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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - KVĚTEN 2018
1. 6.
Daskabát

2. 6.
Bystrovany

Daskabát
Mrsklesy
Přáslavice
Tršice
Velký Újezd
2. - 3. 6.
Hlubočky

3. 6.
Velká Bystřice

Svésedlice
8. 6.
Velká Bystřice

9. 6.
Velká Bystřice

Přáslavice
Velký Újezd

• DĚTSKÝ DEN S PASOVÁNÍM PRVŇÁČKŮ 
A ČTENÁŘŮ ZŠ A MŠ

• BYSTROVANSKÉ HRY
• LETNÍ KINO
• KÁCENÍ MÁJE A DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI
• KÁCENÍ MÁJKY A TURISTICKÝ DĚTSKÝ DEN
• DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJE
• DĚTSKÝ DEN
• DĚTSKÝ DEN

• ZÁVODY MINIKÁR 
– MISTROVSTVÍ REPUBLIKY A ČESKÝ POHÁR

• DĚTSKÝ DEN A BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA 
(Zámecký park – 15.00 – 17.00)
• POHÁDKOVÝ LES A KÁCENÍ MÁJE

• POHÁREK SČDO – KOMEDIE „VRAŽDA SEXEM“ 
(orlovna – 19.30 – 22.00)

• JSME ZE STEJNÉ PLANETY: ITÁLIE 
(Zámecký park a amfiteátr – 11.00 – 22.00)
• POHÁREK SČDO 
(orlovna – 12.30 – 22.00)
• DISKOTÉKA
• MEMORIÁL JAROSLAVA ŠVARCE – 50. ROČNÍK

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

10. 6.
Velká Bystřice

15. 6.
Velká Bystřice

16. 6.
Velká Bystřice

17. 6.
Velká Bystřice

20. 6.
Velká Bystřice

Tršice
23. 6.
Bukovany
Hlubočky
Přáslavice
23. - 24. 6.
Velká Bystřice

30. 6.
Doloplazy
Přáslavice
Svésedlice

• „POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH“ 
(orlovna – 16.00 – 17.00)

• ZAHRADNÍ SLAVNOST 
(Zámecký park – 15.30 – 18.30)

• HANÁCKÉ NASHVILLE 
(amfiteátr, Zámecký park – 16.00 – 24.00)

• KONCERT KPH - RAK & RAK
(Husův sbor – 19.00 – 20.00)

• FESTIVAL DECHOVEK
• T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
(údolí Lošovského potoka – od 15.30)
• ODPOLEDNE PRO SENIORY

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

• MEMORIÁL JANA KRATINY
– MEZINÁRODNÍ TURNAJ V MINIHÁZENÉ 
(sportovní hala Masarykovy ZŠ a hala Na Letné 
– 9.00 – 17.00)

• HODOVÁ ZÁBAVA
• DISKOTÉKA
• II. MEMORIÁL LUDMILY ZATLOUKALOVÉ-COUFALOVÉ

Foto na titulní straně: Martina Žbánková 

Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 
Doba konání: 11. 6. 2018 od 18.00 hod. 

Informace o konání zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bystřice 

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

Komunální
odpad

(středa)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Bio
odpad

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

12. 7.

14. 6.

28. 6.

26. 7.

20. 6.

18. 7.

SVOZ ODPADŮ ČERVEN A ČERVENEC 2018
Plasty a papíry
z domácností

(pátek)

6. 6.

13. 7.4. 7.

15. 6.

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

Narození:
Zuzana Šubová       4. 4. 2018

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Libuše Gažarová
Ludmila Čechmánková
Anna Koblihová 
Irena Švarcová
Zdeněk Konečný

26. 4. 2018  81 let 
29. 4. 2018  95 let
 8. 5. 2018  99 let 

13. 5. 2018  74 let 
22. 5. 2018  92 let 

Smlouvy na bezplatnou zápůjčku popelnic na separovaný 
odpad (papír, plasty) je možné stále uzavřít na městském 
úřadě, 1. patro, kancelář č. 15. 

Nádoby na papír a plasty 
pro občany Velké Bystřice 
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

patrně každý představitel obce nebo města si klade otázku, co je pro 
obec nejdůležitější. Je toho určitě mnoho, každý máme nějaké priority 
a představy, ale na škole se určitě shodneme všichni. V obci či městě, 
kde je škola a školka, vyrůstají děti ve známém prostředí, navazují 
přátelství od dětských let a také si budují pozitivní vztah ke svému 
bydlišti. Naší snahou je na školní výchovu navázat i mimoškolní 
aktivity dětí, aby se doma, ve Velké Bystřici, cítily co nejlépe.

Proto výběr ředitele školy je pro naši samosprávu klíčový. A proto ze 
všech současných témat a projektů, které každý den řešíme, ční jako 
zásadní pro nadcházející dny, měsíce a roky.

Pro rekapitulaci si připomeňme, že v lednu letošního roku školská 
rada naší základní školy téměř jednomyslně doporučila radě města 
vyhlásit před uplynutím šestiletého mandátu stávajícího pana ředitele 
konkurz na šestiletý mandát nový. Podle školského zákona v takovém 
případě zřizovatel školy - rada města - konkurz vyhlásit musí. A tak 
se i stalo. Zhruba od poloviny dubna do poloviny května probíhalo 
třístupňové výběrové řízení, kterému navíc předcházela prohlídka 
školských objektů pro všechny potenciální zájemce o pozici ředitele 
školy, aby se alespoň letmo seznámili s prostředím.

Zásadní novinkou letošního konkurzu pak byla takzvaná profesní 
psychodiagnostika uchazečů, která se v posledních letech stává 
neodmyslitelnou součástí konkurzů na vedoucí místa. Předložená 
diagnostika má konkurzní komisi poskytnout odborné zhodnocení 
osobnostních a profesních předpokladů uchazečů pro výkon funkce 
ředitele školy. Žádná zjišťovací, diagnostická technika není dokonalá 
a úspěch zaručující, ale nepochybně významně eliminuje riziko čistě 
laického omylu. Je to zkrátka profesionální podklad pro rozhodování.

Konkurzní komise je, opět ze zákona, složena ze dvou zástupců 
zřizovatele (města Velká Bystřice) a po jednom zástupci školské 
rady, odborné veřejnosti, školní inspekce a krajského úřadu. I toto 
zákonem stanovené složení komise má eliminovat subjektivní vlivy  
a přinést co největší míru objektivity.

Při osobním pohovoru komise s uchazeči pak tito musí stručně shrnout 
svoji koncepci řízení školy a odpovídat na otázky z oblasti řízení 
lidských zdrojů, organizace vzdělávacího procesu, problematiku 
výchovy, ale i projektového a finančního řízení a z oblasti školské 
legislativy.

Výsledkem jednání konkurzní komise byly dva výstupy: jednak 
určení, kteří uchazeči jsou pro výkon funkce ředitele vhodní a kteří 
nikoliv a pak sestavení doporučeného pořadí vhodných uchazečů. 
Obojí se děje, jak jinak, hlasováním členů komise.

Samotný výběr nového ředitele/ředitelky je pak samosprávným 
rozhodnutím rady města, která není doporučením konkurzní komise 
vázána. Je však podstatné říci, že rada města se rozhodla potvrdit 
uchazeče doporučeného konkurzní komisí na prvním místě.

Vzhledem k závažnosti problematiky věnovala rada města diskuzi 
o volbě ředitele školy mimořádný prostor, přesněji během sedmi 
dní na dané téma svolala tři samostatná jednání. Rokování trvala 
dlouhé hodiny a můžeme s čistým svědomím říci, že otevřeně byly 
projednány všechny varianty volby, všechna pro a proti. Ověřovali 
jsme různé informace, prověřovali možnosti dalšího postupu. 
Rozhodnutí, ke kterému jsme nakonec dospěli výraznou, byť ne 
absolutní shodou, je takové, že novou ředitelkou Masarykovy 
základní školy a mateřské školy Velká Bystřice pro příštích šest 
let bude paní Mgr. Jana Raková, MBA, dosavadní zástupkyně  
ředitele Základní školy Milady Petřkové ve Velkém Týnci.

 Marek Pazdera a Ivo Slavotínek.

Nové paní ředitelce přejeme hodně sil, trpělivosti a nadhledu 
pro výkon nové pracovní pozice a nám všem přejeme především 
stabilizaci a růst naší školy, dobré výsledky a osobnostní  
i vzdělanostní rozvoj našich žáků. A v neposlední řadě našim 
pedagogům motivující a vstřícné pracovní prostředí. A žákům  
i pedagogům pak společně to hlavní: aby do naší školy chodili rádi.

Město Velká Bystřice, stejně jako tomu bylo doposud, bude 
vytvářet paní ředitelce co nejlepší zázemí a podmínky pro její 
práci, pro rozvoj školy. Na ní pak bude, aby si dokázala získat žáky, 
jejich rodiče a především pedagogy. A protože všichni budou stát 
na stejné palubě, musí paní ředitelka se všemi zúčastněnými nalézt 
správný směr plavby, jejich společný cíl!

S přáním dobré budoucnosti nejen naší škole

RAK a RAK
unikátní kytarový koncertní projekt 

otce se synem

Na rozdíl od klasického kytaristy a skladatele Štěpána Raka, jde 
jeho syn Jan Matěj Rak vlastní cestou, neboť se již 15 let zabývá 
hudbou Jaroslava Ježka, kterou si zpracoval pro sólovou kytaru. 
Výsledkem tohoto úsilí je i CD Ježkovy VWoči. Kromě slavných 
úprav písní jako např.: Život je jen náhoda či Ezop a brabenec, 
zazní i Tři strážníci a dokonce Bugatti – step, což je v kytarové 
literatuře naprosté novum. V programu zazní úryvky barokní 
hudby Ivana Jelínka v úpravě pro sólovou kytaru, loutnová hudba 
dávných mistrů, výběr z celovečerních cyklů Štěpána Raka (např. 
Chvála čaje, Královská suita, Vůně) a naproti tomu zcela unikátní 
přínos klasické kytarové literatuře – hudba Jaroslava Ježka  
v podání Jana Matěje Raka. Uslyšíme skladby, Šaty 
dělaj člověka, Strejček hlad, Jen ze dne na den  
a další. V závěru nebude chybět ani společné duo otce  
a syna. Společný pořad tak dýchá originalitou a skutečným  
uměním obou umělců.

neděle 17. června 2018 / v 19 hodin
Husův sbor Velká Bystřice

vstupné dospělí 50 Kč 
děti zdarma

Kruh přátel hudby Velká Bystřice uvádí 
závěrečný koncert sezóny 2017/18
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KULTURA

Zámecký park, Velká Bystřice
Zábavný program pro děti i celé rodiny

Cvrkání kuliček, hry a soutěže o odměny
Malování na obličej, kornout zmrzliny pro soutěžící děti zdarma

neděle 3. června / od 15 do 17 hod

Český rozhlas Olomouc vás zve na setkání ve vaší obci. 
Přijedeme se soutěží Křížem krajem. 

Vyplníte dotazník, dostanete drobný dárek a zapojíte se do soutěže 
o 16 půllitrů piva Holba Šerák od Pivovaru Holba. 

Setkat se můžete i s redaktorem Alešem Spurným.
Těšíme se na vás v pátek
 8. června 2018 od 15:45

na Zámeckém náměstí. 
Více se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 

nebo na www.olomouc.rozhlas.cz.

DĚTSKÝ DEN & BYSTŘICKÁ KULIČKIÁDA
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JSME ZE STEJNÉ PLANETY 
/sobota 9. června/ 

park Velká Bystřice
Letošní čtvrtý ročník jsme nazvali CIAO.  
V parku bude slyšet italština, také proto, že  
v něm přivítáme oficiální návštěvu z italského 
Alfianella, rodného města Gianprima. 
Alfianello z provincie Bresca se stane prvním 
partnerským městem Velké Bystřice.

O Itálii se kromě jiného říká, že je „kolébkou“ 
designu. Tak proč za ním letos cestovat 
třeba až do Milána, když 9. června přijede  
do Velké Bystřice? Téměř dvě desítky  
designérů z Čech, Moravy a také ze Slovenska 
a Finska představí své práce a téměř polovina 
z nich pro vás a vaše děti připravila zajímavé 
workshopy.

V žádném případě si nenechte ujít zcela 
netradiční módní přehlídku modelů 
inspirovaných příběhy cizinců z fotografií 
Jindřicha Štreita. Pro tuto akci je navrhli žáci 
Střední školy designu a módy z Prostějova,  
pod vedením módní designérky Yvony 
Leitnerové. Tím ale všechna ta krása 
nekončí. Určitě Vás také potěší výstavy skútrů  
a automobilů tradičních italských značek,  
k vidění budou jak historické, tak i nejnovější 
modely.

Nezapomněli jsme ani na kuchaře, kávu, víno 
a nealko. Hudební vystoupení, výstavy ani pro 
veřejnost otevřená zahrada mateřské školky 
nebudou chybět.

PROGRAM DNE: 
Sobota:

 

Neděle:

Těšíme se na vás, Jsme ze stejné planety, z.s.

11.00 

12.00 
13.00
 
13.00
 
13.30 
16.00 
18.00
 
20.30 
24.00

od 9.00

– zahájení prodeje na stáncích 
   s občerstvením 
– slavnostní zahájení 
– začátek prezentací designérů  
   a designerských workshopů
– start hudebních vystoupení  
   v amfiteátru
– city game 
– módní přehlídka 
– společná večeře s účinkujícími  
   a hosty 
– večerní hraní 
– závěr akce

 – chystáme v parku snídani  
a občerstvení pro všechny, co 
nám přijdou pomoci s úklidem

Prvních 100 šťastlivců 
bude mít vstupenku se slevou 100,- Kč! 

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky

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

Fredrik Backman – A každé ráno je cesta domů delší a delší
další z autorových laskavých příběhů, tentokrát o vztahu dědečka a vnuka
Alena Mornštajnová – Hana
tragédie připoutá devítiletou Miru na dlouhá léta  k depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou 
rodinnou historii
Robert Bryndza – Do posledního dechu
ve svém čtvrtém případu pátrá Erika Fosterová po vrahovi mladých dívek, se kterými se 
seznamuje přes internet

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

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

V době letních prázdnin bude opět kromě pátku zavřeno i v úterý. 

Uzavření knihovny 
o prázdninách – dovolená:

9. - 20. července
13. - 17. srpna
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[1] - Krakonošův klobouk
[2] [3] - Rybářské závody

[4] [5]  - Pálení čarodějnic a stavění mája
[6] [7] [8] [9] - Slavnost kroje a selské trhy

[10] [11]  - Čištění řeky Bystřice
[12] [13] [14] - Závody kol, koloběžek a odrážedel
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Hana Londová, Renata Kramplová

Den Země
Žáci 1. - 5.tříd měli letošní den různorodý – prváci si udělali šipkovanou do lesa, cestou plnili úkoly týkající se přírody a její ochrany. Podobně  
i druháci strávili tento den v přírodě. Třeťáci si vyjeli do olomouckého Domu dětí a mládeže, kde pro ně byla připravena stanoviště se zajímavými 
ekologickými aktivitami. Čtvrťáci a páťáci si zopakovali zásady třídění odpadu a další přírodovědná témata, vydali se také do ulic Velké Bystřice, 
aby posbírali to, co patří do odpadkových košů.

Žáci 2. stupně oslavili Den Země sportem. Náš oblíbený lesní pedagog Roman Šimek nám spolu se svými odbornicemi na orientační běh Jarkou 
a Janou připravil vše, co je potřeba na vyzkoušení této sportovní disciplíny.

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

Souboj čtenářů

Jarmila Štěpánová, Helena Stejskalová

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 osm 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:

* Andy Griffiths: Ztřeštěný dům na stromě – 13 pater (Petrkov)
* Jiří Holub: Prostě na mě zapomněli (JaS)
* Eva Prchalová: Příručka mladého hledače (Paseka)
* V. Svoboda, K. Smolíková: Tajná dvojka A + B – Zločin mezi dinosaury 
  (Fragment)
* Marek Vadas: Na útěku ( Labyrint)

Online kolo se konalo 16. dubna 2018 a naši šesťáci v něm obsadili krásné 
16. místo ze 105 soutěžících škol.

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.

Žáci byli poučeni, co to vlastně orientační běh 
je, jak vypadá mapa na OB, jak se podle této 
mapy orientovat, kde najdou kontrolní místa  
a jak tato místa vypadají…. 
Start byl na zadním parkovišti školy, trať vedla 
přes část našeho městečka a cíl byl opět  
u školy. Kdo nechtěl závodit, mohl si celou trať 
pouze projít. Všichni žáci se v pořádku vrátili  
a můžu říci, že velká většina z nich byla 
nadšena. I když to byl letos pouze zkušební 
pokus, myslím, že se našlo dost žáků, kteří by 
si tento sport chtěli vyzkoušet. 
Poděkování patří všem zúčastněným – ať 
už organizátorům z řad OB, všem žákům 
a v neposlední řadě i vyučujícím a paní 
asistentce, kteří dělali kontroly na trati  
a dohlíželi na bezpečnost u silnic. Počasí nám 
bylo nakloněno, letošní Den země byl opravdu 
vydařený.
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 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Pohárek SČDO 46. ročník 

8. - 10. 6. 2018
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 Orlovně ve Velké Bystřici.

Začínáme v pátek 8. 6., kdy v 19.30 hodin vystoupí host přehlídky 
Divadelní spolek Karel Čapek Děčín se skvělou komedií Joan Schirley: 
Vražda sexem. Pokračovat budeme v sobotu 9. 6. vlastními soutěžními 
bloky. Pro ty, kteří budou chtít vidět jen ty nejlepší, je určeno večerní 
defilé.

Program Pohárku SČDO 2018:
Pátek 8. 6. 2018
Vystoupení hosta přehlídky: 
Divadelní spolek Karel Čapek Děčín: Vražda sexem. 19.30

Sobota 9. 6. 2018
Zahájení + monolog muži 12.30 
Monolog ženy 14.00
Dialogy 16.00
Defilé, vyhlášení výsledků 20.00

Za všechny pořadatele si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat  
do Orlovny ve Velké Bystřici na tento svátek ochotnického divadla.

Osvětová beseda Velká Bystřice
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SPORT

Milan Fait

REKLAMA
Společnost Čerozfrucht s.r.o. 
přijme do skladu ovoce a zeleniny ve Velké Bystřici zaměstnance na pozici :

Mechanik strojů na lepení kartonů
Požadujeme SOU technického zaměření, 
znalost mechaniky strojů, manuální zručnost 
a pečlivost, dobrý zdravotní stav, čistý 
trestní rejstřík. Pracuje se ve 12 hod denních 
směnách, režim krátký - dlouhý týden. 
Nástupní plat 25.000,- hrubého, po zaučení 
zaručujeme zvýšení platu. Nástup dle dohody, 
možný ihned.

Zástupce vedoucího úseku dozrávání 
banánů
Zkušenost v oboru rychloobrátkového zboží 
a zkušenost s řízením kolektivu v provozu. 
Kvantitativní i kvalitativní kontrola zboží,  
dohled na bezpečnosti práce, časová flexibilita, 
průkaz vozíků výhodou. Nástupní plat 30.000,- 
Kč hrubého, po zaučení zaručujeme zvýšení 
mzdy.

Skladoví dělníci NV a VZV
Přijmeme na pobočku do Velké Bystřice 
pracovníky na obsluha motorových vozíků. 
Požadujeme min. SOU, časovou flexibilitu, 
samostatnost, trestní bezúhonnost, průkaz 
řidiče manipulačního vozíku výhodou, 
znalost programu SAP výhodou. Nabízíme 
HPP, po zapracování nabízíme zvýšení 
platu. Nástup dle dohody, možný ihned.

Do největší běžecké akce se zapojí po druhé i Velká 
Bystřice

Blíží se největší běžecká událost v České republice. 
Přes 80 tisíc běžců, mezi nimi i mnoho olympioniků, 
vyběhne ve středu 20. června přesně v jeden okamžik 
na tratě závodů T-Mobile Olympijského běhu po celé 
zemi. A pozadu nebude ani město Velká Bystřice, 
kde se poběží jeden z více než 80 závodů. Všichni, 
kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou přihlásit  
na www.olympijskybeh.cz do 11. června.

Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá přes třicet 
let a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit  
na připravené trasy. Po celé zemi se uskuteční více než 80 běhů. 
Mezi nimi nebude chybět ani běžecký závod ve Velké Bystřici,  
který nabídne trasu na necelých 5 a 10 kilometrů. Zázemí 
závodu se nachází v prostorách místního kynologického klubu  
a registrace přihlášených závodníků začínají už v 15:30 hodin. 
Přihlašování příchozích na místě od letošního ročníku již není  
možné. S registrací na webu proto neváhejte.

Ač se bude běhat na více než osmdesáti místech v celém Česku, 
budou mít závody jedno společně – a to start z éteru Českého rozhlasu 
Radiožurnál. Všechny běhy se konají jako oslava celosvětového 
Olympijského dne, tedy výročí založení Mezinárodního olympijského 
výboru. Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů už v roce 
1987 legendární běžec Emil Zátopek 

V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze  
pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti 
České olympijské nadace, která umožňuje sportovat dětem, kterým  
v tom brání nedostatek finančních prostředků.

Pokud se někdo chce přidat k desetitisícům běžců a přitom nemá 
možnost startovat na oficiálních závodech, může využít individuální 
výzvu a díky aplikaci EPP si zaběhnout závod odkudkoliv, ať už  
na oblíbené trase za domem nebo třeba v zahraničí. 
Registrace do všech závodů probíhají na www olympijskybeh.cz. 
Startovné je 150 Kč.

Minulý rok se Bystřického „TOBu“ zúčastnilo 113 běžců a běžkyň,  
vč. dětí.

Pojďme letos pokračovat v započaté tradici, podpořit dobrou věc  
a hlavně se „sousedsky“ proběhnout – necelých 5km zvládne opravdu 
každý.

Za organizační tým T.J.Sokol Velká Bystřice i další dobrovolníky

 ˇ
ZÁVODY

RYBÁRSKÉ 

Dne 5.5.2018 se konaly tradiční velkobystřické Rybářské závody  
na přehradě - rybářský revír Bystřice Hanácká 2B. Vyjímečné 
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 všem sponzorům, kteří přispěli  
do bohaté tomboly. Také bychom chtěli poděkovat kapele MS 
BAND za příjemné obohacení celé akce a krásnou muziku.

podekování

Ing. Jan Slepica - předseda MO

�
2018
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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

KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů s 
izolací a  ostatního kovového odpadu . Odběr 

bílého a drobného elektra                                              
 Výkup  autobaterií až 16 Kč/kg 
 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

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

                             Otvírací doba: 
                     

 

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

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 

DÁMSKÉ ● PÁNSKÉ ● DĚTSKÉ

 V případě, že Vám to zdravotní stav nedovoluje, mohu přijet i k Vám domů.

Na Svobodě 470, Velká Bystřice
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