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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ZÁŘÍ 2017

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách (Soubor Haná Velká Bystřice), Pavel Kolman (jablka), Martina Žbánková (trhy) 

Svoz odpadů září 2017
Svoz 

komunálního 
odpadu

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Svoz 
bio

odpadu

Odpadové centrum
(Tovární 102)

5. 10.

7. 9.

21. 9.

12. 10.

19. 10.

26. 10.

13. 9.

27. 9.

11. 10.

25. 10.

1.  9.
Svésedlice
1. - 3. 9.
Velká Bystřice

2.  9.
Daskabát
Hlubočky
Přáslavice 
7. 9.
Velká Bystřice

9. - 10. 9
Tršice 
18. 9.
Doloplazy 

• OBECNÍ SLAVNOST

• LIDOVÝ ROK 
(amfiteátr, Zámecké náměstí)

• POHÁDKOVÝ LES
• ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – RC BROUČCI
• DISKOTÉKA

• KONCERT KPH 
   IVAN ŽENATÝ (housle),  STANISLAV BOGUNIA (klavír)
(galeriezet  – 19.00 – 20.30)

• HODY

• BRANNĚ ORIENTAČNÍ ZÁVOD

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Informace o konání zasedání 

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

Doba konání: 25. 9. 2017 od 18.00 hod. 
Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

Městský úřad upozorňuje občany, že mimořádné 
svozy bioodpadu 31. 8., 14. 9. a 28. 9. 2017 

jsou ZRUŠENY. Ostatní termíny platí.

23. 9.
Velká Bystřice

Bukovany
Mrsklesy
23. - 25. 9.
Velká Bystřice

24. 9.
Velká Bystřice

25. 9.
Daskabát
30. 9.
Velká Bystřice

• DĚTSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 
   (hřiště Na Letné – 9.30 – 12.00)
• TANEČNÍ ZÁBAVA
• HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

• PODZIMNÍ VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
(růžový domeček 
Po  - 8.00 – 12.00, So  - 14.00 – 17.00, Ne  - 8.00 – 17.00)

• BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 
(Zámecké náměstí – 8.00 – 12.00)

• V. DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA

• VERNISÁŽ VÝSTAVY KRESEB – INGE KOSKOVÁ 
(galeriezet – 17.00 – 19.00)

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

Narození:
Jaroslav Vybíral
Miroslav Vybíral
Richard Sámel
Ondřej Martinů
Petr Nitsche
Mikuláš Sokol
Ema Muzikantová
Eliška Damborová
Richard Hlaváček

Rozloučili jsme se:
Tamara Macharáčková   
Josef Machač           
Hana Zajícová             
Miluše Schneiderová         
Františka Meitnerová      

Společenská rubrika

 8. 6. 2017
8. 6. 2017 

12. 6. 2017
14. 6. 2017 
23. 6. 2017
23. 6. 2017 

5. 7. 2017
12. 7. 2017
25. 7. 2017

12.7. 2017  49 let
18. 7. 2017  69 let
25. 7. 2017  66 let

2. 8. 2017  84 let
3. 8. 2017  98 let

Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí 

Loni občané odevzdali k recyklaci 161 televizí, 84 monitorů a 2 053 kg drobného 
elektra. 

Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, 
jakou jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 
naší obce v loňském roce vytřídili 161 televizí, 84 monitorů a 2 053 kg drobných 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 83,79 MWh elektřiny, 4 274,71 litrů ropy, 380,03 m3 
vody a 3,45 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů  
o 18,11 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 78,02 tun. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si 
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až  
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou  
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík. 

®
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ÚVODNÍK

Ivo Slavotínek

BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY
neděle 24. září 2016 / od 8.00 do 12.00 hodin
● KRUŠOVO UZENÉ – BEZ RYCHLOSOLI, ČERSTVÉ, CHLAZENÉ 
I SUŠENÉ ● FOJTSTVÍ GRUČOVICE – CHLAZENÁ DRŮBEŽ 
● ZAHRADNÍ A BALKONOVÁ KERAMIKA, DOPLŇKY  
DO KUCHYNĚ ● ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY ● MÁSLOVÉ 
TRUBIČKY, SVATEBNÍ KOLÁČKY ● PALLAS MORAVIA – SUŠENÁ  
A NAKLÁDANÁ RAJČATA S PŘÍCHUTĚMI ● DOMODARA – 
RUČNĚ VYRÁBĚNÉ ZDRAVÉ LUŠTĚNINOVÉ POCHOUTKY BEZ 
KONZERVANTŮ A BARVIV, POHANKOVÉ KŘUPKY ... ● OKRASNÉ 
TRAVINY ● DOMÁCÍ UTOPENCI, VEJCE, MED ● ŠKVARKOVÉ 
TYČINKY, MEDOVÉ LIKÉRY, MEDOVINA ● ČOKOLÁDOVNA 
PŘEROV – PRALINKY Z PRAVÉ ČOKOLÁDY ● ŠAFRÁNOVÝ 
ČAJ  ● DVORECKÁ UZENINA ● 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

 
Med, koláče, masové konzervy, proutěné výrobky, frgály, 

sladké i slané dobroty

Příprava výpadovky na Přáslavice
Výstavba dálničního obchvatu Olomouce zcela změnila 
význam a zatížení úzké asfaltové komunikace od našeho 
hřbitova do Přáslavic. Stal se z ní pro Bystřici v podstatě 
dálniční přivaděč. A proto jsme se v samosprávě města 
rozhodli pro zahájení přípravy její úpravy a rozšíření. Konečný 
termín realizace bude záviset na zajištění finančních zdrojů  
a jistě bude zahájena až po roce 2019 a dál, ale přípravné práce 
již rok běží. Výsledkem by měla být standardní dvoupruhová 
komunikace a za zeleným pruhem samostatná stezka pro pěší 
a cyklisty. Půdorys tohoto nového „dopravního koridoru“ je  
v terénu již nyní zřetelný díky výsadbě nové aleje.

3. etapa páteřní cyklostezky v roce 2018
Čtenář Bystřických novin již ví, že naše město obdrželo 
příslib finančních prostředků na výstavbu 3. etapy páteřní 
cyklostezky podél Bystřičky, konkrétně úsek mezi horní 
železniční zastávkou a mostem u Voglovy pily. Tedy  
ze stavebně-technického hlediska vůbec nejsložitější etapa. 
Bude nezbytné za plného provozu železniční dopravy 
realizovat betonové monolity (opěrné stěny) a lávku mezi 
kolejištěm a řekou. Na tuto akci jsme získali podporu Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Podle původního plánu jsme 
chtěli stezku postavit do konce letošního roku, ale vzhledem 
ke složitým podmínkám úzkého prostoru s výškovým 
rozdílem a nutnosti dalšího inženýrsko-geologického 
průzkumu, se gró stavebních prací uskuteční až na jaře  
a v létě příštího roku. Pokud nenastanou nějaké další 
komplikace, stavbu letos zahájíme přípravou, zajištěním 
stability území, tedy nejednoduchým pažením železniční 
trati. Poté, co projekce vyřešila nutnou úpravu technologie 
zakládání stavby a stabilizace území, vypíše město zadávací 
řízení a po podpisu smlouvy o dílo práce zahájí.
Současně s přípravou výstavby 3. etapy cyklostezky probíhají 
projektové práce a inženýrská příprava poslední 4. etapy, 
která naváže na výše popisovaný úsek od Voglovy pily až 
ke kynologickému cvičišti v Bystrovanech. Na této trase se 
však musíme vypořádat s dalšími výzvami jako je například 
podjezd pod železničním mostem mezi Velkou Bystřicí  
a Bystrovany.

Rozšíření úzké komunikace do Bystrovan
Poslední roky narůstá objem dopravy po úzké místní 
komunikaci podél Bystřičky do Bystrovan. Přispělo k tomu  
i město dopravní obsluhou nového sběrového dvora a základny 
technických služeb u čistírny odpadních vod. Proto jsme se 
rozhodli pro úpravu této komunikace a obnovu živičného 
povrchu. Z toho důvodu bude tato komunikace ve dnech  
6. - 30. září letošního roku uzavřena s tím, že bude podle 
možností stavby otevírána např. pro nájezd na sběrový dvůr 
(úterky a soboty). Do Bystrovan bude po většinu tohoto času 
nezbytné jezdit po dálničním přivaděči k autosalonu Peugeot.

Kultura je pro Bystřici, co moře pro Chorvaty
Řeknete si možná - trochu silná slova. Ale do určité míry je 
to tak. Bohatá kulturní nabídka plní především společenskou 
funkci - poskytnout našim občanům možnost kulturně se 
povznést, vyžít. Nicméně její druhý smysl tkví právě ve snaze 
podpořit místní živnostenský ruch. Velká část návštěvníků 
našich akcí jsou přespolní, od nichž se očekává, že přivezou 
peníze, které utratí především za jídlo a nápoje u firem, které 
mají nejlépe sídlo ve Velké Bystřici. Našim cílem a snem je 
rakouský či německý model - živnostníci pomohou městu  

s financováním kultury, protože následně těží z útraty návštěvníků. 
Věříme, že se to jednou podaří a že má smysl bohatý kulturní 
život udržovat. Proto budujeme značku „kulturních lázní regionu“.  
Do tohoto konceptu přesně zapadají velké akce Bystřický masopust, 
Hanácké Woodstock, Lidový rok  či slavnost věnovaná svátku 
Svatého Martina, stejně jako ty menší v podobě Selských trhů, 
Hanáckého Nashvillu či Slavnosti kroje. V těchto dnech finišuje 
příprava vrcholu naší kulturní sezóny - folklorního festivalu Lidový 
rok  . Kromě tradičně precizně připravené skladby vystupujících 
souborů je i letošní sobotní večerní program zárukou skvělé kultury 
- krásné a tklivé melodie nám přiveze Hradišťan s Jurou Pavlicou  
a středoamerickým temperamentem nás prohřeje mexický folklor!

Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné babí léto, školákům úspěšný 
vstup do školního roku a nám všem pak krásný Lidový rok  !

Na setkání u pohárku dobrého burčáku při Lidovém roku   se těší 

®

®

®

®

knižní novinky

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

www.knihovna.velkabystrice.cz

                                     Knihovna je otevřena:
                                           Po 08.00 - 10.00     Út-Čt 12.15 - 16.45

                                12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Hana Marie Körnerová – Hodina po půlnoci 
síť politických i milostných intrik vyvolává sérii zločinů, historický 
detektivní román z Francie 19. století

Shari Lapeňa – Manželé odvedle
předstíraný únos vlastního dítěte kvůli výkupnému rozpoutá sérii 
tragických událostí

Dušan Pořízka – Libavá
kniha loveckých povídek, vzpomínek a reportáží 
lovců v jedné z nejlepších volných honiteb naší země

Občerstvení: maso na grilu, langoše, pivo, káva, nealko, 
oříšky...
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Kruh přátel hudby města Velká Bystřice 
zve na zahajovací koncert sezóny 2017/18 

Ivan Ženatý - housle 
Stanislav Bogunia - klavír

KULTURA

Virtuos Ivan Ženatý je u nás a snad ještě více  
v zahraničí odbornou kritikou i posluchači považován 
za nejvýznamnějšího  českého houslistu současnosti. 

čtvrtek 7. září v 19 hodin, galeriezet Velká Bystřice 
vstupné 50 Kč, děti zdarma

Hostuje se slavnými mezinárodními tělesy a předními 
českými orchestry. Velkou pozornost vzbuzují 
také sólové a komorní projekty Ivana Ženatého,  
na nichž často spolupracuje s klavíristou a dirigentem 
Stanislavem Boguniou. Oba se představí v recitálu, 
který posluchačům slibuje vrcholnou interpretaci 
hudebních děl. 

Foto: Martina Žbánková 

"Pasování markýze Bykule"́

BYSTŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO - 15.7. 2017
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CYKLOJÍZDA MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA  - 22. 7. 2017

Foto: Michal LounHANÁCKÉ WOODSTOCK A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN   - 5. 8. 2017

Foto: Martina Žbánková 
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ   - 19. 8. 2017
Foto: Martina Žbánková 

 ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
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T-MOBILE 
OLYMPIJSKÝ BĚH    

21.6.2017 
     Velká Bystřice

S menším odstupem, poté, co jsme utřídili 
myšlenky, postřehy a poznatky, se dostáváme 
k oficiálnímu ukončení akce.

Za připomenutí stojí fakt, že v Olomouckém 
kraji byly uspořádány pouze 3 bronzové 
běhy – Olomouc, Přerov-Žeravice a VELKÁ 
BYSTŘICE! V celé České republice bylo 
bronzových běhů letos uspořádáno 75.
Více informací lze dohledat na oficiálních 
stránkách www.olympijskybeh.cz

S obrovským potěšením a upřímným 
respektem chceme touto cestou poděkovat 
všem 113-ti, kteří jste nakonec nastoupili  
na start.

Do výborné atmosféry přispěly také děti. 
Nebudeme tajit, že nás příjemně překvapil 
velký zájem dětí o 5 km závod. Ještě větší 
radost jsme měli, když jsme je všechny 
uviděli v cíli. Respekt dětem, jejich rodičům  
a trenérům.

Vymknutý dámský kotník asi 150 m  
před cílem bylo jediným zraněním závodu.  
Za to vám všem patří dík. Děkujeme uctivě  
za hbité a odborné zdravotní ošetření.

V tomto prvním ročníku byli našimi lokálními 
partnery město Velká Bystřice a Kynologický 
klub Velká Bystřice. Bez jejich pomoci bychom 
vám neposkytli potřebnou úroveň závodu.  
Za oběma institucemi jsou konkrétní lidé.  

Nejenom běžkyně a běžci, ale také fanoušci předvedli skvělé výkony. Povzbuzování, skandování, „high five“ při průběhu do druhého 
kola, a mnoho dalších drobných pokřiků, dodaly závodu tu správnou atmosféru.

Poděkování od srdce posíláme všem dobrovolníkům Tělocvičné Jednoty Sokol Velká Bystřice, kteří se zapojili do organizačních 
úkolů i pomocných prací. A že toho nebylo málo. Nezdá se to, není to vidět, ale věřte, že bez nich bychom dnes neděkovali  
ve všech předchozích odstavcích. 

Vyzkoušeli jsme si první ročník tzv. „z nuly“. Díky tomu máme zajímavé postřehy ke zlepšení. Jak se patří je zapracujeme v příštím 
ročníku. Těšíme se na vás v roce 2018.

Za celý realizační tým
Milan Fait

Český zahrádkářský svaz 
Základní organizace Velká Bystřice  
vás zve ve dnech  
23. – 25. září 2017 na 

PODZIMNÍ VÝSTAVU KVĚTIN,  
                            OVOCE A ZELENINY 

v prostorách růžového domečku vedle informačního centra 

sobota 23. září     14 – 17 hod. 
neděle 24. září       8 – 17 hod. 
pondělí 25. září     8 – 12 hod. 

Zve výbor ČSZ Velká Bystřice. 
  Výstavní vzorky se budou vybírat v pátek 22. září  
od 14 – 17 hod. (vstup od amfiteátru) 

2017 

Naši myšlenku přijali někdy na začátku března a od té doby jsme cítili podporu. Děkujeme jim tímto hlasitě. Vážíme si jejich přízně.
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SPORT

5 km ženy 5 km muži10 km ženy

10 km muži

6. 8.

12. 8.

20. 8.

27. 8.

3. 9.

9. 9.

17. 9.

24. 9.

1. 10.

8. 10.

15. 10.

22. 10.

29. 10.

4. 11.

NE

SO

NE

NE

NE

SO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

17.00 hod.

17.00 hod.

16.30 hod.

16.30 hod.

16.00 hod.

16.00 hod.

15.30 hod.

15.30 hod.

15.00 hod.

15.00 hod.

10.00 hod.

14.30 hod.

14.30 hod.

14.00 hod.

V. Bystřice - Sokol Chomoutov

Zvole - V. Bystřice 

V. Bystřice - Loštice

Troubelice - V. Bystřice 

V. Bystřice - Jesenec

Červenka - V. Bystřice 

V. Bystřice - Třeština

V. Bystřice - Nemilany

Kožušany - V. Bystřice

V. Bystřice - FK Šternberk

FK N. Sady "B" - V. Bystřice 

V. Bystřice - Slatinice

Doloplazy - V. Bystřice

Sokol Chomoutov - V. Bystřice 

MUŽI PODZIM 2017I.B. tř."B"ROZLOSOVANÍ
KOPANÁ

ROZLOSOVÁNÍ
HÁZENÉ A KOPANÉ

PRO ROK 2017
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Žijeme tu  
s vámi

ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC 
 VÁM TO ŘEKNE…

Dita Vojnarová | moderátorka

Víte, kolik zajímavých lidí žije  
    ve vašem okolí?

olomouc.rozhlas.czVelká Bystřice 106.8 FM | 92.8 FM

REKLAMA
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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

Požadujeme: fyzickou zdatnost, pracovitost, pečlivost, spolehlivost, průkaz 
řidiče manipulační techniky výhodou. Nabízíme: jistotu stabilního zaměst-
nání a velmi výhodné mzdové ohodnocení. 

ČEROZFRUCHT s.r.o. přijme: skladového dělníka / dělnici
Společnost Čerozfrucht s.r.o. přijme do skladu ovoce a zeleniny ve Velké 
Bystřici zaměstnance na pozici skladový dělník/ce. 

Nástupní plat 23.000,- hrubého, po zapracování podstatné navýšení mzdy. 

Nástup dle dohody.

Životopisy prosím zasílejte na email: personalni@ceroz.com




