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Představujeme vám – Mikroregion Bystřička

Tipy pro návštěvu Mikroregionu Bystřička:

Připravujte magazín s námi 
V zářijovém čísle magazínu Olomoucký kraj představíme mikroregion – Javornicko, do kterého spadá 5 obcí na severu Olomouckého kraje. 

Pokud nám chcete něco zajímavého o regionu sdělit, poslat fotografi i nebo upozornit na nějakou akci v mikroregionu Javornicko, 
dejte nám vědět nejpozději do 5. září na e-mail redaktor@profi tisk.cz.

Hlubočky – Park sportu Hrubá Voda, Ski areál Hlubočky, Tršice – Hostinův důl, Vesnické muzeum, Sportovní multifunkční areál, 
Přáslavice – Rozhledna Božka, Bystrovany – Sportovní areál 

Tradiční akce:  
5.–6. 7. Jízda králů (Doloplazy), 26. 7. Žabafest (Tršice) 23. 8. Folk na Letním (Hlubočky), 12. 7. Hanácké pupek světa a bystřické selské trhy (Velká Bystřice), 
2. 8. Hanácké Woodstock (Velká Bystřice), 16. 8. Hasičská soutěž s večerní zábavou + Veřejná cyklistická jízda regionem Bystřička + Den regionu Bystřička 

(Velká Bystřice), 30. 8. Letní Bílý kámen, 6.–7. 9. Lidový rok (mezinárodní folklorní festival)

Obce mikroregionu:
Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Újezd
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 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička je mikro-
regionem střední velikosti. Rozprostírá se přibliž-
ně na  ploše 15.000 hektarů, s  15 tisíci obyvateli 
a  jedenácti obcemi. Mezi logické souvislosti, proč 
tento mikroregion vznikl, patří nejen geografi cká 
blízkost, ale i spojení kulturními, historickými tra-
dicemi a také společnými problémy. 
Podrobnosti a úspěchy shrnuje tajem-
ník sdružení obcí mikroregiou bystřič-
ka Jan Ulrich.
Co bylo impulsem a za jakým cílem vznikl mi-
kroregion  Bystřička?
Mikroregion vznikl seskupení 10 spá-
dových obcí, ke kterým se v roce 2006 
přidala obec Doloplazy. Cílem bylo 
lepší a  efektivnější čerpání fi nanč-
ních prostředků ze státního rozpočtu 
i z fondů Evropské unie. Dalším cílem, 
který se už daří naplňovat, je propojení 
regionu sítí cyklostezek včetně hlavní-
ho záměru zpřístupnit pro cyklistickou 
dopravu celé údolí řeky Bystřice až 
do Města Moravský Beroun. 

jednotlivé obce samostatně realizo-
vat nemohly. Každoročně pořádáme 
sportovní hry základních škol, jichž se 
účastní okolo 500 dětí, společné po-
znávací cyklovýlety mikroregionem, 
dny mikroregionu s  programem pro 
veřejnost, ples mikroregionu a  další 
akce. Dochází k aktivizaci společenské-
ho života v obcích a spolky se ochotně 
zapojují do  projektů spolupráce, rea-
lizovaných na  národní i  mezinárodní 
úrovni. Celkem již byly realizovány či 
právě probíhají tři projekty zaměřené 
na  posilování lidových a  kulturních 
tradic, vybudování nových a podporu 
stávajících mateřských center a  rozví-
jení činnosti sborů dobrovolných hasi-

čů, s významným zapojením dětí a mlá-
deže. V současné době se završuje mno-
haletá spolupráce s obcemi Mikroregi-
onu Moravskoberounsko a  to na  bázi 
společné činnosti v MAS Bystřička.
Co považujete za  největší úspěch, který se 
v mikroregionu podařil?
Asi největším úspěchem je trvalá spo-
lupráce obcí mikroregionu, vzájemná 
podpora a  porozumění jak na  úrovni 
vedení obcí i  mezi občany. Od  toho se 
odvíjí i úspěšná realizace velkých projek-
tů jako jsou právě cyklostezky a v minu-
lém roce vybudovaná sít varovného a vy-
rozumívacího systému pro obce. Není 
možné vyjmenovat všechny úspěšné 
akce realizované v  mikroregionu, je ale 
zřejmé, že za 14 roků fungovaní tohoto 
sdružení se jeho tvář radikálně změnila 
k lepšímu.

Jak se podařilo tyto cíle splnit? Co je největ-
ším přínosem pro obce sdružené v mikroregi-
onu?
Díky spolupráci obcí sdružených v mi-
kroregionu Bystřička byla realizová-
na řada projektů a  záměrů, které by 

Jak vidíte fungování mikroregionu v  násle-
dujících letech, co plánujete?
Právě se začíná realizovat projekt 
z  Operačního programu Životní pro-
střední „Nakládání s bioodpady v mi-
kroregionu Bystřička a  rádi bychom 
zahájili projekt „Cyklo Bystřice-úsek 
v k.ú. Hrubá Voda – Smilov. 
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