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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ŘÍJEN 2016

Svoz odpadů říjen - listopad 2016

Svoz 
komunálního 

odpadu

12. 10. 

26. 10. do 17. listopadu každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.009. 11. každý čtvrtek

23. 11.

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Fotografie na titulní straně:
Pavel Kolman (drakiáda)/KIC Velká Bystřice Martina Žbánková (pietní akt, bazárek)

Ve středu 26. října 2016 v 17.00 hodin se u pomníku 
T. G. Masaryka na nádvoří Masarykovy základní 
školy a mateřské školy ve Velké Bystřici uskuteční 
pietní akt u příležitosti 98. výročí vzniku ČSR. 

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera

1. 10.
Velká Bystřice 

2. 10.
Velká Bystřice

Přáslavice

3. 10.
Velká Bystřice

6. 10.
Velká Bystřice

14. - 15. 10.
Velká Bystřice

15. 10.
Velká Bystřice

• ZÁVODY ZDATNOSTI
(hřiště Na Letné a okolí - 9.30  - 12.00)

• KONCERT STUPKOVA KVARTETA
(galeriezet - 19.00 - 20.00)
• VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

• TVOŘIVÉ DÍLNY PRO SENIORY
(DPS sv. Anna - od 14.00)
 
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
(DPS sv. Anna - 10.00 - 16.00)

• PODZIMNÍ BAZÁREK
(orlovna - so - 14.00 - 18.00, ne - 8.00 - 10.00)

• SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU
(od 8.00)

19. 10.
Velká Bystřice

21. 10.
Velká Bystřice

22. 10.
Velká Bystřice

Přáslavice
Velký Újezd
23. 10.
Daskabát
26. 10.
Velká Bystřice

27. 10.
Mrsklesy
28. 10.
Tršice

• PŘEDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI CHODCŮ
(DPS sv. Anna - od 15.00)

• KONCERT MARTINA HROCHA - CEMBALLO
(galeriezet - 19.00 - 20.00)

• DRAKIÁDA
(pole u hřbitova - 13.00 - 16.00)
• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
• VEČERNÍ POCHOD - 40. ročník

• LAMPIONOVÝ PRŮVOD

• PIETNÍ AKT
(nádvoří MZŠ - 17.00)

• LAMPIONOVÝ PRŮVOD + POUŠTĚNÍ DRAKŮ

• LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Z provozních důvodů bude Kulturní a informační centrum 
Velká Bystřice ve dnech 11. - 12. října 2016 UZAVŘENO. 

Děkujeme za pochopení.

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
darujte prosím vlašské ořechy pro benefiční prodej 
svatomartinských rohlíčků pro DPS sv. Anny. 
Ořechy přijímáme denně do 5. listopadu. 

POZVÁNKA

provedou hasiči v sobotu 15. října od 8 hod. Prosíme 
občany o nachystání železného odpadu a nepotřebných 
elektrospotřebičů před své domy jako obvykle, el. odpad 
a železo odděleně. Větší kusy (kotle, boilery, myčky, 
pračky a různé konstrukce) po dohodě vyneseme.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A ELEKTROODPADU

Do sběru patří i boilery, pračky, myčky, ledničky, sporáky, 
TV, mikrovlnky, fény a ostatní drobný elektroodpad.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

Kontakt: 731 913 327 p. Čepelák, 604 180 602 p. Šperka K.

Předem děkujeme.

U P O Z O R N Ě N Í
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Občané budou mít od 1. 1. 2017 povinnost, na základě 
požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností 
(Magistrátu města Olomouce), předložit doklad o 
kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá 
paliva. Povinnost se vztahuje na zařízení o jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění. Pokud doklad o provedené kontrole 
nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 Kč.
První kontrola musí být provedena do 31. 12. 2016, 
dále potom jednou za dva roky.
Kontroly kotlů provádí odborně způsobilé osoby 
proškolené výrobcem spalovacího zdroje. Seznam s 
kontakty na odborně způsobilé osoby je zveřejňován na 
internetových stránkách: http://aptt.cz/opravneni-ozo.php.  

starosta města

UZAVŘENÍ KIC
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

úvodník nemohu začít ničím jiným než krátkým 
komentářem k již XXVI. ročníku mezinárodního 
folklorního festivalu Lidový rok. Než vyčerpávající 
hodnocení je vždy lepší si připomenout atmosféru 
několika fotografiemi, přesto si neodpustím několik 
svých postřehů. Lidový rok je největší kulturní 
a společenská událost u nás ve Velké Bystřici a každý 
ročník má svá specifika. Na návštěvu ministrů jsme si už 
zvykli, ale letos nás například poprvé navštívil premiér 
České republiky, a to svědčí o prestiži této akce… snad 
to není jen blížícími se volbami ?

Kulturní program v amfiteátru, bohatý výběr stánků 
na Zámeckém náměstí a přilehlých prostorách (i když 
stánků v neděli významně ubylo kvůli „konkurenčním“ 
akcím v okolí ), infocentrum v západním křídle zámku, 
výstava v galerii, kolotoče na parkovišti, možnost 
navštívit hotel Zámek a okolní restaurace, odpočinek 
v parku - to vše první zářijový víkend nabízelo centrum 
našeho městečka. Já osobně se vždy velmi těším na 
večerní program - vystoupení mají neopakovatelnou 
atmosféru a zakončení malým (ale naším) ohňostrojem 
má také vždy úspěch, zvláště u menších návštěvníků. 
Velmi nás také potěšila chvála většiny účinkujících, 
kterým se u nás líbí a oceňují, jak je celý prostor centra 
městečka vyřešen. Vše je funkčně odděleno, a přesto 
jde o jeden celek. Určitě je třeba všem, kteří se na 
tomto ročníku Lidového roku podíleli, vyslovit velké 
poděkování. Bez desítek dobrovolníků by to opravdu 
nešlo.

V rámci nedělního programu XXVI. ročníku Lidového 
roku byly předány ceny vítězům XII. ročníku soutěže 
O nejkrásnější okno, nejkrásnější předzahrádku 
a nejkrásnější část ulice. Koho komise ocenila, můžete 
posoudit na vloženém přehledu vítězů. Když jsme 
před 12 lety tuto soutěž zakládali, bylo naší motivací 
především to, že jsme chtěli v našich občanech vzbudit 
zájem o své okolí, o zkrášlení předzahrádek a svých 
nemovitostí, o péči a údržbu veřejného prostranství 
v bezprostřední blízkosti svých domů. Kdysi jsem velmi 
záviděl svému rakouskému kolegovi, který se mohl 
pochlubit tím, že městečko podobné velikosti jako Velká 
Bystřice má skoro pětinásobně vyšší daňové příjmy 
(cca 150 mil. Kč/rok), moderní komunální techniku, 
ale menší počet zaměstnanců technických služeb. Když 
jsem se ho ptal, jak to dělá, že má celou vesnici vzorově 
uklizenou, vysvětlil mi, že je u nich samozřejmostí, že 
si občané udržují veřejné prostranství v širokém okolí 
svých nemovitostí sami a na obec zbývají větší ucelené 
plochy (park, hřiště atd.). U nás tomu zatím tak není. 
Krásnou výzdobu oken a předzahrádek mají opět 
především vítězové předchozích ročníků, ale komise se 
snažila ocenit i ty, kteří nebyli dosud vyhodnoceni.

V době, kdy píši tento úvodník, probíhají intenzivní 
stavební práce na několika stavbách. Rekonstrukce 
KD Nadační je v plném proudu a snad už máme za 
sebou ty nejhorší práce - skoro celý nový strop je již 
vybetonován. Práce ovšem vinou několika změn dostaly 
menší časový skluz, přesto stále věříme, že alespoň 
část plesové sezóny ještě nový KD Nadační stihne.

Ostře sledovaná stavba, kde naopak vše běží dle 
harmonogramu (snad i s mírným předstihem), je 
Rekonstrukce mostu na Bukovany. Zde je investorem 
Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK). Tak si jen 
přejme, aby se nepokazilo počasí a snad budeme po 
novém mostě jezdit už dříve než na konci listopadu.

Dalším velkým tématem je náš bystřický mlýnský 
náhon. V současné době město (v úsecích u školní 
jídelny a u památníku) i někteří vlastníci provádějí 
opravy a rekonstrukce pobřežních zdí. Soukromí 
vlastníci využívají příspěvek města, který je až 3000,- 
Kč/m. V tomto systému podpory bychom chtěli 
pokračovat i v dalších letech, i když příspěvek kryje jen 
část nákladů a bereme jej především jako ocenění snahy 
vylepšovat své nejbližší okolí. Všichni víme, v jakém 
nevyhovujícím a havarijním stavu náhon je, nefunguje 
žádná malá vodní elektrárna. Již několik let řešíme 
složité majetkoprávní vztahy. Nyní už druhým rokem 
připravujeme také nový manipulační a provozní řád. 
V součinnosti s vodohospodářskými orgány postupně 
řešíme takové „bonbónky“ jako vlastnictví zatrubněného 
náhonu pod vojenským překladištěm, vlastnictví 
a provozování napájecího jezu na řece Bystřici, atp. No, 
čeká nás ještě hodně dlouhá a těžká „papírová“ válka.

Na závěr jen rychlá informace z oblasti odpadového 
hospodářství. Do 17. listopadu 2016 bude svoz 
bioodpadu probíhat každý týden! Současně jsme 
udělali opatření, aby 1100 l kontejnery na bioodpad 
nestály (pokud je to možné) na asfaltové ploše a na 
sluníčku. Zavedení těchto kontejnerů považujeme pořád 
za dobrou službu občanům, jelikož díky nim nekončí 
tolik jablek v náhonu a po příkopech. Ale zároveň 
musíme uznat, že u některých kontejnerů (např. Loučná) 
bylo díky zahnívajícímu ovoci opravdu hrozné prostředí. 
Tímto se omlouváme a i proto nastavujeme týdenní svozy.

Pro další vylepšení nakládání s bioodpady se 
mikroregion Bystřička znovu připravuje k podání 
žádosti na pořízení kompostérů. Pro velký úspěch 
s minulým projektem u nás ve Velké Bystřici, kdy bylo 
do domácností rozdáno 230 ks kompostérů, jsme se 
rozhodli připojit se k projektu a podat žádost o dalších 
50 ks kompostérů a věříme, že nám to společně vyjde.

Přeji krásné babí léto.

®  

Marek Pazdera
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KULTURA

Narození:
Tomáš Güntner
Daniel Kolář

Rozloučili jsme se:
Marie Břehová
Marie Vodičková

Společenská rubrika

2. 8. 2016
24. 8. 2016

15. 9. 2016   81 let
16. 9. 2016   74 let

DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A 
DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín konání voleb
Volby ve 27 volebních obvodech do třetiny Senátu 
Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů jsou vyhlášeny 
na 7. - 8. října 2016. Případné II. kolo voleb do Senátu 
by pak mělo proběhnout ve dnech 14. - 15. října 2016.
Kdo volí
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, v případě konání II. kola 
voleb do Senátu také občan, který nejpozději druhý 
den II. kola voleb dosáhl věku 18 let. Právo volit do 
zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního obvodu kraje. Občan volí ve 
stálých volebních okrscích podle místa svého trvalého 
pobytu.
Seznam voličů
Město Velká Bystřice vede stálý seznam voličů, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Velké Bystřici.
Voličské průkazy

VOLBY

 
 

        Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva Olomouckého kraje 
 
 
 

Termín konání voleb 
Volby ve 27 volebních obvodech do třetiny  Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů jsou 
vyhlášeny na 7. -  8. října 2016.  Případné II. kolo voleb do Senátu  by pak  mělo proběhnout ve dnech 
14. - 15. října 2016. 

Kdo volí 
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději  druhý den voleb dosáhl věku 18 let, v případě konání 
II. kola voleb do Senátu také občan, který nejpozději druhý den II. kola voleb dosáhl věku 18 let. Právo 
volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,  která náleží do  územního obvodu kraje. 
Občan volí ve stálých volebních okrscích podle místa svého trvalého pobytu. 
 
Seznam voličů 
Město Velká Bystřice vede stálý seznam voličů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Velké Bystřici. 
 
Voličské průkazy 
Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů lze vydat na žádost voličům zapsaným ve stálém 
seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby. S tímto průkazem volí na území kraje. Pro 
volby do Senátu Parlamentu ČR může volič požádat o vydání voličského průkazu, a to úřad podle 
svého místa trvalého pobytu. S voličským průkazem lze volit do Senátu pouze ve volebním obvodu, pro 
který byly volby do Senátu vyhlášeny a v němž má občan trvalý pobyt.  Občané s trvalým pobytem ve 
Velké Bystřici mohou na voličský průkaz volit pouze v územním obvodu volebního obvodu č. 61,  který 
tvoří obce: 
 

1 Blatec 17 Křelov-Břuchotín 
2 Bukovany 18 Město Libavá 
3 Bystrovany 19 Majetín 
4 Daskabát 20 Mrsklesy 
5 Dolany 21 Olomouc 
6 Doloplazy 22 Přáslavice 
7 Domašov nad Bystřicí 23 Samotišky 
8 Dub nad Moravou 24 Suchonice 
9 Grygov 25 Svésedlice 
10 Hlubočky 26 Tovéř 
11 Hlušovice 27 Tršice 
12 Charváty 28 Velká Bystřice 
13 Jívová 29 Velký Týnec 
14 Kozlov 30 Velký Újezd 
15 Kožušany-Tážaly 31 Věrovany 
16 Krčmaň     

 

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů lze 
vydat na žádost voličům zapsaným ve stálém seznamu 
v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby. 
S tímto průkazem volí na území kraje. Pro volby do 
Senátu Parlamentu ČR může volič požádat o vydání 
voličského průkazu, a to úřad podle svého místa 
trvalého pobytu. S voličským průkazem lze volit do 
Senátu pouze ve volebním obvodu, pro který byly 
volby do Senátu vyhlášeny a v němž má občan trvalý 
pobyt. Občané s trvalým pobytem ve Velké Bystřici 
mohou na voličský průkaz volit pouze v územním 
obvodu volebního obvodu č. 61, který tvoří obce:

EKO-KOM - STARTOVACÍ 
SET PRO PRVŇÁČKY

Zahájení školního roku zpříjemnila našim 
prvňáčkům společnost EKO-KOM, a.s., která pro 
ně zdarma připravila sadu praktických školních 
pomůcek. A protože společnost EKO-KOM, a.s. 
provozuje systém, který zajišťuje třídění, recyklaci 
a a využití obalového odpadu, jsou všechny 
pomůcky vyrobeny z recyklovaných materiálů. 
Tato akce byla realizována díky spolupráci města 
Velká Bystřice s neziskovou společností EKO 
KOM, a.s. jako odměna za účast na třídění odpadů.

 
EKO-KOM - STARTOVACÍ SET PRO PRVŇÁČKY   
 
Zahájení školního roku  zpříjemnila našim prvňáčkům společnost EKO-KOM, a.s., která pro ně 
zdarma připravila sadu praktických školních pomůcek.  A protože společnost EKO-KOM, a.s.  
provozuje systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a  a využití obalového odpadu,  jsou všechny 
pomůcky  vyrobeny z recyklovaných materiálů. Tato akce byla realizována díky spolupráci města 
Velká Bystřice s neziskovou společností EKO KOM, a.s. jako odměna za účast na třídění odpadů.  

DRAKIÁDA
Velká Bystřice

sobota 22. října 2016 
od 13 hod.

Hliník - pole u hřbitova

 
 

DRAKIÁDA 
                                                      sobota     
Velká Bystřice                        22. října 2016   
                                                      od 13 hodin 
                                               Hliník – pole u hřbitova 
                                              
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                                                       
 

HUSŮV SBOR VE VELKÉ BYSTŘICI
opět pořádá humanitární sbírku pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.

Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela, a to ve čtvrtek 13. října 2016 
od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

VĚCI, KTERÉ VYBÍRÁME:
☑ Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení

☑ Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky
☑ Kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)

☑ Záclony, závěsy, deky, peřiny, polštáře
☑ Hračky, spací pytle, knihy
☑ Školní a sportovní potřeby

☑ Boty
☑ Dioptrické brýle

☑ Nádobí – talíře, hrníčky, nože, příbory
☑ Funkční i nefunkční domácí spotřebiče (pračky, lednice, televizory, 

počítače, sporáky, mikrovlnky)
Vše (kromě domácích spotřebičů) v igelitových pytlích.

S pozdravem - Hana Šebíková, tel: 605 970 982
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KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

... kriminální román
Lisa Jackson – Vyvolená k smrti
montanské hory jsou v zimě velmi nebezpečné,
teď tam navíc řádí sériový vrah

... historická detektivka
Vlastimil Vondruška – Podivná svatba na Lipnici
než dojde na svatební obřad, už je tu první 
vražda... 

... společenský román
Karine Lambert – Dům žen bez mužů
Juliette se nastěhuje do domu, kde platí pravidlo 
- žádní chlapi – ale to se jí vůbec nezamlouvá 

                   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

knižní novinky

KINO
Velký Týnec – ŘÍJEN 2016

                    7. 10. pátek         PÁSMO DĚTSKÝCH FILMŮ                      Produkce: Česko                     
10 :00 hod.         Promítání pro MŠ                                             Vstupné Kč 10,-   

                               

                    7. 10. pátek         POLEDNICE                                                  Produkce: Česko                     
19:30 hod.          Psychologické mysteriózní  drama podle        Vstupné Kč 50,-   

                    85 minut              podle předlohy K. J. Erbena.                           Přístupný od 12 let 
             

                    
                    14. 10. pátek        SPOTLIGHT                                                   Produkce: Kan,USA 
                    19:30 hod.           Drama podle skutečného příběhu novinářů      Vstupné Kč 50,- 
                    129 minut            deníku The Boston Globe, kteří objevili           Přístupný od 12 let 
                                                 skandální zneužívání nezletilých představiteli                  
                                                 místní arcidiecéze. 
  

                    21. 10. pátek        ANGRY BIRDS  VE FILMU                        Produkce: USA                                                 
18:00 hod.          Animovaná rodinná komedie o třech                Vstupné Kč 50,-                                                            
98 minut              vzteklých a výbušných kamarádech                  Přístupný   
                            z říše zvířat. 
      

                   

                  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.

Vstupenky v cenách:  100, 150 a 200 Kč 
je možno zakoupit v předprodeji od 1. 10. 2016 

v Kulturním a informačním centru ve Velké Bystřici, dále na 
pokladně Moravského divadla v Olomouci (tel.: 585 500 500) 
nebo elektronicky přes webovou stránku Moravského divadla: 
w w w. m o r a v s k e d i v a d l o . c z / p r o g r a m - a - v s t u p e n k y / , 
kde je též možné provést předběžnou rezervaci.

Kruh přátel hudby Velká Bystřice 
zve na zahajovací koncerty 
sezóny 2016/17 

STUPKOVO 
KVARTETO 
Koncert v rámci projektu k 35. 
výročí založení. 
 

neděle 2. října 2016 |19 hod. 
 

MARTIN HROCH 
cembalo 
 
 
pátek 21. října 2016 |19 hod. 
 

 

galeriezet Velká Bystřice | vstupné 50 Kč | děti zdarma 
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Foto na stránce: Pavel KolmanLIDOVÝ ROK ®3. - 4. 9. 2016
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KAŠPÁREK V ROHLÍKU   2. 9. 2016

PŘEHLÍDKA MAŽORETEK  10. 9. 2016

Foto na stránce: Martina Žbánková
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Náboženská obec Církve 
československé husitské ve Velké Bystřici

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. 

Vážení přátelé, sestry a bratři,

zanedlouho budeme navštěvovat místa posledního 
odpočinku našich zesnulých a ve dnech zasvěcených jejich 
památce vděčně vzpomínat na vše, čím se provždy zapsali 
do našich srdcí – na jejich lásku, práci 
a svědectví víry…

Dovolujeme si vás proto i letos pozvat do shromáždění, 
v němž vzpomeneme všech, jejichž popel je uložen 
v kolumbáriu Husova sboru.

Shromáždění se bude konat v Husově sboru v neděli 
6. listopadu 2016 v 15.30 hod.

Na shledání se těší
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sportovního dopoledne. 

 
POZVÁNKA PRO VŠECHNY 

Farnost Velká Bystřice společně s Metropolitní kapitulou u svatého Václava 
v Olomouci Vás srdečně zvou na MYSLIVECKOU SLAVNOST. 

Dne 23. 10. 2016 v 10.00 hodin bude v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké 
Bystřici sloužit P. Mgr. František Hanáček první slavnostní HUBERTSKOU MŠI, 
kterou doprovodí trubačský sbor Vojenských lesů a statků Lipník a ZUŠ Potštát.  

Od 11.30 bude ve farním dvoře připraveno pro všechny bohaté zvěřinové 
občerstvení. 

 

 
 

Farnost Velká Bystřice společně 
s Metropolitní kapitulou u svatého 
Václava v Olomouci Vás srdečně zvou na 

Dne 23. 10. 2016 v 10.00 hodin bude 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké 
Bystřici sloužit P. Mgr. František Hanáček 
první slavnostní HUBERTSKOU 
MŠI, kterou doprovodí trubačský sbor 
Vojenských lesů a statků Lipník
 a ZUŠ Potštát.

Od 11.30 bude ve farním dvoře připraveno 
pro všechny bohaté zvěřinové občerstvení.

POZVÁNKA PRO VŠECHNY

Hana Šebíková
duchovní

MYSLIVECKOU SLAVNOST.
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NA 8. ROČNÍK TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

POZVÁNKA

V letošním roce se Dům pokojného stáří sv. Anny 
již po osmé zapojí do „akce“ Týden sociálních služeb.

Je to období, kdy se potkávají poskytovatelé 
sociálních služeb s odborníky, představiteli 
města a širokou veřejností. Proto i v letošním 
roce přijměte pozvání na několik akcí, které 
se budou konat v průběhu měsíce října.

Pondělí 3. 10. 2016 od 14.00 hod
„Tvořivé dílny pro seniory“

Přijďte se podívat, nakoupit nebo si vyrobit svou svíčku a mýdlo

Čtvrtek 6. 10. 2016 od 10.00 hod - 16.00 hod
„Den otevřených dveří“ DPS sv. Anny

Kamila Šimková

Kamila Šimková

DPS sv. Anny společně s klubem seniorů 
Velká Bystřice pořádají ve středu 19. 10. 2016 
v 15.00 hod ve společenské místnost DPS 
sv. Anny přednášku krajského koordinátora 
BESIPU Ing. Miroslava Charouze na téma 
„Jak zvýšit viditelnost chodců a cyklistů na 
silnici“

PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN  24. - 26. 9. 2016
Foto na stránce: Martina Žbánková
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SPORT
TERÉNNÍ

VRTOVSKÁ JEDENÁCTKA

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

PODZIM 2016 ‐ říjen až prosinec

Den Hodina Kategorie Soupeři

1.10.2016

10,30 ml.žáci SK Velká Bystřice ‐ Hranice
12,00 st.žáci SK Velká Bystřice ‐ Hranice
13,30 1.liga ml.dorci SK Velká Bystřice ‐ Liberec
15,30 2.liga st.dorci SK Velká Bystřice ‐ Polanka
17,30 1.liga muži A SK Velká Bystřice ‐ STM Olomouc

2.10.2016
11,30 2.liga muži B SK Velká Bystřice B ‐ Uničov A
13,30 1.liga st.dorky SK Velká Bystřice ‐ Bohunice
15,30 2.liga ženy SK Velká Bystřice ‐ Bohunice

8.10.2016 9,00 mini st.A turnaj ve Velké Bystřici
9.10.2016 10,30 2.liga muži B SK Velká Bystřice B ‐ Litovel B

15.10.2016

10,30 ml.žáci SK Velká Bystřice ‐ Litovel
12,00 st.žáci SK Velká Bystřice ‐ Litovel
13,30 1.liga ml.dorci SK Velká Bystřice ‐ Most
15,30 2.liga st.dorci SK Velká Bystřice ‐ Olomouc
17,30 1.liga muži A SK Velká Bystřice ‐ Praha ‐ Chodov

16.10.2016 9,00 mini ml.A turnaj ve Velké Bystřici

23.10.2016
11,30 2.liga muži B SK Velká Bystřice B ‐ Frýdek‐Místek B
13,30 1.liga st.dorky SK Velká Bystřice ‐ Zlín
15,30 2.liga ženy SK Velká Bystřice ‐ UP Olomouc

29.10.2016 10,30 ml.žáci SK Velká Bystřice ‐ ZORA Olomouc

30.10.2016 9,00 mini st.B turnaj ve Velké Bystřici
15,30 2.liga ženy SK Velká Bystřice ‐ Karviná

6.11.2016
9,00 mini st.A,B turnaj ve Velké Bystřici

13,30 1.liga st.dorky SK Velká Bystřice ‐ Otrokovice
15,30 2.liga ženy SK Velká Bystřice ‐ Pardubice

12.11.2016

10,30 ml.žáci SK Velká Bystřice ‐ Litovel
13,30 1.liga ml.dorci SK Velká Bystřice ‐ Zubří
15,30 2.liga st.dorci SK Velká Bystřice ‐ Litovel
17,30 1.liga muži A SK Velká Bystřice ‐ Talent Plzeň B

19.11.2016 17,30 2.liga muži B SK Velká Bystřice B ‐ Lesana Zubří

20.11.2016

9,00 mini ml.A,B turnaj ve Velké Bystřici
13,30 1.liga st.dorky SK Velká Bystřice ‐ Hodonín
15,30 2.liga st.dorci SK Velká Bystřice ‐ Zlín
17,30 2.liga ženy SK Velká Bystřice ‐ Ivančice

26.11.2016
13,30 1.liga ml.dorci SK Velká Bystřice ‐ Lovosice
15,30 2.liga st.dorci SK Velká Bystřice ‐ Vse倀䀀n
17,30 1.liga muži A SK Velká Bystřice ‐ Dvůr Králové

4.12.2016 10,30 2.liga muži B SK Velká Bystřice B ‐ Rožnov p.R.

10.12.2016 13,30 1.liga ml.dorci SK Velká Bystřice ‐ Nové Veselí
15,30 2.liga st.dorci SK Velká Bystřice ‐ Rožnov p.R.

Pozn.: termíny/časy utkání mohou být upřesněny formou plakátů nebo relace v MěR

V neděli 11. září v 11 hodin se v Mrsklesích 
konal 2. ročník běžeckého závodu Terénní Vrtovská 
Jedenáctka. Běhu na tratích 11 km nebo 6 km 
se zúčastnilo celkem 44 běžců. Ti se nedaleko 
sportovního areálu v Mrsklesích vydali na start 
technicky náročné trati. Ta vedla Vrtovem téměř na 
okraj Velké Bystřice k obrátce závodu. Poté zpět 
na louku na Prostředňáku, kde závodníci odbočili 
do kopce směrem na Přáslavice. Odtud pak už 
jen seběhli alejí a Hrabalovým dolem do Mrskles. 
Kondiční běžci (6 km) zamířili do cíle a závodníci 
na 11 km pokračovali stejnou trasou do druhého kola.

Za parného počasí bylo třeba se poprat s 
nástrahami závodu. Údolí říčky Vrtůvky ukázalo 
svoji pestrost - příjemné pěšiny mezi pastvinami, 
ale také těžší kamenité a bahnité úseky. Výběh 
do kopce ve vedru prověřil každého závodníka.

Po doběhu se sportovci zaslouženě občerstvili 
(moc děkujeme personálu Občerstvení na hřišti) 
a při posezení se podělili o zážitky z trati.

Velký dík patří podporovatelům závodu, 
kterými byli obec Mrsklesy a město Velká 
Bystřice. Nelze opomenout ani dobrovolníky, 
kteří pomáhali s přípravou a realizací celé akce.

Věříme, že Terénní Vrtovská Jedenáctka se 
stává tradičním závodem v regionu a těšíme se 
na závodníky a jejich výkony v dalším ročníku.

Za pořadatele Pavlína Jedenástíková

HÁZENÁ - TABULKY

10.30
12.00
13.30
15.30
17.30
11.30
13.30
15.30
9.00

10.30
10.30
12.00
13.30
15.30
17.30
9.00
11.30
13.30
15.30
10.30
9.00

15.30
9.00

13.30
15.30
10.30
13.30
15.30
17.30
17.30
9.00

13.30
15.30
17.30
13.30
15.30
17.30
10.30
13.30
15.30
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REKLAMA
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

Bystřické noviny č. 10/2016, vychází 29. 9. 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. 10. 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.

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 



Vystoupí skupiny / předkapela - MS Band

A. M. Úlet /folková kapela s prvky blues, jazzu i folklóru

Akvarel /country kapela

Alibaba /olomoucká swing-bluesová kapela

BG Styl /bluegrass s lidskou tváří

F. T. Prim /brněnská moderní tramp-folková kapela

Kelt Grass Band /Stránské

Madalen /folk-country kapela

Vodopád /slovenská country kapela z Brezna

V rámci programu proběhne křest dvou CD 
skupin Kelt Grass Band a Vodopád
vstupenky s místenkou v předprodeji od 22. 9. do 1. 11. v KIC Velká Bystřice 

na Zámeckém náměstí (neváhejte - omezená kapacita zámeckého sálu)

představitelé radnice vylosují tři výherce, občerstvení zajištěno
tradiční společné závěrečné zpívání 

Město Velká Bystřice a MS Band 

zvou všechny přátele folkové, trampské,
country a bluegrassové hudby 

na XVIII. ročník přehlídky BYSTŘICKÉBANJO HOTEL ZÁMEKVELKÁ BYSTŘICE
moderuje lipenská zpěvačka
Blanka Tornádo Prudilová

5/11/2016

v 16 hodin

předkoncert v 15.30   

vstupné 150 Kč /na místě

120 Kč /v předprodeji

s místenkou


