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Vážení spoluobčané,

dnešní úvodník bych rád věnoval 
v současné době realizovaným a připra-
vovaným investičním akcím. V před-
chozích letech jsme měli většinou 
Velkou Bystřici v tomto období nějak 
"rozestavěnou nebo rozkopanou", a tak 
byste mohli mít pocit, že letos se toho 
zase tolik neděje. Ale…

Internet Velké Bystřice - rozšiřo-
vání optické sítě. V průběhu měsíce 
března byly zahájeny práce na dokon-
čování úseků chrániček na optiku, jež 
byly položeny při budování chodníků 
a dalších investičních činnostech 
v předchozích letech. Ke konci června 
byly dokončeny úseky vedoucí z radni-
ce přes Letnou, Lošovskou, novou 
lokalitu na Kopaninách po bytovku 
v ulici Na Vyhlídce a úsek vedoucí 
z radnice k DPS a déle ulicí ČSA po 
křižovatku s ulicí Nádražní I s odboč-
kou po křižovatku v ulici Kozinova. 
V těchto úsecích jsou zafouknuty tru-
bičky pro napojování jednotlivých 
nemovitostí a páteřní 72 žilové optické 
kabely. Při dokončování trasy v ulici 
ČSA bylo využito výkopu společnosti 
O2 a v součinnosti s ní provedena při-
pokládka trubek ve vlastnictví Města 
Velká Bystřice. V současné době probí-
hají práce na pokládce chráničky v ulici 
Týnecká tak, aby bylo provedeno napo-
jení bytových domů v ulici Svésedlická. 
V trase vedoucí na Kopaniny se pracuje 
na napojení bytových domů v horní 
části ulice. V následujících měsících 
bude provedeno doplnění rozvaděčů na 
radnici o aktivní prvky a následně umož-
něno připojování zájemcům v jednotli-
vých nemovitostech sousedících s hoto-
vou trasou. Dle aktuálních možností 
a času bychom následně provedli ještě 
i napojení ulice Hliník a zafouknutí 
mikrotrubiček do zde již nachystané 
chráničky.

Současně jsme také uspěli v progra-
mu Leader s projektem, který řeší nový 
páteřní spoj a aktivní prvky optické sítě, 

díky čemuž dokážeme v budoucnu 
ztrojnásobit množství konektivity pro 
Velkou Bystřici (čímž budeme scho-
pni slušnou rychlostí "krmit optiku") 
a budeme tím mít záložní linku. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali obča-
nu a především velkému bystřickému 
patriotovi Mgr. Vlastimilu Hliněnému 
za technickou, technologickou a materi-
ální pomoc, jež poskytuje Městu Velká 
Bystřice bezúplatně ve svém volném 
čase (ano, i tací lidé ještě mezi námi 
žijí).

Přes prázdniny pracujeme také na 
objemově menších akcích v základní 
škole a mateřských školkách. Byly na-
příklad vyměněny hlavní vstupní dveře 
do Masarykovy základní školy a do 
mateřské školky Na Svobodě. V obou 
mateřských školkách se pracuje na 
drobných opravách, kterými se odstra-
ňují závady, na něž upozornila při kon-
trole Krajská hygienická stanice.
Do zimních měsíců chceme také pro-
vést alespoň provizorní opravy někte-
rých zvláště poškozených úseků na 
místních komunikacích (např. překopy 
na Kopaninách). 

O zajištění budoucího provozu hote-
lu Zámek psal v minulém úvodníku pan 
místostarosta, já jen potvrdím, že stáva-
jící nájemník pan Petr Jahoda skončil 
k 30. 6. 2012 a že v současné době se 
snažíme co nejrychleji zajistit moderni-
zaci kuchyně (což není vzhledem ke 
stavu, v jakém byla, úplně jednoduché). 
V červnu jsme také podali žádost o do-
taci z Regionálního operačního progra-
mu (ROP) na rekonstrukci hotelu 
Zámek. Zda dotace bude úspěšná, se 
dozvíme na podzim. Z toho plyne, že 
zásadnější rekonstrukce čeká zámek 
nejdříve v příštím roce. 

V rámci ROP máme ještě podanou 
žádost o dotaci na cyklostezku v úseku 
od vlakové zastávky po železniční 
přejezd Na Svobodě. A v rámci úspěš-
ných žádostí o dotace z Operačního 
programu životní prostředí (OP ŽP) se 
už těšíme na nový veřejný rozhlas a re-
vitalizaci zeleně na hřbitově. Myslím, 
že je vidět, že se na radnici opravdu 
nenudíme.

Ještě si dovolím upozornit na jednu 
akci, jejímiž investory ale nejsme my. 
Již druhý rok se snažíme přesvědčit 
všechny zainteresované strany o potřeb-
nosti řešit dopravní situaci na vjezdu do 
Velké Bystřice. A snad naše snaha neby-
la marná, neboť nyní byla vydána tisko-
vá zpráva s tímto nadpisem: "Olo-
moucký kraj připravuje na vjezdu do 
Velké Bystřice novou okružní křižo-
vatku". Ta by měla nahradit stávající 
křížení krajské komunikace a místní 
komunikace vedoucí k velkoobchodu 
Makro a do průmyslové zóny. Počítá se 
s okružní křižovatkou se čtyřmi paprsky 
a jedním jízdním pruhem s povrchem 
z asfaltobetonu. Projekt by měl řešit 
také úpravu chodníků, zeleně ve středo-
vém kruhu a blízkých ploch. Nové 
řešení bude výrazně bezpečnější a umož-
ní také plynulejší provoz dopravy ve 
směru do průmyslové zóny i do městeč-
ka. Současně také rondel pomůže vyře-
šit dopravní napojení nově vybudova-
ného zahradnictví naproti Ferony, které 
nemá výjezd vozidel ve směru na 
Olomouc. Olomoucký kraj počítá s tím, 
že projektanti zahájí práce na projektu 
pro stavební povolení již začátkem 
srpna 2012 tak, aby bylo stavební povo-
lení na celou akci připraveno v březnu 
2013. Věřím, že nezůstane jen u projek-
tu a my budeme moci v srpnu 2013, kdy 
budeme stříhat pásku na novém ronde-
lu, velmi poděkovat Olomouckému 
kraji . 

Na závěr úvodníku jsem si nechal 
pozvánku na druhý ročník rockového 
festivalu Hanácké Woodstock, který se 
uskuteční v sobotu 4. srpna 2012 od 
13.30 hod v amfiteátru v Zámeckém 
parku. Po úspěchu nultého ročníku 
Hanáckého Woodstocku a po úspěchu 
rockového bálu nebudu ztrácet čas 
popisováním našeho záměru a prostě 
pozvu jménem Velkobystřické kulturní 
společnosti všechny příznivce dobré 
rockové muziky. Pokud se mezi ně 
počítáte, máte se na co těšit. Pokud ne, 
odpusťte nám v sobotu 4. srpna trošku 
zvýšenou hladinu hluku v centru měs-
tečka. Všem, kteří mají strach, že se 
nevyspí, se předem omlouváme a ujiš-
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ťujeme je, že určitě nebudeme dobu 
trvání festivalu přetahovat přes půlnoc. 

Přeji vám, co jste se ještě „nedo-
volenkovali“, 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

Změna v jízdním vlakovém řádu!
Během letních prázdnin jsou vynechány dva vlakové spoje (1 od Olomouce 
a 1 na Olomouc). Od 1. září budou tyto vlaky opět jezdit. Jedná se o tyto spoje:

Z Olomouce do
Velké Bystřice:

Z Velké Bystřice 
do Olomouce:

Olomouc-hl. nádraží Velká Bystřice-zastávka Poznámka
10:33 10:48 29

Velká Bystřice-zastávka Olomouc-hl. nádraží Poznámka
12:10 12:22 29

Poznámka: 29 – jede v prac. dny, nejede 2.VII.-31.VIII.,23.-30.XII.

Informace z bystřicé radnice
V měsíci srpnu provede komise složená z odborníků 

i laiků vyhodnocení Soutěže o nejkrásnější okno, předza-
hrádku, veřejný prostor, část ulice... Při zahájení Lidového 
roku 8. září 2012 budou ceny předány vítězům soutěže.

Odvoz odpadků v měsíci srpnu a začátku září 2012:
1. srpna 2012 bioodpad
4. srpna 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

14. srpna 2012 svoz TDO
15. srpna 2012 bioodpad
28. srpna 2012 svoz TDO
29. srpna 2012 bioodpad
1. září 2012 sběrná sobota v ulici Kapitulní

w

w

Kalendář akcí Mikroregionu Bystřička 
srpen 2012

  4. 8.
Velká Bystřice – Hanácké Woodstock (rockový festival)

11. 8. 
Přáslavice – Diskotéka

18. 8. 
Velká Bystřice – „Mnoho povyku pro psa“

(Divadelní soubor Osvětové besedy 
V. Bystřice)

– „Kubo“
                            (Ochotnícky divadelný súbor Čaradice)

– Hasičská soutěž a zábava

Hlubočky – Den mikroregionu Bystřička

24. 8. 
Velká Bystřice – „Modré z nebe“

(Divadelní soubor Hanácká scéna 
MěKS Kojetín)

25. 8. 
Bystrovany – Slavnost patrona místní kaple
Přáslavice – Diskotéka

26. 8. 
Velká Bystřice – Koncert KPH 

(Zuzana a Miroslav Ambrožovi)

1.-2. 9.
Velká Bystřice – SMVB CUP 2012 

(6. ročník turnaje starších žáků a žákyň 
v házené)

w

w

w

Mini - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 1024 kb – 100,- Kč/měsíc
Občan - Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou až 8192 kb – 300,- Kč/měsíc
Optika - 

Ceny včetně DPH. 
Připojení domácnosti k síti linkou až 16384 kb – 300,- Kč/měsíc

Kompletní ceník a více informací: http://intranet.muvb.cz,
případně přímo na městě Velká Bystřice: mob.: 728 625 492

Přehled aktuálních tarifů internetu pro občany, poskytovaných městem Velká Bystřice:

WiFi HOT-SPOT na náměstí
Na konci července byl zprovozněn WiFi HOT-SPOT pro přístup na internet na náměstí a v amfiteátru 
pomocí notebooků, tabletů, mobilních telefonů a dalších zařízení s technologií WiFi. Názvy vysílače 
(SSID) jsou „BYSTRICE-NAMESTI“ a „BYSTRICE-AMFITEATR“. Pro uživatele Bystřického internetu je 
přístup zdarma, přihlašovací údaje jsou totožné jako do Bystřického emailu, tj. jako login část adresy 
před zavináčem, heslo totožné s e-mailem.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

… pro děti
Nejkrásnější pohádky a bajky

výběr nejznámějších pohádek a bajek pro malé 
čtenáře

… detektivní příběh
Mary Higgins Clark – V náruči nepřítele

Laura je obviněna z vraždy, tvrdí, že je nevinná, ale
množství důkazů svědčí proti ní

…pro ženy 
Frieda Birkner-Mahler – Dáma z hotelu Grand

setkali se po letech a zjistili, že jejich city zůstaly 
stejné

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

UPOZORNĚNÍ!
Ve dnech 6. – 10. srpna 2012 bude knihovna zavřená!

V ostatní dny provoz nezměněn.
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Upozorňujeme, že platnost speciálního 
označení motorového vozidla O1 - viz 
vzor 01, které se vydávalo na základě 
přiznání mimořádných výhod II. stupně 
(průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz 
ZTP/P) končí dnem 31.12.2012.
V současné době se speciální označení 
O1 vyměňuje za nový parkovací průkaz 
- viz vzor 07. K výměně je nutné, aby 
se držitel speciálního označení dostavil 
osobně, vrátil původní označení moto-
rového vozidla, předložil k ověření 
průkaz ZTP nebo ZTP/P a doručil 1 
fotografii formátu jako na občanský 
průkaz.
S případnými dotazy je možno se obrá-
tit:
Miroslava Mánková, tel.: 585 562 423
Mgr. Lukáš Neruda, tel.: 585 562 429
Úřední dny:
pondělí, středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.30 
hod.
Kancelář č. 455 - II. poschodí

Mgr. Roman Darek

Změna označení motorového vozidla
Platnost speciálního označení

vzor 01

končí

31.12.2012

Nový parkovací průkaz
vzor 07

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001
Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond 
naší obci?

V letech 2008 - 2012 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěš-
ných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, 
který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky.
V období od 1.9.2011 do 29.2.2012 byla ve městě Velká Bystřice 
v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 96.000 Kč, 
z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, 
tj. 81.600 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, 
tj. 14.400 Kč. 
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid 
a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně s cílem zaměst-
nání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se pře-
devším o osoby s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstna-
ností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod., kterým 
tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpoře-
ná pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení 
vzhledu a životního prostředí obce a v neposlední řadě i významnou 
finanční pomocí obecního rozpočtu. 

Kdo sKartu obdrží ?
Postupně všichni, kteří pobírají 
dávky – jednorázově nebo pravi-
delně:
Státní sociální podpora 
– příspěvek na bydlení
– rodičovský příspěvek 
– přídavek na dítě
– dávky pěstounské péče 
– porodné/pohřebné 

Dávky na osoby se zdravotním 
postižením
– příspěvek na mobilitu
– příspěvek na zvláštní pomůcky 

Pomoc v hmotné nouzi
– příspěvek na živobytí 
– doplatek na bydlení 
– mimořádná okamžitá pomoc 

Sociální karty
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Příspěvek na péči 
Zaměstnanost 
– podpora v nezaměstnanosti 
– rekvalifikace 
V současné době se netýká výplaty 
důchodů a nemocenské. 

sKarta – použití 
Kartu lze používat pouze v České 
republice. 
Všechny transakce jsou online se 
zadáním PIN.

S kartou je možné vybírat hotovost:
– v bankomatu České spořitelny 

a jiných bank
– při platbě kartou v obchodě (cash 

back – můžete si peníze vybrat u po-
kladny při platbě kartou)

– na přepážkách bank a směnárnách 
(cash-advance – výplata hotovosti 
prostřednictvím platební karty na 
přepážce banky nebo směnárny. 
Musí mít terminál)

S kartou je možné platit v obchodech. 

S kartou není možné platit přes 
internet.

Karta neumožňuje bezkontaktní 
platby.
 
Karta nemá nastaveny transakční 
limity – použití do výše zůstatku na 
platebním účtu.

V ČR je poměrně široká nabídka 
sociálních služeb, nejsou však rozlože-
ny rovnoměrně a v některých oblastech 
jsou nedostatečné, někdy zcela chybí. 
Ze zkušeností pracovníků Charity 
Olomouc je zřejmé, že cílená sociální 
pomoc v místě bydliště je pro řadu lidí 
nejúčinnější, je rychlá a může tak zame-
zit hlubším sociálním propadům. 
Středisko sv. Kryštofa pro krizovou 
pomoc proto v červenci zahájilo provoz 
Poradenského centra ve Velké Bystřici. 

Sociální poradenství nabízíme přímo 

v prostorách Městského úřadu ve Velké 
Bystřici na Zámeckém náměstí, v příze-
mí s bezbariérovým přístupem. 

V den zahájení provozu, tj. 12. 7. 
2012, do poradny přišli tři klienti, kte-
rým bylo poskytnuto odborné sociální 
poradenství. Sociální pracovník Jan 
Řezníček řešil dva případy: jeden z ob-
lasti bytové problematiky a současně 
zadluženosti v rodině, druhý ze sféry 
důchodového zabezpečení a vzniku 
nároku na důchod.

V pilotní fázi provozu Poradenského 

Velkobystřické sociální poradenství po prvním týdnu
centra bude služba v letních měsících 
nabídnuta občanům ještě třikrát, a to 
26. 7., 9. 8., 23. 8. 2012. Vždy od 13.00 
do 15.00. Následně proběhne vyhodno-
cení poskytované služby a její další 
nastavení. Poradna současně spolupra-
cuje se stávající charitní pečovatelskou 
službou, která se již za dobu své exis-
tence ve Velké Bystřici osvědčila 
a využije jejich získaných zkušeností 
i znalostí místního dění.

PhDr. Jana Haasová, 
vedoucí střediska, tel.: 739 246 035

Hanácké Woodstock  

V sobotu 4. srpna 2012 od 13:30 hod. zažije 
Velká Bystřice již podruhé Hanácký 
Woodstock. Rockový festival pořádá Velko-
bystřická kulturní společnost, o.s. v amfiteátru 
v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Na 
přilehlém nově zrekonstruovaném Zámeckém 
náměstí najdou návštěvníci pivní rynek 
moravské pivní klasiky (Holba-Zubr-Litovel) 
se spoustou dobrého jídla od místních živnost-
níků a spolků, na který bude volný přístup.

V rámci programu se návštěvníkům před-
staví skupiny Fragmentary, Hope Astronaut, 
Stracené ráj, René Lacko/Jimi Hendrix 
Revival, Marian Greksa a Grexabat a Pražský 
výběr tribute. Program vyvrcholí v 18.15 kon-
certem ostravské formace Buty s Radkem 
Pastrňákem  a večer uzavře od 22.30 skupina 
Garage s Tonym Ducháčkem. 

Velká Bystřice žije mnohožánrovou kultu-
rou a také rockový festival je jednou z proce-
dur našich kulturních lázní, která osvěží prů-
běh letošního léta! 

Vstupenky jsou v předprodeji v Kulturním 
a informačním centru ve Velké Bystřici od 16. 
7. 2012 za 130,-Kč, v den konání akce pak za 
200,-Kč. Rockerům mladším 13-ti let vstup 
povolen pouze v doprovodu rodičů a zdarma! 
Pro přespolní budou připraveny svozové auto-
busy a cyklisté si mohou uzamknout svůj 
bicykl uvnitř festivalového areálu. 

Na prvních 100 platících návštěvníků čeká 
pivo zdarma!

Martina Žbánková
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od 14 hod.

obota . . 0  / a i Le n mS  18 8  2 12 mf teátr Na t í
Hlubo k  M riá é Úd líč y - a nsk o

sV tup zdarma !

DEN REGIONU BYSTŘIČKA

V amfiteátru i areálu celého kulturního domu 
budou připraveny stánky s grilovaným masem, 
makrelami, uzeninou a různými druhy piva i vína.

Vstup je po celý den pro všechny zdarma! V případě 
nepřízně počasí se akce přesouvá na velký sál KD. 
Parkování zajištěno na parkovišti firmy Mora.

Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, MAS Bystřička, o. p. s. a obec Hlubočky vás srdečně zvou na:

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Dne 18. 8. 2012 se ve Velké Bystřici 

v areálu Zámeckého parku u amfiteátru uskuteční 
SOUTĚŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN,

začátek ve 14 h. Po celou dobu soutěže bohaté občerstvení a pitný režim.

Téhož dne ve 20 h. je připravena HASIČSKÁ ZÁBAVA 
se skupinou NEGATIV v amfiteátru.

Na tyto akce zveme hasičské příznivce a širokou veřejnost.

Starosta SDH Čepelák Jiří

Theatrování
Pozvánka na dvě divadelní

představení v rámci projektu

„Spojují nás tradice“

sobota 18. srpna 

kulturní dům Nadační Velká Bystřice

14.00 - „Mnoho povyku pro psa“
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice 

zve na komedii a v hlavní dvojroli uvádí 

komtesu Pegy von Gross Bystric

* * * * * * * * * * * * * * * * *

17.00 - „Kubo“
Ochotnícky divadelný súbor Čaradice 

zve na veselohru o námluvách, ženění a penězích. 

Lakomí rodiče chtějí svou dceru provdat 

za bohatého, ale hloupého Kubu.

Vstup zdarma. 

Pátek 24. srpna 2012 ve 20.00 hodin
Velká Bystřice – amfiteátr

Vstupné 50,- Kč

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 



VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 8/2012Strana  6

Ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2012 proběh-
ne ve Velké Bystřici velké prestižní 
mezinárodní setkání geokešerů. Cílem 
tohoto článku je alespoň trošku osvětlit, 
co se tu bude dít.

Zřejmě se najde jen několik z vás, 
kteří vědí, co je to geocaching (čti geo-
kešink). Na úvod tedy troška osvěty. 

Jedná se o celosvětovou hru, jejímž 
principem je hledání tajných ukrytých 

schránek – keší (anglicky CACHE – 
schránka) na zajímavých místech. 
Kde takové schránky jsou, můžete 
snadno zjistit na internetových strán-
kách www.geocaching.com, kde najde-
te i detailní popis pravidel všeho zají-
mavého kolem této hry. Pokud by vás 
hra zaujala, najdete i český server 

MEGA MORAVIA 2012 – velké mezinárodní setkání geocacherů ve Velké Bystřici

POZVÁNÍ 
NA LIDOVÝ ROK

Hanácký rok v Bystřici pokračuje 8. a 9. září největší akcí, 
kterou je folklorní festival Lidový rok.

Letošní, už XXII. ročník, nese podtitul „Lidový rok se 
Slezskem“ a uskuteční se v rámci dvou mezinárodních pro-
jektů:

První z nich, „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“ je reali-
zován z Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 spolufinan-
covaného z Evropského fondu regionálního rozvoje a jeho 
partnery jsou město Velká Bystřice a Muzeum opolské vesni-
ce. Začal letošním masopustem a na Lidový rok přinese do 
Bystřice kromě čtveřice předních folklorních souborů z jihu 
Polska také druhý běh farmářských trhů, opět za účasti pol-
ských farmářů a řemeslníků.

Druhý projekt s názvem „Spojují nás tradice“ probíhá za 
mezinárodní spolupráce MAS Bystřička, o. p. s., Region 
HANÁ, o. s. a MAS OZ pro rozvoj mikroregionu „Požitavie-
Širočina” (SR).  V jeho rámci se na festivalu představí 3 
folklorní soubory ze slovenského Požitaví a rovněž několik 
řemeslníků.

Diváckým tahákem letošního Lidového roku pak bude 
bezesporu vystoupení indického dětského souboru 
Ferrishwheel z Bombaye a koncert další z legend naší fol-
krockové scény Vlasty Redla s kapelou. 

Samozřejmostí je již po léta možnost návštěvy doprovod-
ných výstav ve spolkové místnosti, galeriizet nebo v prosto-
rách Kulturního a informačního centra. Spektrum prožitků 
a zážitků pak i v letošním roce doplní řemeslný jarmark, 
bohaté občerstvení a zábavné atrakce pro menší i větší děti 
v podobě lunaparku.

PROJEKT HANÁ A SLEZKO 
VE FOTOGRAFII

V souvislosti s blížícím se Lidovým rokem a dalším 
během farmářských trhů upozorňujeme amatérské fotografy 
na soutěž vyhlášenou městem Velká Bystřice a Muzeem 
opolské vesnice v rámci probíhajícího projektu Haná ve 
Slezsku, Slezsko na Hané.

Soutěž je určena pro všechny zájemce z řad dospělých 
i dětí z partnerských i třetích zemí. Cílem soutěže je prezen-
tace a zviditelnění projektu Haná ve Slezsku, Slezsko na 
Hané u veřejnosti prostřednictvím fotografií, které by měly 
zajímavým a originálním způsobem zachytit folklorní proje-
vy a atmosféru při projektových aktivitách a společných 

setkáních. Soutěž nemá předepsané kategorie, přijímáme 
všechny fotografie s tématikou dle zadání.
Bližší informace naleznete na webové stránce projektu 
www.hana-slask.eu
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www.geocaching.cz, kde můžete shléd-
nout i čtvrthodinový film, který vás 
zasvětí do základů hry. Takových keší 
je dnes po celém světě už téměř 2 mili-
ony a hře se celosvětově věnuje okolo 
5 milionů lidí. Každá keška má své 
určené souřadnice a podle nich vás 
GPS navigace přivede na místo, kde 
byste ji měli najít. Naše země patří 
v této hře do elitní pětice nejaktivněj-
ších zemí a v Česku je již více než 40 
tisíc keší a nemálo jich je i ve Velké 
Bystřici a okolí.
   Tyto kešky můžou vypadat různě. 
Typicky jsou to plastové, vodotěsné, 
uzavíratelné krabičky, které používáte 
pro uchovávání jídla v ledničce, v ma-
lém provedení to bývá často krabička 
od kinofilmu nebo tic-taců, ve velké 
zase třeba kýbl od primalexu, apod.
   Vždy však schránka obsahuje tzv. 
logbook – zápisník, kam se nálezce 
zapíše, aby potvrdil svůj nález. Ve 
větších keškách najdete také často na 
výměnu různé hračky pro děti a jiné 
výměnné předměty. Spoléhá se na čest 
nálezců, že když si něco z kešky vez-
mou, dají tam za to něco jiného, stejné 
nebo vyšší hodnoty. Následně si pak 
nálezce zapíše nález v internetové 
aplikaci této hry. Ta mu vede kompletní 
statistiku jeho nálezů.
   Možná si říkáte, co je smyslem tako-
vého počínání. Výhodou geocachingu 
je, že těch smyslů v něm můžete najít 
celou řadu. Mnozí lidé jej hrají proto, 
že je hra přivede na zajímavá místa, 
kam by jinak nezavítali. Jiné baví právě 
to hledání často velmi důmyslně vyro-
bených keší a jiné zase třeba to, že jsou 
některé kešky umístěny třeba v koruně 
dvousetletého buku a bez speciální vý-
bavy se k nim nikdo nedostane. Mnoho 
rodin s malými dětmi ocení to, že 
rodinné výlety mají pro děti další láka-
dlo – nalezení tajného pokladu a mož-
nost vyměnit si nějakou tu hračku.
   Kešky jsou různého druhu. U těch 
tradičních naleznete na internetu rov-
nou souřadnice schránky. U multikeší 
musíte napřed projít několik stanovišť, 
na nich nalézt určité indicie a z nich 
pak spočítat, kde je umístěna keška. No 
a u tzv. mystery keší musíte vyluštit 
nějaké zadání, ať už šifru, hlavolam, 
hádanku či velmi sofistikovaně zakódo-
vané zadání, které bývá mnohdy i pro 
velmi zkušené kešery mnohadenním 
tvrdým oříškem. Jedním z dalších typů 
je tzv. event – setkání. Nejedná se 
v tomto případě o skutečnou schránku, 
ale o organizované setkání kešerů, které 
mívá ve většině případů nějakou speci-
ální náplň. 

Velmi prestižním typem eventu je 
potom tzv. MEGA event. Ten se vyzna-
čuje tím, že se jej musí zúčastnit mini-
málně 500 účastníků a ti bývají zpravi-
dla z celé řady zemí. Na takovýchto 

setkáních mají kešeři možnost poznat 
nové země a zajímavé oblasti, navázat 
nová přátelství, zúčastnit se nejrůzněj-
ších doprovodných akcí, či jen nalézt 
keše v okolí a poklábosit se známými. 
Získat povolení pořádat takový MEGA 
event není jednoduché a tak je OLGK 
(Olomoucké geokačerstvo) patřičně 
hrdé na to, že status MEGA eventu 
získal.

První takový MEGA event na území 
Moravy se odehraje ve Velké Bystřici 
o posledním prázdninovém víkendu. 
Registrace účastníků začne už v pátek 
31. 8. odpoledne a vše hlavní se ode-
hraje v sobotu 1. 9. v areálu amfiteátru 
a přilehlého parku, kde bude probíhat 
celá řada doprovodných akcí. Na 
MEGA event je již dnes přihlášeno více 
než 850 registrovaných účastníků. 
S nimi přijedou pochopitelně i rodinní 
příslušníci, takže bude v centru živo 
jako o Lidovém roku. Doprovodné akce 
našeho MEGA eventu se nebudou 
konat jen ve Velké Bystřici, ale i v Olo-
mouci, v Křelově, na Svatém Kopečku 
a na Radíkově. Účastníci budou mít 
mimo jiné možnost se svézt historickou 
tramvají, sjet na raftech mlýnský potok 
centrem Olomouce, prohlédnout si pro-
tiatomový kryt v Olomouckém parku 
a pevnosti v Křelově a na Radíkově. Ti 
zdatnější si mohou v Olomouci zahrát 
paintball, zajezdit si na koních, vyzkou-
šet své schopnosti v lanovém centru 

v Olomouci anebo si pod dohledem 
zkušených instruktorů vyzkoušet, jak se 
po laně šplhá na vysoký strom. V rámci 
akce proběhne také soutěžní výstava 
fotografií s geokešeskou tématiku a ve-
čer pak v amfiteátru soutěž regionál-
ních týmů. 

MEGA Moravia 2012 je akcí vyhra-
zenou pro registrované účastníky hry, 
takže se bude odehrávat v uzavřeném 
areálu. Pokud by však někdo z veřej-
nosti měl přesto zájem zjistit, co že se 
to v areálu bude dít, bude si moci 
zakoupit u registrace vstupenku a podí-
vat se dovnitř. Na akci se dostaví znač-
né množství účastníků svými osobními 
auty, proto bude zřízeno mimořádné 
parkoviště na strništi na konci bývalé 
Týnecké „výpadovky“ tak, aby parkují-
cí automobily nezpůsobily v centru 
města dopravní kolaps. MEGA event 
pak vyvrcholí v neděli dopoledne tzv. 
CITO eventem, v jehož rámci účastníci 
celý areál po sobě uklidí a vyčistí podle 
návrhu radnice i některou další část 
města. Více se o MEGA Moravia může-
te dozvědět na speciálních webových 
stránkách www.megamoravia.cz

Hlavním partnerem je kromě Olo-
mouckého kraje a statutárního města 
Olomouc také město Velká Bystřice. 

Za OLGK - organizátory akce
Martin Seidler,

člen hlavního organizačního týmu 
MEGA Moravia 2012

Kruh přátel hudby a město Velká Bystřice zvou na koncert

Zuzany a Miroslava Ambrošových
neděle 26. srpna 2012 galeriezet Velká Bystřice

Zuzana Ambrošová – klavír
Miroslav Ambroš – housle

Zuzana Ambrošová - započala svá studia 
na košické konzervatoři již ve třinácti 
letech jako výjimečně talentované dítě. 
Jako laureátka Smetanovské klavírní 
soutěže v Hradci Králové (1974) a soutěže 
Beethovenův Hradec (1976) hrála sólově 
se Státní filharmonií Košice již v šestnácti 
letech. V roce 1979 se zúčastnila mistrov-
ských klavírních kurzů ve Weimaru 
v Německu. Po ukončení studií v Praze 
působila 10 let na konzervatoři v Koši-
cích. S velkým úspěchem vystupovala 
jako sólistka s košickou filharmonií 
a vídeňskými filharmoniky, v recitálech 
a při komorních koncertech. Od roku 1992 
působí v Praze na konzervatoři a externě 
spolupracuje jako korepetitorka na decho-
vém oddělení Hudební fakulty AMU. 
Často bývá zvána ke klavírní spolupráci, 
zejména na mezinárodních soutěžích 
a kurzech. Je také vyhledávanou komorní 
hráčkou. Nejvíce se však věnuje klavírní 
spolupráci se svým synem Miroslavem, se 
kterým vystupuje na mnoha domácích 
a mezinárodních pódiích.
Miroslav Ambroš - se začal profesionálně 

věnovat hře na housle až v jedenácti letech 
na pražském gymnáziu J. Nerudy, součas-
ně jezdil na konzultace na Vysokou školu 
C. M. von Webera v Drážďanech k profe-
sorovi Ivanu Ženatému, u kterého pak 
studoval tři roky na Pražské konzervatoři. 
Od roku 2006 studuje na Hudební fakultě 
AMU v Praze.  Od roku 2008 byl soukro-
mým žákem Josefa Suka. Zvítězil v mno-
ha celostátních a mezinárodních soutě-
žích, nahrával pro českou a slovenskou 
televizi i rozhlas, dále pro marseillské 
a lucemburské rádio a BBC. V roce 2006 
natočil své debutové CD společně s klaví-
ristkou Zuzanou Ambrožovou. Vystoupil 
na mnoha koncertech a festivalech 
v zahraničí, v listopadu roku 2008 usku-
tečnil mimořádně úspěšné turné s Czech 
virtuosi orchestra po jedenácti městech 
Španělska. Společně s Josefem Sukem, 
Jiřím Bártou, Janem Simonem a Karlem 
Untermüllerem vystoupil na Meziná-
rodním hudebním festivalu Pražské Jaro 
2008 a s těmito vynikajícími umělci také 
natočil CD se skladbami A. Dvořáka 
a J. Suka.

Vstupné 50,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
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V sobotu 14. července 2012 se 
město Velká Bystřice už počtvrté pro-
měnilo v Hanácké pupek světa. Letošní 
ročník však provázelo od počátku dešti-
vé počasí. Organizátoři akce tak museli 
improvizovat, stejně jako ochotníci 
z divadla Tramtárie a narychlo vytvořit 
scénu pohádky „O pračlovíčkovi“ 
v prostorách Kulturního a informačního 
centra na Zámeckém náměstí. Na 35 
dětí se posadilo na židličky a provizorní 
lavičku a s napětím sledovaly pračlo-
víčkův příběh o tom, jak se učil chodit, 
jak se seznamoval s prvními živočichy, 
jak postavil první domeček, objevil, 
k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad 
tyranosaurem a také zjistil, že ve dvou 
jde všechno líp. Pohádka sklidila 
ohromný úspěch a účinkující byli odmě-
něni velkým potleskem.

Přestože ještě mírně poprchávalo, 
děti byly tak natěšené na jízdu na 
koních, že těch „pár“ kapek jim ani 
trochu nevadilo. Koníci, zvyklí na děti 
v rámci hipoterapie, vzorně chodili 
s dětmi na svých hřbetech ve vymeze-
ném prostoru zámeckého parku. Pouze 
nafukovací skluzavka zůstala zcela 
opuštěná, protože začalo opět vytrvale 

pršet. Ze stánků na náměstí se neozýva-
lo bujaré veselí, jak bývalo každoročně 
zvykem, jelikož lidé seděli na lavičkách 
a pod stanovými plachtami se schová-
vali před deštěm. Ani přerovské skupi-
ně Freďáci se jejich skvělým hudebním 
vystoupením nepodařilo počasí umou-
dřit, tak v přímém kontaktu s kapelou 
vydrželi pouze jejich skalní příznivci 
a ostatní poslouchali hudební produkci 
z přilehlého Zámeckého náměstí.

Kolem 19. hod. déšť jako mávnutím 
kouzelného proutku ustal a červánky na 
obloze začaly krásně dobarvovat 
vystoupení Hanáckých patriotů pod 
vedením Josefa Langera za doprovodu 
skupiny MS Band. Jejich vystoupení 
bylo rozděleno do vzájemně propoje-
ných celků, které začaly objevením 
Ameriky a cestou Ignáce Bystřického 
za Indiány, které učil našim mravům, 
obyčejům a zvyklostem. Jeho cesta 
následně směřovala na Klondike, kde 
Ignác podlehl zlaté horečce a rýžoval 
zlato. Domů do Velké Bystřice – Pupku 
světa se tak vrátil s pytlem plným zlata 
a všichni místní lidé ho s nadšením 
vítali. Zlato však musel proclít, zdanit 
a podpořit místní pokladnu, až ho nako-

nec žebrák obral i o poslední groš. 
Publikum se velmi dobře bavilo a účin-
kující odměnilo velkým a zaslouženým 
potleskem. Následující soutěže pro 
ženy vzbudily ohromný úspěch. Lidé 
nadšeně povzbuzovali soutěžící zejmé-
na při atraktivní disciplíně jako je kon-
zumace párku zavěšeného na provázku 
bez použití rukou. Nechyběla ani 
zkouška znalosti hanáckého nářečí. 
První královnou Hanáckého pupku 
v historii se stala Zuzana Kvěťáková 
z Olomouce.

Hudební finále Pupku bylo završeno 
vystoupením skupiny „Legendy se 
vrací“. Brilantní kytarový mág Andonis 
Civopulos, Petr Šiška, Roman „Izzi“ 
Izaiáš a Libor Pyško zahráli ve svém 
nezaměnitelném podání hity známé 
všem generacím. Atmosféra gradovala 
a moderátor Petr Šiška svými vtipnými 
vstupy nenechával ani naše bránice 
v klidu. Lidé poslouchali, tančili 
a skvěle se bavili. Letošní Pupek měl 
široký záběr a svým programovým 
složením oslovil početnou skupinu 
příznivců a tak nejen bystřičtí se už 
nyní těší na další ročník!

Martina Žbánková

Hanácké pupek světa

Spanilá jízda 

Divadelního souboru Osvětové 
besedy Velká Bystřice 

 na Slovensko - 
„Spojují nás tradice.“

V letošním roce realizuje MAS 
Region HANÁ, o.s. mezinárodní pro-
jekt s názvem „Spojují nás tradice“, 
a to ve spolupráci s MAS Požitavie – 
Šiřočina, o.s. a MAS Bystřička, o.p.s.  
Spolupráce a partnerství mezi třemi 
regiony probíhá již od roku 2008, od 
této doby se uskutečnila řada seminářů, 
workshopů a vzájemných návštěv. 
(V předchozím odstavci jsem citoval 
z brožurky, kterou vydaly tyto jmeno-
vané organizace.)

V rámci  projektu probíhá „Thea-
trování / Theatrovanie „ – přehlídka 

amatérských divadelních souborů. Ve 
dnech 14. – 15. 7. 2012 se této přehlíd-
ky zůčastnil i náš soubor, DS OSVB. 
Přehlídková představení probíhala na 
Slovensku, v obci Velké Vozokany. 

Kromě nás se této akce zůčastnily také 
soubory z Náměště na Hané, Olšan, 
Čaradic a pochopitelně i z Velkých 
Vozokan. Přivítání i péče o všechny 
aktéry této přehlídky byly velkolepé 

 

Roztop

www.roztop.webnode.cz

FIRMA ROZTOP- Roman Zedník
Hlavní partner FBC ROZTOP MRSKLESY

Nyní SLEVA na materiál/práci 10-20%
Veškeré: instalatérské, topenářské 

a práce, plovoucí podlahy, 
stínící technika.

Více informací na: 
www.roztop.webnode.cz

+420 733 505 635

designové 



Strana  9VELKOBYSTŘICKÉ NOVINY 8/2012

Krakow a okolí
Kdy? 6. října 2012 (sobota)
Jak? Autobusem s nástupními místy Olomouc (odj. 
4.45 hod), Velká Bystřice (odj. 5.00 hod), Doloplazy (odj. 
5.20 hod) – nástupní místa je možné po dohodě upravit
Za kolik? 630 Kč
Program: Z Velké Bystřice pojedeme s krátkou přestávkou 
do Krakowa, kde se setkáme s místním průvodcem, který nás 
provede historickým centrem města – prohlédneme si návrší 
s královským hradem Wawel, Wawelskou katedrálu, 
Královskou cestu, Hlavní rynek s Mariánským kostelem, 
Jagelonskou univerzitu, Barbakan a v případě zájmu i židov-
skou čtvrť Kazimierz. Ve volném čase si účastníci mohou dle 
vlastní chuti prohlédnout další lákadla bývalého hlavního 
města Polska. 

UPOZORNĚNÍ!
Upoutávka na zájezd do Krakova, pořádaná T. J. Sokol, byla uveřejněna omylem a je neaktuální, omluva za zveřejnění patří 
všem zúčastněným. Věnujte prosím pozornost následné a správné upoutávce na tuto akci:

V odpoledních hodinách se přesuneme do oblíbeného 
poutního místa – Kalwarii Zebrzydowkou, které si díky své 
blízkosti Wadowic oblíbil i bývalý papež Jan Pavel II. 
Majestátní katedrála vévodí na kopci nad městem celému 
okolí a je jednou z nejvyhledávanějších církevních památek 
v Polsku. Celý areál však netvoří pouze katedrála – byl zde 
vybudován klášter a vyhledávaná křížová cesta. 
Návrat v původní trase do Velké Bystřice předpokládáme 
okolo 22. hodiny. Upozorňujeme účastníky, že výklad pro-
běhne ve slovenském jazyce.  
V ceně je zahrnuto: Doprava autobusem, průvodce, pojištění 
léčebných výloh, servis se zajištěním zájezdu (cena neobsa-
huje vstupné do historických objektů). 
Informace předají a objednávky převezmou: 
Hroščaník Tomáš, mobil: 604 863 279, tel. zam. 972 733 644
Otáhalová Lenka, mobil: 736 165 882

AG Z-TRAVEL, cestovná kancelária
Hlavná 3, 927 01 Šaľa 

      tel./fax: 031/701 2372, mobil: 0948 522 034, 0903 890 421
               www.agz-travel.sk, e-mail: info@agz-travel.sk

a všichni hostitelé dělali vše pro spoko-
jenost nejen člověčích herců, ale i naší 
divadelní hvězdy, psí slečny Peggy. Pak 
již bylo na nás, abychom se za tuto péči 
odvděčili co nejkvalitnějším výkonem.                                                                                                                             
      Hra proběhla v naprosté pohodě 
a několikanásobný potlesk na otevřené 
scéně nutil herce do co nejlepších výko-
nů, i když vedro bylo k zalknutí. 
Konečný aplaudovaný potlesk, několik 
„opon“ a květiny jako poděkování za 
odvedené výkony daly zapomenout i na 
tento (jediný) problémeček.                                     

Večer potom probíhal v družné zába-
vě, na které nám zazpíval místní zpěvák 

několik sólových písní, taneční pár 
zatančil společenské tance a zábava 
běžela svým tempem dál. Nakonec 
došlo i na soutěž v divadelnických 
dovednostech, kde musím neskromně 
poznamenat, že palmu vítězství si 
odnesli soutěžící z našeho souboru. Za 
náš soubor soutěžili Eva Vernerová, 
Jitka Smutná a pevné rámě nabízel Aleš 
Hořínek. Po tanečním maratonu dopro-
vázeném místní hudební skupinou 
(omlouvám se, její název mi unikl), 
tento velice náročný den skončil a my 
jsme šli na kutě.

Ráno nás pak pořadatelé vzali na 

prohlídku největšího a nejznámějšího 
arboreta na Slovensku, „ Arboréta SAV 
Mlyňany“. Je jen škoda, že se k nám 
příroda otočila zády a značnou část naší 
prohlídky nám zpestřila letním deštěm. 
I tak se nám tam líbilo a několik  z nás 
si na závěr prohlídky zakoupilo několik 
vzácných kusů rostlin. 

A pak byl oběd, po obědě loučení a 
po rozloučení odjezd domů. Celá tato 
akce se nám velice líbila, ještě jednou 
všem pořadatelům děkujeme a těšíme 
se na další „Theatrování/ Theatro-
vanie“.

Jarda Magdon

Šlapeme druhý Letní Bílý kámen - sobota 1. září 2012
mají se na co těšit. Libavská příroda 
v termínu pozdního léta s prvními 
náznaky přicházejícího podzimu je 
doslova kouzelná a bylo by hříchem 
tuto možnost nevyužít.
Pro "kameníky" připravujeme tuto akci 
v identickém rozsahu jako na jaře - na 
víc jak sto kilometrů povolených tras je 
možno nastoupit z tradičních Mrskles, 
od Smilovského mlýna u železniční 
zastávky Hrubá Voda-Smilov, z centra 
Města Libavá, od kostela ve Staré 
Vodě, v troskách bývalé vesnice Nové 
Oldřůvky, z potštátského Kovářova, 
velmi oblíbeného Zeleného kříže, těsně 
nad pramenem Odry u osady Kozlov a 
ve směru na vojenský prostor z vesnic 
Velký Újezd a Daskabát.
Jako loni zajišťujeme pro starší lidi a 
rodiny s dětmi pouze jeden autokar, 
který vypravujeme z Olomouce. Zá-
jemci se až do obsazení všech míst 
mohou přihlásit již dnes v turistické 
cestovní kanceláři Adrenalin Centrum 
(Ostružnická 25 - tel. 585 316 029, 

va uplaval v dešti, v létě koncem srpna 
nás potrápilo tropické vedro – i na 
libavských pláních v nadmořské výšce 
500 - 600 metrů se teploty pohybovaly 
kolem 28° C. Tato vedra a hlavně před-
pověď život ohrožujících bouří a větr-
ných smrští odradila řadu zájemců 
především z řad méně zdatných turistů 
a cyklistů – přesto se této poprvé dva-
krát v roce povolené akce nakonec 
zúčastnilo téměř půldruhého tisíce 
věrných Bílokameníků.

Mnoho z nich se na libavské prérie 
a do zadumaných lesních hvozdů vráti-
lo i letos na jaře a přivedlo spoustu 
svých kamarádů - na desítce vstupních 
stanovišť jsme jich napočítali téměř pět 
tisíc - a mnozí z nich se již tehdy těšili 
na Letní Bílý kámen.

Ten bystřičtí pořadatelé připravují ve 
spolupráci s armádou, vojenskými 
lesníky a dalšími institucemi s příslo-
večnou pracovitostí již řadu týdnů 
a můžeme účastníkům slíbit, že pokud 
vyjde alespoň trošku zářijové počasí, 

 Ano - a je jedno, jestli si jeho účast-
níci k tomu odšlápnutí zvolí dobré 
jízdní kolo nebo jen dobré turistické 
boty. V tento den vyrážíme do vojen-
ského výcvikového prostoru již na 
jedenadvacátou, v České republice na-
prosto ojedinělou cykloturistickou akci.

Loňský první Letní Bílý kámen byl 
pro pořadatele i účastníky testem, zda 
dva Bílé kameny v roce pořádat, či 
zůstat na původní verzi jedné prvomá-
jové akce. Jak se jednoznačně ukázalo, 
Letní Bílý kámen je žádoucí, protože 
mnozí z těch, co ho absolvovali, ho 
hodnotili jako vůbec jeden z nejúspěš-
nějších v celé historii těchto oficiálně 
povolených toulek po krásách libavské-
ho vojenského újezdu. Úžasná pohoda 
na všech tratích pramenila především 
z toho, že všechny byly volně průjezdné 
a nikde nedocházelo k nežádoucí kumu-
laci většího množství cykloturistů – i to 
byl jeden z důvodů, proč armáda povo-
lila pořádání dvou akcí v jednom roce. 

Zatím co loňský jarní Kámen doslo-
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mob. 605 526 480, e-mail: info@adre-
nalincentrum.cz), cena včetně vstupen-
ky a mapy je 190,- Kč, děti 130,- Kč.

Pro účastníky bude v den konání 
zpřístupněn poutní kostel ve Staré 
Vodě, libavský větrný mlýn s expozicí 
o životě původních obyvatel tohoto 
kraje i odsvěcený kostel v centru Města 
Libavá - a samozřejmě mohou libavský 
kraj shlédnout z generálské pozorova-
telny nad Velkou Střelnou.

České dráhy upozorňují účastníky, 
že v době konání Kamene je uzavřen 
provoz železnice mezi zastávkami 
Hrubou Vodou a Domašovem - náhrad-
ní autobusová doprava nebude zajišťo-
vat přepravu cyklistických kol.

Pořadatelé již dnes důrazně upozor-
ňují na zákaz rozdělávání ohňů na 
celém území VVP a kouření mimo 

prostory občerstvovacích stanic, nebez-
pečí požáru v pozdně letním vysuše-
ném terénu je několikanásobně vyšší 
než v jarním období. Pokud by v době 
konání Kamene došlo na tomto území 
k zahoření, v jeho plamenech by sto-
procentně shořely všechny naděje na 
získání povolení k jeho dalšímu pořá-
dání.

Je už všeobecně známé, že na 
Kámen nesmí žádná auta či motocykly, 
jediný dopravní prostředek účastníků je 
kolo, přívěs s miminem či kůň, ukázně-
ní psi na vodítku nejsou překážkou. Pro 
cyklisty je na území VVP již léta povin-
ná cyklopřilba,  po úhradu vkladu 30,-
Kč získá každý účastník barevnou 
mapu s historickými fotografiemi toho-
to území. Ze vstupních stanovišť se 
můžete vydat mezi 7 a 16 hodinou, nic-

méně už do 16:00 musí všichni účastní-
ci prostor opustit i proto, že je lovná 
sezóna a v této době na celém území 
VVP probíhá intenzivní odstřel zvěře.

Všechny ostatní informace o Letním 
Bílém kameni včetně průběžně zveřej-
ňovaných nejnovějších zpráv najdou 
zájemci na webové adrese internetu  
www.akcebilykamen.cz , kde je možno 
s pořadateli komunikovat a přihlásit se 
k zasílání všech nových informací 
přímo na e-mailovou adresu účastníka.

Věříme, že počasí první zářijové 
soboty odmění všechny cyklisty i turis-
ty stejně jako loni celodenním sluníč-
kem a naprostou pohodou pohybu v 
kraji zcela mimo civilizaci...
Za pořádající město Velká Bystřice a 
Auto-velo-klub Velká Bystřice
 J.Jerry Koš - jednatel AVK

Ve dnech 1. - 6. 7. 2012 se ve městě Izola (Slovinsko) 
uskutečnil již 20. ročník mezinárodního turnaje v házené, 
kterého se zúčastnilo 180 týmů z 18 zemí. Muži hráli v 7 
věkových kategoriích, ženy v 8 věkových kategoriích.

Letošního ročníku se turnaje zúčastnilo družstvo starších 
žáků SK Velká Bystřice a to v kategorii ročník 1998 a mlad-
ší. Náš tým byl složen z 6 hráčů ročník 1998 a 7 hráčů ročník 
1999. Věkově jsme patřili mezi nejmladší ve své kategorii, 
rovněž výškově a fyzicky jsme se řadili mezi nejmenší hráče. 
Všechny zápasy jsme odehráli na venkovním betonovém 
nebo asfaltovém hřišti, při teplotách kolem 35-40° C.

Naše družstvo bylo vylosováno do základní skupiny A, 
kde odehrálo  následující zápasy :
SK Velká Bystřice – RK Trnje (Chorvatsko)   13 : 21
Úvodní zápas se silným soupeřem, který předváděl moderní 
házenou a po zásluze se stal nakonec celkovým vítězem naší 
kategorie. Zápas jsme odehráli v rámci svých možností 
a určitě jsme nezklamali. Branky: Mader 2, Menšík 6, 
Padalík 1, Tesařík 3, Dosoudil 1
SK V  – Saeby HK (Dánsko)     12 :11
Velmi kvalitní zápas s těžkým soupeřem, velmi vyrovnaný, 
s vítězným koncem pro naše družstvo. Předvedli jsme nejlep-
ší výkon na turnaji. Branky: Mader 1, Menšík 4, Padalík 1, 
Tesařík 3, Hňátek 1, Prošvic 2.
SK V  – Izola (Slovinsko)      22 : 9
Zápas s domácími, ze kterého jsme měli obavy, ale zápas 
jsme měli od počátku pod kontrolou a jasně zvítězili.
Branky: Mader 3, Menšík 4, Padalík 2, Tesařík 7, Dosoudil 1, 
Tkadleček 3, Hňátek 1, Majer 1.
SK V  – UMKS Dabie A (Polsko)    18 : 21
Zápas, ve kterém jsme od počátku prohrávali a moc se nám 
nedařilo. Odehráli jsme vyrovnaný zápas a minimálně na bod 
jsme měli. Branky: Mader 6, Menšík 1, Padalík 1, Tesařík 5, 
Hnátek 1, Majer 1, Kurek 2, Prošvic 1.
SK V  – ŠD Mokerc IG (Slovinsko)   10 : 11
Velmi důležitý zápas, který rozhodl o tom, které družstvo 
postoupí z 2. místa do semifinále. Zápas s kvalitním soupe-
řem byl od počátku velmi vyrovnaný, hrál se při velké teplo-
tě v pravé poledne. Nakonec byl šťastnější soupeř a zvítězil. 
Naši hráči měli střeleckou smůlu, hodně střel skončilo na 
tyčkách soupeřovy branky. Tým bojoval jako celek, moc 
jsme si přáli zvítězit, ale štěstí nám nepřálo a do semifinále 
nakonec postoupil soupeř. Branky: Mader 1, Menšík 2, 
Padalík 1, Tesařík 2, Tkadleček 2, Majer 2.
SK V  – UMKS Dabie B (Polsko)    15 : 11
Poslední zápas turnaje pro náš tým, který rozhodl o tom, že 

elká Bystřice

elká Bystřice

elká Bystřice
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Mistrovské utkání mužů v kopané
 SK Velká Bystřice

1.B tř.B - PODZIM 2012

Protivanov - V. Bystřice Ne. 12.8. 16:30

V. Bystřice - Brodek u Přerova Ne. 19.8. 16:30

Haňovice - V. Bystřice Ne. 26.8. 16:30

V. Bystřice - Slavonín Ne.   2.9. 16:30

SK Červenka - V. Bystřice So.   8.9. 16:30

V. Bystřice - Černovír Ne. 16.9. 16:00

Maletín - V. Bystřice So. 22.9. 16:00

V. Bystřice - FC Drahlov Ne. 30.9. 16:00

Lutín - V. Bystřice Ne.   7.10. 15:30

V. Bystřice - SK Chvalkovice Ne. 14.10. 15:00

V. Týnec - V. Bystřice Ne. 21.10. 15:00

V . Bystřice - Kožušany Ne. 28.10. 14:30

Doloplazy - V. Bystřice Ne.   4.11. 13:30

V. Bystřice - Protivanov Ne. 11.11. 13:30

Brodek u Přerova - V. Bystřice So. 17.11. 13:00

EUROPEAN HANDBALL FESTIVAL  1. - 6. 7. 2012 SLOVINSKO
jsme celkově obsadili 9. místo. Utkání bylo od počátku 
vyrovnané, na našich hráčích bylo hodně vidět, že se chtějí 
rozloučit vítězstvím a po pěkném výkonu se tak i stalo. 
Branky: Mader 3, Menšík 2, Tesařík 3, Tkadleček 4, Prošvic 
2, Majer 1. 
   Turnaj organizačně dobře zabezpečen, ubytováni jsme byli 
v jedné ze základních škol, která se nacházela ve vzdálenosti 
asi 10 minut na pláž k moři, do centra města nebo na hřiště, 
kde se hrály zápasy tohoto turnaje, čehož jsme hojně využí-
vali.
Velkým kladem je, že jsme zvládli turnaj bez vážnějších 
zranění či nemocí. Po herní stránce jsme turnaj odehráli 
v rámci svých možností, některým hráčů se dařilo více, 
jiným méně. V odehraných zápasech se soupeři z jiných států 
sami hráči poznali rozdíl v úrovni házené u nás a v zahraničí 
(přístup k zápasu, herní nasazení, bojovnost, kvalita).
    Celkově lze zájezd na tento velký turnaj ve Slovinsku po 
herní stránce hodnotit kladně, určitě byl přínosem jak pro 
hráče, tak i pro trenéra. Po celou dobu se hráči chovali na 
úrovni a určitě se jednalo o vhodné zakončení letošní sezony.
Všem hráčům přeji příjemné prožití prázdnin.

Bob Menšík, trenér st. žáků házená SK Velká Bystřice
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

Ekologická likvidace vozidel, 
šrotování autovraků, 

vystavení dokladu o likvidaci vozidla, 
odvoz vozidel k likvidaci.

- vše zdarma -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755, 

e-mail: zochjiri@seznam.cz

Poraďte se zdarma 
o zubních náhradách!

V srpnu dorazí do Velké Bystřice Corega Hlídka, aby 
zdarma radila nositelům zubních náhrad. Na dentální 
hygienistku a vyškolenou hostesku se lidé budou moci 
obracet s dotazy a problémy, které souvisejí s částečnými 
i úplnými snímacími zubními náhradami. Posádka Hlídky 
bude k dispozici v centru města na volně přístupném pro-
stranství po celý den, od 8 do zhruba 17 hodin. Přesné 
místo a datum zastávky Corega Hlídky bude ještě upřes-
něno, sledujte, prosím, plakátovací plochy, nástěnky a 
také městský rozhlas. 

Využijte možnost bezplatně se poradit s odborníky 
o zubních náhradách a získejte dárek!
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