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Vážení spoluobčané,
dnes, to je ve středu 20. 7. 2011, 

v době, kdy píši tento úvodník, probíhá 
u nás ve Velké Bystřici historicky první 
svoz bioodpadu. Bohužel jsme se při 
zavádění této nové služby pro občany 
nevyvarovali drobných zmatků a nedo-
rozumění, za která bychom se Vám  
chtěli omluvit a vysvětlit jejich vznik. 
Především svozová firma nedodržela 
termín dodávky prvních 200 ks bioná-
dob, takže první svoz naplánovaný na 
začátek července byl posunut. Nyní již 
máme všechny objednané nádoby na 
skladu a můžeme je tedy občanům 
prodávat. Věřím tedy, že následující 
sběr ve středu 3. srpna 2011 již proběh-
ne v pořádku. Současně doufám, že si 
tato nová služba získá časem ještě více 
příznivců a počet bionádob bude stou-
pat. Je totiž velký rozdíl v cenách likvi-
dace komunálního odpadu a bioodpadu. 
Pokud bioodpad uložíte do popelnice 
na komunální odpad, zaplatíme více 
než 1000,- Kč za tunu, ale pokud jej 
uložíte do bionádoby, která se vyváží 
na kompostárnu, zaplatíme méně než 
polovinu ceny za komunální odpad… 
Ve výsledku tedy dojde ke značným 
úsporám za vývoz odpadů pro všechny.

Rada a zastupitelstvo města v červnu 
2011 rozdělily granty pro spolky, veřej-
ně prospěšné organizace a fyzické 
osoby, které působí nebo vyvíjejí svoji 
činnost na území Velké Bystřice. 
V tomto čísle Bystřických novin je 
zveřejněna tabulka, kterou zpracovala 
paní tajemnice Jana Drábková a já si 
dovolím malý komentář ke způsobu 
rozdělení grantů. V letošním roce byla 
na granty určena částka 400 tis. Kč. 
Oproti  minulému roku, kdy jsme 
vzhledem k ekonomické krizi, význam-
nému propadu daňových příjmů a vel-
kému množství investic, měli na granty 
určeno 300 tis. Kč, se jedná o význam-
ný nárůst. Požadavky jsme obdrželi na 
částku v celkové výši více než 800 tis. 
Kč. Při hodnocení žádostí jsme brali 
v úvahu především zapojení mládeže 

do projektů a jejich přínos pro veřej-
nost. Dále jsme chtěli také podpořit 
pravidelné aktivity spolků, jejich běžné 
provozní náklady a jednorázové akce.  
Další podporou aktivit mládeže je také 
to, že spolky, které pracují s dětmi do 
15 let, neplatí nájem ve sportovní hale 
Masarykovy základní školy a v Kultur-
ním domě Nadační. Snažíme se také  
spolkům pomáhat při zpracování 
žádostí o dotace z jiných zdrojů. 
Sportovní mládí Velká Bystřice, SK 
Vrtov a Velkobystřická kulturní společ-
nost i díky pomoci města Velká Bystři-
ce získaly dotace z prostředků Olo-
mouckého kraje a metodicky jsme také 
pomáhali spolkům při zpracování 
žádosti do programu EU Leader 
(v tomto roce uspěli SK Velká Bystřice, 
TJ SOKOL, kynologové a římsko-
katolická farnost). Věřte, že si všichni 
členové Rady města váží práce všech 
našich spolků a že jsme na jejich aktivi-
tu velmi pyšní, ale opravdu nejde pod-
pořit vše a vždy zůstanou někteří neu-
spokojeni. Přesto si myslím, že podpora 
z městského rozpočtu není malá a 
někdy mě dost mrzí různé žabomyší 
spory a nedorozumění, které se vedou 
mezi některými „konkurenčními“ spol-
ky. 

Když jsem psal v předchozím od-
stavci o tom, že město pomáhá spol-
kům s přípravou a zpracováním žádostí 
o dotace, tak zde uvedu jeden konkrétní 
příklad, který se právě dostal do reali-
zace. Sportovní klub Velká Bystřice 
obdržel dotaci ve výši 8,5 mil. Kč od 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy na investiční akci Rekonstrukce 
sportovního areálu SK Velká Bystřice. 
V rámci tohoto projektu se v polovině 
července zahájila zásadní rekonstrukce 
sportovního areálu Na Letné, bude zde 
provedeno nové víceúčelové sportoviš-
tě s umělým povrchem (místo nevyho-
vující prašné antuky), dále bude reali-
zováno basketbalové hřiště, hřiště 
s umělým povrchem na malou kopa-
nou, nový povrch na házenkářském 
hřišti, beachvolejbalový kurt, tartanová 
sprinterská dráha včetně doskočiště na 
dálku a nové oplocení. Město Velká 

Bystřice tuto investiční akci podpořilo 
příspěvkem 2,5 mil. Kč za podmínky, 
že všechna tato sportoviště budou 
veřejně přístupná, a že je bude moci 
v dopoledních hodinách bezplatně 
využívat základní škola. Dobrou zprá-
vou je také to, že pokud bude na víceú-
čelovém hřišti položena přes zimu 
igelitová folie, je možné na něm i při-
pravit ledovou plochu. Celá akce by 
měla být dokončena v měsíci září 2011. 

V sobotu 9. 7. 2011 zaútočili šerpové  
z Velké Bystřice na Svatý Kopeček. 
V rámci závodu Radegast Olomoucký 
šerpa vynášeli závodníci na dřevěném 
nosiči plné pivní sudy. Start závodu byl 
na Zámeckém náměstí ve Velké 
Bystřici a cíl u ZOO na Svatém 
Kopečku. O tom, že ve Velké Bystřici 
máme silné chlapy, svědčí to, že souboj 
dvoučlenných týmů vyhrálo domácí 
družstvo Bestřica (Tomáš Langer a 
Kuba Nečesaný – viz. foto), kteří 

zvládli 5 kilometrů s 65 kg na zádech 
v úctyhodném čase 1:01:17. Závod byl 
letos kvůli velkému vedru hodně nároč-
ný. Do souboje se pustilo více než 100 
odvážlivců. Neúspěšně absolvovaly 
závod jen dva týmy. 

A na závěr úvodníku si nechávám 

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend
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KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V červnu jsme se ptali na knihu 

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.
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pozvánku na nultý ročník rockového 
festivalu Hanácké Woodstock, který se 
uskuteční v sobotu 6. srpna 2011 od 14 
hod. v amfiteátru v Zámeckém parku. 
Velká Bystřice je známá jako výborný 
pořadatel folklorních akcí (Lidový rok, 
Masopust, Slavnost kroje, Hanácké 
pupek světa a další) a díky Bystřickému 
banju a Regi-banju zde mají své příz-
nivce také folk&country. Naší ambicí je 
dokázat, že jsme multikulturní městeč-
ko a i rockový festival zde má šanci na 
úspěch. Proto jsme založili s několika 
rockovými fanoušky Velkobystřickou 
kulturní společnost, která je pořadate-
lem festivalu. Takže pokud se mezi 
příznivce dobré rockové muziky počí-
táte, máte se na co těšit. Pokud ne, 
odpusťte nám v sobotu 6. srpna trošku 
zvýšenou hladinu hluku. Všem, kteří 
mají strach, že se nevyspí, se předem 
omlouváme a všechny ujišťujeme, že  
určitě nebudeme dobu trvání festivalu 
přetahovat přes půlnoc. 

lv současné době občané dostávají 
složenky na úhradu pronájmu hrobo-
vého místa na místním hřbitově a s tím 
spojené služby. Pronájem je na 5 let 
dopředu. Veškeré informace podají 
zaměstnanci  správního  odboru měst-
ského úřadu Velká Bystřice. Žádáme 
občany, kteří ještě nevrátili smlouvu 
na pronájem hrobového místa, aby tak 
učinili co nejdříve. 
K platbám za hrobová místa máme 
ještě jeden poznatek přímo z minister-
stva pro místní rozvoj – hroby placené 
na dobu trvání hřbitova – lze uznat v 
rozsahu 100 let. Někteří uživatelé 
hrobových míst již tuto hranici překro-
čili, a proto dostanou složenky rovněž. 

lměsto Velká Bystřice zaměstnává 
uchazeče o výkon veřejné služby. Za 
výkon veřejné služby město neposky-
tuje mzdu. V případě, že osoba v hmot-
né nouzi vykoná veřejnou službu 
v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, 
nedochází u ní k poklesu částky živo-
bytí na existenční minimum. Vykoná-li 
30 a více hodin ve veřejné službě 
měsíčně, částka na živobytí se jí navý-
ší o polovinu rozdílu mezi jejím život-
ním minimem a existenčním mini-
mem. Podmínkou je zdravotní způso-
bilost. 
Zájemcům o výkon veřejné služby 
u města Velká Bystřice podá informace 
tajemnice úřadu. 

Informace z bystřické radnice

Všem, kteří se ještě „nedovolen-
kovali“, přeji krásnou a pohodovou 
dovolenou s výborným počasím, školá-
kům slunnou a aktivní druhou polovinu 

prázdnin a nám, co musíme do práce, 
totéž alespoň na víkendy.

Marek Pazdera  

Tělocvičná jednota 

SOKOL Velká Bystřice

1871 - 2011

U příležitosti 140. výročí založení

Tělocvičné jednoty SOKOL Velká Bystřice

Vás srdečně zveme na slavnostní setkání, 
které se uskuteční 

dne 24. září 2011 v 15 hodin v Sokolovně
T. J. SOKOL Velká Bystřice

Narození:Narození:
Jolana Rotterová 15. 6. 2011

Společenská rubrikaSpolečenská rubrika

Rozloučili jsme se:Rozloučili jsme se:
Alois Sedláček 25. 5. 2011
Olga Pospíšilová 14. 7. 2011

V
V

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička srpen 2011

6. 8.
Velká Bystřice –Hanácké Woodstock (rockový festival)

Přáslavice - Diskotéka
8.-18. 8. 

Letní tábor Orla v Travné
20. 8.

Bukovany –Bukovanský fesťák 

Přáslavice –Diskotéka

27. 8.
Mrsklesy –2. obecní den 

granty v roce 2011

žadatel schválená výše

příspěvku

Sportovní komise  30 000,00 Kč 

Římskokatolická farnost  12 000,00 Kč 

Náboženská církev církve husitské  5 000,00 Kč 

Hanáčtí patrioti o.p.s.  15 000,00 Kč 

Svaz postižených civ.chorobami  6 000,00 Kč 

Soubor Haná

CM Kanafaska kapela souboru Haná

Český rybářský svaz

Sportovní mládí 20 000,00 Kč 

TJ SOKOL  25 000,00 Kč 

Orel Jednota  10 000,00 Kč 

SK Velká Bystřice

z toho: házená  90 000,00 Kč 

odbíjená  10 000,00 Kč 

kopaná  20 000,00 Kč 

tenis  10 000,00 Kč 

Senior klub  6 000,00 Kč 

Mateřské centrum  15 000,00 Kč 

FC-Mlha- minikopaná  2 000,00 Kč 

Kynologická organizace  8 000,00 Kč 

AMK Biketrial Olomouc 5 000,00 Kč 

Český zahrádkářský svaz  6 000,00 Kč 

Český svaz div.ochotníků  10 000,00 Kč 

Autovelo  5 000,00 Kč 

MS Band kapela Ing. Langer  15 000,00 Kč 

Jeden za druhým OS, Ing. Janka R.  3 000,00 Kč 

Ondřej Nakládal, vydání CD  3 000,00 Kč 

Jiří Čepelák stavění máje, kácení máje  4 000,00 Kč 

Václav Břeha čištění Bystřičky  5 000,00 Kč 

Anna Marie Juráňová  3 000,00 Kč 

celkem  413 000,00 Kč

60 000,00 Kč

10 000,00 Kč

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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Inzerát
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, Týnecká 
10 přijme na nepravidelnou výpomoc uklízečku a kuchař-
ku (pouze vyučenou). Kontakt: 585 154 487
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T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE
si vás dovoluje pozvat

u příležitosti oslav výročí 140 let naší jednoty
na vystoupení ZDEŇKA TROŠKY se svým pořadem 

v sokolovně v pátek 23. 9. 2011 v 18 hod.
Vstupné 250,- Kč.

Předprodej vstupenek od 5. 9. 2011 v sokolovně: 
pondělí 15.00 - 16.00 hod., 19.00 - 19.30 hod.

úterý 15.00 - 16.00 hod., 17.30 - 18.00 hod.
středa 16.00 - 17.00 hod., 18.15 - 18.45 hod.

Případně po domluvě 
na telef. č. 736 165 882- Lenka Otáhalová

Divadelní soubor 
a Kulturní středisko Velká Bystřice zvou na 

divadelní taškařici

sobota 13. srpna 2011 ve 20.00 hodin
amfiteátr ve Velké Bystřici

Hrají členové divadelního ochotnického 
souboru „Morkovští ochotníci“.

Myslivecká taškařice Prach a broky 
od českého autora Václava Bárty zvítězila 
na přehlídce Divadelní máj v Němčicích 

nad Hanou  a postoupila na celostátní přehlídku 
do Vysokého nad Jizerou. 

Vstupné 50,- Kč.    Srdečně zvou pořadatelé.

„Prach a broky“

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… něco pro zdraví
Peta Bee – Každodenní fitness

Jak přeměnit běžný pohyb v domácnosti, práci a na 
zahradě v účinné cvičení

… pro malé detektivy
Jürg Obrist – Jasný případ ?!

kriminální minipříběhy, které si můžete zkusit sami 
vyřešit 

… pravdivý příběh
Adélině Yen Mah – Spadané listí

Vzpomínky čínské lékařky na boj o štěstí a nezávislost 
v konvencemi spoutané Číně

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

wMini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 1024 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:

Na Zámeckém náměstí v západním křídle zámku
můžete navštívit

v galeriizet
výstavu kreseb:

Dagmar Havlíčková – Ježíšova modlitba

v informačním centru
výstavku výtvarných prací 

žáků Masarykovy základní školy

„Čtvero ročních období“
a to každou sobotu a neděli od 14 do 18 hodin
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starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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i staroslověnštině. Vrcholem festivalu 
byla slavná mše sv. (sloužil Mons. 
Josef Nuzík, generální vikář) za účasti 
všech vystupujících chrámových sborů 
– Chorus Mauritiensis Olomouc, Cecil-
ské hudební jednoty Ústí nad Orlicí a 
Chrámového sboru z Velké Bystřice. 
Nádherným způsobem zazpívaly Čes-
kou mši z Andělské Hory, propria ze 
svátku Těla a Krve Páně a ze svěcení 
kněží, vše z dílny P. J. Olejníka. Byl to 
velmi silný duchovní zážitek! Otec 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve 
Velké Bystřici byl v sobotu 25. 6. 2011 
místem krásného setkání a vzpomínky 
na doc. Mag. Josefa Olejníka: Chrá-
mový sbor, který zde P. J. Olejník vedl 
plných 33 let, uspořádal festival 
duchovní hudby s názvem „Chvalte 
Hospodina – hudební poselství P. J. 
Olejníka“. Zazněly zde působivé melo-
die nejen z tvorby P. J. Olejníka, ale 
i skladby starých mistrů a současných 
skladatelů, jak v češtině, tak v latině 

Olejník, jak se mu vždy říkalo, měl 
úžasný dar spojit Boží slovo s hudbou 
tak, že se zarývá do srdce a naplňuje 
úsloví: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí“!

Přáním pořadatelů je, aby se festival 
„Chvalte Hospodina – hudební posel-
ství P. J. Olejníka“ stal živou „pamětní 
deskou“ a vyzval všechny chrámové 
sbory, které mají vztah k tvorbě P. J. 
Olejníka, k účasti v příštích ročnících. 
Jistě se máme na co těšit!

Marie Plesková

Festival duchovní hudby „Chvalte Hospodina – hudební poselství P. J. Olejníka“

Sportovní hry a opékání
v Domově důchodců 

Hrubá Voda
Dne 16. 6. 2011 jsme uspořádali pro 

obyvatele našeho zařízení domácí spor-
tovní hry. Zúčastnilo se celkem 16 
uživatelů a 21 dětí z Mateřské školy 

v Hlubočkách, se kterou spolupracuje-
me již několik měsíců. Soutěžilo se 
celkem v 5 disciplínách – navlékání 
korálek, stavění pyramidy, hledej 
poklad, hod kuliček a hledej rozdíly. 
Počasí nám přálo, sluníčko krásně 
svítilo a tak jsme soutěžili venku 
v zahradě domova. Všem soutěžícím se 

dařilo, bojovali opravdu ze všech sil. 
V kategorii seniorů zvítězila paní 
Emílie Tkadlečková, v kategorii dětí 
vyhrála Klárka Janošíková. Výherci 
získali diplomy a pěkné ceny. Po vyhlá-
šení výsledků jsme ještě s dalšími 
zájemci z řad seniorů usedli k ohni a 
opékali špekáčky.

Hurá na plavbu lodí po 
Brněnské přehradě!

V pondělí 20. 6. 2011 jsme vyrazili 
s obyvateli Domova důchodců Hrubá 
Voda na výlet na plavbu lodí po 
Brněnské přehradě. Hned po snídani 
jsme nasedli do autobusu a s elánem 
vyrazili směr Brno. Byl nás plný auto-
bus. Počasí nám zpočátku moc nepřálo, 

ale nakonec se umoudřilo a sluníčko 
přeci jen vysvitlo. Po menším bloudění 
a hledání přehrady jsme dorazili do 
přístavu a nalodili se na bezbariérový 
parník. Kapitán lodi se nám věnoval 
celou hodinu, dopluli jsme až ke státní-
mu hradu Veveří a k mostu, který vede 
přes přehradu. Cestou zpět jsme se 
zastavili na náměstí v Prostějově, kde 
jsme si dali 2 hodiny rozchod. Většina 

z nás usedla na venkovní posezení do 
cukrárny, kde se každý občerstvil dle 
své chuti, ostatní vyrazili na nákupy, 
procházku či do hospůdky. Výlet se 
nám opravdu vydařil, nikdo se neztratil 
a všichni byli spokojeni. Zase máme na 
co vzpomínat.

Mgr. Iva Pospíšilová 
sociální pracovnice

Domov důchodců Hrubá Voda

Ano, v sobotu 27. srpna 2011 se 
cyklisté a turisté opět sjedou na své 
oblíbené cykloturistické akci ve vojen-
ském výcvikovém prostoru Libavá. 
Armáda České republiky umožňuje tak 
poprve od roku 1994 (kdy akce Bílý 

kámen vznikla) všem zájemcům, aby 
tuto, pro civilní obyvatelstvo celoročně 
uzavřenou oblast, navštívili nejen v 
tradičním termínu 1. května, ale i na 
sklonku léta, poslední srpnovou sobotu.
Ačkoliv toto rozhodnutí padlo již kon-

cem minulého roku, přichází nám letos 
velmi vhod, protože jarní „Kámen“, jak 
této akci cykloturisté zkráceně říkají, se 
bohužel nevydařil. Do posledního 
detailu připravený podnik značně naru-
šilo tentokrát totálně deštivé počasí, 

XIX. Bílý kámen - jako Letní Bílý kámen letos poprve…
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které si od božího rána až do druhé 
hodiny odpolední především v oblasti 
Libavé vybíralo svou daň. Přesto na 
trasy vyrazilo téměř dva tisíce stateč-
ných…
Tak máme letos možnost, věřme, že 
úspěšného reparátu, a to v nadějných 
klimatických podmínkách. Konec srpna 
slibuje minimálně o deset stupňů vyšší 
teploty, kdy se i nějaká přeháňka pod-
statně lépe snáší. Někteří cyklisté si už 
v toto období vojenský prostor před 
léty vyzkoušeli, když bystřický 
Autoveloklub pořádal jízdy do vrchu na 
čas „Strážná“ - a z cílového prostoru 
parkoviště pod Strážnou jsme se vraceli 
oklikou přes Varhošť, údolím Hadovce 
a kolem střelnic do místa startu v 
Mrsklesích – a počasí bylo téměř vždy 
překrásné!
Ale již k Letnímu Bílému kameni.

Ten bude v podstatě přesnou kopií 
klasického Bílého kamene. 

Absolvujeme ho na stejných trasách, 
na které můžete nastoupit ve stejných 
vstupních místech (Mrsklesy, železnič-
ní zastávka Hrubá Voda-Smilov, Město 
Libavá, Nové Oldřůvky, Kovářov 
u Potštátu, Zelený kříž, Kozlov, Velký 
Újezd a Daskabát), kde každý účastník 

obdrží povolenku ke vstupu a mapu s 
propozicemi za úhradu 30,- Kč. Do 
vojenského prostoru je možno vjíždět 
jen s platným občanským průkazem 
nebo pasem a to od 7 hodin ráno po 
celý den tak, že všichni účastníci musí 
hranice VVP opustit do 16:00 hodin. 
Podmínkou pro cyklisty je povinné 
užití cyklistické přilby. Po vojenském 
prostoru se cyklisté i turisté mohou 
pohybovat jen po povolených, v mapě 
vyznačených a v terénu bílými fáborky 
vyznačených trasách – nedodržení 
tohoto nařízení může být potrestáno ve 
správním řízení pokutou až do částky 
5.000,- Kč.

I tradiční autokarové zájezdy pro rodi-
ny s dětmi a seniory zůstávají zachová-
ny. Jednotlivé obce z okolí VVP je 
zřejmě nepřipravují, ale všichni zájem-
ci mají možnost využít nabídky olo-
moucké turistické cestovní kanceláře 
Adrenalin Centrum (tel: 585 316 029, 
mobil:  605 526 480,  e-mail:  
info@adrenalincentrum.cz , webové 
stránky: www.adrenalincentrum.cz ), 
která připravuje v rámci této akce 
výjezd několika autokarů do vojenské-
ho prostoru.
I bystřičtí pořadatelé připravují pro 
účastníky některá zajímavá překvapení, 
která bychom v této přípravné fázi 
neradi blíže specifikovali – věřte, že 
budou stát za to…

Všechny ostatní bližší informace 
o této akci mohou zájemci získat na 
webových stránkách www.akcebilyka-
men.cz, kde pořadatelé  Město a Auto-
veloklub Velká Bystřice  průběžně 
zveřejňují vše, co účastníci potřebují 
vědět – včetně zodpovězení jakýchko-
liv dotazů.

Krásné zážitky na prvním Letním 
Bílém kameni všem účastníkům přeje 
za pořadatele

J.Jerry Koš

–
–

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
A VÝSLEDKY ZE SOKOLSKÉHO 

ŽUPNÍHO PŘEBORU V 
REKREAČNÍM VOLEJBALE 

SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2011
Turnaj se uskutečnil v sobotu 21. 5. 

2011 v tělocvičně Sokola Štěpánov. Do 
soutěže se přihlásila 4 družstva - T. J. 
Sokol Štěpánov, T.J. Sokol Náklo, a 
dvě družstva T. J. Sokol Velká Bystřice. 
Hrálo se systémem každý s každým na 
2 zkrácené sety. Z toho vzniklo pořadí 
pro vyřazovací souboje, (1. VB II – 5 
vyhraných setů, 2. VB I. - 3 vyhrané 
sety, 3. Štěpánov – 3 vyhrané sety a 4. 
Náklo – 1 vyhraný set) kde hrál první 
s posledním a druhý s třetím. Tyto 
vyřazovací souboje se hrály na 2 vítěz-
né sety. Poté se sehrála utkání o třetí 
a na závěr finále o první místo. 

Celý turnaj proběhl ve velice dobré a 
přátelské atmosféře, ke kterému přispě-
lo i dobré zázemí, které nabízela soko-
lovna ve Štěpánově. Všechny týmy 
podávaly výborné výkony a byly si 
velice vyrovnanými soupeři, takže 
o konečných výsledcích často rozhodo-
vala každá chybička a vybojovaný míč.
Celkové umístění:
1. T. J. Sokol Velká Bystřice I.
2. T. J. Sokol Velká Bystřice II.
3. T. J. Sokol Štěpánov
4. T. J. Sokol Náklo
Gratulujeme všem hráčům ke vzorné-
mu umístění v turnaji a k pěkné repre-
zentaci naší jednoty!

Hana Navrátilová

Mistrovské utkání mužů v kopané
SK Velká Bystřice 1.B tř.B - PODZIM 2011

Lutín - V. Bystřice 78 Ne   16.30 hod.

Černovír - V. Bystřice 14.8 Ne 10.00 hod.

V. Bystřice - Chválkovice 21.8 Ne   16.30 hod.

Majetín - V. Bystřice   28.8 Ne   16.30 hod.

V. Bystřice - Doloplazy 4.9 Ne   16.30 hod.

Tovačov - V. Bystřice 11.9 Ne   16.00 hod.

V. Bystřice - Drahlov 18.9 Ne   16.00 hod.

Kožušany - V. Bystřice 25.9 Ne   15.30 hod.

V. Bystřice - Haňovice 2.10 Ne   15.30 hod.

Bohuňovice - V. Bystřice 9.10 Ne   15.00 hod.

V. Bystřice - Slavonín 16.10 Ne   15.00 hod.

V. Týnec - V. Bystřice 23.10 Ne   14.30 hod.

V. Bystřice - Brodek u Přerova 30.10 Ne   13.30 hod.

 
Házenkářské turnaje v měsíci srpnu a září 2011
Sobota 27.8.2011: SMVB CUP – turnaj starších žáků
Sobota 3.9.2011: J.M.I.T. CUP – turnaj mužů
Neděle 4.9.2011: Turnaj staršího dorostu

Bližší informace k jednotlivým turnajům budou podány formou 
plakátů, popř. relace v městském rozhlase.

O víkendu 18. a 19. června 2011 
proběhl ve sportovním areálu Na Letné 
již IX. ročník turnaje v házené mladší-
ho žactva pod názvem GENERALI 
Pojišťovna Cup Handball 2011.

Po sportovní stránce došlo k zajíma-
vé konfrontaci 7 mládežnických druž-
stev z Čech a Moravy (letos chybělo 

pro kolizi termínů družstvo ze sloven-
ského Kysuckého Nového Mesta, 
mimochodem trojnásobný vítěz před-
chozích ročníků tohoto turnaje). 
Organizace turnaje fungovala „na jed-
ničku“, v hale Na Letné probíhaly  
vesměs bojovné a kvalitní zápasy (cel-
kem 22 zápasů včetně finále).   

GENERALI Pojišťovna Cup  Handball  2011

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.
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ločas, který skončil 5 : 6, celkový 
výsledek finále pak byl  8 : 20). 

Nejlepším brankářem turnaje byl  
vyhlášen Michal Klement (HC Zubří 
A), nejlepším střelcem Samuel Eme-
reoh z družstva STM Olomouc (v 6 
zápasech vstřelil 34 branek). Speciální 
cenu ředitele turnaje, určenou pro neju-
žitečnějšího hráče celého turnaje, obdr-
žel  Tomáš Cáb (HC Zubří A).

Dále byli vyhodnoceni nejlepší hráči 
jednotlivých družstev, jen pro zajíma-
vost z družstva SK Velká Bystřice A to 
byl Ondřej Majer, z B družstva pak 
Veronika Mikulášková.

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

Konečné pořadí v turnaji:
1. HC Zubří A 
2. SK Velká Bystřice A
3. STM Olomouc
4. HC SKP Pardubice
5. TJ Sokol Praha - Vršovice
6. HC Zubří B
7. SK Velká Bystřice B

Vítězem turnaje se stalo zcela 
zaslouženě 1. družstvo HC Zubří, které 
vyhrálo jak všech 6 zápasů v základní 
skupině, tak i závěrečné finále. 
Příjemným překvapením turnaje byly 
výsledky a předvedené výkony domácí-
ho družstva SK Velká Bystřice A, které 
skončilo na výborném druhém místě 
(když ve finále drželo krok s jedno-
značným favoritem ze Zubří celý 1.po-

Bystřice, děkují touto cestou všem, 
kteří se na přípravě a realizaci celé akce 
podíleli, tj. především sponzorům a dal-
ším partnerům turnaje, pořadatelům, 
rozhodčím, hráčům všech zúčastněných 
družstev za předvedené výkony, divá-
kům, Masarykově ZŠ a Školní jídelně 
za zajištění ubytování a stravování 
jednotlivých družstev, Hospodě Na 
hřišti za zajištění občerstvení účastníků 
turnaje, prostě všem, kteří měli na 
organizaci a zdárném průběhu turnaje 
nějaký podíl. 

Se všemi se těšíme na shledanou 
v červnu 2012, a to na jubilejním X. 
ročníku tohoto turnaje.

Sportovní mládí Velké Bystřice, o.s.
SK Velká Bystřice, oddíl házené

Družstvo hrálo v podzimní části sezony 2010 skupinu „A“, 
ve které odehrálo 7 vítězných zápasů. Žádná prohra při skóre 
187:44. Skupinu vyhrálo před družstvem Tatran Lito-vel a TJ 
STM Olomouc. S nimi v jarní části vytvořilo skupinu o mistra 
Středomoravské ligy, přičemž tato skupina byla doplněna 
prvními třemi družstvy ze skupiny „B“ po podzimní části – TJ 
Sokol II. Prostějov, TJ Sokol Luhačovice a HC Zlín „A“. Se 
soupeři odehrálo 10 vítězných zápasů, žádná prohra, skóre 
233:116 a po zásluze se stalo celkovým vítězem.

Družstvo se rovněž zúčastnilo několika turnajů, kde dosáh-
lo velmi pěkných umístění. Poslední turnaj v sezoně jsme 
pořádali v domácím prostředí za účasti 7 družstev, v měsíci 
červnu. Naši hráči se dostali do finále, kde nestačili na celko-
vého vítěze družstvo HC Zubří 1. Za bojovnost, předvedenou 
hru, morálku a týmové pojetí všem hráčům patří velké podě-
kování.

Koncem měsíce června proběhla v Olomouci V. letní olym-
piáda dětí a mládeže, které se zúčastnily výběry jednotlivých 
krajů České republiky. Je potěšitelné, že do výběru 
Olomouckého kraje byl nominován i hráč našeho družstva 
Norbert Menšík, který v odehraných zápasech sbíral cenné 
zkušenosti. 

V měsíci červenci se hráči Červinka, Tkadleček, Hňátek, 
Majer, Vykoukal a Menšík společně s trenérem zúčastnili 
mezinárodního Adidas Handball Camp 2011 Třeboň, kde tré-
novali pod vedením odborných trenérů, ligových hráčů nebo 
reprezentantů. Jedná se o velmi kvalitní házenkářský camp 
pro hráče ve věku 8 – 20 let, kteří jsou rozděleni do různých 
věkových skupin a pod vedením zkušených trenérů, ligových 
hráčů nebo reprezentantů trénují, soutěží v různých doved-
nostních nebo herních soutěžích. Je potěšitelné, že naši hráči 
se mezi svými hráčskými kolegy výkonnostně neztratili.

MLADŠÍ ŽÁCI „A“ SK VELKÁ BYSTŘICE MISTR STŘEDOMORAVSKÉ LIGY  2010/2011
Michal Červinka byl členem družstva, které získalo 

1. místo v soutěži Házenkářské hry, Norbert Menšík získal 
1. místo v soutěži Magická dvojka. Dominik Tkadleček se stal 
vítězem soutěže „Hledáme nového Filipa Jíchu“ a za odměnu 
pojede na vybraný ligový zápas do Německa.

Pro všechny hráče i trenéra byla účast na tomto campu 
velkým zážitkem a získali během pobytu další házenkářské 
zkušenosti.

Pro příští sezonu je postavena před družstva nová výzva, 
neboť celý tým přechází do vyšší kategorie – starší žáci a to 
i přes skutečnost, že 8 hráčů by věkově mohlo ještě rok hrát v 
kategorii mladší žáci. Věříme, že za podpory vedení oddílu, 
rodičů a dalších slušných lidí, kteří družstvu pomáhají a fandí 
se v příští sezoně neztratíme a dáme o sobě slyšet.

Trenéři mladších žáků „A“ házená SK Velká Bystřice
Norbert Menšík, Pavel Tkadleček

Středomoravská liga - mistři

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend
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Denisa Vaculíková
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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

INZERCE:
wKulturní středisko má zájem o starší zachovalý koberec větších rozměrů, pokud by někdo takový vyřazoval. Informace

na tel.: 585 351 680, 728 175 621.
wMěsto Velká Bystřice nabízí k odprodeji zachovalé záchodové mísy z rekonstruovaných prostor základní školy za 

zůstatkovou cenu 50,00 Kč za kus. Bližší informace na t. č. 728 625 492 - ing. Filip Štembírek.

5. 8. pátek LIDICE Produkce: USA
19.30 hod. Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, Vstupné Kč 50,-
126 minut kteří se absurdní náhodou připletli Přístupný od 12 let

do cesty dějinám.

12. 8. pátek MEDÍDEK PÚ Produkce: USA
18.00 hod. Další milý příběh medvídka a jeho přátel. Vstupné Kč 50,-
70 minut      Český dabing. Přístupný

19. 8. pátek WESTERN STORY Produkce: ČR
19.30 hod. Střelená komedie nabitá létem. Vstupné Kč 50,-
96 minu Přístupný

26. 8. pátek PIRÁTI Z KARIBIKU Produkce: USA
18.00 hod. NA VLNÁCH PODIVNA. Vstupné Kč 50,-
137 minut Zábava, dobrodružná atmosféra, humor. Přístupný

     Český dabing.

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

Prodej je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu 
promítání filmu je pokladna otevřena

Kuličkiáda

Velký Týnec - SRPEN

   Protože bych vždy potřeboval s lidmi, kteří vlastní věci 
týkající se oddílu házené SK Velká Bystřice, hovořit osobně, 
prosím, aby  mě kontaktovali na adrese Jana Pospíšila 264, 
popřípadě telefonicky na mobil 606 134 327  nebo  na mém 
mailu: 
   Mimochodem poničená soška byl dar výboru SK svému 
členu Františku Smékalovi  ze dne 28. 11. 1931, povedlo se ji  
opravit a už zaujímá čestné místo ve vitríně klubu.

Jaroslav Loun   

jloun@seznam.cz

Staré fotografie odhalily po letech úspěch 
v podobě vítězství na turnaji v roce 1928 !!

Článek o nálezu tiskovin z historie našeho házenkářského 
klubu zaujal čtenáře Velkobystřických novin a už se začaly 
objevovat další střípky z pestré mozaiky historie našeho 
oddílu. Jako první přinesla několik fotografií a poničenou 
sošku paní Smékalová, za což jí patří náš dík. Na fotografiích 
a dvou registračních průkazech je František Smékal. 

Nejprve jsme si mysleli, že na fotografii drží sošku, kterou 
paní Smékalová přinesla, ale při bližším ohledání jsem zjistil, 
že se jedná o trofej, kterou máme vystavenou v klubovně.

A najednou věci krásně do sebe zapadly. Jedná se o trofej 
pro vítězné družstvo turnaje, který se konal dne 9. 9. 1928 ve 
Velké Bystřici. A navíc se dochoval i plakát zvoucí na tento 
turnaj. Zde je fotografie poháru pro vítěze a plakát.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

Strana  4

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

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.

mailto:jloun@seznam.cz


Strana  8 VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 8/2011

Velkobystřické noviny vydává Kulturní středisko Velká Bystřice, Zámecké nám. 79, IČO 60046490. 1x měsíčně. 8. číslo vychází 29. 7. 2011. Registrační č. MK ČR E 12520. Tisk Danuše Navrátilová - TiNa.

INZERCE:
XX Kulturní středisko má zájem o 
starší zachovalý koberec (alespoň 2 x 3 
m). 
       Informace na tel.: 585 351 680, 
728 175 687.

 

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU
V březnu jsme se ptali na knihu 
Jak krtek uzdravil myšku 

Odpovídalo 24 dětí a ze 22 správných odpovědí 

jsme vylosovali Matěje Malínka
Otázky na duben najdete jako obvykle v knihovně.

Kalendář akcí 
Mikroregionu Bystřička 

červen 2011
1. 5.

Libavá –Bílý kámen 
Přáslavice –Stavění máje

3. 6.
Velká Bystřice –Den otevřených dveří

4. 6. 
Doloplazy –Dětský den a Taneční 

zábava
Přáslavice –Dětský den a kácení 

máje

5. 6. 
Velká Bystřice –Pěší pouť na 

Sv. Kopeček

9.-10. 6.
Velká Bystřice –Mega Sam Cup 

(miniházená)

11. 6. 
Mrsklesy –Den dětí
Přáslavice –Diskotéka
Svésedlice –Hasičská soutěž

16.-19. 6.

Velká Bystřice –Prodloužený víkend 
Sokola v rekreačním 
středisku Potštejn

–Výstavka výtvarných 
prací žáků 
Masarykovy základní 
školy

18. 6. 
Velká Bystřice –Hanácký pupek světa
Přáslavice –Pěší výlet do okolí

19. 6.
Velká Bystřice –Čertovská pohádka 

(Orel)

21.-26. 6.
Velká Bystřice –Letní olympiáda

25. 6.
Velká Bystřice –Chvalte Hospodina

(Festival duchovní 
hudby)

Přáslavice –Diskotéka
–Hasičská soutěž

Velký Újezd –Rock Legend

Strana  4

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

Diogenes v sudu
Odpovídalo 27 dětí 

a ze 20 správných odpovědí 
byla vylosována 

Denisa Vaculíková
Přeji všem 

pěkné prázdniny.


