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22. 5. 2014 v 15:30 hod., MěÚ Bystřice n. P. 

Přítomní:  

 5 členů předsednictva (Mgr. Josef Vojta – Bystřice n. P., Ing. František Cacek – Lísek, 

Augustin Holý – Rozsochy, Libor Pokorný – Rožná, Mgr. Ladislav Stalmach – Vír) 

 

Program schůze: 

1. Zahájení, program zasedání 

2. Rozpočtové změny č. 1/2014 

3. Příprava mikroregionálních akcí 

a) Hry bez hranic 

b) Letní kino 

4. Příprava členské schůze č. 2/2014 

5. Závěr 

 

Předsednictvo se sešlo v nadpoloviční většině, a tedy bylo usnášení schopné, viz prezenční 
listina. 
 

Z Á P I S 

1. Zahájení, schválení programu schůze 

 Schůze byla zahájena Augustinem Holým v 15:40 hodin. 

 Předsednictvu byl představen program dne 22. 5. 2014, který byl jednohlasně schválen. 

Hlasování :  Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

2. Rozpočtové změny č. 1/2014 

 Rozpočtové změny č. 1/2014 byly schváleny. 

Hlasování :  Pro: 5     Proti: 0     Zdržel se: 0     Nehlasoval: 0 

 

3. Příprava mikroregionálních akcí 

a) Hry bez hranic 

 Začátek akce Hry bez hranic: 14:30 hodin. 

 Hudba: místní kapela, která nepožaduje nárok na honorář. 
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 Každá obec si vybere jednu soutěž, dle svého výběru, za kterou bude po dobu her 

organizačně zodpovídat. Každá obec bude zajišťovat rekvizity k jimi zvolené soutěži. 

 Seznam vybraných soutěží bude obcím rozeslán do 6.6.2014, termín nahlášení 

vybraných disciplín obcemi bude do konce června 2014.  

 Při nepřízni počasí se Hry bez hranic přesunou do orlovny. 

 Budou zajištěny dětské atrakce (skákací hrad od E.ON – p. Svoboda, trampolína od                

SK Bystřice n. P. a další dětské hry). Možnost zapůjčení zmapuje Mgr. Josef Vojta. 

 Ozvučení zajistí Augustin Holý (Rozsochy). 

 V úvodu her bude představení jednotlivých obcí, kde bude mít každá obec na 

transparentu dobře viditelnou vlajku obce a název obce. Dále budou mít jednotlivé obce 

stejnokroj (trička s názvem „Hry bez hranic“ a názvem obce). 

 Realizaci transparentů s názvy obcí zajistí Ing. L. Stalmach. 

 Jednotlivé obce nahlásí do konce června 5-ti členné týmy a 10 členů jako doprovod. 

Týmy budou vepsány do tabulky jmenovitě, ke každému jménu bude uveden věk, 

velikost trička). 

 Podmínkou pro zúčastněné soutěžící bude týmové složení: 5 členů, minimálně 1 žena 

nad 18 let, minimálně 1 dítě 10 – 13 let, minimálně 1 člen nad 50 let). 

 Pro Hry bez hranic bude zajištěna hudba v mp3 formátu – Queen - We are the champions 

a znělka Her bez hranic. 

 Na občerstvení budou pro týmy a přítomné zajištěny klobásy, pivo, limo… 

 Komentátorem Her bez hranic: Augustin Holý. 

b) Letní kino 

 Bude zjištěn systém půjčování DVD s filmy a konkrétní podmínky licence. Obce budou 

obeslány formulářem s termíny (pátek, sobota: červenec – srpen) promítání a každá obec 

si vybere jeden víkend (zajistí: I. Gregorová; termín: do 30.5.2014). 

 Bude vytvořen katalog filmů, kterým budou zúčastněné obce obeslány. Ty si vyberou dva 

filmy ze seznamu (zajistí: I. Gregorová; termín: do 6.6.2014). Vybrané filmy budou 

objednány k veřejnému promítání u distribučních společností. 

 První obci bude zařízení k promítání dovezeno přímo na místo. Další zúčastněné obce si 

budou toto zařízení (ozvučení – Dalečín, plátno – Vír, dataprojektor – Mikroregion 

Bystřicko) mezi sebou půjčovat (zástupci z druhé obce si přijedou pro zařízení do první 

obce atd.).  

 Před každým promítáním bude akce označena novým logem „Putovní letní kino“ (zajistí: 

J. Zemanová, J. Soukopová; termín: do 13.6.2014), které bude do konce června 2014 

posláno zúčastněním obcím. 
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 Každá obec si zajistí občerstvení, vstupné bude dobrovolné. 

 Bude vytvořen jednotný plakát do novin Bystřicko (zajistí: J. Zemanová, J. Soukopová; 

termín: do 13.6.2014). 

 

4. Příprava členské schůze č. 2/2014 

 Členská schůze se bude konat dne 26. 6. 2014 v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ 

Bystřice n. P. 

 

5. Závěr 

 Augustin Holý poděkoval všem přítomným členům za účast, dále poděkoval                        

Mgr. J. Vojtovi za zabezpečení zázemí pro konání zasedání. 

 

 

 

…………………………………....... 

předseda Mikroregionu 

   Augustin Holý 

 

 

Zapsala dne 28. 5. 2014 

 

 

………………………………….. 

 Ing. Iva Gregorová 


