


Narození:
Adam Sviták
Petr Bereza
Lukáš Malinek
Rozálie Pazderová
Teodor Dostál
Josef Koláček
Josefína Procházková

Rozloučili jsme se:
Libuše Dolinková
Jiří Dřímalka
Marek Gogolín
Václav Vajsar
Milada Vajsarová
Vlastimila Kirnigová
Jaroslav Žaluda
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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ZÁŘÍ 2016

Společenská rubrika

7. 6. 2016
20. 6. 2016
22. 6. 2016
23. 6. 2016
1. 7. 2016

13. 7. 2016
19. 7. 2016

16. 6. 2016   74 let
6. 7. 2016   92 let

22. 7. 2016   45 let
23. 7. 2016   74 let
29. 7. 2016   71 let
2. 8. 2016   88 let

12. 8. 2016   77 let

Svoz odpadů září - říjen 2016
Svoz 

komunálního 
odpadu

14. 9. 8. 9.

28. 9. 22. 9. každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.0012. 10. 6.10.

26. 10. 20.10.

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(tovární 102)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Fotografie na titulní straně: 
Pavel Kolman (polibek) / Martin Šípek (kašpárek) / KIC Velká Bystřice/Martina Žbánková (prodejce jablek, paprika)

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice
Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

Doba konání: 19. 9. 2016 od 18.00 hod.
Širokou veřejnost zve Ing. Marek PAZDERA, starosta města

Výdej plynových lahví – září 2016 – leden 2017.

Láhev  2 kg - stojí 101,- Kč,  láhev 10 kg - stojí 364,- Kč.

1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 
8. 12., 22. 12., a 5. 1. 2017.

2. 9.
Velká Bystřice 

3. 9.
Velká Bystřice

4. 9.
Velká Bystřice

10. 9.
Velká Bystřice

24. 9.
Velká Bystřice

• LIDOVÝ ROK
(amfiteátr - 17.00 Kašpárek v rohlíku, 20.00 - filmové představení)

• LIDOVÝ ROK
(amfiteátr, Zámecké náměstí - 14.00 - 23.00)

• LIDOVÝ ROK
(amfiteátr, Zámecké náměstí - 10.00 - 18.00)

• SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA MAŽORETEK
(amfiteátr od 10.00)
 
• PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, KVĚTIN A ZELENINY
(růžový domeček vedle IC - 14.00 - 17.00)
• VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ JIŘÍHO BÁRTY
(galeriezet - 17.00 - 19.00)

Bystrovany
Mrsklesy
25. 9.
Velká Bystřice 

Tršice

26. 9.
Velká Bystřice

Daskabát

• ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ VELKÉ LOSINY
• HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

• BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
(Zámecké náměstí - 8.00 - 12.00)
• PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, KVĚTIN A ZELENINY
(růžový domeček vedle IC - 8.00 - 17.00)
• ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
(amfiteátr, Zámecké náměstí - 14.00 - 20.30)

• PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, KVĚTIN A ZELENINY
(růžový domeček vedle IC - 8.00 - 12.00)
• IV. DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA

Plánované uzavření Městského úřadu Velká Bystřice
Městský  úřad Velká Bystřice oznamuje, že ve dnech 27.  9. – 30.  9.  2016 bude z provozních důvodů zcela uzavřen.

Bankomat mimo provoz
Ve dnech 5. 9. – 16. 9. 2016 bude z důvodu 
rekonstrukce KD Nadační bankomat České 
spořitelny, a.s. mimo provoz. Předem se omlouváme 
se  za případné komplikace.  Děkujeme za pochopení.

Město Velká Bystřice a  pobočka České spořitelny Velká Bystřice

Uzavření knihovny
a Kulturního a informačního centra Velká Bystřice
Ve středu 7. září 2016 bude knihovna zavřená 
celý den a KIC Velká Bystřice bude uzavřeno do 
12.30 hodin z důvodu školení všech pracovníků.
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ÚVODNÍK
Mrskleská křižovatka

Dlouhé roky jsme od občanů z horního konce 
dostávali tři hlavní podněty k řešení v oblasti dopravy 
- chybějící chodník Na Svobodě, chodník v Žižkově a 
chybějící přechod u křižovatky ulic 8. května, Žižkova 
a Kollárova, tedy jak se také někdy říká „mrsklické“ 
křižovatky. Chodník Na Svobodě i v Žižkově ul. je od 
loňska hotov a na úpravu křižovatky jsme již v lednu t.r. 
podali žádost o dotaci. V červenci pak město obdrželo od 
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) oznámení 
o přidělené dotaci. To je skvělá zpráva, která nám umožní 
naplnit i třetí dlouhodobý záměr v oblasti dopravy na 
horním konci městečka. V rámci této investiční akce 
dojde k úpravě tvaru křižovatky tak, aby splňovala 
současné požadavky technických norem - tedy aby byla 
bezpečnější. V současné době jí běžně projíždějí i těžká 
nákladní vozidla rychlostí až 80 km/h, bez nutnosti 
přibrzdit. Současně si lze všimnout, že docela často si 
lidé zkracují cestu z „Baranova“ (Žižkovy a Bratrské) 
ke mlýnu středem křižovatky. Bylo by jen otázkou času, 
kdy by taková vycházka nedopadla dobře. Proto dojde 
k úpravě tvaru křižovatky s nájezdovými oblouky tak, 
aby řidič mohl křižovatkou plynule projet povolenou 
rychlostí 50 km/h. Současně na jejím západním okraji 
vybudujeme nový, plně vybavený (nasvětlený), přechod 
pro chodce. Tento dopravní prostor se stane výrazně 
bezpečnější. Pokud všechny přípravné práce půjdou tak, 
jak předpokládáme, investice bude dokončena a předána 
do užívání ještě v závěru letošního roku.

Uzavírka mostu na Bukovany
A k dopravním stavbám ještě jedna poznámka: 

všichni každý den pociťujeme výrazné omezení 
v pohybu po našem městečku v důsledku úplné uzavírky 
mostu u Voglovy pily, občané Kopanin a Letné nejvíce. 
U investora stavby (správce), tedy Správy silnic 
Olomouckého kraje (SSOK), jsme proto zjišťovali, 
proč u této investice nebylo možné provádět opravy na 
etapy, resp. s průjezdností mostu jedním pruhem, jak 
to bývá obvyklé. V případě našeho mostu to nakonec 
nebylo možné z důvodu nutnosti opravit i ložiska pod 
mostovkou. A to znamená v jeden okamžik nadzvednout 
celou mostovku (základní nosnou betonovou 
konstrukci). Přestože víme, jaké komplikace úplná 
uzavírka přináší především občanům Kopanin a Letné, 
prosíme o jejich trpělivost, odměnou nám všem bude 
nový most a na další desetiletí zrekonstruovaná páteřní 
dopravní infrastruktura na pravém břehu řeky Bystřice. 
Pořád je dnešní objížďka nesrovnatelně kratší než ta 
přes Sv. Kopeček a Lošov při rekonstrukci ul. Na Letné. 
Jménem investora, SSOK, děkujeme za pochopení!

Oprava zdravoinstalací v jídelně je hotova
V polovině srpna byla dokončena rekonstrukce 

zdravoinstalací, tedy vody, odpadů, části obkladů, 
sanitární techniky a WC kabinek v budově školní jídelny

a ve dvou patrech 2. stupně školy. Přes nemalá „trápení“ 
s touto stavbou získali žáci naší školy, zaměstnanci 
a strávníci jídelny další prostory, jejichž stavebně-
technická úroveň odpovídá standardům 21. století. Další 
etapy nás ale v příštích letech ještě čekají, jak ve škole, 
tak především v jídelně.

Dobří lidé ještě nevymřeli,
chtělo by se říci závěrem a při tom si uvědomit, že 

člověk nesmí pouštět tolik skutečného i mediálně 
fabulovaného zla do svého života. Protože přes všechno 
objektivní zlo ve světě si troufnu říci, že tady u nás, 
v Bystřici, je život a lidé v zásadě pořád ještě v pořádku. 
Jak jinak si vysvětlit, že v posledních dnech na policii, 
resp. následně nám na úřad k zaevidování přinesli 
poctiví nálezci v jednom případě pětisetkorunovou 
bankovku a v druhém případě drahý chytrý telefon. 
Přestože by se mohlo říci - vždyť tak by to mělo být, 
to by měla být přece samozřejmost! – já myslím, že si 
takové chování zaslouží zmínku. Tak tedy díky všem 
poctivým nálezcům! Ten krásný pocit „velkého ducha“ 
za to stojí.

Na setkání u pohárku dobrého burčáku při Lidovém roku     se těší - 
Ivo Slavotínek

Jubilejní 5. ročník oblíbené cyklojízdy 
regionem Bystřička se uskutečnil v sobotu  
23. července 2016. Na účastníky čekala jízda červeným, 
modrým a zeleným cyklookruhem, během které sbírali 
razítka do mapky. Za absolvování celé trasy pak obdrželi 
v cílové obci Daskabát zdarma občerstvení. Součástí 
akce byl i vstup na Den regionu Bystřička s kulturním 
programem.

Ve sportovním areálu v Bystrovanech se na 
startu sešlo úctyhodných 130 cyklistů, které čekala 
čtyřicetipětikilometrová trasa. Letošní ročník měl 
i několik zajímavostí  – cyklistický nadšenec Marek 
Metelka z Velkého Újezdu objel všechny cyklookruhy 
dokonce 3x a nejmladšími účastníky se stali Eliška 
Kriklová (10 měs.) s bráškou Tobiášem z Náměště na 
Hané. Organizátory potěšilo, že se na trasu vydalo spoustu 
rodin s dětmi. Mezi nejvzdálenější účastníky patřila 
Monika Klimešová (1,5 roku) s rodiči z Jindřichova 
Hradce. A místní děti nám také neunikly - na sedačce 
se vezla Julinka Sošková z Velké Bystřice, Verunka 
Navrátilová z Olomouce nebo Terezka Matějková 

. 
z Mariánského Údolí. Starší děti zdatně šlapaly 
samy a některé zvládly projet všemi cyklookruhy. 

VEŘEJNÁ CYKLISTICKÁ 
POZNÁVACÍ JÍZDA 

REGIONEM BYSTŘIČKA

®  
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Na večerní program je připraveno několik souborů 
s ryzím folklorem a samozřejmě i něco z folklorních 
parodií pro pobavení nás všech. Soubor Nisanka z Jablonce 
nad Nisou vzpomene na Dlouhé zimní večery a na život 
v Podještědí, písně a tance ze Slovenska nám doveze 
soubor Jedlovina a senioři z valašského souboru Kašava 
předvedou příchod Tří Králů na Moravu v současnosti.  
Do České republiky zavítá na turné indonéský soubor 
Bhinneka Srikandi a na cestě folklorními festivaly 
navštíví i náš Lidový rok. Indonéský soubor je nositelem 
tradičního folkloru s prvky tanečními a hudebními. Soubor 
pravidelně s velkým úspěchem reprezentuje svoji zemi na 
největších folklorních festivalech v Evropě.

V neděli přijedou další dospělé soubory. Od rána 
budou vyhrávat jejich muziky na náměstí. Kromě již 
jmenovaných souborů vystoupí valašský soubor Kašava 
ze Zlína, Vysočan z Hlinska v Čechách, Lipina Vracov 
ze Slovácka, folklorní soubor Grunik z Ostravice 
a samozřejmě soubory z naší Hané - Mánes z Prostějova 
a domácí Haná, Kanafaska a Mladá Haná. Na odpolední 
vystoupení dorazí také soubor Dalmacija z Chorvatska. 

Nezapomeňte si udělat čas a přijít se pobavit ve dnech 3. 
a 4. září na velkobystřické náměstí.
                                                                                                                                                                                                             
                                Josef Langer, autor folklorních pořadů

 

Pozvání na Lidový rok

Celou trasu a plný počet razítek nasbíralo rekordních 
335 cyklistů (což je o 25 více než loni), kteří byli zařazeni 
do slosování o let balonem, který jako každý rok i letos 
věnoval senátor Ing. Martin Tesařík. Dalších přibližně 
200 cyklistů si zpříjemnilo sobotní den kratším výletem. 

Odpolední atmosféru zpříjemnilo loutkové divadlo 
pro děti s workshopem, ukázka práce s mládeží 
SDH Daskabát a vystoupení ABBA Revival 
z Prahy. Krátce po 18 hod. vylosoval senátor Ing. 
Martin Tesařík šťastnou výherkyni letu balonem, 
kterou se stala Marcela Kolářová z Doloplaz. 
Gratulujeme! Závěr večera patřil taneční zábavě.  
 

Martina Žbánková / KIC Velká Bystřice

Mezinárodní folklorní festival Lidový rok  proslavil 
naše město nejen u nás, ale i v zahraničí. Je to dáno 
spoustou věcí, které vytvářejí příznivý celkový dojem 
pro vystupující soubory i pro publikum. Krásné prostředí 
parku  a působivá atmosféra našeho amfiteátru zanechá 
v návštěvnících festivalu příjemný pocit pohody. 
Návštěvníci také oceňují perfektně fungující zázemí 
a pestrou skladbu programů vystupujících souborů. 

Sobotní odpolední program zahájí dětské folklorní 
soubory ve 14 hodin.  Z domácích to budou soubory 
Čekanka, Krušpánek a muziky Pomlka a Krušpánek.  
Z různých folklorních regionů naší vlasti přijedou soubory 
Malí ogaři a Malá Lipta z valašského  Liptálu, slovácký 
soubor Hanýsek, region Lašska zastupuje Dětský 
folklorní soubor Ondrášek z Frýdku-Místku a folklor 
z českého Polabí reprezentuje Dětský folklorní soubor 
Červánek z Hradce Králové.  Z nedaleké slovenské obce 
Vinodol přijede Detský folklórny súbor Silešánek, aby 
nám zpestřil sobotní odpoledne svižnými tanečky z okolí 
Nitry.

®  

®    

Indonézský soubor STKIP SEBELAS APRIL, Sumedang

Chorvatský soubor DALMACIJA, Dugi Rat
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(získají ocenění Regionální potravina?)

Narodila jsem se ve Velké Bystřici. Moji rodiče i prarodiče byli bystřičáci. Manžel Petr je 
také rodák – zkrátka jsme všichni bystřičtí patrioti. Už odmalička jsem s babičkou Josefkou 
pekla. Starousedlíci jí předávali recepty svých předků, mezi nimi i jednu pivovarnickou 
dobrotu (sládek ze zámeckého pivovaru na ni dával hospodyňkám ječný slad). Jednou jsem 
se zmínila, že bych chtěla zkusit tu pivovarnickou specialitu upéct, ale bohužel nemám 
potřebné ingredience. Nedlouho po tom mi můj manžel přinesl maltózu, ječný slad a sladový 
koncentrát. Začalo experimentování. Proběhlo mnoho neúspěšných zkoušek, než vznikl 
výrobek, který splňoval naše představy o lahodném, rustikálním, tradičním a trvanlivém 
pečivu s nezaměnitelnou chutí a vůní. Koření nám pomohl namíchat můj tatínek Petr, jedná 
se o tradiční lidové koření používané v té době. Upekly jsme hubance stejně tak, jak jim 
babička říkala. Pojmenovala jsem je Drásalovy hubance, protože i přirovnání „…veliké 
jako Drásal“ jsem doma často slýchávala. Hanácký obr Josef Drásal v 19. stol předváděl

   

DRÁSALOVY HUBANCE

   Terezie Součková

242 cm, vždy oblečený v hanáckém kroji, po celé 
Evropě. O Josefu Drásalovi jsem se dozvěděla nejvíc 
od paní Veroniky Hrbáčkové z Vlastivědného muzea 
v Olomouci. Zasloužila se o vystavení opravené sochy 
a vytvoření stále expozice. Postavu Drásala nakreslil 
kamarád Petr Blažo, rým napsal kamarád a spisovatel 
Richard Polzer a ten mi do hanáčtiny přeložila Vlasta 
Polzerová. Detaily a korektury obalu vznikaly s pomocí 
paní Bronislavy Millé a Milušky Vrbové. 
Konečnou grafickou podobu udělal pan Jakub Konečný. 
Děkuji Vám přátelé! Hubance peču s láskou pro Vás 
všechny. 
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„Dêž mlaskl hobanec od Drásala, 
každá difka zavéskala.“



Drásalovy hubance
Trvanlivé pečivo pšeničné

Složení: Pšeničná mouka, voda, cukr, slunečnicový olej, 
vejce, ječný slad, rozinky, maltóza, anýz, perníkové koření.

Doba trvanlivosti 30 dnů od data výroby.

Hmotnost: 3 x 45g 

Hanácký obr Josef Drásal
Byl největším člověkem, který podle dochova-
ných údajů kdy žil v českých zemích.Dorostl 
výšky 242 cm. 

Narodil se 4. 7. 1841 v Chromči na Šumperku. 
Vzrůstem se už v útlém věku lišil od svých vrstev-
níků a vynikal neobyčejnou silou. Místní školu 
vychodil ve dvanácti letech, ale dobrým žákem 
nebyl. Pracoval jako pacholek a nádeník.

Změna v jeho životě nastala, když ho holešovic-
ký hostinský Janoch přesvědčil, aby vystupoval 
na veřejnosti. Za dvacet let procestoval Evropu. 
Vystupoval vždy zásadně v hanáckém kroji. Ze-
mřel 1886 v Holešově.

Hanácký kroj obřích rozměrů a socha v životní 
velikosti jsou vystaveny ve Vlastivědném mu-
zeu v Olomouci.

Výrobce: Cukrárna Galerie, Petr Souček, 
U pekárny, 78353, Velká Bystřice, IČ: 
18962122

Skladování: v suchu
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Český zahrádkářský svaz 
Základní organizace Velká Bystřice  
vás zve ve dnech  
24. – 26. září 2016 na 

PODZIMNÍ VÝSTAVU KVĚTIN,  
                            OVOCE A ZELENINY 

v prostorách růžového domečku vedle informačního centra 

sobota 24. září     14 – 17 hod. 
neděle 25. září       8 – 17 hod. 
pondělí 26. září     8 – 12 hod. 

Zve výbor ČSZ Velká Bystřice. 
  Výstavní vzorky se budou vybírat v pátek 23. září  
od 14 – 17 hod. (vstup od amfiteátru) 

Med, koláče, masové konzervy, proutěné výrobky, frgály, sladké i slané dobroty
Občerstvení: maso na grilu, langoše, pivo, káva, nealko, oříšky...

BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
neděle 25. září 2016 od 8.00 do 12.00 hodin

● NOVINKA – FAJNA PASTA – ITALSKÉ I ČESKÉ TĚSTOVINY S RŮZNÝMI BYLINNÝMI PŘÍCHTĚMI, 
ČERSTVÉ, CHLAZENÉ I SUŠENÉ ● ČESKÉ GHÍ – PŘEPUŠTĚNÉ MÁSLO, KOŘENÍ, SEMÍNKA ● FOJTSTVÍ 
GRUČOVICE – CHLAZENÁ DRŮBEŽ ● ZAHRADNÍ A BALKONOVÁ KERAMIKA, DOPLŇKY DO KUCHYNĚ 
● MÁSLOVÉ TRUBIČKY, SVATEBNÍ KOLÁČKY ● PALLAS MORAVIA – SUŠENÁ A NAKLÁDANÁ RAJČATA S 
PŘÍCHUTĚMI ● ZABIJAČKOVÉ POCHOUTKY – JITRNICE, JELITA, TLAČENKA, PREJTY, POLÉVKY A UZENINY 
– UZENÁŘSTVÍ ZAJÍČEK ● ŠKVARKOVÉ TYČINKY, MEDOVÉ LIKÉRY, MEDOVINA ● ČOKOLÁDOVNA 
PŘEROV – PRALINKY Z PRAVÉ ČOKOLÁDY ● MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO MLÉKA - FARMA ZDEŇKA 
● MASNÉ VÝROBKY Z UZENÁŘSTVÍ ŽABČÍK ● SIRUPY OD RADHOŠTĚ Z RŮZNÝCH BYLIN ● GRILOVANÉ 
ŠPALÍČKY, SÝRY ZE SÝRÁRNY U VESELÉ KOZY ● PEČIVO Z PŘEROVSKÉHO PEKAŘSTVÍ TIEFENBACH 
● ZDRAVÉ PRODUKTY ZE STUDIA SLUNÍČKO A PASEKA ● DAMODARA – RUČNĚ VYRÁBĚNÉ ZDRAVÉ 
LUŠTĚNINOVÉ POCHOUTKY BEZ KONZERVANTŮ A BARVIV, POHANKOVÉ KŘUPKY… ● OKRASNÉ TRAVINY
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Jiří Bárta - Obrazy
sobota 24. září 2016 

v 17.00 hodin
Výstava potrvá do 24. 11. 2016

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE

knižní novinky
... kriminální román
Stephen Williams – Dívka, která si říkala Tuesday
žije v podzemí Londýna a trestá bezpráví

... společenský román
Fredrick Backman – Tady byla Britt-Marie
z protivné starší ženy se stává zachránkyně 
vesnice, na kterou všichni budou vzpomínat 
s láskou

... pro mládež
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky
10. pokračování osudů oblíbeného hrdiny 

                   Knihovna je otevřena:
      Po 08.00 - 10.00     Út-Čt 12.15 - 16.45
           12.15 - 16.45      Pá Zavřeno
                    Telefon: 728 175 687
e-mail: knihovna@muvb.cz | www.knihovna.velkabystrice.cz

KINO
Velký Týnec – ZÁŘÍ 2016

                    2. 9. pátek           RODINNÝ FILM                                            Produkce: Česko, N                        
19:30 hod.          Jak se vypořádají se svobodou dva teenageři,  Vstupné Kč 50,-   

                    95 minut              jejichž rodiče se vydali na dlouhou cestu?       Přístupný od 12 let 
             

                    
                    9. 9.  pátek          OREL EDIE                                                     Produkce: VB,USA 
                    19:30 hod.          Touha splnit si životní sen je motorem             Vstupné Kč 50,- 
                    106 minut            každého člověka. Životopisný. Komedie.         Přístupný                                       
                                               

                    16. 9. pátek         ZOOTROPOLIS – Město zvířat                     Produkce: USA                                                 
18:00 hod.          Animovaný, dobrodružný, rodinný film            Vstupné Kč 50,-                                                            
109 minut           o zvířatech, která spolu žijí ve velkém městě.    Přístupný   
                         
      

                   23. 9.  pátek         KRÁLOVÉ HOR                                             Produkce: Rakousko                                                     
19:30 hod.           Drama o zachránci mláděte orla, které spojí     Vstupné Kč 50,-                                                            
97 minut              osud a vznikne velké přátelství.                         Přístupný 
                               

                   30. 9.  pátek        JÁ, OLGA HEPNAROVÁ                              Produkce: Česko,Polsko                                                     
19:30 hod.          Příběh  mladé ženy, která použila nákladní       Vstupné Kč 50,-                                               
105 minut            vůz jako zbraň a zabila 8 lidí. Drama.               Přístupný od 15 let 
                            Psychologický.                             

                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – kalendář akcí 
                    Prodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  

promítání filmu je pokladna otevřena.

POZVÁNKA 

NA VERNISÁŽ
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Hanácké Woodstock
Skvělá hudba, bohatý Bystřický pivní salón, spokojení diváci - takový byl 6. ročník rockového festivalu, pořádaný 

Velkobystřickou kulturní společností, a.s. Foto: Martina Žbánková, Ivo Slavotínek
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SNÍDANĚ V TRÁVĚ   17. 7. 2016

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ - POLICIE ČR    24. 6. 2016

ZAHRADNÍ SLAVNOST    24. 6. 2016

HANÁCKÉ PUPEK SVĚTA    16. 7. 2016®

POLETUŠKY VÍTAJÍ PRÁZDNINY   25. 6. 2016

Foto na stránce: Martina Žbánková
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Prázdniny utekly jako voda a už se nám přiblížil 
nový školní rok 2016/2017. Zahájíme ho ve čtvrtek 
1. září v 7:40 hodin. Třídní učitelé přivítají své 
žáky v kmenových třídách. Žáci si s sebou přinesou 
přezůvky a psací potřeby. Výuka bude končit po 
úvodní první vyučovací hodině.

Budoucí prvňáčky přivítají v 8:00 hodin na 
nádvoří školy jejich nové paní učitelky, paní 
učitelka Kubíčková a paní učitelka Pospíšilová, 
které se na ně už moc těší. Nebudou chybět ani 
paní vychovatelky, pan ředitel a zástupci města. 

Po krátkém uvítacím programu si paní učitelky 
děti rozdělí a odvedou do tříd, kde si budou moci 
vyzkoušet, jak jim to bude slušet ve školních 
lavicích. Rodiče se dozví důležité informace ke 
školní docházce jejich ratolestí.

Školní družina je 1. září otevřena od 6:30 do 15:00 
hod. V tento den proběhne zápis. Od 2. září bude 
provoz od 6:00 do 16:15 hod. Ranní družina je pro 
všechna oddělení na přední budově školy v ŠD2.

                                                             Vedení školy

Zahájení školního roku 
2016/2017

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE - ORLICE 2016

Předpověď počasí ovlivňuje naše rozhodování jen částečně.  
…aneb kdo letos svojí účast na poslední chvíli vzdal, může litovat a těšit se na příští rok.

Termín jubilejního 5. ročníku byl letos vybrán na 11. - 14. srpna a zrovna na tyto dny 
bohužel předpověď  počasí nabízela citelné ochlazení s deštěm. Neustálým sledováním 
hned několika meteo aplikací v mobilech vznikaly zajímavé varianty a nápady a kombinace 
plánovaného výletu. Hra nervů a emocí byla cítit ze všech, kteří chtěli jet, jen kdyby bylo 

trochu víc slunce.
Noční teploty kolem 7°C a p ředstava promočeného stanu pochopitelně sváteční vodáky nakonec 
odradila. Z původní sestavy 6-ti lodí (rodin) nakonec nevzdaly jen 2.
Odměnou jim byla plavba po oba dny se sluncem, bez deště, chladu a dokonce s koupáním.
Letošní novinkou byla zastávka v novém  občerstvení pana Borůvky, které bezvadně zvolil v polovině
druhého úseku (Týniště n/O. - Krňovice).
Stejné 2 úseky a každý rok trochu jiné 
Přírodní park Orlice
Jeli jsme už popáté. Známe řeku, kemp i okolí. Přesto jsme letos obdivovali život břehů Orlice, jako 
bychom viděli všechna patra přírodních porostů a jejich živočišných obyvatel poprvé. V Přírodním 
parku je vyloučený jakýkoliv zásah do koryta toku či jeho nivních ekosystémů. Díky tomu je z lodi 
možné vidět, jak si příroda tzv. “umí poradit”.
Pláže v meandrech, které jsme minulé roky využívali k zastávkám, se letos proměnily v kvetoucí 
místa poskytující zázemí hmyzu, vážkám, divokým kachnám i menším dravcům. Voda je plná ryb a 
sem tam spadlý kmen kolmo na proud řeky nás nutí vybrat tu správnou variantu proplutí či zdolání 
překážky.
Letošní plavba proběhla bez zaváhání a nikdo se necvakl ani v obávané zatáčce, ve které jsme 
minulý rok chytali 2 lodě. 
Ahoj příští léto. 
                                                                                                                                    Milan Fait

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE - ORLICE 2016
Předpověď počasí ovlivňuje naše rozhodování jen částečně.
…aneb kdo letos svojí účast na poslední chvíli vzdal, může litovat a těšit se na příští rok. Termín jubilejního 5. ročníku byl letos vybrán 
na 11. - 14. srpna a zrovna na tyto dny bohužel předpověď počasí nabízela citelné ochlazení s deštěm. Neustálým sledováním hned 
několika meteo aplikací v mobilech vznikaly zajímavé varianty a nápady a kombinace plánovaného výletu. Hra nervů a emocí byla 
cítit ze všech, kteří chtěli jet, jen kdyby bylo trochu víc slunce. Noční teploty kolem 7°C a představa promočeného stanu pochopitelně
sváteční vodáky nakonec odradila. Z původní sestavy 6-ti lodí (rodin) nakonec nevzdaly jen 2. Odměnou jim byla plavba po oba dny 
se sluncem, bez deště, chladu a dokonce s koupáním. Letošní novinkou byla zastávka v novém občerstvení pana Borůvky, které
bezvadně zvolil v polovině druhého úseku (Týniště n/O. - Krňovice). 
Stejné 2 úseky a každý rok trochu jiné
Přírodní park Orlice
Jeli jsme už popáté. Známe řeku, kemp i okolí. Přesto jsme 
letos obdivovali život břehů Orlice, jako bychom viděli všechna 
patra přírodních porostů a jejich živočišných obyvatel poprvé. 
V Přírodním parku je vyloučený jakýkoliv zásah do koryta toku 
či jeho nivních ekosystémů. Díky tomu je z lodi možné vidět, jak 
si příroda tzv. “umí poradit”.
Pláže v meandrech, které jsme minulé roky využívali k 
zastávkám, se letos proměnily v kvetoucí místa poskytující 
zázemí hmyzu, vážkám, divokým kachnám i menším dravcům. 
Voda je plná ryb a sem tam spadlý kmen kolmo na proud řeky 
nás nutí vybrat tu správnou variantu proplutí či zdolání překážky.
Letošní plavba proběhla bez zaváhání a nikdo se necvakl ani 
v obávané zatáčce, ve které jsme minulý rok chytali 2 lodě.
Ahoj příští léto.

Milan Fait
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T. J. Sokol Velká Bystřice pořádá pro všechny děti 

SOKOLSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI  
 
Datum konání: sobota 1. října 2016   Zápis účastníků: 9:30 – 10:00 hod. na hřišti 

Místo: hřiště na Letné a okolí     Startovné: 20 Kč 

 
Kategorie:  
nejmladší (předškoláci), nejmladší žáci (1. – 2. třída), mladší žáci (3. – 5. třída), mladší žákyně  
(3. – 5. třída), starší žáci (6. – 9. třída), starší žákyně (6. – 9. třída)  

Pro děti budou připravena stanoviště s plněním různých úkolů, např. plížení, poznávání obrázků, 
házení na cíl, skládání obrázků, hádanky, dopravní značky, skládání puzzle a další. 

Běží se ve dvojicích, nejmladší a nejmladší žáci nejsou rozděleni na dívky a chlapce. Nejmladší 
jdou v doprovodu rodičů. 

 

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče ke strávení příjemného 
sportovního dopoledne. 

Tak cestovali v posledních letech členové Klubu seniorů ve Velké Bystřici. Například jsme projeli Moravskou branou 
do Lipníka nad Bečvou, prošli zříceniny hradu Helfštýn, v Tršicích-Zákřově jsme si připomenuli tragédii umučených 
zákřovských občanů. Do Slezska jsme si jeli prohlédnout město Opavu, krásné, čisťounké a plné zeleně, prohlédli jsme 
si dva krásné zámky, Raduň a Hradec nad Moravicí. Do Kroměříže jsme si zajeli prohlédnout Arcibiskupský zámek 
a přilehlé nádherné zahrady. Bohužel se však právě obnovovaly a tak se na jejich krásy musíme zajet podívat jindy.

Vypravili jsme se do Náměště na Hané a Prostějova. Historická radnice překvapila všechny svou nádherou. V místní 
Likérce jsme se nechali poučit se o výrobě tradičního likéru, samozřejmě s možností ochutnávky.

Obdivovali jsme krásu města Krnova, zastavili se v poutním místě Panny Marie Pomocné (Maria Hilfe), ve Zlatých 
Horách nám komentovanou exkurzí přiblížili těžbu zlata, prošli jsme Údolím ztracených štol. Tečkou zájezdu bylo 
lázeňské město Jeseník.

Malé město město Konice na Drahanské vrchovině má nádherný zámek s neobvyklou expozicí zvyků a Muzeem 
řemesel. Zámek Moravská Třebová je nazýván renesanční perlou České republiky a bylo co obdivovat. Dále naše cesta 
vedla na sever do podhůří Orlických hor, na rozhraní Čech, Moravy a Slezska. Krásná, drsná a jistě zajímavá krajina 
kolem malého města Lanškroun s historickým Sudetským územím, nás vedla zpět na Moravu, a to do Štítů, kde jsme 
mohli sledovat skoky do vody v Akrobat parku. 

Posledním cílem zájezdu Klubu seniorů byl Velehrad. Prohlédli jsme si nádhernou baziliku, úzce spjatou 
s cyrilometodějskou tradicí, která patří k nejvýznačnějším poutním místům v České republice. V největší vinařské obci 
v ČR Čejkovice u Hodonína jsme si prohlédli Templářské sklepy plné obrovských sudů vína. V Bylinkovém ráji firmy 
Sonnentor jsme zase viděli sklady plné pytlů s bylinkami z celého světa. Byly tam v činnosti stroje na sušení, viděli jsme 
třídění a míchání bylinek, také v činnosti unikátní automatické stroje na výrobu balených čajů – oblíbených sáčků. Mohli 
jsme ochutnat čaje a domů si zakoupit čaj nebo koření dle oblíbené vůně.

Ne každý člen Klubu seniorů se může podle svého zdravotního stavu účastnit našich zájezdů. KS  pořádá další akce, 
např. oblíbené Vánoční posezení s malým občerstvením, opékání kabanosu na hřišti, nebo pěšky i na kole do Bukovan 
nebo Mariánského Údolí, promítání diapozitivů z cest v Domě pokojného stáří Sv. Anny, kterého se mohou účastnit 
i chodící obyvatelé domova.
Kam pojedeme příště? To bude záležet na vašich přáních a také na podpoře našeho města.

                                                                                                                        

   

Křížem krážem Moravou

Za Klub seniorů Božena Poláchová
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   Třetí zářijový víkend bude zahájen nový ročník 1. ligy házené mužů 2016/2017, na který se velkobystřický tým celé 
léto intenzivně připravuje. Po čtyřech letech se házenkáři vrací do druhé nejvyšší soutěže s ambicemi útočit na nejvyšší 
příčky tabulky a zabojovat o postup do extraligy.  

Pod vedením trenérského dua Jaroslav Pazdera a Lubomír Veřmiřovský nastoupí tradiční opory kádru 
posílené o nové tváře i z extraligových týmů k prvnímu utkání nové sezóny. Hned v prvním kole se náš tým utká 
s béčkem extraligového Jičína, tradičním účastníkem 1. ligy, který v minulé sezoně obsadil 8. příčku tabulky. 

Perspektivní mladý tým ze severovýchodních Čech přijede jistě posílen o několik extraligových opor a tak můžeme 
očekávat kvalitní vyhrocené utkání plné pohledných akcí. Domácí borci vstupují do vyšší soutěže s respektem avšak 
jasným cílem vyhrát a přesvědčit své další soupeře, že s nimi musí počítat.

Zveme všechny netrpělivé fanoušky, kterým házená v průběhu letní pauzy chyběla, na sobotu 17. 9. v 17.30 hod., 
kdy představíme nejen nové posily, nové dresy, ale i novou herní koncepci pro nadcházející ročník 1. ligy.

                                                                                                                                                                     Zbyněk Müller

SPORT
ÚVODNÍ KOLO 1. LIGY HÁZENÉ MUŽŮ

SPORTOVÁNÍ PRO DĚTI
S SK VELKÁ BYSTŘICE

SK Velká Bystřice, oddíl
házené, připravil pro děti 
z prvního stupně základní školy možnosti 
sportování. 

Pro děti z 1. a 2. tříd je možné využít 
sportovní přípravku, kde probíhá prvotní 
seznamování se sportem. 
Jedná se o všeobecnou sportovní přípravu, kde se 
děti seznámí se základy sportovních her, atletiky 
a gymnastiky. Tréninky jsou realizovány 
především formou her a soutěží tak, aby si děti 
osvojily co nejvíce sportovních dovedností. 
Tréninky probíhají v malé školní tělocvičně.

 
Děti od 1. třídy mohou navštěvovat oddíl 

házené, družstvo miniházené. Zde si mohou 
osvojit základy házené a jiných sportovních 
her. Tréninky jsou realizovány také především 
formou her a soutěží tak, aby děti měly radost 
ze hry. Následně si mohou děti své dovednosti 
vyzkoušet na turnajích. Tréninky probíhají ve 
školní hale.

Je možné navštěvovat oba kroužky současně. 
Po dohodě s rodiči a školní družinou trenéři 
vyzvedávají děti ve školní družině MZŠ Velká 
Bystřice. Obě družstva jdou pod vedením 
zkušených trenérů, kteří mají platné trenérské 
licence a neustále se vzdělávají. 

Obě družstva zahájí svou činnost v září 
2016, více informací poskytnou níže uvedení 
trenéři.

Den Hodina Kategorie Soupeři

3.9.2016 8,30 muži J.M.I.T. Cup 2016 - přípravný turnaj
4.9.2016 8,30 st.dorost LO HANÁ Cup - přípravný turnaj

15,30 1.liga ml.dorost SK Velká Bystřice - Karviná
17,30 1.liga muži A SK Velká Bystřice - Jičín B

18.9.2016 10,30 2.liga muži B SK Velká Bystřice B - MHK Karviná

Pozn.:
Jedná se o rozpis soutěží řízených ČSH Praha, rozpis soutěží Olomouckého KSH
(miniházená, ml.žáci, st.žáci) není k datu uzávěrky VBN č.9/2016 k dispozici.
Kompletní rozpis všech kategorií na období 10-12/2016 bude v příštím čísle VBN.
Případné změny budou oznámeny prostřednictvím městského rozhlasu.

17.9.2016

HÁZENÁ
Rozpis domácích zápasů SK Velká Bystřice (hala Na Letné)

PODZIM 2016 - září

Přípravné turnaje :

Mistrovská utkání sezóny 2016/2017 - podzim 2016 :

Kontakt a bližší informace:

Sportovní přípravka: 
Ing. Jindřiška Ochmannová, tel. 605 841 182
mail:jochmannova@volny.cz
Tréninky každé pondělí 15.30 - 16.30 hod.

Miniházená
Ing. Lubomír Urban, tel. 733 697 144
mail:lubomir.urban@velkabystrice.cz
Tréninky úterý a čtvrtek vždy 15.00 - 17.00 hod. 
                                            

                                                                              Ing. Lubomír Urban
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ROZLOSOVÁNÍ KOPANÁ- MUŽI  PODZIM 2015I.B.tř.,,B" -  MUŽI  PODZIM  2016

27. 8. So 16.30 hod. V.Bystřice - FK Nemilany
4. 9. Ne 16.00 hod. Sokol Kožušany - V.Bystřice 

11. 9. Ne 16.00 hod. V.Bystřice - Celtic Líbivá
18. 9. Ne 15.30 hod. Protivanov  - V.Bystřice
25. 9. Ne 15.30 hod. V.Bystřice  - Sokol Troubelice
2. 10. Ne 15.00 hod. TJ Smržice - V.Bystřice
9. 10. Ne 15.00 hod. V.Bystřice - TJ Libina

15. 10. So 14.30 hod. SK Zvole - V.Bystřice
23. 10. Ne 10.00 hod. FK N.Sady ,,B" - V.Bystřice
30. 10. Ne 14.30 hod. V.Bystřice - Sokol Doloplazy
6. 11. Ne 14.00 hod. V.Bystřice - FC Kostelec na Hané

12. 11. So 14.00 hod. Jesenec-Dzbel - V.Bystřice

REKLAMA

Rádi jste svou prací prospěšní jiným? Baví Vás pomáhat, 
asistovat, být nablízku? Současně jste samostatní 
a flexibilní? Pak máme pro Vás pracovní nabídku!

Co vás čeká

Čekají na Vás senioři ve svých domácnostech, kteří 
potřebují pomoci v péči o vlastní osobu, pomoci s úklidem a 
údržbou domácnosti, potřebují nakoupit a někdy doprovodit 
na úřad nebo k lékaři. Současně je na Vás administrativně 
zdokumentovat poskytovanou péči. Terén budete obsluhovat 
firemním autem a MHD. Budete se střídat s kolegy na 
občasných odpoledních nebo víkendových službách.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

Naši klienti mají nejrůznější nároky, nečekejte vždy vlídné 
zacházení. V této souvislosti od Vás očekáváme psychickou 
odolnost a jasně nastavené osobní hranice. Práce je fyzicky 
náročná, potřebujete tedy dobrý zdravotní stav. Počítáme 
u Vás s trestní bezúhonnosti a uživatelskou znalost práce 
na počítači. Tuto práci nelze konat bez absolvovaného 
minima 150ti hodinového kurzu pro pracovníky v sociálních 
službách. Tento kurz si však můžete do 1,5 roku doplnit. 
Vzdělání postačuje střední odborné, bez maturity. Do terénu 
potřebujeme aktivní řidiče. Pro tuto práci budete potřebovat 
dostatek trpělivosti, empatie a vztahu ke starým a nemocným.

Co vám můžeme nabídnout

Nabízíme Vám práci, která má smysl a která Vás 
může uspokojovat. Máme skutečně příjemný pracovní 
tým. Našim pracovníkům poskytujeme pravidelné 
supervize v týmu a duchovní podporu, kterou 
nabízí pastorační asistent. Zaměstnanci disponují 
stravenkami, týdnem dovolené navíc a "balíčkem zdraví".

Zaujme-li Vás naše nabídka, pošlete nám svůj životopis 
a motivační dopis, do 19. srpna 2016  
personalni@olomouc.charita.cz. 

Pracovník v sociálních službách
pečovatelka Velká Bystřice
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KOVOŠROT
VELKÁ BYSTŘICE

Výkup kovového odpadu
Nově výkup autobaterií á 13 Kč/kg platba hotově 

Peníze za kovy posílány na účet v den 
výkupu nebo poštovní poukázkou

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

OTEVŘENO:
Po – Pá:     8:00 – 17:00          So:     8:00 – 12:00

Tel.:     723 105 222          www.kovovb.cz

               

Kovošrot←

Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.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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Škola pánevního dna
Tajemství ženského pánevního dna pohledem západu i východu

Cena kurzu – 1250 Kč (za osobu)
S sebou pití, deku, karimatku.

Kurzy probíhají na adrese:
Tiskárna EPAVA, Chválkovická 5, Olomouc, I. patro
Doprava:
Autobus č. 11 směr Svatý Kopeček

Kurzy vede Martina Třísková porodní asistentka,
certifikovaná lektorka Školy pánevního dna.

KontaKty:
tel.: 603 175 889 (nejlépe po 8.00 a po 18.00 hod)
e-mail: Triskova@centrum.cz, www.skolapanevnihodna.cz

Bystřické noviny č. 9/2016, vychází 26. 8. 2016. 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 10. 9. 2016. 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.

Termíny jednodenních kurzů jsou v sobotu od 9.30 – 17.00 hod ( 10 – 14 žen). 
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Cviky pomohou : ● s gynekologickými problémy ● s močovou inkontinencí ● zlepší 
stav po gynekologické operaci ● při potížích v menopauze ● pro ženy s nízkou hladinou 
hormonů ● při bolestech v zádech ● podpoří Vaše ženské sebevědomí, naučíte se 
čerpat energii pomocí tzv. PC pumpy ● zlepší se Vám sexuální život ● před porodem 

                                                                                                                                                                

Podmínky: 
- fotografie opatřete krátkými 
popiskami 
- z jedné akce zasílejte max. 5 
snímků o vel. 1 – 2 MB 
- fotografie neořezávejte ani 
graficky neupravujte 
- připojte své kontaktní údaje  
a odešlete na adresu: 
kic@muvb.cz 




