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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ČERVEN 2017

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Informace ve Společenské rubrice v Bystřických novinách a na vývěskách města zveřejňujeme 
pouze se souhlasem rodiny.

Foto na titulní straně: Martina Žbánková 

Svoz odpadů červen - červenec 2017
Svoz 

komunálního 
odpadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

29. 6.

1. 6.

15. 6.

13. 7.

27. 8.

7. 6.

21. 6.

5. 7.

Narození:
Jakub Kolman
Martin Mrázek

Společenská rubrika

 2. 5. 2017
4. 5. 2017 

Informace o konání zasedání
Zastupitelstva města Velká Bystřice

Místo konání: 
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice
Doba konání: 

1. 6. 2017 od 18.00 hod.

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek Pazdera, starosta města

19. 7.

PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÁ BYSTŘICE 

Městský úřad Velká Bystřice oznamuje, že 
v pátek 7. července 2017 bude z provozních 
důvodů ZCELA UZAVŘEN.

1. 6.
Daskabát
2. 6.
Velký Újezd
3. 6.
Bystrovany

Daskabát 
Přáslavice 
Svésedlice 
3. - 4. 6.
Hlubočky
4. 6.
Velká Bystřice

5. 6.
Velká Bystřice

9. 6.
Velká Bystřice

10. 6.
Velká Bystřice

Přáslavice
Velký Újezd 
11. 6.
Velká Bystřice

• DĚTSKÝ DEN S PASOVÁNÍM PRVŇÁČKŮ A ČTENÁŘŮ

• DĚTSKÝ DEN 

• BYSTROVANSKÉ HRY
• LETNÍ KINO
• DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
• DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
• POHÁDKOVÝ LES

• ZÁVOD MINIKÁR

• DĚTSKÝ DEN  A BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA 
(Zámecký park – 15.00 – 17.00)

• MARYŠA LP 2012
(KD Nadační – 20.00 – 22.00)

• POHÁREK SČDO 
(KD Nadační – 19.30 – 22.00)
• NOC KOSTELŮ
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele 18.45 - 21.00) 

• JSME ZE STEJNÉ PLANETY  2
(Zámecký park – 10.00 – 24.00)
• POHÁREK SČDO 
(KD Nadační – 12.30 – 22.00)
• DISKOTÉKA
• MEMORIÁL JAROSLAVA ŠVARCE

• POHÁDKA O 3 DOKTORECH
 (Orlovna – 16.00 – 17.00)

15. 6.
Velká Bystřice 

16. 6.
Velká Bystřice

17. 6.
Velká Bystřice

Bystrovany
18. 6.
Velká Bystřice

19. 6.
Doloplazy
Daskabát
23. - 24. 6.
Velká Bystřice

24. 6.
Bukovany
Hlubočky 
Přáslavice

27. 6.
Daskabát
Přáslavice
27. 6. 
Doloplazy

• ZÁVĚREČNÝ KONCERT UČITELŮ  
   ZUŠ ŽEROTÍN OLOMOUC pobočka Velká Bystřice 
(galeriezet – 18.00 – 19.30)

• ZAHRADNÍ SLAVNOST 
(Zámecký park – 15.30 – 17.00)

• HANÁCKÉ NASHVILLE 
(amfiteátr, Zámecký park – 16.00 – 24.00)
• ČERVNOVÁ NOC - ZÁBAVA

• 80. VÝROČÍ OTEVŘENÍ SBORU 
(Husův sbor – 9.00)

• MEMORIÁL LUBOMÍRA VLÁČILA
• HODOVÁ MŠE

• MEMORIÁL JANA KRATINY 
– mezinárodní turnaj v miniházené
(Sportovní hala školy a hala Na Letné  - 9.00 - 17.00)

• TURNAJ – PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
• POHÁDKOVÝ LES – RC BROUČCI
• DISKOTÉKA
• HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE

• HODY
• ODPOLEDNE PRO SENIORY

• ŠKOLNÍ AKADEMIE 

Informace o konání zasedání
Zastupitelstva města Velká Bystřice

Místo konání: 
Dům pokojného stáří sv. Anny 

Velká Bystřice
Doba konání: 

26. 6. 2017 od 18.00 hod.

Širokou veřejnost zve 
Ing. Marek Pazdera, starosta města

Rozloučili jsme se:
Jarmila Krumpholcová
Anna Vrobelová
Svatava Hošková

    

22. 4. 2017  88 let 
25. 4. 2017  89 let 
16. 5. 2017  77 let
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ÚVODNÍK
Zámecký park je komunitní
Celý zámecký areál jsme revitalizovali nejen proto, aby 
naše městečko získalo esteticky, architektonicky hodnotný 
exteriér, ale především prostor pro setkávání, pro komunitní 
život. A ani letos tomu nebude jinak. Kromě plejády 
kulturních a společenských akcí přibývají v parku právě 
komunitní aktivity - tedy příležitosti, pro které máme důvod 
vyrazit tam nejen na procházku, ale i chvíli pobýt. Dětské 
hřiště, lanové houpačky, závody koloběžek a odrážedel, 
zahradní slavnosti školky, srazy geocacherů, výstavy pod 
širým nebem, závody hasičů a v neposlední řadě setkání lidí 
dobré vůle ze všech koutů světa, kteří se usadili v Česku 
a přišli svoji kulturu představit ve formě gastronomie a kultury 
a přitom všem zasadili stromy. Letos se celý program 
projektu Jsme ze stejné planety věnuje jediné zemi - Francii 
a proto se jmenuje Pique-nique. A piknik to bude se vším 
všudy - posezení či poležení na trávě s dobrým jídlem 
a pitím v duchu nejlepších tradic francouzské pohostinnosti. 
Páteř cateringu - tradiční stánky podél cestiček - doplní 
„pop up“ restaurace. Spoluautor projektu Josef Janeček 
k tomu říká: „Zde, přímo před vašima očima, se budou 
střídat kuchařské týmy. Bude to vaření v přímém přenosu 
– to, co uvidíte v hrncích a na pánvičkách, si hned také 
ochutnáte. K tomu čekání si budete moci objednat skvělá 
vína a kávu. Chceme, aby restaurace fungovala od rána 
až do samého konce akce. Budete se zde moci nasnídat, 
poobědvat i povečeřet, dát si i tu poslední skleničku před 
spaním. Věřte, bude to stát za tu chvíli čekání a těšení.“ 
Jaká by to byla Francie bez tradiční hry pétangue. 
Pro tento účel vznikne v našem parku jak trvalé mlatové 
hřiště, tak i dočasné, pro větší množství návštěvníků. 
Mimochodem, věděli jste, že v Bystřici žije přeborník 
v této hře? Jmenuje se Miroslav Neoral a my všichni 
budeme moci sledovat jeho dovednosti přímo 
při hře. A Francie bez originální kultury? Nemožné! 
Ke kulturnímu programu Josef Janeček dodává: „Kultura 
se bude letos točit kolem moderního cirkusu a doplní 
ji hudební vystoupení na 3 pódiích v prostorách parku. 
Na improvizovaných stanovištích, uprostřed stánků 
s jídlem a mezi lavičkami a sedacími moly nebo jen
tak na louce, chystáme ve spolupráci s Tomášem 
Krejčiříkem speciální vydání známého olomouckého
projektu Open Mic.“ Už se těšíte, že? Já moc. 

Bystřička je zase o něco čistší
A ryze komunitní rozměr má i tradiční projekt našeho 
spoluobčana Václava Břehy - Čištění řeky Bystřice. 
Pracovní setkání komunity lidí, kterým není lhostejná 
kvalita životního prostředí v našem městečku, proběhlo 
v polovině května, přesněji 13. 5., v korytě řeky Bystřice. 
Letos obvyklou skupinu asi čtyřiceti občanů doplnil oddíl 
mladých ochránců přírody z Olomouce, takže nás bylo 
historicky nejvíc - více jak sedmdesát! A opět jako obvykle 
tato brigáda sesbírala do igelitových pytlů od Povodí 
Moravy skoro vlečku odpadu, který tak nebude tlít v řece, 
ale na skládce. Každý rok dobrovolníci vytáhnou z řeky 
roztodivné věci, které do přírody nepatří. Jedna „komodita“ 
nám však už čtvrtý rokdělá velké starosti - vlhčené 
ubrousky, které jsou tvořeny zvláštní tkaninou, něco mezi 
textilií a plstí. Zdůrazňuji, že tyto ubrousky nezničí ani 
čistírna odpadních vod, a tak se zase vracejí do řeky a lepí se

na všechno, co jim stojí v cestě - kameny, kořeny či větve. 
A nerozkládají se. Zůstávají v korytě a zanášejí jej. Pneumatiku 
vytáhnete mnohem snadněji než tisíce takových ubrousků. 
Proto prosím vyslyšte naši prosbu: vlhčené ubrousky (cokoliv 
jiného než toaletní papír), nepatří do záchodu (odpadu), ale 
do odpadkového koše! Věříme, že nám naše Bystřička stojí 
za drobnou změnu každodenních návyků. Díky za to!

Nová terénní pracovnice
Stává se již jakousi tradicí, že v červnovém úvodníku 
představujeme nového terénního sociálního pracovníka. Je to dáno 
především skutečností, že se jedná o práci na částečný úvazek. 
Michal Lakomý, který se na svém prvním pracovním místě velmi 
osvědčil, dostal nabídku práce na úseku sociálně-právní ochrany 
dětí na olomouckém magistrátě. A to je sociální agenda, pro kterou 
studoval a navíc práce na celý úvazek. Proto je logické, že šel 
za další profesní výzvou, sbírat nové zkušenosti. Michalovi bych 
chtěl z tohoto místa poděkovat za veškerou práci, kterou pro celou 
řadu bystřických občanů vykonal. Jeho nástupkyní se stala Jana 
Chudíková, která se doposud v Bystřici angažovala v oblasti 
sociální aktivizace seniorů. Tento částečný úvazek terénní sociální 
práce je dotován Úřadem vlády ČR a úkolem terénního pracovníka 
je pomoci řešit životní situaci spoluobčanů, kteří se ocitnou 
na hranici či za hranicí sociálního vyloučení, hmotné nouze či 
pod jakoukoliv existenční hrozbou, se kterou si sami objektivně 
nemohou poradit. Terénní pracovník doprovází své klienty 
na úřadech či při jednání s institucemi, vyhledává řešení jejich 
situace, podporuje je v novém životním začátku. Podmínkou naší 
účinné pomoci je však ochota dotyčného spoluobčana řešit svoji 
situaci. Nikomu nelze pomoci proti jeho vůli.

                                                                                    Ivo Slavotínek 

Senioři komunikují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazná přihláška účastníka kurzu v rámci projektu 

 „Senioři komunikují“ 

 

Jméno:  ....................................................................................................................  

Příjmení:  .................................................................................................................  

Titul:  ..............................  Datum narození:  ...........................................................  

Bydliště: ..................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Telefon:  ..................................................................................................................  

 

V …………………………………………. datum:  ..................................................................  

 

  ................................................................  

       Podpis účastníka kurzu 

Nadační fond Lívie a Václava Klausových již jedenáctým rokem 
realizuje v různých místech naší republiky vzdělávání seniorů 
v oblasti počítačových dovedností. V letošním roce společně s Veolií 
a.s. a městem Velkou Bystřicí přinese školení deseti seniorům. Cílem 
kurzu je v prvé řadě odbourat obavy z používání počítačů, stát se 
soběstačnými při používání technologií při komunikaci a nejen k ní. 
Během společných 
setkání si účastní-
ci osvojí základní 
uživatelské opera-
ce, práci s textovým 
editorem, e-mailovou 
komunikaci a práci 
s internetem. Kurz 
potrvá pět dopolední 
(pondělí až pátek). 
Senioři, které tato 
problematika zajímá, 
se již mohou hlásit. 
Bližší informace včet-
ně termínu poskytne 
lektorka realizující 
vzdělávacího spol-
ku EDU institut,z.s. 
z Olomouce Bar-
bara Protivánková 
na telefonním čísle 
775 755 809.
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Oslava 3. narozenin parku JSME ZE STEJNÉ PLANETY 
je už za dveřmi. Chystali jsme akci skoro celý rok, ale až 
do sobotního rána se nám budou v hlavách honit otázky:

Bude to kapelám ladit? Co kuchaři, nezapomněli jsme pozvat 
nějakého zajímavého? A co artisté, budou se vám v parku líbit? 
Máme dost nádobí, příborů, židliček, budou stačit tři pódia? 
A co pétanque, bude dost koulí pro všechny? Osloví někoho 
francouzský film, přijde se na něj někdo podívat?

Je to tak vždy a asi to tak má být. Jediné, co začíná 
být jisté je to, že jsme u vás našli pomocníky - jednotlivce 
a také bystřické spolky. Nejen že nám pomáhají s přípravou, 
ale také nás inspirují svými nápady. To nám dělá velkou radost 
a od začátku jsme to takhle chtěli. Jinak bychom byli pořád tak 
trochu cizí uprostřed krásného bystřického parku.

Víme, že jídla budou výborná, vína jiskrná a piva budou mít 
ten správný říz. To nejdůležitější je vzájemné setkání - společně 
prožitý den.

A pokud byste nám chtěli letos trochu pomoci třeba 
s úklidem parku, přijďte v neděli ráno do parku 
na společnou snídani. Uvaříme něco dobrého, probereme 
pěkně za tepla, co se v sobotu podařilo a co ne. A klidně 
můžeme začít plánovat další ročník.
                                                                                                                                       (H.+A.+J.+O.)

 JSME ZE STEJNÉ PLANETY 
10. 6. 2017 – PIQUE-NIQUE 

     Třináctého ročníku čištění se zúčastnilo šedesát 
dobrovolníků, kteří neváhali obětovat svůj volný čas 
a přišli očistit řeku a její okolí od odpadků. Zhruba polovinu 
z tohoto počtu tvořily děti z několika oddílů Domu dětí 
a mládeže z Olomouce, tradiční jádro se potom skládalo 
z občanů Velké Bystřice. I s pomocí příznivého počasí 
se opět podařilo naplnit odpadem celou vlečku  a stejně, 
jako v letech minulých byl nepořádek tvořen hlavně pet 
lahvemi, kusy igelitu, polystyrenem a jiným drobným 
odpadem. Největším problémem a to nejen v naší řece, 
zůstávají textilní a jiné odolné utěrky a bohužel i dámské 
vložky. 

Na rozdíl od toaletního papíru a papírových rolek 
a ubrousků se tento odpad z domácností ve vodě 
nerozpadá a v obrovském počtu zanáší koryto řeky. 
Čistírny odpadních vod, jak ve Velké Bystřici, tak 
v Mariánském Údolí nejsou na zachycení tohoto 
materiálu vybaveny a tento jimi bez problémů proplouvá. 
Rádi bychom se proto obrátili nejen na občany našeho 
městečka, ale vlastně na všechny, kterým se dostane 
do rukou toto číslo Bystřických novin, aby si před 
vyhozením tohoto odpadu do záchodu nebo jiných 
míst, ústících do veřejné kanalizace uvědomili, že 99% 
tohoto materiálu skončí v řece, na kterou je čistírna 
odpadních vod napojena. Tento odpad z domácností patří 
do popelnice.
    Těšíme se, že se s Vámi uvidíme i příští rok a srdečně 
Vás zveme na prosincovou výstavu fotografií řeky 
do Zámeckého parku.
     Nezapomeňte, že tato akce je výhradně závislá 
na Vaší účasti, na účasti občanů Velké Bystřice....takže 
- je to na Vás ☺

 Za pořadatele: Václav Břeha  

Krátká zpráva o čištění řeky Bystřice.

KULTURA

Foto: Zuzana Břehová 
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Zábavný program pro děti i celé rodiny
Cvrnkání kuliček, hry a soutěže o odměny

Malování na obličej, motokáry, koníci 
Kornout zmrzliny pro soutěžící děti zdarma

Zámecký park, Velká Bystřice

neděle 4. června od 15 do 17 hod.

 KINO 
Velký Týnec – ČERVEN 2017 

                    
 

                    2. 6.  pátek        MASARYK                                                   Produkce: ČR, Slov.             
19:30 hod.        Životopisné historické drama.                       Vstupné Kč 50,- 

                    113 minut                                                                                 Přístupný  od 12 let        
 
                          

                   9. 6. pátek          V PASTI                                                        Produkce: Francie, Kanada 
                   19:30 hod.         Nevěř všemu, co vidíš. Drama                       Vstupné Kč 50,- 
                    91 minut                                                                                    Přístupný od 15 let       
 
 
 
                   16. 6. pátek        ŠPUNTI NA VODĚ                                      Produkce: ČR 
                   19:30 hod.          Rodinná komedie.                                          Vstupné Kč 50,- 
                    83 minut             V hl. roli T. Vilhemova, A. Polívková,          Přístupný                   
                                               H. Čermák.   
  
                  
                   23. 6. pátek        ZPÍVEJ                                                          Produkce: USA 
                   18:00 hod.         Animovaný rodinný muzikál.                         Vstupné Kč 50,- 
                   110 minut                                                                                   Přístupný                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                         
 
 

                     
Od července bude opět v provozu letní kino v areálu zámecké zahrady. 

Program najdete na webových stránkách obce. 
 
 

                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  

promítání filmu je pokladna otevřena. 
 

knižní novinky

      KNIHOVNA 
                      VELKÁ BYSTŘICE

Daniela Fischerová – Martin na cestě kolem světa
další příběhy Martina a jeho kamarádů v různých 
zemích světa

Adele Ashworth – Záhadná žena
Madeleine a Thomas pracují na odhalení pašerácké 
skupiny a zjistí i to, že jeden druhému nejsou 
lhostejní

Mary Higgins Clark – Celá v bílém 
televizní moderátorka Laurie se dává do pátrání
po dávno zmizelé nevěstě  

Telefon: 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz
www.knihovna.velkabystrice.cz

                                           Knihovna je otevřena:
                                           Po 08.00 - 10.00     Út-Čt 12.15 - 16.45

                                   12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

Uzavření knihovny 
o prázdninách – dovolená:
3. - 14. července          
7. - 11. srpna

V době letních prázdnin bude 
v úterky zavřeno.

pondělí 5. června ve 20 hod. 
KD Nadační, Velká Bystřice 

Vstupné 50,- Kč 



BYSTŘICKÉ NOVINY 6 / 2017Strana 6

GRAFICKÉ VYHODNOCENÍ SROVNÁVACÍCH 

TESTŮ SCIO 2017 
Škola ve Velké Bystřici potvrzuje rostoucí trend výsledků, 
každý rok se více posouváme do pravé části grafu mezi 
„lepší“ úspěšnější polovinu škol.

Počty zúčastněných škol: 
5. ročník – 374
7. ročník – 89
9. ročník – 518

Jaroslav Mihal, ředitel

 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Souboj čtenářů
Souboj čtenářů je soutěž pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií, která vychází ze švýcarského 
projektu La bataille des Livres (Bitva knih) a v České republice 
bylo úspěšně organizováno už sedm ročníků. Soutěž 
vyhlašuje v rámci kampaně Rosteme s knihou společnost 
Svět knihy s.r.o. pod záštitou Svazu českých knihkupců.

V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou 
ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. Každý žák by 
měl přečíst alespoň jednu knihu. Děti, které čtou stejný titul, 
tvoří čtenářskou skupinu, ve které mohou o knize diskutovat. 
Během čtení si žáci vedou čtenářské deníky, které jsou 
v době průběhu soutěže jejich jedinou pomůckou při řešení 
zadávaných otázek. Poznámkový blok je „vizitkou“ čtenáře, 
děti jej výtvarně zdobí a doprovázejí ilustracemi. Deníky pak 
využívají v online kole, kdy mají za úkol odpovídat během 
30 minut co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují 
jejich znalosti o obsahu knih získané četbou. Žáci mohou 
odpovědi na otázky ve své čtenářské skupině konzultovat.

Letos byly vybrány tyto knihy, které škola pro žáky nakoupila 
v celkové hodnotě 4 450 Kč:

● Kolektiv autorů: Zuby nehty (JaS)
● Uri Olev: Běž, chlapče, běž (Práh)
● Petra Braunová: Ztraceni v čase (Albatros)
● A. Audhild Solbergová: Válka proti superkrávám (Host)
● Veronika Válková: Král Karel IV. – Osudový turnaj (Grada)
 

Online kolo se konalo 10. dubna a naši šesťáci v něm 
obsadili 17. místo z 90 soutěžících škol a jenom 6,5 bodu 
nás dělilo od účasti ve finále.

Všichni soutěžící z 6.A i 6.B si zaslouží obrovskou 
pochvalu za výborně odvedenou práci a zejména za vzornou 
spolupráci. Kromě krásného umístění v soutěži se pocvičili 
ve čtení, naučili se dělat výpisky, což je jedna ze základních 
dovedností při studiu, naučili se spolupracovat ve skupině 
a trénovali vytrvalost.

Zdroj: Scio, výsledky Masarykovy ZŠ a MŠ Velká Bystřice Jarmila Štěpánová
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Foto: Michal Lakomý 

Foto: Martina Žbánková ZÁVOD KOL, KOLOBĚŽEK A ODRÁŽEDEL - 20. 5. 2017

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNI MÁJA  - 30. 4. 2017
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BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY A SLAVNOST KROJE  - 14. 5. 2017 Foto: Martina Žbánková 



Výsledky žákovských a dorosteneckých týmů 
Starší žáci, kteří jsou zároveň studenty Masarykovy základní 
školy, vyhráli republikové finále o Pohár ministryně školství. 
Tohoto projektu se účastnilo přes 190 škol z celé republiky 
a do finále vedla nelehká cesta přes okresní, krajské 
a mezikrajské kvalifikace. V samotném finálovém turnaji naši 
kluci nepoznali hořkost porážky a zaslouženě zvítězili, když 
v souboji o zlato porazili ZŠ Újezd u Brna 32:26. Zajímavostí 
také je, že v tříleté historii tohoto projektu je to už druhé prvenství 
Velké Bystřice.

Starší žáci také úspěšně odehráli celorepublikovou soutěž 
Žákovskou ligu, když v konkurenci pětadvaceti týmů z celé ČR 
obsadili pěkné sedmé místo a byli také nejúspěšnějším klubem z 
Olomouckého kraje v této soutěži. V lize Olomouckého kraje dvě 
kola před koncem drží první místo s jednobodovým náskokem 
před Žeravicemi, mají ale jeden zápas k dobru.
Ve stejné soutěži máme zastoupení také v kategorii mladších 
žáků, kteří po dobrých výkonech v podzimní části soutěže 
postoupili do jarních bojů ve skupině jedna, ve které jim prozatím 
patří páté místo.

Starší dorostenci ovládli severomoravskou skupinu druhé ligy  
a v nadstavbové části o postup do první ligy nestačili pouze  
na suverénní Ivančice. Mladší dorost bohužel neudržel první 
ligu, ale cíl do příští sezóny je jasný – postup zpět.

Velmi nás těší široká mládežnická základna, náš oddíl 
momentálně čítá 80 hráčů ve věku do 15-ti let. Dalších 20 dětí 
začíná s házenou v přípravce. V sezóně 2016/2017 se také 
poprvé otevřel sportovní kroužek ve spolupráci s mateřskou 
školou při Masarykově ZŠ ve Velké Bystřici.
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Vyhodnocení soutěžního ročníku 
2016/2017 z pohledu oddílu házené 

SK Velká Bystřice

1. liga muži, A tým SK Velká Bystřice
Slibně rozjetou sezónu jsme na konci podzimu ne zcela 
zvládli. V půlce soutěže jsme ze třetího místa ztráceli na první 
Strakonice 6 bodů a na druhý Zlín 3 body. Hodně sebevědomý 
cíl pro prvoligového nováčka, možná spíše přání - první místo 
tedy nebylo úplně v našich rukách. Zdánlivě neřešitelná 
situace, nicméně los nám pro jaro byl nakloněn a věřili jsme, 
že pokud půjdeme zápas od zápasu, budeme bodovat, stále 
můžeme uspět. Pro jarní část sezóny jsme udělali několik 
důležitých zásahů do týmu - nebylo potřeba přivést nové 
hráče, ale naopak dát větší důvěru a sebevědomí našim 
klukům. Hrající trenér Luba Veřmiřovský skončil jako hráč  
a věnoval se plně trénování a vedení zápasů. Na jeho místě 
levé spojky dostal prostor náš odchovanec Ondra Švébiš 
a výrazně přispěl k vyšší herní kvalitě, zejména rychlosti.  
V brance jsme vsadili na dvojici Michal Buba Vydra a Franta 
Kuba. To se opět ukázalo jako správný tah. A hlavně tradiční 
opory týmu Petr Peca Pörsök, Kamil Zemánek nebo Radek 
Mézl výrazně pomohli vrátit do kabiny a týmu vítěznou 
mentalitu.

Pár zajímavých čísel z ligy
Jarní skóre devíti výher a 18 bodů znamená nejlepší jarní 
bilanci ze všech týmů, soutěž bychom vedli o 4 body před 
druhým v pořadí - Strakonicemi. Na jaře se nám povedla série 
osmi výher v řadě.

Máme nejlepší skóre ze všech týmů v první lize - 563:469.
Obdrželi jsme nejméně branek v první lize - průměr jen 
23,45 gólu na zápas. Na jaře dokonce pouze 216 branek 
znamená průměr 21,6 gólu na zápas. Domácí bilance 9 výher 
a 1 prohra je v tomto případě druhá nejlepší v soutěži – jen 
vedoucí Strakonice doma dokázali vyhrát všechny zápasy.
Společně se Strakonicemi chodilo ve Velké Bystřici  
na házenou nejvíce fanoušků. Na deset prvoligových utkání 
přišlo do naší haly celkem 2415 diváků. Mimo to ještě 
anulované utkání proti Olomouci a dvě pohárové vystoupení  
s extraligovými Frýdkem-Místkem a Zubřím znamenalo 
celkem bezmála 3500 fanoušků.

První liga je kvalitní a těžká soutěž. Jako nováček jsme 
skončili druzí, pouhé 2 body za prvními Strakonicemi a 
s náskokem 4 bodů na Zlín. Celková bilance 15 výher 
a 5 proher, na jaře dokonce 9 výher z deseti zápasů. 
Druhé místo je největší úspěch v historii házené  
ve Velké Bystřici a sezónu snad tedy můžeme hodnotit 
jako úspěšnou.
Na závěr bychom všechny rádi pozvali na oslavy  
90. výročí vzniku házené ve Velké Bystřici. Po celý den 
budou ve sportovní hale Na Letné probíhat přátelská 
utkání všech věkových kategorií proti družstvům Dukly 
Praha, letošního mistra extraligy házené mužů. 

Vítěz školní ligy 2017

Muži A

Pavel Vodička – předseda klubu
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Amfiteátr v Zámeckém parku Velká Bystřice

& Bystřické pivní salon

sobota, 5. srpna 2017

woodstock.velkabystrice.cz

Krausberry 
Plexis Limetal

Žlutý pes

Další kapely: Tom Jäger band, Deep Purple Revival, Ozzy Osbourne Tribute, Static Way.
Předprodej zahajujeme 5. června v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice, 

firt minute cena 180,- Kč do 30. 6. 2017.
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Svět knihy Praha 2017
12. května 2017 se 24 šesťáků zúčastnilo 23. mezinárodního 

knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy v Praze. 
Exkurze byla pořádána jako odměna za účast a umístění 
v soutěži Souboj čtenářů.

Jako dopravní prostředek jsme si vybrali Regiojet, 
a tak jsme si cestou tam užívali klid v relaxačním voze 
a cestou zpět jsme si užili jízdu v kupé, kdy jsme nejdříve 
pečlivě pročetli jídelní lístek a poté vyzkoušeli rychlost 
obsluhy. 

Na veletrhu byla hlava na hlavě. Na celkem 205 stáncích 
nabízelo své knihy a časopisy celkem 396 vystavovatelů 
z 31 zemí, a tak jsme si pečlivě vybrali nakladatelství, 
o která jsme měli zájem. Mezi nejžádanější patřil například 
Albatros. Našim hlavním cílem byla beseda s izraelským 
spisovatelem Uri Orlevem. Jeho knihu „Běž, chlapče, běž“ 
jsme četli v rámci soutěže. Kromě toho jsme měli možnost 
vzít si spoustu propagačních materiálů, záložek  do knih, 
kalendářů, časopisů a dalších tiskovin. Některým se podařilo 
získat i autogramy známých herců. Po návratu jsme si 
přečetli, že celkem se veletrhu zúčastnilo za čtyři dny 44 000 
návštěvníků.

Cestou zpět nás dohnal hlad, který jsme ukojili v Palladiu, 
a už jsme spěchali do ulice Na Příkopě, kde jsme navštívili 
největší hračkářství ve střední Evropě – Hamleys. Přivítal 
nás živý maskot, užili jsme si předvádění hraček, svezli jsme 
se na skluzavce a něco malého jsme si také někteří zakoupili.

V Praze se nám moc líbilo a jen škoda, že taková soutěž 
neexistuje i pro sedmáky.

Jarmila Štěpánová

Lesní pedagogika
Ve dnech 16. a 17. května se žáci třetích a sedmých tříd 
zúčastnili výukového programu, který pro ně připravili 
pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Akce 
proběhla v lese směrem na Lošov za krásného počasí. 
Žáci si zahráli hry, při kterých si ani nevšimli, že se vlastně 
učí hodně zajímavých věcí o lese a o přírodě vůbec. Lesní 
pedagogika je na naší škole hodně oblíbená, proto ji každý 
rok zařazujeme do svého plánu.
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Den Země - Můj region
Letošní Den Země na naší škole byl zaměřen na poznávání 

Velké Bystřice, její historie a současnosti. Byl připraven 
projekt – vycházka městem s 12 zastaveními. Děti měly  
za úkol doplňovat do pracovních listů údaje, které nacházely 
na budovách, pomnících a dalších objektech. Navštívily tak 
domek, kde se ukrývali partyzáni, místo, kde stávala palírna, 
pomník padlým na hřbitově, oba naše kostely, amfiteátr, zámek 
a park. Celá vycházka byla vyhodnocena v informačním centru, 
kde všichni účastníci obdrželi diplom, drobné ceny a bonbony. 
Děti byly překvapeny, že ve Velké Bystřici aktivně pracovala 
partyzánská skupina, zaujalo je, že první škola nestála vůbec na 
tom místě, kde dnešní, dozvěděly se, že Mikroregion Bystřička 
má tolik obcí, prostudovaly si historické nápisy na zámku,  
o kterých ani nevěděly, a někteří poprvé navštívili bystřické 
Kulturní a informační centrum.

Letošní chladné dubnové počasí našemu Dni Země nepřálo, 
ale tento projekt se dá uskutečnit kdykoliv v náhradním 
termínu, a tak doufáme, že ho všechny nezúčastněné třídy 
ještě využijí. Pokud by chtěl někdo z bystřické veřejnosti tuto 
procházku absolvovat, můžete se obrátit na infocentrum nebo 
paní učitelku Londovou, dostanete pracovní list a kdykoliv  
ve volném čase si ji můžete projít nebo i projet na kole. 

Hana Londová

Bystřice na dvorku 

V rámci projektu Můj region ke Dni Země, byla na eko-
dvorku základní školy připravena interaktivní expozice  
o historii a současnosti Velké Bystřice a jejího okolí. Děti řešily 
tajenku podle testových 
otázek, poznávaly foto-
grafie ostatních obcí a 
na otočných panelech 
spojovaly historické a 
současné fotografie 
některých míst našeho 
města. 

Hana Londová
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 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Pohárek SČDO 

Memoriál  dr. Zdeňka Kokty
45. ročník / 9. - 11. 6. 2017

Vstupné 50,- Kč 

pátek 9. června v 19:30 hod. 
KD Nadační, Velká Bystřice 

Osvětová beseda Velká Bystřice

Program Pohárku SČDO 2017:

Sobota 10. 6. 2017
Zahájení + dialogy 12.30

Monolog muži 15.00
Monolog ženy 16.20

Defilé, vyhlášení výsledků 20.00

Husův sbor Církve československé husitské
ve Velké Bystřici

1937–2017
Mne oslaví ten , kdo přinese obětˇ díků,  

ten , kdo jde mou cestou,  
tomu dám zakusit Boží spásu. 

Žalm 50, 23

Dne 18. června 2017 v 9.00 hod.  
se koná v Husově sboru ve Velké Bystřici 

děkovná bohoslužba při příležitosti  
80. výročí otevření sboru. 

Slovem i svátostí Večeře Páně  
nám poslouží olomoucký bratr biskup  

Mgr. et MUDr. Rudolf Göbel.  
Na setkání s Vámi při bohoslužbách  

a přátelském posezení při občerstvení  
se těší ses. farářka Hana Šebíková  

a Rada starších NO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
Velká Bystřice 
 

 
18.45 Tak zní naše varhany 
Zvuk varhan od těch nejjemnějších tónů až po bouřlivé hřmění plena 
představí v krátkých improvizacích Jan Juráň. 

19.00   Krásná literatura pro malé i velké 
Z knížek pro děti, které mají nejraději dospělí bude předčítat Tereza 
Šustková. Kytarovými vstupy podbarví Anna Vondrů. 

20.00 Do věže i na půdu 
Mgr. Zdeněk Lakomý provede zákoutími chrámu, pozve ke zvonům i za 
netopýry a podá zasvěcený výklad o historii kostela. 

Husův sbor Církve československé husitské
ve Velké Bystřici

1937–2017
Mne oslaví ten , kdo přinese obětˇ díků,  

ten , kdo jde mou cestou,  
tomu dám zakusit Boží spásu. 

Žalm 50, 23

Dne 18. června 2017 v 9.00 hod.  
se koná v Husově sboru ve Velké Bystřici 

děkovná bohoslužba při příležitosti  
80. výročí otevření sboru. 

Slovem i svátostí Večeře Páně  
nám poslouží olomoucký bratr biskup  

Mgr. et MUDr. Rudolf Göbel.  
Na setkání s Vámi při bohoslužbách  

a přátelském posezení při občerstvení  
se těší ses. farářka Hana Šebíková  

a Rada starších NO.

Husův sbor Církve československé husitské
ve Velké Bystřici

1937–2017
Mne oslaví ten , kdo přinese obětˇ díků,  

ten , kdo jde mou cestou,  
tomu dám zakusit Boží spásu. 

Žalm 50, 23

Dne 18. června 2017 v 9.00 hod.  
se koná v Husově sboru ve Velké Bystřici 

děkovná bohoslužba při příležitosti  
80. výročí otevření sboru. 

Slovem i svátostí Večeře Páně  
nám poslouží olomoucký bratr biskup  

Mgr. et MUDr. Rudolf Göbel.  
Na setkání s Vámi při bohoslužbách  

a přátelském posezení při občerstvení  
se těší ses. farářka Hana Šebíková  

a Rada starších NO.

Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti nejlepší 
amatérští herci z celé republiky, aby změřili svoje síly 
v monolozích a dialozích. Všichni museli projít tvrdým 
sítem oblastních přehlídek a museli zvítězit, protože taková 
jsou pravidla. Oblastní porota může (ale nemusí) v každé 
kategorii vybrat vítěze (eventuálně další postupující, což je 
dáno propozicemi, podle počtu zúčastněných v jednotlivých 
kategoriích) a tyto poslat do Velké Bystřice na celostátní finále. 
A je na co se těšit. Mnohé letošní účastníky již pravidelní 
návštěvníci Pohárku dobře znají z minulých ročníků a jejich 
jména jsou zárukou vysokých hereckých výkonů. Celá akce 
proběhne v Kulturním domě ve Velké Bystřici. 

Začínáme  v pátek 9. 6., kdy v 19.30 hod vystoupí host 
přehlídky Divadelní soubor Hanácké scény MěKS Kojetín 
se skvělou komedií Michaely Doleželové a Romana Vencla: 
Když se zhasne. Pokračovat budeme v sobotu 10. 6. vlastními 
soutěžními bloky. Pro ty, kteří budou chtít vidět jen ty nejlepší, 
je určeno večerní defilé.

Za všechny pořadatele si Vás dovolujeme co nejsrdečněji 
pozvat do Kulturního domu Nadační ve Velké Bystřici na tento 
svátek ochotnického divadla.
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V duchu letošního výročí 95 let od založení naší místní 
organizace se konaly také tradiční Velkobystřické 
rybářské závody 
na přehradě - rybářský revír Bystřice Hanácká 2B. 

Dospělých rybářů startovalo 37  a dětí 16 - po dlouhé 
době i jedna dívka a umístila se na 6. místě.

Výjimečné počasí i atmosféru celého dne velmi příjemně 
doplnila i kapela MS BAND Velká Bystřice. Chtěl bych 
za výbor místní organizace poděkovat firmě LO HANÁ, 
VAPE a VASTAV Velká Bystřice za sponzorský dar na 
ceny pro účastníky závodů a také všem sponzorům, kteří 
přispěli do bohaté tomboly. Také bychom chtěli poděkovat 
kapele MS BAND za příjemné obohacení celé akce a 
krásnou muziku.
                                                    

Rybářské závody - 6. a 7. května 2017

Ing. Jan Slepica

Autor foto: 
ČRS Velká Bystřice

Bílý kámen  2017®  Na závěr ještě průchod jednotlivými stanovišti:
Kulturní dům Mrsklesy 1.011, Mrsklesy skládka 303, Smilov 
zastávka 299, Libavá ostrůvek 533, Libavá směr Mrsklesy 42, 
Stará Voda 34, Nové Oldřůvky 96, Luboměř 83, Kovářov 160, 
Zelený kříž 866, Nová Ves 4, Kozlov 834, Velký Újezd 323, 
Hlubočky zákaz 24, Hlubočky skiareál 239, Daskabát most 200 
a autobusy 98.

Příští ročník bude 25. - tedy jubilejní. 
Již nyní pro vás připravujeme výroční překvapení.

Foto: Zuzana Rosulková Kvěťáková

Těšíme se na vás 1. května 2018
Za Auto-velo-klub

Zuzana Rosulková Kvěťáková a Jaromír Tuček

Auto-velo-klub Velká Bystřice ve spolupráci s městem 
Velká Bystřice, Vojenským újezdem Libavá a přilehlými 
obcemi uspořádali již 24. ročník akce Bílý kámen.   K velké 
spokojenosti návštěvníků přispělo fantastické počasí, které 
potěšilo nejen skalní ale i ty, kteří se akce zúčastnili poprvé. 
Po mrazivém a deštivém týdnu se 1. května zázračně 
vyjasnilo. Slunečné počasí, mírný vítr a místy až 19 stupňů – 
v takové počasí nikdo ani nedoufal – přímo vybízelo k výletu 
na kole, rodinné procházce v téměř nedotčené přírodě. A 
jelikož bylo 1. května, tak mnohé partnerské dvojice využili 
příležitosti k tradičnímu polibku pod rozkvetlým stromem.

Zda k polibkům došlo, nevíme, ale víme, kolik bylo 
registrovaných cyklistů, koloběžkářů, pasažérů autobusů, 
chodců – 5 149 a kromě toho bezpočet dětí a psů. 

Za velký úspěch pořadatelé považují i fakt, že počet  
cyklistů bez ochranné přilby se blížil téměř nule. Ti, kteří 
přilbu neměli, nebyli do prostoru legálně vpuštěni. Přesto 
si někteří přilby sundali a po prostoru se pohybovali 
bez nich. Cyklohelmy slouží k ochraně zdraví a hlavně 
hlavy při možném pádu nebo srážce, ale zavěšené  
na řídítkách nikomu nepomůžou. Proto pořadatelé apelují  
na zdravý rozum, noste přilby a nesundávejte je! 

I letos došlo ke zraněním. Bezprostředně po skončení 
akce jsme věděli pouze o třech drobných zraněních, které 
ošetřovala sanitka umístěná na Velké Střelné: jednalo 
se o odřené koleno, stržený palec a alergickou reakci  
na píchnutí vosou. Až v průběhu následujícího týdne jsme  
se dozvěděli o helikoptéře, která přistála u  
varhošťského kopce. Účastníci přivolali rychlou 
záchrannou službu dívce, která spadla z kola, 
rozbila si přilbu a byla odvezena do nemocnice  
s podezřením na otřes mozku. Druhá nehoda se stala 
mezi Podlesí a Starými Oldřůvkami, kde zkolaboval 
šedesátiletý muž, který byl ihned resuscitován projíždějícími 
účastníky. Rádi bychom poděkovali paní Blance a 
dvěma vojákům, kteří oživovali pacienta až do příjezdu 
záchranné služby. Bohužel i přes rychlý a obětavý 
zásah kolemjdoucích pán po třech dnech v nemocnici 
zemřel. Rodina a přátelé mají naši nejhlubší soustrast. 

Letošní rozdání dvou pokut bylo nepříjemným faktem. 
Pokuty byly ve výši 2000 a 3000 korun za přilby a nepřístojné 
chování.

®   
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T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
21. června ve Velké Bystřici

K samotné organizaci a programu:
15:30 zahájení registrací příchozích závodníků
17:15 ukončení registrací příchozích závodníků
17:30 - 17:45 řazení na start
17:45 - 17:55 rozprava k trati + focení
17:55 - 17:59 čekání na startovní „výstřel“ ČRo

Závod je svým charakterem velmi vhodný pro širokou veřejnost všech 
věkových kategorií, party známých, rodiny, kolektivy z práce. Výzvou 
je tento běh samozřejmě pro členy sportovních klubů, které mohou 
závod vložit uprostřed týdne jako součást kondiční přípravy. Kdo 
ještě nejste úplně rozhodnutí, zahoďte poslední obavy a přijďte. 5 km 
zvládne každý.

Doporučujeme první část okruhu tzv. nepřepálit. Trasa se do 2 km 
lehce zvedá pod Lošov a toto stoupání může díky příliš rychlému 
tempu způsobit zhořknutí zbytku okruhu. Zvolte si „své tempo“. 
Rovněž neuškodí, když si okruh párkrát vyzkoušíte předem, ať víte,  
s čím se na trase setkáte.

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 21.6.2017 také ve Velké Bystřici 
 
Mezi prvními přihlášenými byly ženy a hned se zájmem na 10km trať. Od tohoto okamžiku jsme začali brát 
přípravu závodu vážně a s velkou motivací. Velmi brzy byl mezi přihlášenými také místní běžecký vytrvalec 
Pavel Koranda. Děkujeme, že si termín závodu zapracoval do svého kalendáře. Přestože je 10 km pro Pavla 
cca pětinová vzdálenost, než na které běžně závodí, tak se na místní akci těší a dle jeho slov to bude „pěkný 
kvapík“! 
 
Účastníci se přihlašují přes registrační formulář na oficiálních stránkách běhu 
(www.olympijskybeh.cz/zavody). Kdo chce památeční funkční tričko, tak s registrací pospěšte. Bude rovněž 
možné se přihlásit na místě, ale už bez možnosti získat triko. 

 
Propagace závodu běží naplno. Oficiální facebook událost je 
hojně sdílená a komentovaná. Díky všem za vaši dosavadní fb 
podporu. 
Trasa je zveřejněná na registračním webu. Je možné si ji 
z mapy exportovat do vašich chytrých zařízení (mobil, 
hodinky). Na termín bude perfektně připravená a značená. 
 
Závod je svým charakterem velmi vhodný pro širokou 
veřejnost všech věkových kategorií, party známých, rodiny, 
kolektivy z práce. Výzvou je tento běh samozřejmě pro členy 
sportovních klubů, které mohou závod vložit uprostřed týdne 

jako součást kondiční přípravy. Kdo ještě nejste úplně rozhodnutí, zahoďte poslední obavy a přijďte. 5 km 
zvládne každý. 
 
Doporučujeme první část okruhu tzv. nepřepálit. Trasa se do 2km lehce zvedá pod Lošov a toto stoupání 
může díky příliš rychlému tempu způsobit zhořknutí zbytku okruhu. Zvolte si „své tempo“. Rovněž 
neuškodí, když si okruh párkrát vyzkoušíte předem, ať víte, s čím se na trase setkáte. 
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15:30h zahájení registrací příchozích závodníků 
17:15h ukončení registrací příchozích závodníků 
17:30h-17:45h řazení na start 
17:45h-17:55h rozprava k trati + focení 
17:55h-17:59h čekání na startovní „výstřel“ ČRo 
 
Výsledky vyhlásíme po doběhu posledního závodníka samostatně pro každou trasu pro ženy a muže. Díky 
čipové časomíře boudou k dispozici, kromě oficiálních výsledků, také výsledkové sestavy v 5-ti letých 
věkových kategoriích. Zdá se nám, že tak nejlépe si každý účastník porovná svou výkonnost mezi vrstevníky. 
 
Malé občerstvení v místě startu/cíle bude zajištěno. Větší možnost občerstvení poskytuje Sport bar na 
hřišti. 
 
Zbývajících 20 dnů do startu si tréninkově dobře rozplánujte. V den závodu byste neměli být 
unavení/přetrénovaní. Tím si dopřejete ten nejlepší zážitek z osobního výkonu. 
 
Za celý realizační tým 
Milan Fait 
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hojně sdílená a komentovaná. Díky všem za vaši dosavadní fb 
podporu. 
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Závod je svým charakterem velmi vhodný pro širokou 
veřejnost všech věkových kategorií, party známých, rodiny, 
kolektivy z práce. Výzvou je tento běh samozřejmě pro členy 
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Mezi prvními přihlášenými byly ženy a hned se zájmem na 10 km 
trať. Od tohoto okamžiku jsme začali brát přípravu závodu vážně  
a s velkou motivací. Velmi brzy byl mezi přihlášenými také místní 
běžecký vytrvalec Pavel Koranda. Děkujeme, že si termín závodu 
zapracoval do svého kalendáře. Přestože je 10 km pro Pavla cca 
pětinová vzdálenost, než na které běžně závodí, tak se na místní akci 
těší a dle jeho slov to bude „pěkný kvapík“!

Účastníci se přihlašují přes registrační formulář na oficiálních stránkách 
běhu (www.olympijskybeh.cz/zavody). Kdo chce památeční funkční 
tričko, tak s registrací pospěšte. Bude rovněž možné se přihlásit  
na místě, ale už bez možnosti získat triko.
Propagace závodu běží naplno. Oficiální facebook událost je hojně 
sdílená a komentovaná. Díky všem za vaši dosavadní fb podporu.

Trasa je zveřejněná na registračním webu. Je možné si ji z mapy 
exportovat do vašich chytrých zařízení (mobil, hodinky). 
Na termín bude perfektně připravená a značená.

Výsledky vyhlásíme po doběhu posledního závodníka samostatně 
pro každou trasu pro ženy a muže. Díky čipové časomíře boudou  
k dispozici, kromě oficiálních výsledků, také výsledkové sestavy  
v 5-ti letých věkových kategoriích. Zdá se nám, že tak nejlépe si  
každý účastník porovná svou výkonnost mezi vrstevníky.

Malé občerstvení v místě startu/cíle bude zajištěno. Větší možnost 
občerstvení poskytuje Sport bar na hřišti.

Zbývajících 20 dnů do startu si tréninkově dobře rozplánujte. V den 
závodu byste neměli být unavení/přetrénovaní. Tím si dopřejete ten 
nejlepší zážitek z osobního výkonu.
                                                         

 
 
 

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 21.6.2017 také ve Velké Bystřici  
Mezi prvními přihlášenými byly ženy a hned se zájmem na 10km trať. Od tohoto okamžiku jsme začali brát přípravu závodu vážně a s velkou motivací. Velmi brzy byl mezi přihlášenými také místní běžecký vytrvalec Pavel Koranda. Děkujeme, že si termín závodu zapracoval do svého kalendáře. Přestože je 10 km pro Pavla cca pětinová vzdálenost, než na které běžně závodí, tak se na místní akci těší a dle jeho slov to bude „pěkný kvapík“! 
 
Účastníci se přihlašují přes registrační formulář na oficiálních stránkách běhu (www.olympijskybeh.cz/zavody). Kdo chce památeční funkční tričko, tak s registrací pospěšte. Bude rovněž možné se přihlásit na místě, ale už bez možnosti získat triko. 

 
Propagace závodu běží naplno. Oficiální facebook událost je hojně sdílená a komentovaná. Díky všem za vaši dosavadní fb podporu. 
Trasa je zveřejněná na registračním webu. Je možné si ji z mapy exportovat do vašich chytrých zařízení (mobil, hodinky). Na termín bude perfektně připravená a značená.  
Závod je svým charakterem velmi vhodný pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, party známých, rodiny, kolektivy z práce. Výzvou je tento běh samozřejmě pro členy sportovních klubů, které mohou závod vložit uprostřed týdne jako součást kondiční přípravy. Kdo ještě nejste úplně rozhodnutí, zahoďte poslední obavy a přijďte. 5 km zvládne každý. 

 
Doporučujeme první část okruhu tzv. nepřepálit. Trasa se do 2km lehce zvedá pod Lošov a toto stoupání může díky příliš rychlému tempu způsobit zhořknutí zbytku okruhu. Zvolte si „své tempo“. Rovněž neuškodí, když si okruh párkrát vyzkoušíte předem, ať víte, s čím se na trase setkáte.  
K samotné organizaci a programu: 
15:30h zahájení registrací příchozích závodníků 17:15h ukončení registrací příchozích závodníků 17:30h-17:45h řazení na start 
17:45h-17:55h rozprava k trati + focení 
17:55h-17:59h čekání na startovní „výstřel“ ČRo  
Výsledky vyhlásíme po doběhu posledního závodníka samostatně pro každou trasu pro ženy a muže. Díky čipové časomíře boudou k dispozici, kromě oficiálních výsledků, také výsledkové sestavy v 5-ti letých věkových kategoriích. Zdá se nám, že tak nejlépe si každý účastník porovná svou výkonnost mezi vrstevníky.  
Malé občerstvení v místě startu/cíle bude zajištěno. Větší možnost občerstvení poskytuje Sport bar na hřišti. 
 
Zbývajících 20 dnů do startu si tréninkově dobře rozplánujte. V den závodu byste neměli být unavení/přetrénovaní. Tím si dopřejete ten nejlepší zážitek z osobního výkonu.  
Za celý realizační tým 
Milan Fait 
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Mezi prvními přihlášenými byly ženy a hned se zájmem na 10km trať. Od tohoto okamžiku jsme začali brát 
přípravu závodu vážně a s velkou motivací. Velmi brzy byl mezi přihlášenými také místní běžecký vytrvalec 
Pavel Koranda. Děkujeme, že si termín závodu zapracoval do svého kalendáře. Přestože je 10 km pro Pavla 
cca pětinová vzdálenost, než na které běžně závodí, tak se na místní akci těší a dle jeho slov to bude „pěkný 
kvapík“! 
 
Účastníci se přihlašují přes registrační formulář na oficiálních stránkách běhu 
(www.olympijskybeh.cz/zavody). Kdo chce památeční funkční tričko, tak s registrací pospěšte. Bude rovněž 
možné se přihlásit na místě, ale už bez možnosti získat triko. 

 
Propagace závodu běží naplno. Oficiální facebook událost je 
hojně sdílená a komentovaná. Díky všem za vaši dosavadní fb 
podporu. 
Trasa je zveřejněná na registračním webu. Je možné si ji 
z mapy exportovat do vašich chytrých zařízení (mobil, 
hodinky). Na termín bude perfektně připravená a značená. 
 
Závod je svým charakterem velmi vhodný pro širokou 
veřejnost všech věkových kategorií, party známých, rodiny, 
kolektivy z práce. Výzvou je tento běh samozřejmě pro členy 
sportovních klubů, které mohou závod vložit uprostřed týdne 

jako součást kondiční přípravy. Kdo ještě nejste úplně rozhodnutí, zahoďte poslední obavy a přijďte. 5 km 
zvládne každý. 
 
Doporučujeme první část okruhu tzv. nepřepálit. Trasa se do 2km lehce zvedá pod Lošov a toto stoupání 
může díky příliš rychlému tempu způsobit zhořknutí zbytku okruhu. Zvolte si „své tempo“. Rovněž 
neuškodí, když si okruh párkrát vyzkoušíte předem, ať víte, s čím se na trase setkáte. 
 
K samotné organizaci a programu: 
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Výsledky vyhlásíme po doběhu posledního závodníka samostatně pro každou trasu pro ženy a muže. Díky 
čipové časomíře boudou k dispozici, kromě oficiálních výsledků, také výsledkové sestavy v 5-ti letých 
věkových kategoriích. Zdá se nám, že tak nejlépe si každý účastník porovná svou výkonnost mezi vrstevníky. 
 
Malé občerstvení v místě startu/cíle bude zajištěno. Větší možnost občerstvení poskytuje Sport bar na 
hřišti. 
 
Zbývajících 20 dnů do startu si tréninkově dobře rozplánujte. V den závodu byste neměli být 
unavení/přetrénovaní. Tím si dopřejete ten nejlepší zážitek z osobního výkonu. 
 
Za celý realizační tým 
Milan Fait 

 
    
 

  Za celý realizační tým - Milan Fait
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakhorka.cz
Ekologická likvidace vozidel,

šrotování autovraků,
vystavení dokladu o likvidaci vozidla,

odvoz vozidel k likvidaci.
Vozidlo odhlásíme na evidenci MV
a ukončíme povinné ručení vozidla.

- vše zdarma -
- výkup vozidel za nejlepší ceny -

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755 / e-mail: zochjiri@seznam.cz

Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, Týnecká 10, 
Velká Bystřice 783 53, přijme vyučenou kuchařku a brigádnici na výpomoc 
do kuchyněna zajišťování směn v době nemocí nebo čerpání řádné dovolené.

Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Zdeňka Lakomého - tel. 602 760 821

REKLAMA
Prodám starší kolo Scott – pánské trekkingové, 

velikost M - střední postava (udržované).
Cena 5.000,- Kč (cena nového 12.000,- Kč). 

Tel.: 607 698 192

KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE
Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů a   ostatního 

kovového odpadu , zdarma odběr bílého a drobného 
elektra                                                  

Aktuálně   výkup   autobaterií   
Peníze  posílány na účet nebo poštovní poukázkou na 

adresu

ul. ČSA 556, 100m od kruhového objezdu vedle dřevo prodeje

Otevřeno:
Út – Pá:     9.00 – 16.00          So:     9.00 – 12.00

Tel.:     723 105 222          www.kovovb.cz

               

1

Bystřické noviny č. 6/2017, vychází 30. 5. 2017. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 00299651. Tel.: 585 351 371, e-mail: 
info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Žbánková, Lenka Lakomá, Petr Nakládal. Náklad 340 výtisků, 

cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 9. 6. 2017. Evidenční číslo MK ČR E 12520. Tisk: Bystřická tiskárna. 
Dle § 89 obč. zák. není potřeba svolení kohokoli k pořízení a využití jeho fotografie, pokud je použita ke zpravodajským účelům. 



„bystřické zpívání pod širákem“
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
možnost přespání ve vlastních stanech v parku
změna programu vyhrazena

Arrest – Bruntál
Domino – Olomouc
eMBéčka – Lipník n.B.
MS Band – Velká Bystřice
Noční vlak – Lipina
Sekvoj – Praha
Soft & Easy – Olomouc
Strunovrat – Slatiňany
Špunt – Přerov
T.H.S. Brzdaři – Olomouc

Sekvoj 
Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy Soft & Easy 
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country, folk, tramp a bluegrass

SOBOTA 17. ČERVNA
OD 16.00 HODIN
AMFITEÁTR VE VELKÉ BYSTŘICI


