závěr bych chtěl veřejně 
vyjádřit poděkování našemu spoluob-
čanu panu Josefu Endlovi, který věno-
val městu sponzorský dar ve výši 440 
tisíc korun, což je mimochodem cena 
kamenických prací na nové kašně na 
Zámeckém náměstí.

Marek Pazdera  

POZVÁNÍ
na 24. zasedání zastupitelstva města Velká Bystřice, které se koná 

v pondělí 14. června 2010 v 18,00 hod. v prostorách Hotelu Zámek 
ve Velké Bystřici

Program:

1. kontrola usnesení 

2. zpráva o činnosti rady a městského úřadu 
3. schválení Závěrečného účtu města Velká Bystřice za rok 2009
4. projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Bystřička za rok 2009
5. schválení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období
6. schválení krátkodobého investičního úvěru 
7. majetkové záležitosti 
8. různé 

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek Pazdera, starosta města 

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010
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Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná



Narození:Narození:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schwarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010
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Informace z bystřické radnice

Vzpomínáme
V závěru měsíce dubna a potom začátkem května jsme se 

důstojně rozloučili se dvěma učiteli působícími na 
Masarykově základní škole: s paní učitelkou Annou 
Schwarzovou a přáslavickým rodákem učitelem Josefem 
Sienelem. 

Oba pedagogové zanechali u nás ve Velké Bystřici zřetel-
nou stopu svého učitelského působení. 
Paní učitelka především akcentem na vlastenecké cítění a 
svou schopností oživit u nás hanácký folklor a vložit nový 
vztah k dávným tradicím a zvykům našich předků, tedy polo-
žit základy národopisného souboru Haná. 
Učitel Josef Sienel po vystudování učitelského ústavu 
v r. 1938 a pak ještě doplnění studia na Palackého univerzitě 
– přírodovědecké fakultě, obor matematika, fyzika - učil na 
mnoha školách. V Přemyslovicích, Litovli, Olomouci, Velké 
Bystřici, Mrsklesích, Lošově a opět ve Velké Bystřici, kde 
dosloužil až do svého starobního důchodu v roce 1978. Vedle 
svých přírodovědných oborů byl stále činný literárně. Psal 
nejen zajímavé poučné články o historických lokalitách 
našeho regionu pro přáslavické a velkobystřické noviny, ale 
v rámci své badatelské činnosti zasílal získané informace na 
odborná místa – Jazykový ústav ČAV v Praze. Za svého 
působení v Lošově v letech 46 – 55 založil astronomický 
kroužek. Zasloužil se o vybudování lošovské hvězdárny, 
která po náležitých opravách a renovacích je v současné 
době Astronomickým pracovištěm UP Olomouc. Při 50. 
výročí otevření hvězdárny (otevřena 1955) jí byl z iniciativy 
občanského sdružení Hvězdárna – Olomouc udělen název 
Hvězdárna Josefa Sienela.

S vděčností na svého výtečného učitele a milou, byť 
náročnou učitelku vzpomínají žáci, kolegové učitelé i mnozí 
občané.

Albín Doležel, Antonín Nakládal

Čištění řeky Bystřice změna termínu!!!
Pro nepřízeň počasí se akce přesouvá na sobotu 12. červ-
na. Sraz v 8.00 hodin u přejezdu na Bystrovany.
Kontakty a podrobnosti o akci:

vaclavbreha@seznam.cz, tel.: 776 044 244
sipekmartin@seznam.cz, tel.: 721 778 797
pazdera@muvb.cz, tel.: 606 739 224

Nezapomeňte, je to stále na vás.
Vaši organizátoři

Rada města schválila Pravidla pro čerpání finančních 
prostředků – v rozpočtu města je určená částka na spolkové 
aktivity ve výši 284.000,00 Kč, 30.000,00 Kč pro sportovní 
komisi a 85.000,00 Kč na grantový fond MZŠMŠ Velká 
Bystřice.

V současné době si organizace i fyzické osoby podávají 
žádosti o možnost čerpat tyto prostředky z rozpočtu města. 
Veškeré informace jsou na internetových stránkách, popř. je 
získají přímo na městském úřadě.

Kalendář akcí
Mikroregionu Bystřička 

červen 2010
3. 6.

Tršice – Sportovní hry Mikroregionu

12. 6. 
Velká Bystřice 

– Kynologická klubová výstava 
Boxerklubu ČR

Mrsklesy – Den dětí
Přáslavice – Diskotéka

– Pěší výlet do okolí
Svésedlice – Soutěž požárních družstev
Velký Újezd – Country odpoledne

– Memoriál Jaroslava Švarce

19. 6.
Velká Bystřice – Hanácké pupek světa a slavnostní 

otevření amfiteátru

19. – 20. 6.
Velká Bystřice – FTP Cup – turnaj v házené

– FTP Cup 2010 – mezinárodní turnaj 
v házené mladších žáků a žákyň

25. 6. 

Velký Újezd – Rock legend IV. (Tublatanka)

26. 6. 
Velká Bystřice – Turnaj v házené starších pánů
Přáslavice – Hasičská soutěž

– Taneční zábava

27. 6. 

Doloplazy – Dětská hasičská soutěž

– Čištění řeky Bystřice 

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 512 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - 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:

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010
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Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná
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Folklorní soubor Haná, Malá Skála Band, Kulturní středisko Velká Bystřice a město Velká Bystřice 
Vás srdečně zvou na tradiční 

II. Hanácké pupek světa
 Velká Bystřice - nový amfiteátr v Zámeckém parku

19. června 2010 od 16.00
Hanácké pôpek světa bude opět nalezen!

Loňská představení v opraveném kapitulním parku se vydařila a tak letos zkusíme tento svátek zopakovat. Letos jsme pro vás 
připravili zajímavý program. Dovíme se pravdu o vraždě Johna Lennona, vysvětlení o původu našeho nejznámějšího kroje a 
pobaví nás hudební skupiny. Kromě toho Vám spolek Hanáckéch patriotů připravil opět jeden velkolepý objev z prostorů 
výkopových prací při výstavbě amfiteátru. Je to potvrzeno! Hanácké pôpek světa je právě u nás ve Velké Bystřici. Tentokrát 
jsme se zaměřili na hledání spojnice mezi nebem a zemí a na pomoc jsme si povolali děcka z 1. a 2. třídy naší školy. Bez 
jejich moudrých rad by se nám těžko pracovalo a právě díky jejich vynalézavosti se nám podařilo upřesnit místo, kde by 
„hanácké pôpek světa“ mohl opravdu být a při tom nás překvapilo, co jsme tam vykopali!

Dále je připraven i košt kořalkovice, kde si může každý přihlásit do soutěže ten svůj „nejlepší“ vzorek. Tímto Vás všechny 
vyzývám, pojďte se s námi poměřit, jakou kořaličku jste letos vypálili. Může jít o slivovici, jabkovici, meruňkovici a cokoliv 
jiného, co nám naše zahrada nebo příroda nabízí. Bližší 
podmínky soutěže na www.souborhana.com nebo na 
Kulturním středisku u paní Možíšové. Pokud máte co nabíd-
nout a nebojíte se srovnání s ostatními,  přihlaste se do sou-
těže s tou svou nejlepší kořaličkou. A nechejme na ostatních, 
ať sami určí, která „píše“ a tudíž je ta nejlepší. Nebude chy-
bět ani Hanácký čtyřboj o nejkrásnější pupek a letos budou 
zase jiné disciplíny, šance na výhru byly vyrovnané. 
Nemusíte na něj trénovat, stačí se jen přihlásit do soutěže a 
poctivě zabojovat. Všichni, kteří se s námi chtějí pobavit, 
jsou srdečně zváni.

Za spolek Hanáckéch patriotů,
 Ing. Josef Langer

PROGRAM:
16.00 Country skupina MaraCas (vítěz Stodoly Michala

Tučného) s Jiřím Krytinářem v programu 
“Velký-malý muž"

17.20 Divadlo babky Miládky - pohádka pro děti 
(Zámecké náměstí)

17.40 Hanácké pôpek světa – vystoupí Malá Skála band, 
Ryvajvl Bolšovo Teatra, starostové mikroregionu 
Bystřička, velkobystřický divadelní soubor, folklorní 
soubory Haná, Kanafaska, spolek Hanáckých 
Patriotů, děcka z 1. a 2. třídy naší školy, vyhlášení 
výsledků soutěže o nejchutnější slivovici, soutěž 
o nejkrásnější hanácké pôpek

20.30 – 21.15 Beatles revival

21.30 – 22.15 Bee Gees revival

VSTUP na akci VOLNÝ

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná
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Ve dnech 4. a 5. září 2010 se koná ve 
Velké Bystřici folklorní festival s mezi-
národní účastí LIDOVÝ ROK, přehlíd-
ka folklorních souborů a skupin. 
Program festivalu se uskuteční v amfi-
teátru v Zámeckém parku. 

Ve dvou festivalových dnech se 
občanům a návštěvníkům města Velká 
Bystřice představí dětské a dospělé 

soubory z České republiky a 4 soubory 
ze zahraničí.

4. 9.  14 – 24 hodin
Sobotní odpolední festivalový pro-

gram je od 14 hodin věnován dětským 
souborům. Ve večerním programu 
vystoupí naše i zahraniční soubory a 
program bude zakončen ohňostrojem.

LIDOVÝ ROK - XX. folklorní festival Velká Bystřice 4. a 5. září 2010
5. 9.  10 – 18 hodin

Nedělní festivalový den je zahájen 
již v 10 hodin dopoledne vystoupením 
dospělých souborů. Ve 14.00 hodin 
bude zahájen festivalový galaprogram 
s názvem „Debe decke tak belo“.  

Po oba dny festivalu řemeslný jar-
mark, doplňkové programy, výstavy…

Co dělá kroj krojem
"Ož se toze těšim na letošni 

Slavnosť kroja. Představte si, že se tam 
pré dovim, co nosijó žensky pod 
sokňó!" Liboval si "hanácké stréc" ve 
zvukové pozvánce na akci, která 
o letošní druhé květnové neděli proběh-
la ve Velké Bystřici již potřetí. On i 
všichni, kteří letos přišli, ať už v kro-
jích nebo v "civilu", se dověděli, že 
"Má milá má hezkó..." nejen "sokyneč-
ko", ale i všechny další krojové součás-
ti, které pod ni správně patří, aby kroj 
měl správný tvar a proporce.

Prádlo rozvěšené na šňůrách vedle 
bystřického farního kostela během 
nedělní bohoslužby skropila nebeská 
rosička – asi aby se líp žehlilo. Než 
však všichni dostali požehnání a vyšli 
z kostela, mělo už počasí vlídnější tvář. 
Tedy až na to, že nebylo zrovna nejtep-
leji, o čemž by mohly povídat nejlépe 
figurantky. Ty před diváky předstupo-
valy jen nalehko, aby na ně jejich kole-
gyně mohly vrstvit ve správném počtu 
a pořadí všechny součásti kroje. 
Strojilo se do kroje hanáckého, záhor-
ského, strážnického, slezského i slo-
venského ze Šariša. A byly vidět i úplné 
poklady z babičiných truhel, starých 
skříní nebo souborových fundusů.

Dopolední přehlídku doplňovala 
vystoupení dětského souboru Čekanka, 
tradiční kuličkiáda bystřických Orlů, a 
dílna mateřského centra Bublinka, ve 
které děti mohly vyrobit mamince 
dárek k svátku.

I odpolední komponované vystoupe-
ní v kongresovém sále hotelu Zámek se 
setkalo s příznivým ohlasem diváků. 

Představili se v něm členové folklor-
ních souborů Heleny Salichové z Ostra-
vy, Klas z Kralic, Haná z Přerova, 
Dunajec z Olomouce s cimbálovou 
muzikou Frgál, děvčata ze souboru 
Demižón Strážnice, Čekanka a Mladá 
Haná z Velké Bystřice, muzika Strunky 
a Záhorská muzika ZUŠ Iši Krejčího 
Olomouc a mužský sbor Rovina 
z Hané.

Taneční čísla se podle daného téma-
tu nesla rovněž v duchu odlehčených 
krojů za využití spodního prádla. Na 
stovku spokojených diváků pobavila 
mimo jiné premiéra veselého pásma 
o záletné paničce z dílny choreografa 
bystřických hanáků Jiřího Čady. 

Nejemotivnějšími zážitky bylo celé 
vystoupení zarámováno: Úvodní spo-
lečné strojení do krojů a zejména závě-
rečné předvedení maminky s mimin-
kem zavinutým do překrásné rekonstru-
ované "óvodnice" – obřadní vyšívané 
plachty, kterou dostávala žena jako 
nevěsta, poté v ní nesla dítě ke křtu a 
mnohdy si ji brala s sebou i do hrobu. 
V té chvíli se v leckterém oku zaleskla 
slza dojetí nad sepjetím krásy staré 
tradice s mladým začínajícím životem.

Slavnost kroje byla i letos zařazena 
do cyklu akcí Hanácký rok v Bystřici a 
pořadatelé už nyní přemýšlejí o atrak-
tivním tématu pro příští rok. 

Petr Nakládal

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná
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OREL VELKÁ BYSTŘICE

VELMI AMATÉRSKÁ DIVADLO
ZVE MALÉ I VELKÉ NA POHÁDKU

O CHYTRÉM 
HONZOVI

20.ČERVNA 2010
 V 17 HOD.

 V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Knihovna Velká Bystřice 

knižní novinky
… napětí

Kay Hooper – Mrazivé hříchy
proti psychopatickému vůdci sekty se musí spojit 
agent FBI se senzibilkou Tessou 

…pro šikovné ruce 

Stacey Morgan – Modelování 
návody na postavičky a dekorace, rady, barevné 
rozkreslené postupy

… romantika

Catherine Coulter – Síla osudu
dokáže si šlechtická dívka vybojovat právo na lásku?

Knihovna je otevřena: 
Po 08.00 - 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

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké 
Bystřici nabízí novou službu -informace o knihách 
z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz (online katalog) nebo 
přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na 
liště: knihovna – online katalog. Zde můžete zjistit, které 
knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě 
k dispozici, žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou 
ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit 
apod. Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám 
ráda podá Lenka Lakomá. 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V květnu jsme se ptali na knihu 
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR 

Odpovídalo 44 dětí a z 35 správných odpovědí 

jsme vylosovali Nikolu Sůvovou.

Otázky na červen najdete jako obvykle v knihovně.

Poděkování od DPS sv. Anny
Měsíc květen byl na společenské události  

v našem domově velmi bohatý. 9. května jsme měli mož-
nost navštívit vystoupení Josefa Zímy, za to patří velký 
dík Kulturnímu středisku.

Další dík je všem dětem a paním učitelkám 
z mateřských školek na Zámeckém náměstí, které si při-
pravily krásné vystoupení a ve školce na Svobodě zhoto-
vily dárečky. A děkujeme i žákům Masarykovy ZŠ, kteří 
potěšili svým vystoupením obyvatele domova.

Kamila Šišková

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná
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Tentokrát se žáci a učitelé naší školy 
vydali na partnerskou schůzku projektu 
Comenius do italského města Gioia del 
Colle. Opět jsme se setkali s našimi 
partnery z Itálie, Německa, Rakouska, 
Polska, Litvy a Portugalska. Naši školu 
tentokrát reprezentovali žáci Michaela 
Plevová z 9.A a Daniel Grmolenský 
z 9.B.

Jako na každé schůzce si učitelé 
vyměnili své zkušenosti a nápady a žáci 
navštěvovali místní školu. Italští stu-

denti pro nás připravili velmi milé pře-
kvapení v podobě prezentace o tom, co 
pro ně znamená Evropa a spolupráce a 
také velmi vtipné video o tom, co to 
znamená být Italem. Na radnici nás 
přijal místní starosta, který ocenil a 
vyzdvihl naši mezinárodní spolupráci. 
Naším společným projektem je nyní 
fotografická soutěž studentů, jejíž mezi-
národní finále proběhne na dalším 
setkání projektu Comenius v říjnu na 
naší škole.

Během víkendu jsme navštívili 
města Bari a Trulli, výrobnu olivového 
oleje a někteří odvážlivci na vlastní 
kůži vyzkoušeli i prozatím velmi stude-
né moře.

První rok projektu máme za sebou a 
už nyní se těšíme, co přinese ten druhý, 
který bude současně rokem posled-
ním.V říjnu přivítáme všechny naše 
partnery v našem městě a na naší škole. 
I když je to veliký úkol, již teď se na 
všechny těšíme.

Vendula Mečířová

COMENIUS MEETING V GIOIA DEL COLLE V ITÁLII 6.-11.5.2010

Tak by se snad dal charakterizovat 
letošní ročník, kdy před čtvrtou ráno 
začalo pršet a i když intenzita deště 
slábla a přecházel v přeháňky, pro 
mnoho účastníků to bylo neřešitelné 
dilema – zda vyjet nebo nevyjet. 
Uprostřed Libavé sluníčko poprve 
vykouklo krátce po desáté a odměnilo 
tu tisícovku statečných, kteří neváhali a 
vyjeli hned ráno. 

To byl signál pro další tisícovku 
váhajících, kteří přispěchali auty co 
nejblíže k devíti vstupním prostorům, 
aby si užili alespoň část tohoto jediného 
dne v roce, kdy mohou jako hosté 
navštívit toto civilům víc než půl století 
zapovězené území.

Pokud k počtu platících účastníků 
přičteme pozvané hosty a sponzory, 
můžeme pro historii hovořit o dva a 
čtvrt tisícovce vlhka se nebojících 
jedinců, což činí pouhou třetinu rekord-
ního roku 2009.

Vedle informace o počtu účastníků je 
vždy zájem všech upřen k tomu, jak 
jsme to zdravotně přežili. Samozřejmě 
byla řada pádů, vlhký podklad je vždy 
zrádný, zatím víme o jednom vážném 
zranění na prudkém klesání z barnov-
ského kopce k přehradě na Odře. Zde 
cyklistka, snažící se vyhnout srážce s 
jezdcem před sebou, prudce zabrzdila, 
šla přes řídítka a vypadalo to moc zle. 
Naštěstí tam byl signál a rychlá 

záchranka se k ní dostala včas – úžas-
nou práci odvedli kamarádi, kteří hava-
rované v bezvědomí dokázali uvolnit 
zapadlý jazyk, doktor pak konstatoval 
zlomená žebra, klíční kost, zranění ra-
mene a otřes mozku, který holka utrpě-
la přesto, že měla cyklistickou přilbu.

Padesátka pořadatelů z velkobystřic-
kého Autoveloklubu své úkoly zvládla, 
vojáci, policie a pracovníci Vojenských 
lesů zadrželi jen několik neukázněných 
jedinců při jízdě mimo povolené trasy. 
Na závěrečném jednání přednosta 

vojenského újezdu Libavá plk.Mgr. 
Josef Dřímal proto předběžně přislíbil 
povolení dalšího ročníku Bílého kame-
ne, který se uskuteční v neděli 1.května 
2011.

Pořadatelé letošního ročníku – 
Město Velká Bystřice a AVK Velká 
Bystřice – děkují všem, kdož se na 
přípravě letošního ročníku podíleli za 
spolupráci, účastníkům pak za ukázně-
né respektování propozic a pokynů 
organizátorů.

J. Jerry Koš

XVII. Bílý kámen: Déšť zlobil – sluníčko zvítězilo!

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná
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V sobotu 8. 5. 2010 se děvčata 
z oddílů mladších a starších žákyň T. J. 
Sokol Velká Bystřice zúčastnila již 
počtvrté župního kola ZZZ, které se 
tentokrát pořádalo v Nové Hradečné, 
v malebném podhůří Nízkého Jeseníku. 
Naše jednota vyslala 23 závodnic, jež 
suverénně tvořily nadpoloviční většinu 
všech soutěžících. Některé jednoty 
zřejmě odradila od účasti přílišná vzdá-
lenost od Olomouce, ale také deštivé a 
vrtkavé počasí předchozích dnů. To se 
projevilo hned po příjezdu do Nové 
Hradečné, kdy jsme po vystoupení 
z vlaku rychle vytahovali bundy a pláš-
těnky. Naštěstí ještě před zahájením 
závodu déšť ustal, vykouklo sluníčko a 
to hřálo a hřálo až do večera. Ovšem 
nepovedlo se mu zcela vysušit závodní 
trať, která vedla kopcovitým terénem, 
převážně lesem a loukami, tudíž děvča-
ta v cíli vypadala jako správní zálesá-
ci...

Vlastní závod je terénní běh dvou-
členných hlídek, které plní různé úkoly 
na jednotlivých stanovištích - např. hod 
na cíl, odhad vzdálenosti, uzlování, 
topografické značky, všeobecné znalos-
ti, překonávání překážek, azimuty atd. 
Soutěžilo se ve 4 věkových kategoriích. 
A výsledek? V celkovém hodnocení 
T. J. Sokol Velká Bystřice získala 2x 
stříbro a 3x bronz:

ml. žačky II.:
bronz - Sára Kovaříková

- Gabriela Navrátilová

st. žačky II.: 
bronz - Jana Polanská

- Lenka Janíková
st. žačky I.:
stříbro - Šárka Otáhalová

- Kateřina Šebíková
bronz - Markéta Otáhalová

- Klára Rášová
dorostenky : 
stříbro - Kateřina Kameníková

- Nikola Sklenářová

Tento závod již tradičně spolu pořá-
dají Olomoucká župa České obce 
sokolské a Česká asociace sportu pro 
všechny, vítězové z obou organizací 
postupují do svých celostátních kol. To 

se týká našich dorostenek, které budou 
soutěžit koncem května v podkrkonoš-
ské Úpici.

Vzhledem k nižšímu počtu účastníků 
byl závod ukončen dřív, a tak i díky 
nádhernému počasí jsme se rozhodli, že 
si nesmíme nechat ujít návštěvu místní 
turistické zajímavosti - skalní rozhled-
ny Bradlo. Tzv. Moravský Blaník se 
svými 600 m. n. m. se nachází 3 km od 
Nové Hradečné. Po závodech se sice 
nikomu do kopce příliš šlapat nechtělo, 
ale romantické místo a úchvatný roz-
hled do všech stran nadchl i nejzarytější 
odpůrce. 

Hana Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI

V sobotu 17. dubna jsme v odpoledních hodinách oslavili 
padesát let od založení místní organizace Českého zahrád-
kářského svazu ve Velké Bystřici. Oslava se konala ve školní 
jídelně v základní škole.

Slavnostní schůzi řídil současný předseda Josef Matonoha, 
obsáhlou zprávu o činnosti organizace za uplynulých padesát 
let přednesl jednatel Miroslav Zedník – součástí jeho projevu 
byla vzpomínka na všechny členy, kteří za tuto dobu mezi 
námi působili, od založení našeho spolku až po dnešní dobu.
Následoval pěkný kulturní program, v rámci něhož vystoupi-
la dámská country taneční skupina z Majetína, po níž už 
probíhala volná zábava při hudbě, kterou produkovala kapela 
Magnet ze Štěpánova  jak k poslechu, tak i k tanci.

Mezi pozvanými hosty byl tajemník OV ČZS přítel 
Skarupský z Olomouce a bystřický místostarosta Mgr. Ivo 
Slavotínek.

Každý člen naší organizace  dostal upomínkové pamětní 
předměty, které byly k tomuto významnému výročí vytvoře-
ny. Pěkné prostředí i bohaté občerstvení pro nás zajistila 
Alice Dubová se svými spolupracovnicemi. Všem zúčastně-
ným se oslava líbila a večer odcházeli spokojeni domů.

Zpráva o činnosti ČZS v naší obci za celou dobu její exis-
tence byla uložena jako příloha do kroniky města Velká 
Bystřice.

Výbor MO ČZS Velká Bystřice

Půl století zahrádkářů ve Velké Bystřici

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná
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Tyto závody se uskutečnily v sobotu 
24. 4. 2010 na ZŠ Heyrovského v Olo-
mouci, kde se soutěžilo v plavání i 
v atletice a v neděli 25. 4. 2010 v T. J. 
Sokol Olomouc - Chválkovice, tam se 
závodníci utkali ve sportovní gymnasti-
ce a šplhu. 

Naši jednotu již podruhé reprezento-
vali kluci a přivezli opět vynikající 
výsledky!
kategorie žáci I.:

Jakub Nevrlý: 
2. místo plavání, 
4. místo atletika

kategorie žáci II.:
Martin Skopalík:

3. místo plavání, 
2. místo atletika, 

Josef Dobeš: 
5. místo plavání, 
9. místo atletika

kategorie III.:  
Dominik Teplý:

1. místo plavání,
1. místo šplh, 
1. místo sportovní gymnastika,
2. místo atletika

Lukáš Matejkovič: 
2. místo šplh, 
2. místo gymnastika,
4. místo atletika,

Josef Opletal: 
4. místo plavání, 
5. místo atletika

kategorie IV.:  
Ladislav Matejkovič: 

1. místo plavání, 
2. místo atletika

Dominik Teplý získal 1. místo v cel-
kovém hodnocení závodu a bude zastu-
povat olomouckou župu v celostátním 
kole, jež se bude konat v červnu 
v Praze.

Kluky ze svého oddílu skvěle připra-
vil cvičitel Patrik Rulíšek, který se 
klukům obětavě věnoval i mimo cvi-
čební hodiny v sokolovně. Zaslouží 
ocenění tím spíš, že se v současné době 
pilně věnuje přípravám na maturitu a 
přijetí na vysokou školu, tudíž nemá 
času nazbyt. 

H. Navrátilová
náčelnice T. J. Sokol Velká Bystřice

ŽUPNÍ PŘEBOR SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI ŽACTVA

Ve dnech 23. - 25. 4. jsme se zúčast-
nili třídenního mezinárodního turnaje 
v miniházené ve Stupavě (SK). Turnaje 
se zúčastnilo 41 družstev z Česka, 
Slovenska a Maďarska, rozdělených do 
dvou kategorií (2001/2002 - 18 družste-
v, 1999/2000 - 23 družstev). Obě kate-
gorie byly rozděleny do dvou skupin. 

V mladší kategorii jsme měli jedno 
družstvo, které po velmi bojovných 
výkonech dokázalo obsadit ve skupině 
2. místo, když prohrálo pouze s prvoli-
govým H. Brodem (o 2 branky). V se-
mifinále jsme narazili na velmi pohyb-
livé družstvo z Maďarska. Celý zápas 
jsme museli čelit velmi tvrdě hrané 
osobní obraně. Ačkoli jsme tento zápas 
prohráli, byli jsme spokojení s bojov-

ností a obětavostí našich hráčů, kteří 
zápas dohrávali jen silou vůle. Ve hře 
o třetí místo nás čekalo Nové Veselí, 
které praktikuje podobnou obranu. 
Zásluhou velmi disciplinované hry, kdy 
jsme dokázali soupeře přečíslit zapoje-
ním brankáře do kombinace, se nám 
podařilo urvat vítězství a radovat se tak 
ze 3. místa.

Celé družstvo předvádělo hezkou 
kolektivní hru a zaslouží pochvalu za 
dodržování taktických pokynů. Celý 
turnaj výborně odchytal Filip Buršík, 
střelecky a hlavně fyzicky udivovali 
Štěpán Souček a Tonda Vodička. 
Obranu i útok výborně doplňovali Ema 
Vykoukalová, Jan Vysloužil a Kateřina 
Spurná. Štěpán Souček byl vyhlášen 

nejlepším hráčem turnaje. 
Ve starší kategorii jsme měli ještě 

složitější situaci. Dívky hrály v jede-
náctičlenné skupině, kluci dokonce ve 
dvanáctičlenné. Pouze dva týmy postu-
povaly do semifinále, což chlapcům 
bohužel uteklo díky laxnímu přístupu 
k prvním dvěma zápasům, kdy vždy 
prohospodařili slibný náskok. Od třetí-
ho zápasu už předváděli velmi hezkou a 
bojovnou hru. Nakonec skončili na 4. 
místě ve skupině a hráli se třetím ze 
druhé skupiny, což byly naše dívky. Po 
velmi pěkném zápase, které chlapci 
vyhráli, na ně čekala Dunajská Streda, 
se kterou právě 1. zápas prohráli. 
V odvetě už neponechali nic náhodě, 
zvítězili a obsadili konečné 5. místo. 

PLAYMINIHANDBALL   STUPAVA  2010

Vážení sportovní přátelé,
přijměte laskavě naše pozvání k účasti na letošním  VIII. 

ročníku mezinárodního turnaje mladšího žactva 
v házené “FTP Cup Handball 2010”, který tradičně pro-
běhne pod patronací největšího  sponzora - firmy Ferona 
Thyssen Plastics, s.r.o.

Turnaj je zařazen do významných společenských akcí 
města Velká Bystřice v roce 2010.

Rezervujte si, prosím, termíny sobota 19. 6. 2010 od 
8.00 hod. do cca 17.30 hod. a neděle 20. 6. 2010 od 8.00 
hod. do cca 15.30 hod. a zavítejte do sportovního areálu Na 
Letné.

ÚČASTNÍCI TURNAJE:
Turnaje se zúčastní následujících 8 družstev:
ŠK Kysucké Nové Mesto – Slovensko (loňský vítěz turna-

 

je), TJ Sokol Praha – Vršovice (trojnásobný vítěz turnaje), 
2 družstva Sokola Nové Veselí, Tatran Litovel, DHK ZORA 
Olomouc, HC SKP Pardubice a domácí SK Velká Bystřice.

HERNÍ SYSTÉM TURNAJE: 
Turnaj se bude hrát systémem každý s každým. V letošním 
roce byl turnaj zařazen do série turnajů HANDBALL 
TOUR, organizované Českým svazem házené.

Srdečně Vás všechny zveme na tento turnaj, který slibu-
je určitě zajímavou sportovní podívanou.

Ferona Thyssen Plastics, s.r.o.
Sportovní mládí Velké Bystřice, o.s.

SK Velká Bystřice – oddíl házené
Kulturní středisko města Velká Bystřice

POZVÁNKA NA 

„FTP Cup Handball 2010“ 19. a 20. června 2010

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná
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V sobotu jsme se zúčastnili turnaje 
v Žeravicích v kategorii mini mladších. 
Celkem hrálo 6 družstev - systém 
každý s každým. 

Naše hra tentokrát nebyla tak 
pohledná a kombinační jako jindy, 
navíc nám dělalo problémy užší hřiště. 
Přesto jsme tento turnaj dokázali 

vyhrát, i když tentokrát to bylo spíše 
o morálce a bojovnosti. První zápas 
s Prostějovem byl vlažný jako již tra-
dičně naše úvodní zápasy na turnajích. 
Druhý s naším béčkem nebyl též nijak 
přesvědčivý, s UP Olomouc to bylo 
jednoznačné. Překvapivě nás potrápilo 
STM Olomouc a veliké drama nabídlo 

poslední utkání s domácími Žeravice-
mi, kterým jsme oplatili porážku 
z předchozího turnaje. Chválíme celé 
družstvo za bojovný výkon, výborně 
zachytal J. Šudřich, střelecky zářil 
Š. Souček, který spolu s A. Vodičkou 
mazácky proměňovali sedmičky, 
v obraně vynikl rychlonohý J. Vysloužil

SK Žeravice V. Bystřice A V. Bystřice B Prostějov STM Olomouc UP Olomouc Body Skóre Pořadí

SK Žeravice 11 : 12 8 : 1 10 : 3 5 : 5 9 : 0 7 43 : 21 2

V. Bystřice A 12 : 11 12 : 7 10 : 8 5 : 2 13 : 0 10 52 : 28 1

V. Bystřice B 1 : 8 7 : 12 3 : 4 4 : 11 11 : 2 2 26 : 37 5

Prostějov 3 : 10 8 : 10 4 : 3 6 : 4 10 : 3 6 31 : 30 3

STM Olomouc 5 : 5 2 : 5 11 : 4 4 : 6 8 : 1 5 30 : 21 4

UP Olomouc 0 : 9 0 : 13 2 :11  3 : 10 1 : 8 0 6 : 51 6

Hráči (branky): J. Šudřich (br), F. Buršík (br+4), Š. Souček (29), A. Vodička (9), E. Vykoukalová (6), K. Spurná (2), 
J. Vysloužil (1), A. Kremplová (1).

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s odvozem dětí.

TURNAJ MINI 2010 - ŽERAVICE 15. 5. 2010

Chlapcům tradičně výborně zachytal 
Jirka Routner. Byla radost se dívat na 
hezké kombinační akce, které ponejví-
ce zakončovali Pepa Jedenástík, Tom 
Spurný a Tom Buršík. Na křídlech se 
snažili Tom Maceášik a Kamil Šípek. 
Honza Hartl dokázal dát v těchto neleh-
kých zápasech své premiérové branky 
na velkém turnaji. Pochvalu zaslouží 
všichni za výbornou hru v obraně.

Naše dívky předváděly výbornou a 
pohlednou hru. Prohrály ve skupině 
pouze s chlapci z Nového Veselí (cel-

kový vítěz) a s chlapci z Povážské 
Bystrice. Skončily na velice hezkém 3.  
místě ve skupině. Navíc měly jedno-
značně nejlepší obranu z celé této kate-
gorie. O umístění se střetly s našimi 
chlapci a po dramatickém boji prohrály. 
V zápase o 7. místo podruhé deklasova-
ly urostlejší chlapce z KP Brno.

Naše dívky vynikly kombinační 
hrou s velice dobrou zajištěnou obra-
nou. Nejlepší střelkyně - Míša Vachut-
ková. Na většinu branek všem nahráva-
la Verďa Mikulášková, která je "moz-

kem" týmu. Branku zavřela tradičně 
výborná Lucka Mikulášková, která 
zároveň podporovala útok s kvalitním 
zakončením. O Magdě Vičarové už 
nemá cenu psát, že se zlepšuje, protože 
už patří mezi opory týmu. Rovněž 
výborně hrály a bránily Kája Palacková 
(výborné zápěstí), Simča Konečná 
(velké zlepšení), Markéta Bečáková 
(zjišťuje, že na to má) a Anička 
Kremplová (sbírá zkušenosti ve starší 
kategorii). 

Pavel Vodička

Dne 13. 5. 2010 se na naší škole 
odehrálo krajské finále v házené hochů 
v kategorii šestých a sedmých tříd. 

Krajského finále se zúčastnilo pouze 
družstvo Masarykova ZŠ a MŠ Velká 
Bystřice a ZŠ Přerov. Odehrála se dvě 
utkání, z nichž první bylo oficiální a 
rozhodující o tom, které z družstev se 
zúčastní republikového finále v Praze. 

Díky kvalitnímu a zodpovědnému 

výkonu si postup vybojovali naši žáci. 
První zápas vyhráli 22:13 a i druhé 
(přátelské) utkání dotáhli do vítězného 
konce. 

Kvalifikaci jsme odehráli ve složení:  
Majer V., Mádr R., Červinka M., Frýba 
D., Mistera J., Nábělek F., Surma M., 
Teplý D., Šiška D.

Celé družstvo si zaslouží velikou 
pochvalu za bojovný výkon proti fyzic-

ky vyspělejšímu týmu. Nejlepším střel-
cem se stal se 14 vstřelenými brankami 
Michal Surma ze 7. B. 

Poděkování si zaslouží pan J. 
Pazdera, který se v roli rozhodčího 
postaral o bezproblémový průběh kva-
lifikačního utkání. 

Republikové finále se uskuteční 27. 
května a 28. května 2010. 

Jarmila Štěpánová

NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná
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ZEDNICTVÍ - IVO PAVLITA
Výstavba rodinných domů na klíč
Veškerá stavební činnost·
l

lvýstavba rodinných domů na klíč
lpřestavby bytových jader
lrekonstrukce rodinných domů
lzateplovací systémy, 

fasády a sádrokarton
lpokládka plovoucích podlah
lmalířské a natěračské práce
lvodo, topo, plyn a elektro

Možnost prohlídky vzorového RD 4+1
kontakt: 607 545 575         www.pavlitaa.estranky.cz

zednické a obkladačské práce

4.6. pátek POŽÁR V KOCOURKOVĚ Produkce: ČR
10.00 hod. Film pro mateřské školy Vstupné Kč 10,-

4.6. pátek ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ Produkce: USA
18.00 hod. Alenka zachraňuje Říši divů. Vstupné Kč 50,-
109 minut Rodinný snímek. Český dabing! Přístupný

11.6. pátek ŠKOLA ŽIVOTA Produkce: USA
19.30 hod. Divoké dospívání Vstupné Kč 50,-
101 minut v šedesátých letech. Titulky! Přístupný od 12 let

15.6. ÚTERÝ MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
18.00 hod. ŽENY V POKUŠENÍ Produkce ČR
20.30 hod. Nová úspěšná komedie Jiřího Vstupné Kč 50,-
118 minut Vejdělka. Přístupný

18.6. pátek SOUBOJ TITÁNŮ Produkce: USA
19.30 hod. Nové zpracování legendárního Vstupné Kč 50,-
106 minut souboje. Titulky! Přístupný od 12 let

25.6. pátek ROBIN HOOD Produkce: USA
19.30 hod. Jedinečné zpracování legendy. Vstupné Kč 50,-
140 minut Režie R.Scott. Titulky! Přístupný od 12 let

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.

ČERVENEC - FILMOVÉ PRÁZDNINY

Kuličkiáda

 

Velký Týnec - ČERVEN

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

wPo loňském školním plese je už rok uložen na Kulturním 
středisku černý kožený pánský kabát. Rádi ho předáme 
majiteli. Tel.: 585 351 680, 728 175 621

INZERCE

STŘEDISKO

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 

POHÁDKY O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE 
Odpovídalo 48 dětí a z 23 správných odpovědí 

jsme vylosovali Filipa Buršíka

Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka ve Velké Bystřici nabízí 

novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny 

prostřednictvím internetu na adrese: 
www.knihovna.velkabystrice.cz 

(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města 
Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online katalog.

Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou 
půjčené nebo právě k dispozici, žádané knihy si zamluvit. 
Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas 
knihy vrátit apod. Bližší informace v knihovně nebo 
telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

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:

Klára Vraštilová 24. 3. 2010
Ondřej Zich 14. 4. 2010

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:

Anna Schvarzová 19. 4. 2010
Milan Gränzer 22. 4. 2010
Milada Nečesaná 6. 5. 2010
Vladimár Hlaváček 6. 5. 2010

V
V
V
V

OK

Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici nabízí novou službu 
-informace o knihách z fondu knihovny prostřednictvím internetu na adrese: 

www.knihovna.velkabystrice.cz 
(online katalog) nebo přes odkaz na stránkách města Velká Bystřice vlevo na liště: knihovna – online 
katalog. Zde můžete zjistit, které knihy jsou v knihovně, jestli jsou půjčené nebo právě k dispozici, 
žádané knihy si zamluvit. Čtenáři si mohou ověřit, co mají půjčené, jestli už není čas knihy vrátit apod. 
Bližší informace v knihovně nebo telefonicky Vám ráda podá Lenka Lakomá. 

V neděli 23. 5. se zúčastnila 2 naše 
družstva turnaje v Litovli. Celkem bylo 
7 družstev a hrálo se systémem každý 
s každým. Chlapci turnaj bez ztráty 
bodu vyhráli, dívky v oslabené sestavě 
(bez sester Mikuláškových) potěšily 
nádherným druhým místem. Obě druž-
stva předváděla hezkou kolektivní hru 
s výborně zajištěnou obranou.

Chlapcům výborně zachytala dvoji-

ce gólmanů Jirka Routner a Filda 
Buršík. Je vidět, že spolupráce s bran-
kařem mužů Michalem Vydrou nese 
své ovoce. Bojovný výkon odvedl Tom 
Spurný, své si odehrál Pepa Jedenástík, 
výborně se uvolňoval a sbíhal Tom 
Buršík, stejně tak Kamil Šípek a potěšil 
výkon mladších miniků Tondy Vodičky 
a Štěpka Součka, kteří se už mezi star-
šími natrvalo zabydleli. 

Dívky měly rovněž velkou oporu 
v brankařce Emě Vykoukalové, Míša 
Vachutková se přeměnila na bran-
kostroj týmu, zdatně jí sekundovala 
Magda Vičarová. Své první branky 
vstřelila Terezka Juračková.

Pochválit je však potřeba všechny 
hráče a hráčky, protože všichni odvedli 
maximum a první dvě místa na turnaji 
je super výsledek.

VB - chlapci UP Olomouc B 13 : 6 VB - dívky UP Olomouc B 12 : 9 1. VB – chlapci 

Uničov 19 : 5 Uničov 15 : 14 2. VB – dívky  

DHK Litovel 18 : 1 DHK Litovel 11 : 4 3. Litovel

Litovel 23 : 12 Litovel 17 : 12 4. Uničov

UP Olomouc A 22 : 4 UP Olomouc A 15 : 3 5. UP Olomouc B

VB - dívky 16 : 8 VB - chlapci 8 : 16 6. DHK Litovel

 skóre 111 : 36 skóre 78 : 58 7. UP Olomouc A

0 0

0

0 0

0 0

0 1

1

TURNAJ MINI STARŠÍ 1999/2000 - LITOVEL 23. 5. 2010

Chlapci (branky): J. Routner(br), F. Buršík(br+2), Š. Souček (24), J. Jedenástík (20), A. Vodička (19), T. Buršík (17), 
T. Spurný (15), K. Šípek (8), T. Maceášik (6), J. Hartl (1)

Dívky (branky): E. Vykoukalová (br+4), M. Vachutková (35), M. Vičarová (22), K. Palacková (7), S. Konečná (7), 
T. Juračková (2),  M. Bečáková (1), K. Spurná


