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KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2022

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 22. 9.
Velká Bystřice 

2. 9.
Mrsklesy
2. – 4. 9.
Velká Bystřice
2. – 4. 9.
Velká Bystřice

3. 9.
Bukovany
4. 9.
Velký Újezd
9. 9.
Velká Bystřice

9. – 11. 9.
Tršice 
10. 9.
Velká Bystřice

Tršice

● JAN EIPELL: ZAHRADOU GETSEMANSKOU 
– VÝSTAVA OBRAZŮ 
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00,  
so – ne 11:00 – 19:00, po – zavřeno)
● LETNÍ KINO: 
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE 

● LIDOVÝ ROK® 

● SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP 
(sportovní areál Na Letné 9:00 – 17:00) 

● ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

● ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

● KINOAMFÍK: ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 
(amfiteátr, 20:00 – 22:00) 

● HODOVÉ SLAVNOSTI

● DĚTSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 
(hřiště Na Letné a okolí 9:00 – 12:00)
● VEŘEJNÁ CYKLISTICKÁ POZNÁVACÍ JÍZDA MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA 
A DEN MIKROREGIONU SE ZAKONČENÍM V TRŠICÍCH
 (obce mikroregionu Bystřička, 9:30 – 23:00)
● DEN REGIONU BYSTŘIČKA

 

Český zahrádkářský svaz Velká Byst-
řice oznamuje, že se v letošním roce 
nebude konat Podzimní výstava ovoce 
zeleniny a květin. 

Výstavní prostory jsou momentálně vy-
užívány pro potřeby školy.

SVOZ ODPADŮ ZÁŘÍ 2022
Bio odpad

(úterý)
Separovaný 

odpad 
(čtvrtek)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

12. 9. 6. 9. 
20. 9. 

1. 9.

16. 9.
Velká Bystřice

Bukovany 
17. 9.
Velká Bystřice 

Daskabát
24. 9.
Velká Bystřice

Velký Újezd
25. 9.
Velká Bystřice

Tršice
Mrsklesy

● PINK FLOYD: DISTANT BELLS 
(amfiteátr, 19:00 – 22:00) 
● RETRO ZÁBAVA

● TVARGLE FEST 
(Zámecké náměstí, amfiteátr, 11:00 – 22:00) 
●  UKLIĎME ČESKO

● KLÁRA SEDLO: NEKONEČNÁ KRAJINA 
(vernisáž výstavy obrazů, galeriezet, 17:00 – 19:00) 
● POHÁDKOVÝ LES

● BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 
(Zámecké náměstí, 8:00 – 12:00) 
● PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
● HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

křižovatky ulic Zámecké 
náměstí, ČSA a Týnecká 
prošel během července 
opravou. Bylo provedeno 
kompletní vyčištění povr-
chu od usazené vegetace, 
opravily se pískovcové so-
chy včetně defektů v pod-
stavci, a navíc byly konzer-
vovány šetrnou a pro daný 
materiál vhodnou impreg-
nací. 

Celkové náklady na opravu 
pomníku dosáhly 120 tisíc 
korun, Olomoucký kraj při-
spěl ve výši 45 tisíc korun. 

(red)

OZNÁMENÍ
Pomník obětem 2. světové války je jako nový

Pomník obětem 2. světové války, umístěný nedaleko
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

dlouhodobě v posledním vydání Bystřických novin před termí-
nem konání obecních voleb zveřejňujeme informace o konání 
voleb a dále vkládáme seznamy jednotlivých kandidátů za strany 
a sdružení. Zveřejněny budou rovněž termíny konání volebního 
mítinku, pokud ho strany nebo sdružení pořádají. Ono se to ne-
zdá, ale zase nám uplynuly 4 roky a komunální volby budou 
letos v nezvykle brzkém termínu 23. a 24. září 2022.

Úvodníky našich novin píšeme obvykle po měsíci ve dvojici sta-
rosta a místostarosta. V období před volbami jsme už v minulosti 
požádali o napsání úvodníku končící dlouholeté pracovníky měst-
ského úřadu nebo zastupitele, kteří vzpomenou na své zkušenosti 
a pocity. Před osmi lety, v souvislosti s odchodem do důchodu, 
psala úvodník dlouholetá tajemnice městského úřadu paní Jana 
Drábková. Před čtyřmi lety psala úvodník paní Lefta Schrottová, 
která končila jako radní a předsedkyně finančního výboru. Letos 
jsem poprosil o pár vět zastupitele, radního a předsedu staveb-
ní komise, pana Milana Svobodu. Za dobu 20 roků, které prožil  
v orgánech města, nasbíral mnoho zkušeností a vzpomínek.

Pohled bývalého radního a dosluhujícího předsedy stavební ko-
mise, Milana Svobody

Musím se v první řadě přiznat, že nabídku pana starosty, abych se 
podílel na textu úvodníku, jsem přijal s velkými rozpaky, protože 
je spousta povolanějších, kteří by mohli lépe přiblížit období po-
sledních 20 let v životě našeho městečka.

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2002, kdy jsem byl 
osloven Markem Pazderou spolu s dalšími nováčky kandidovat 
do zastupitelstva města na nové nezávislé kandidátce. A ona kan-
didátka u voličů uspěla a došlo tak po těchto volbách k velké 
obměně zastupitelů a rady města, včetně starosty. O co nám bylo 
méně let, o to jsme měli menší zkušenosti, ale větší elán. Hlavně 
jsme ale měli vizi, kam by měla Velká Bystřice směřovat, co by 
se mělo udělat, aby se postupně život občanů měnil k lepšímu. 
Zkrátka, aby pokud možno každý občan si zde našel to, co má rád 
a potřebuje k životu a spokojenosti. Občané – voliči nám to uvě-
řili. Nová, zatím dvacetiletá etapa v životě a rozvoji města pod 
taktovkou stejného starosty byla zahájena. Já jsem byl zvolen  
do rady města, kde jsem pracoval dvě volební období do roku 
2010. Od roku 2010 pracuji ve stavební komisi, nejdříve jako 
člen a pak jako předseda, jímž jsem dosud. Tolik k mé osobě.

Můj pohled na období posledních 20 let v životě Velké Bystři-
ce: bylo by zajímavé vrátit čas na jeden den do roku 2002. Asi 
bychom se mnozí podivili, co všechno by zmizelo, co dnes po-
važujeme za samozřejmost a co bylo vybudováno v posledních  
20 letech. Pro stručnost zmíním jen to, co je patrné na první po-
hled: centrum města s novým náměstím, rekonstruovaný kulturní 
dům Nadační, opravený hotel Zámek, nový amfiteátr se zázemím, 
kulturní a informační centrum, opravená budova mateřské školky 
s novou přístavbou a krásným dětským hřištěm v ozdraveném 
parku, nová sportovní hala základní školy, dva nové bytové domy 
na ul. Svésedlické, spousta nových chodníků a opravených ko-
munikací,… To vše, co jsem dosud zmínil, má na „svědomí“ jako

investor město Velká Bystřice za vydatné finanční in-
jekce fondů EU a státního rozpočtu ČR, což je potřeba 
objektivně přiznat. I když nejsem přítelem dotací, bez 
nich by nebyla realizována ani polovina výše uvedených 
investic města.

Dále musím připomenout a zdůraznit, že Velká Bystři-
ce by nikdy nezkrásněla a nerozvíjela se bez podnika-
vých občanů, spolků a podnikatelů, bez nové individu-
ální výstavby rodinných domů, bytových domů a bez 
rekonstrukcí těch stávajících. Pokud se týká spolkové 
činnosti, zmíním zde alespoň krásný sportovní areál  
se sportovní halou Na Letné. Tímto stručným výčtem 
jsem se vrátil do současnosti.

Jak už to v každé lidské činnosti bývá, jsou i věci, které 
se dosud nepodařilo zrealizovat či prosadit. Zmíním ale-
spoň dva případy, z mého pohledu nejdůležitější, ale je 
jich více. Co nás všechny nejvíc tíží, je dopravně velmi 
frekventovaná hlavní ulice. Zatím se úplně nedaří dopra-
vu zklidnit a udělat hlavní ulici bezpečnější a klidnější. 
Bylo by naivní čekat, že Ředitelství silnic a dálnic nebo 
Olomoucký kraj v dohledné době vybuduje obchvat, 
který tranzitní dopravu vyvede z centra Velké Bystřice.

Je proto nutné přistoupit k takovým stavebním úpravám 
stávající komunikace, jejichž důsledkem bude zklidnění 
dopravy. První vlaštovkou jsou provedené úpravy křižo-
vatky na Mrsklesy na horním konci obce a křižovatky na 
Lošov. Plánované úpravy křižovatek u radnice a u Penny 
jsou již stavebně povolené, ale musí se najít ve spoluprá-
ci s olomouckým krajem finance. Každé stavební opat-
ření však vždycky bude mít své limity, protože nejvíc 
ovlivňujeme dopravu a bezpečnost my řidiči a uživate-
lé komunikací. Bez sebekázně, dodržování dopravních 
předpisů a ohleduplnosti k druhým to nepůjde.

Dalším dluhem občanům je zatím neexistující koupališ-
tě. Ale i zde se blýská na lepší časy. Sdružení obcí Velká 
Bystřice, Hlubočky a Mrsklesy již připravuje společnou 
investici do vybudování nového přírodního koupaliště  
v Burku. Ale o tom a dalších připravovaných investicích 
se jistě více a detailněji dozvíte na předvolebních mítin-
cích stran a hnutí.

Navzdory výše uvedeným potížím, i když s tím někteří 
nebudou souhlasit, je pro mne Velká Bystřice nejlepším 
místem pro život. Ptáte se asi proč. Naše městečko je 
svou velikostí a polohou v centru naší krásné Moravy 
téměř ideálním místem. Zimy jsou zde až na výjimky 
mírné, léta teplá (někdy až příliš), přírodní katastrofy 
se nám vyhýbají, zemětřesení ani tornádo zde pravdě-
podobně nezažijeme, činné sopky jsou tisíce kilometrů 
daleko. I ty povodně se nám zatím vyhýbají (už to raději 
klepu na dřevo, aby to tak zůstalo). Lidé zde žijí činorodí, 
měřeno přehršlí spolků, hlavně sportovních a kulturních, 
takže každý si může vybrat a aktivně se zapojit. Pokud 
někdo zatouží po větší kultuře a vrcholovém sportu, je to 
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(red)

Výjimečné životní jubileum si v letošním roce připo-
míná Vlasta Brzokoupilová. Ve čtvrtek 1. září oslaví 
rovných sto let a do kroniky Velké Bystřice se zapíše, 
jako nejstarší obyvatelka města.

Paní Brzokoupilová je bystřická rodačka, pracovala  
v zemědělství a v městečku prožila celý život. „Žije se 
mi tady dobře,“ hodnotí sympatická dáma. Vypráví, 
že nejraději trávila čas péčí o zahrádku a skalničky, 
pak taky pletla ponožky pro malé i velké a ráda pekla. 
„Hlavně rolády, ty byly vyhlášené. Peču pořád, není  
to tak dlouho, co jsem ji dělala,“ přidává.

To, že slaví rovnou stovku si nepřipouští. „Ani mi  
to tak nepřipadá, že mám tolik let,“ směje se. „Víte, ale 
do devětadevadesáti to bylo dobré, ještě jsem mohla 
pracovat na zahrádce, ale teď už je to horší. Bolí mě 
nohy,“ zvážní. 

A jaký má paní Brzokoupilová recept na dlouhově-
kost? Říká, že nic speciálního, žila prý a obyčejný, 
běžný život. Jednu věc na sebe ale nakonec přece jen 
prozradila. „Od té doby, co jsem v důchodu snídám 
to, co by možná druhý nejedl. K chlebu přikusuji ředk-
vičky, rajčátka, papriku, zázvor, česnek a cibuli. Dcera 
mi všechno nakrájí nadrobno, a to je má každodenní 
snídaně. Kromě toho ještě pěstuji bylinky a dělám si  
z nich čaje,“ dodává oslavenkyně.

Nejstarší obyvatelka Velké Bystřice 
slaví 100 let

Narození:
Mikuláš Friedrich, nar. 14. 6. 2022
Jonáš Juráň, nar. 14. 6. 2022
Hana Slezáková, nar. 21. 6. 2022
Stella Vundrlová, nar. 26. 6. 2022
Isabela Šubíková, nar. 4. 7. 2022
Sofie Matochová, nar. 14. 7. 2022
Markéta Poláchová, nar. 9. 8. 2022

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Jiří Petřík, zem. 2. 8. 2022 ve věku 74 let
Vlasta Niesnerová, zem. 18. 8. 2022 ve věku 94 let

do Olomouce pár kilometrů a pár minut cesty. Bystřičák, milovník 
vycházek nebo běhání v přírodě, je za 10 minut v parku nebo za 
čtvrt hodiny v lese, kde občas i houby rostou, a když se chováte 
tiše, tak hlavně v zimě narazíte i na srnku či jinou lesní havěť. Kdo 
má raději cizokrajná zvířata, tak si udělá pětikilometrovou pro-
cházku do ZOO na Svatém Kopečku. No řekněte, který z občanů 
jiných, podobně velkých obcí to má?

Pokud jste dočetli až sem, tak vám děkuji za výdrž. Hlavně ale 
děkuji vám, činorodým občanům a voličům za to, že se vám  
v uplynulém dvacetiletém období podařilo odpovědnou volbou 
vždy sestavit zastupitelstvo, které navázalo na rozdělanou práci 
předcházejícího vedení. Dvacetiletá kontinuita ve správě města, 
spojená s osobou starosty a dalších zkušených zastupitelů, je hlav-
ní příčinou nebývalého a největšího rozkvětu městečka v jeho dě-
jinách. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí a bylo mi ctí spo-
lupracovat s kolegy v zastupitelstvu, radě či ve stavební komisi.

A teď si představte, kdyby to stejné platilo v drtivé většině obcí, 
a hlavně na celostátní úrovni. Kde by Česká republika už mohla 
být…?!

Marek Pazdera a Milan Svoboda
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KULTURA

 KINO 
Velký Týnec –  ZÁŘÍ 2022 

        
 
          2. 9. pátek          DIVOKÝ SPIRIT                                                               Produkce: USA                   

                 18:30 hod !!!     Divoký mustang Spirit dokáže, že přátelství na život          Přístupný          
 hod.         89 minut             a na smrt nemusí být jenom mezi lidmi.                              Vstupné Kč  50,-  
 
                                                           

          9. 9. pátek          ŘEKNI TO PSEM                                                               Produkce: ČR                                  
                 19:30 hod.          Místo vytouženého miminka  mladá border kolie?               Přístupný                                             
                 89 minut             Opravdu je to štěstí? Nová česká komedie.                          Vstupné Kč 50,- 
                                                  

                     
  
          16. 9. pátek         PREZIDENTKA                                                                Produkce: ČR 
           19:30 hod.         Historicky první česká prezidentka má za sebou rok           Přístupný od 12 let 
           97 minut            v úřadu. Je zahlcená prací: její program je každý den          Vstupné Kč 50,- 
                                             nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout                                                                                                                  
                                      bez pozornosti celé republiky. Připraví odvážný plán.  
  
 
          23. 9. pátek         KLAN GUCCI                                                                    Produkce: USA                       

                 19:30 hod.          Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným                   Přístupný od 15 let    
                 164 minut           příběhem impéria italského módního domu .                         Vstupné Kč 50,-                                                 
                                                                                                                                                    

                                     
 
           30. 9. pátek         KDYBY RADŠI HOŘELO                                              Produkce: ČR                                  

                  19:30 hod.          Filmová komedie o dobrovolných hasičích.                       Přístupný  od 12 let 
                  84 minut                                                                                                          Vstupné Kč 50,- 
                 
 
 

                       Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení.  
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Sascha Rothchild - Sladká pomsta
Když malá Ruby vidí chlapce zápolícího s divokými vlnami 
oceánu, ponoří se pod vodu a drží ho za kotník, dokud se neutopí. 
Čeká, že dřív či později pocítí vinu, ale ta se nikdy nedostaví.  
O mnoho let později Ruby studuje psychologii a ve své diplomové 
práci se zabývá myšlenkou, že s jakýmkoli pocitem viny byste 
měli naložit podobně, jako když si během diety dáte kostičku 
čokolády – stejně už se cítíte špatně, tak proč nesníst celou 
tabulku? Přesně tak Ruby přistupuje k zabíjení, až se nakonec 
ocitne ve výslechové místnosti podezřelá ze čtyř vražd. Jde  
o lidi, které kdysi znala a kteří už zemřeli, včetně jejího manžela 
Jasona. Ruby je však zodpovědná pouze za tři z nich. A přesto 
ji právě zločin, který nespáchala, nakonec dostane do pasti…

Lea Kampe – Irena Sendlerová : Anděl z Varšavy
Životní příběh Ireny Sendlerové (1910–2008) přibližuje osudy 
členky polského protinacistického odboje, která pomáhala lidem 
ve varšavském ghettu a podařilo se jí zachránit život více než 
dvěma tisícům dětí. Vyprávění plné těžko uvěřitelných hrůz, 
odvážných činů i obětí se navzdory popisovaným tragickým 
událostem čte jedním dechem a je svědectvím o mladé ženě, 
která každý den riskovala život, aby pomohla těm nejpotřebnější

Michaela Klevisová – Sněžný měsíc
Nová detektivka Michaely Klevisové zavádí čtenáře do idy-
lické krajiny Beskyd, kde na horách ještě žijí lidé podobně 
prostě a v souladu s přírodou jako generace jejich předků.  
I sem ale vstoupil byznys, který staré roubenky mění na hotely 
a penziony a vše živé v lesích na lovnou zvěř. Realitní agent-
ka Olga byla zavražděna na odlehlém místě vysoko v horách 
před roubenkou, kterou nabízela k prodeji. Stalo se to jen ně-
kolik týdnů po vraždě makléřky v Praze. Oba případy spoju-
jí podobné okolnosti, a navíc se zavražděné ženy mohly znát. 

Knižní novinky na měsíc září:

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

Nová provozní doba knihovny:
úterý 12:15 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 10:00 a 12:15 - 17:00 hod.

Júlia Matulová – Deník průměrně zamilované blbky
Jak uvařit pro padesát lidí, když vůbec neumíte vařit? To je otáz-
ka.
Takže si to shrneme. Neumím vařit, ale mám na starosti celou ku-
chyň a v jídelně čeká padesát hladových krků. Netuším, jak jsem 
se sem dostala, ale očividně se už nemůžu nenápadně vytratit. 
Hlavně proto, že z tábora netrefím ani na vlak.
A místo toho, abych se soustředila na REÁLNÉ problémy, kterých 
je v kuchyni opravdu dostatek, se chovám jako zamilovaná blbka.

Kaiu Širai - Zaslíbená Země Nezemě  1.- 14. díl
Cíl je jasný – zabít Pytláky, opustit Goldy Pond a hurá na cestu 
vstříc vytoužené budoucnosti. Jenže lord Bayon a jeho kumpáni 
odmítají dát svou démonickou kůži lacino a děti proto začínají 
tušit, že ani tentokrát se boj za svobodu neobejde bez obětí…

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE

Beletrie pro mládež :

Hlavní mediální partneři Mediální partneři Distributor

Koproducenti

KINOAMFÍK VELKÁ BYSTŘICE UVÁDÍ:

pátek 9. září 20 hod.
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ŠKOLA

Masarykova základní škola a mateřská škola ve Velké 
Bystřici prochází velkou rekonstrukcí a na další velké 
věci se připravuje. Příští rok si totiž připomíná 150. výro-
čí svého založení. A jaký školní rok 2022/2023 očekává 
ředitelka školy Jana Raková? I o tom se dočtete v ná-
sledujícím rozhovoru.

Jak jste si užila prázdniny?
Úžasně, odpočinkově, relaxačně i sportem. Samozřej-
mě i pracovně.

Škola prochází velkou rekonstrukcí, byla zamčená 
nebo se pracovalo i přes léto? Jak práce postupují.
Pracovalo se celé léto, protože kromě rekonstrukce 
přední budovy se instalovaly rekuperace na nové bu-
dově a prováděly se i drobné stavební práce a provozní 
opravy, jako je zateplování tělocvičny a kabinetu, od-
stranění stavební buňky v šatnách atd. Pořád se něco 
dělo.

To kvůli opravě se zahájení školního roku o pár dní 
posunulo? Výuku zahajujete v pondělí 5. září…
Ano, je to víceméně z provozních důvodů, ale musím 
říct, že za dobu, co školu vedu, se nám to ještě nestalo. 

Kolik dětí základní školu navštěvuje a jak náročné 
bude děti po prázdninách zkrotit?
Pro školní rok 2022/2023 je přihlášeno zhruba 540 žáků 
a k tomu k nám přijde přibližně 20 žáků z Ukrajiny. Na-
startování režimu je pak každý rok stejné. Do půlky září 
děti žijí ještě v prázdninovém rytmu a učitelé se sna-
ží nastolit nějaký řád, ale nejpozději do konce září už 
všechno funguje, jak má.
Jsem ve školství už třicet let a děti se nemění. Mění se 
možnosti, dostupnost informací a technologie. Děti ne.

„Přála bych si obyčejný školní rok. Bez karantén a bez 
roušek,“ říká ředitelka školy Jana Raková

Petra Pášová

V kiosku bude umístěno tlačítko nouze, které po delším stisku 
spustí tísňové volání. To bude možné použít v případech ohro-
žení, napadení, zdravotních komplikací nebo pádu osoby do ko-
lejiště. Současně v něm bude zabudována kamera pro záznam 
fotografie v případě poškozování zařízení nebo zneužívání tla-
čítka nouze. „Kamerový systém bude provádět záznam při ka-
ždém stisknutí tlačítka nouze. Použití zmíněných dvou zařízení  
v zastávce značně zvýší bezpečnost cestujících, a to jak mož-
ností odhalení pachatele z pořízených záznamů, tak preven-
tivním způsobem,“ doplnil mluvčí s tím, že osvětlení přístřešku 
bude řízeno na základě pohybu vlaku a soumrakového spínače. 
Tvořit je budou dvě zabudované LED svítilny. Celkově je chytrá 
zastávka koncipována tak, aby měla velice nízký odběr elektric-
ké energie a byla maximálně úsporná. Díky tomu ji bude možné 
napájet solárními panely.

Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na vybavení celkem 
patnácti nádraží elektronickými informačními panely, které bu-
dou součástí takzvaných chytrých zastávek. Vítěz tendru vypra-
cuje projektovou dokumentaci a následně i zrealizuje stavební 
práce. Celkové investiční náklady akce dosahují 39 milionů ko-
run.

 (red)

Velká Bystřice bude mít chytrou zastávku. 
Jako první na Olomoucku

ZAJÍMAVOSTI

Kolik prvňáčků usedne do lavic? 
Českých dětí je 60 a vypadá to, že ukrajinských bude 6. Tři třídy 
v ročníku otevíráme už poněkolikáté, v každé třídě bude 22 dětí.

Zájem o vaši školu je tedy stabilní…
V roce 2018, když jsem nastoupila, bylo ve škole 390 dětí. Násled-
ně bylo možné otevřít víc tříd a dnes k nám chodí 550 žáčků. Ale 
je to tím, že se za posledních několik let rodí víc dětí, v obcích jsou 
stavební parcely a lidé se stěhují z města na jeho okraj či venkov. 
Kapacitu v posledních letech jsem několikrát zvedala, aktuálně je 
strop 600 dětí a i tomu se blížíme. .

Jaký rok 2022/2023 očekáváte a jaký byste si přála, aby byl? 
Přála bych si, aby byl klasický, úplně obyčejný. S exkurzemi, výlety, 
lyžákem, s různými aktivitami, které ke vzdělávání patří, ale hlavně, 
aby byl bez karantén a bez roušek. To je jediné, co bych oprav-
du hodně chtěla, a to bych dětem a učitelům moc přála. A co nás 
čeká? V rámci projektu ERASMUS+ zaměřeného na vzdělávání 
žáků s odlišným mateřským jazykem navštíví naši učitelé Istan-
bul, Chorvatsko a Polsko. Dále nás čekají výjezdy žáků do Polska  
a Turecka a očekáváme návštěvu žáků z Polska. V roce 2023 pak 
budeme slavit 150. výročí založení školy, postavení přední budovy, 
která se aktuálně rekonstruuje. Vzhledem k tomu, že v té době

bude už rekonstrukce 
hotová, tak bychom 
v září chtěli udělat 
velký den otevřených 
dveří, pro širokou ve-
řejnost. Takže máme 
rok plný práce před 
sebou, ale velmi se 
na to těším.

Správa železnic chce vybavit některé zastávky novými pří-
střešky a elektronickými informačními panely. Na těchto 
místech je dnes pouze vyvěšen jízdní řád v tištěné podobě, 
cestují tak nejsou informováni o neplánovaných změnách  
v jízdním řádu, zpožděných vlacích či provozních mimo-
řádnostech. Chytré zastávky by se mohla dočkat Velká 
Bystřice, a to jako první na Olomoucku.
 
Chytrou zastávku bude tvořit prosklený přístřešek pro 
cestující, jehož součástí budou takzvané smart techno-
logie. Kromě elektronického informačního panelu půjde  
o tlačítko nouze, spínané LED osvětlení, kamerový systém  
a také možnost nabíjení telefonů. „Každý přístřešek bude 
v antivandalském provedení, stejně jako dřevěná lavička  
s opěradlem a odpadkový koš. Součástí jeho vybavení 
bude rovněž informační kiosek s dotykovou obrazovkou. 
Cestující si budou moci zobrazit na displeji pravidelný jízd-
ní řád, tabuli s odjezdy nebo zobrazení aktuální polohy vla-
ku. K podávání akustických informací poslouží reproduk-
tor,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.  
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SPORT
ROZPIS UTKÁNÍ VŠECH DRUŽSTEV ODDÍLU HÁZENÉ

HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE, PODZIM 2022

muži B
ženy
mini ml. A
mini ml. B
ml.žáci B
muži B
ml.žáci A
ml.žáci A
muži A
st.žáci
muži B
ml.žačky
st.žačky
ml.dorost
ml.žáci B
muži A
ml.žáci B
st.žáci
ml.dorost
muži B
ml.žáci A
ml.žáci A
ml.žáci B
muži A
ml.dorost
st.dorost
ml.dorost
st.žáci
ženy
muži B
muži A
ml.žáci A
ml.žáci A
ml.žáci A
muži B
ženy
ml.žačky
ml.žáci B
st.žáci
ml.dorost
ženy
muži A
muži B
muži A
mini st.
muži B
ml.žáci B
st.žáci
muži A
ml.dorost
ml.žáci A
ml.žáci A
ml.žáci B
st.žáci
st.žačky
muži B
muži A
mini ml. A
mini ml. B
ml.žáci A
ml.žáci A
ml.žáci A
st.žáci
ml.dorost
ml.žáci B
muži A
mini st.
ženy
ml.dorost
st.dorost
muži A
ml.žáci B
ženy
ml.dorost
ml.žáci B
st.žáci
muži A
ml.dorost
ml.žáci A
ml.žáci A

so 10. 9.
so 10. 9.
so 17. 9.
so 17. 9.
so 17. 9.
so 17. 9.
so 17. 9.
so 17. 9.
ne 18. 9.
so 24. 9.
so 24. 9.
ne 25. 9. 
ne 25. 9. 
ne 25. 9. 
ne 25. 9. 
ne 25. 9. 
so 1. 10.
so 1. 10.
so 1. 10.
so 1. 10.
so 1. 10.
so 1. 10.
so 1. 10.
ne 2. 10.
so 8. 10.
so 8. 10.
so 8. 10.
so 8. 10.
ne 9. 10. 
ne 9. 10. 
ne 9. 10. 

so 15. 10.
so 15. 10.
so 15. 10.
so 15. 10.
so 15. 10.
so 22. 10.
so 22. 10.
so 22. 10.
so 22. 10.
so 22. 10.
ne 23. 10.
ne 30. 10.
ne 30. 10.

so 5. 11.
so 5. 11.
so 5. 11.
so 5. 11.
ne 6. 11.
ne 6. 11.
ne 6. 11.
ne 6. 11.

so 12. 11.
so 12. 11.
so 12. 11.
so 12. 11.
so 12. 11.
ne 13. 11.
ne 13. 11.
so 19. 11.
so 19. 11.
so 19. 11.
so 19. 11.
so 19. 11.
so 19. 11.
ne 20. 11.
ne 20. 11.
ne 20. 11.
so 26. 11.
so 26. 11.
so 26. 11.
ne 27. 11.
ne 27. 11.
ne 27. 11.
so 3. 12.
so 3. 12.
ne 4. 12.
ne 4. 12.
ne 4. 12.
ne 4. 12.

17:00
17:30
09:00
09:00
15:30
17:30
10:15
11:30
10:30
12:00
16:00
09:00
10:30
09:00
10:00
11:00
11:30
13:30
15:30
17:30
08:30
09:45
09:00
10:30
11:00
13:00
12:00
18:00
15:30
14:30
16:00
09:00
10:15
11:30
13:30
18:00
09:30
11:30
13:30
15:30
17:30
10:30
10:00
16:00
09:00
14:30
18:00
18:00
10:30
12:30
09:00
10:15
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
09:00
09:00
09:00
10:15
11:30
13:30
15:30
14:30
10:30
13:30
10:00
11:00
13:00
17:00
13:30
15:30
14:00
09:00
13:00
10:30
12:30
13:00
14:15

Velká Bystřice B - Senice n. H.
Bohumín - Velká Bystřice
Turnaj ve VB (Hranice; Osek n. B.; Senice n. H.; VB B)
Turnaj ve VB (Hranice; Osek n. B.; Senice n. H.; VB A)
Velká Bystřice B  - Hranice
Velká Bystřice B - Osek n. B.
Turnaj ve FM (Kopřivnice - V. Bystřice)
Turnaj ve FM (Frýdek-Místek - V. Bystřice)
Velká Bystřice A - Sokol Vršovice
Uničov - Velká Bystřice
Uničov - Velká Bystřice B
Žeravice/V.Bystřice - Zlín B
Žeravice/V.Bystřice - Zora Olomouc B
Bystřice p. H. - Velká Bystřice
Senice n. H.. - Velká Bystřice B
Bystřice p. H. - Velká Bystřice A
Velká Bystřice B  - HBC Olomouc
Velká Bystřice - HBC Olomouc
Velká Bystřice - Uničov
Velká Bystřice B - Suchdol n. O.
Turnaj v Ostravě (Ostrava - V. Bystřice A)
Turnaj v Ostravě (Centrum Haná - V. Bystřice A)
Velká Bystřice B  - Žeravice
Velká Bystřice A - Dvůr Králové
HA Olomouc - Dukla Praha
HA Olomouc - Dukla Praha
Rožnov p. R. - Velká Bystřice
Prostějov - Velká Bystřice
Velká Bystřice - Zubří
Dřevohostice/Žeravice - Velká Bystřice B
Bohunice - Velká Bystřice A
Turnaj ve VB ( VB A - Nový Jičín) 
Turnaj ve VB (Nový Jičín - Karviná) 
Turnaj ve VB (VB A - Karviná) 
Velká Bystřice B - Droždín
Žeravice - Velká Bystřice
Žeravice/V.Bystřice - Lesana Zubří
Velká Bystřice B  - Uničov
Velká Bystřice - Horka n. M.
Velká Bystřice - Zlín
Velká Bystřice - Veselí n. M.
Velká Bystřice A - Zlín
Senice n. H. - Velká. Bystřice B
Vsetín - Velká. Bystřice A
Turnaj ve VB (HBC Olomouc A + B; Sokol Prostějov) 
Osek n. H. - Velká. Bystřice B
Prostějov - Velká Bystřice B
Centrum Haná - Velká Bystřice B
Velká Bystřice A - Náchod
Velká Bystřice - Klimkovice
Turnaj v Polance n. O. (Polanka - VB A)
Turnaj v Polance n. O. (Zubří - VB A)
Velká Bystřice B  - Horka n. M.
Velká Bystřice - Žeravice
Žeravice/V.Bystřice - Otrokovice
Velká Bystřice - Uničov
Šťáhlavy - Velká Bystřice A
Turnaj ve VB (Kostelec n. H.; Hranice; Prostějov; VB B) 
Turnaj ve VB (Kostelec n. H.; Hranice; Prostějov; VB A) 
Turnaj ve VB (VB A - Kopřivnice)
Turnaj ve VB ( Kopřivnice - Frýdek-Místek)
Turnaj ve VB (VB A - Frýdek-Místek)
Velká Bystřice - Litovel
Velká Bystřice - Centrum Haná
Osek n. B. - Velká Bystřice B
Velká Bystřice A - Chodov
Turnaj ve B (Zora Olomouc A + B; SK Prostějov)
Karviná - Velká Bystřice
HA Olomouc - Jičín
HA Olomouc - Jičín
Litovel - Velká Bystřice A
Velká Bystřice B  - Centrum Haná B
Velká Bystřice - Hodonín II
Litovel - Velká Bystřice
Litovel - Velká Bystřice B
Hranice - Velká Bystřice
Velká Bystřice A - Jičín B
Velká Bystřice - Žeravice
Turnaj v Kostelci n. H. (Centrum Haná - VB A)
Turnaj v Kostelci n. H. (Ostrava - VB A)

 

 

Zapojte se do výzvy s naším městem! 
Registrace od 1. září 2022 

desettisickroku.cz 

1. kolo 
Neděle 7. 8. 2022 10:00 
FK Nové Sady"B" - FK Velká Bystřice 
2. kolo 
Neděle 14.8.2022 17:00 
1. HFK Olomouc "B" - FK Velká Bystřice 
3. kolo 
Neděle 21. 8. 2022 16:30 
FK Velká Bystřice - Sokol Bělotín 
4. kolo 
Sobota 27. 8. 2022 16:30 
FK 1-Ilubočky -FK Velká Bystřice 
5. kolo 
Neděle 4. 9. 2022 16:00 
FK Velká Bystřice - Lipník nad Bečvou 
6. kolo 
Sobota 10. 9. 2022 16:00 
FC Kralice na Hané - FK Velká Bystřice 
7. kolo 
Neděle 18. 9. 2022 15:30 
FK Velká Bystřice - SK Bělkovice-Lašťany 
8. kolo 
Sobota 24. 9. 2022 15:30 
SK Chválkovice - FK Velká Bystřice 
9. kolo 
Neděle 2. 10. 2022 15:00 
FK Velká Bystřice - FC Želatovice "B" 
10. kolo 
Neděle 9. 10. 2022 15:00 
FC Beňov - FK Velká Bystřice 
11. kolo 
Neděle 16. 10. 2022 15:00 
FK Velká Bystřice - Sokol Dub nad/M 
12. kolo 
Neděle 23. 10. 2022 14:30 
Sokol Kovalovice - FK Velká Bystřice 
13. kolo 
Neděle 30. 10. 2022 14:30 
FK Velká Bystřice - FK Slavonín 

rozpis fotbalových zápasů

f
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Pozvánka na 8 . ročn ík běžeckého závodu

Terénní
Vrtovská
Jedenáctka

Kdy: 4. září 2022neděle, 4. září 2022

Kde: Sportovní Areál Mrsklesy

Registrace: před závodem - online na www.TV .cz11
startovné 120 Kč          (do 1.9. 2022)

v den závodu -  Sportovní areál Mrsklesy
startovné 150 Kč, 9.00 - 10.30 hod.

Informace:

e-mail: vrtovska @seznam.cz11
fcb - Terénní Vrtovská Jedenáctka

telefon: +420 605 966 433

www.TV .cz11www.TV .cz11

 Pod záštitou a za podpory:

Start: hod. hod.1111

Trasa:              (kondiční běh 6 km)
lesní a kamenité cesty
v okolí potoka Vrtůvka

km km1111

Pořadatel:  (z.s.)sebou

T.J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE
zve všechny děti (i nečleny) na tradiční

Těšíme se na vás!

SOKOLSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 
Sobota 

10. 9. 2022
Registrace: 9:30 – 10 h

Start: 10 h
Předpokládané ukončení: 12 h

hřiště Na Letné 
a okolí

     Stanoviště

· skákání v pytlích
· lovení rybiček
· vytahování stužek
· skok snožmo
· střelba ze vzduchovky
· provlékání šňůrky
· Házení kroužků
· zdravotní otázky
· slalom s míčkem
· třídění podle barev
· magnetický terč

a další

Věkové kategorie
· nejmladší (předškoláci)
· nejmladší žáci (dívky + chlapci)   

(1. – 2. třída)
· mladší žáci (dívky + chlapci)

(3. – 5. třída)

Běží se ve dvojicích, nejmladší jdou 
v doprovodu rodičů.

Startovné
50 Kč

Aktuálni info
Facebook: T.J. Sokol Velká Bystřice

http://tjsokol.velkabystrice.cz/

FK Velká Bystřice – postup do 1.A třídy

Chtěli bychom se podělit o radost s občany Velké Bys-
třice z postupu našeho „A“ mužstva do krajské soutěže 
– 1.A třídy.

Tento postup byl završením společné práce hráčů, trené-
rů a výboru FK.

Nerodil se snadno. Po počátečních rozpačitých začát-
cích a prohraných prvních zápasech se mužstvo kolem 
trenéra Laca Onofreje semklo a postupným zlepšováním  
a prací v trénincích i zápasech dosáhlo kýženého postu-
pu.

O úspěch Bystřické kopané se podíleli tito hráči:
Andrýsek Richard, Beneš Kryštof, Červený Štěpán, Do-
ležal Matěj, Hornich David, Hrubý Jakub, Hýbl Vít, Kališ 
Martin, Kolečkář František, Koupil Michal, Kroupa Petr, 
Kryl Pavel, Novotný Petr, Onofrej Ladislav, Onofrej Ladi-
slav Pavol, Pospíšil Bartoloměj, Rada Jan, Schulmeister 
Vojtěch, Svoboda Vojtěch, Zapletal Matěj, Zlámal Martin, 
Wenzel Jan.

Úspěšnou sezonou se ale může pochlubit třeba i starší 
přípravka, která bojovala o mistra okresu Olomouc a svá-
děla boje s nejlepšími družstvy včetně Sigmy Olomouc.

Skvělých výsledků dosahovali v sezoně 2021/2022  
i ostatní mládežnické družstva FK – mladší přípravka, 
mladší žáci a starší žáci.

V  nové sezoně 2022/2023 nás bude reprezentovat nově vytvo-
řené družstvo dorostu.

Chtěli bychom poděkovat všem hráčům FKVB, od těch nejmen-
ších až po ty největší, jejich rodičům a trenérům, za vzornou 
reprezentaci nejen Fotbalového oddílu, ale i Velké Bystřice. Zá-
roveň děkujeme všem příznivcům, kteří nás podporují napříč vě-
kovými kategoriemi při domácích i venkovních utkáních.

Přijďte nás podpořit! Děkujeme!
výbor FKVB
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...Z HANÁCKYHO WOODSTOCKU 6. srpna - foto Petr Palarčík

FOTOSERIÁL
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...Z HASIČSKÉ SOUTĚŽE 20. srpna, foto Martina Skálová
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...ZE ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 26. srpna, foto Petr Palarčík
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...Z VÝSTAVY BARVÁŘŮ, foto Martina Skálová
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Tiráž: Bystřické noviny č. 9/2022, vychází 31. 8. 2022. 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 Skálová, Petr 

Nakládal, Bc. Petra Pášová. Náklad 250 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 12. 9. 2022. 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.

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
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                               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 
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KOVOŠROT    VELKÁ	BYSTŘICE
Výkup	železa,	mědi,	mosazi,	hliníku,	kabelů	s izolací	(až	
35	Kč/kg)	a		ostatního	kovového	odpadu	.	Odběr	bílého	

a	drobného	elektra																																													
Stálý		výkup		autobaterií			

		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	
									

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

Tel.:					723 105 222																							www.kovovb.cz

															

1

Bystřické noviny č. 12/2021+01/2022, vychází 22. 12. 2021. 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 Skálová, 

Petr Nakládal, Bc. Petra Pášová. Náklad 1 500 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 20. 1. 2022. 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.

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
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přijme zdravotní sestru do hlavního pracovního 
poměru možno i na zkrácený pracovní úvazek

Požadujeme:
vzdělání – všeobecná zdravotní sestra

 /dobrý zdravotní stav / trestní bezúhonnost
Nabízíme:

mzdové ohodnocení dle platných platových tabulek 
 příspěvek z FKSP / příspěvek na stravu 

 dovolená 5 týdnů

Nástup možný ihned. 
Zájemci se mohou blíže informovat na: 

DPS sv. Anny, Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice. 
Tel. číslo 585 154 487 nebo 774 455 881, 

svanna@muvb.cz

Házená Velká Bystřice hledá správce. 
Vhodné pro aktivní důchodce nebo studenty. 

Práce převážně v odpoledních a večerních hodinách 
+ víkendy dle potřeby. 

Náplň práce: Zajištění provozu v hale, ubytovně 
a činnosti spojené s házenkářskými aktivitami. 

Pro bližší informace volejte p. Vodička 730 190 235, 
p. Jašek 606 644 704.

Prodám knihu Etiopie – kolébka lidstva a králov-
ství ptactva a opic (161 stran, 46 barevných obra-

zů), cena 200 Kč, poštovné 137 Kč. 
Objednat si ji můžete na e-mailu: 

polacekpavelst@seznam.cz 
nebo telefonicky na č. 731 781 243.

Prodám domek v českém středohoří nedaleko 
Třebenic (okres Litoměřice), cena dle dohody. 

Kontakt: polacekpavelst@seznam.cz , 
tel. 731 781 243

Prodám školní nábytek 20 stolů, 20 židlí od firmy-
Thyholm, prvotřídní kvality z Dánska. 
Kontakt: polacekpavelst@seznam.cz , 

tel. 731 781 243. 
Výjimečně převzetí osobně při větším počtu v Praze.





REKLAMA
INZERCE




