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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - ČERVENEC A SRPEN 2018
1. 7.
Doloplazy
• JÍZDA KRÁLŮ
7. 7.
Mrsklesy
• MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA
13. 7.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ V AMFITEÁTRU - TÁTOVA VOLHA
(amfiteátr – 21.00 – 23.00)
Bystrovany
• LETNÍ KINO
14. 7.
Velká Bystřice • BYSTŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO
(amfiteátr, park, náměstí – 15.00 – 22.00)
20. 7.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ V AMFITEÁTRU
(amfiteátr – 21.00 – 23.00)
21. 7.
Přáslavice
• DISKOTÉKA
27. 7.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ V AMFITEÁTRU
(amfiteátr – 21.00 – 23.00)
28. 7.
Velká Bystřice • VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ VÁCLAVA KUPKY
(galeriezet – 17.00 – 19.00)
4. 8.
Velká Bystřice • HANÁCKÉ WOODSTOCK & BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN
(amfiteátr, náměstí – 12.30 – 24.00)
Přáslavice
• DISKOTÉKA
10. 8.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ V AMFITEÁTRU
(amfiteátr – 21.00 – 23.00)
10. - 12. 8.
Velký Újezd
• HODOVÉ SLAVNOSTI MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD

11. 8.
Velká Bystřice / Svésedlice
• VEŘEJNÁ CYKLISTICKÁ POZNÁVACÍ JÍZDA
MIKROREGIONEM BYSTŘIČKA A DEN REGIONU
BYSTŘIČKA – ZÁVĚR VE SVÉSEDLICÍCH
(obce regionu Bystřička – od 9.30 cyklojízda
regionem, 14.00 – 2.30 program ve Svésedlicích)
17. 8.
Bystrovany
• LETNÍ KINO
18. 6.
Velká Bystřice • HASIČSKÉ SLAVNOSTI
(Zámecký park, soutěž - 9.00 - 14.00,
večerní zábava - 19.00 - 23.00 )
Hlubočky
• FOLK NA LETNÍM
Přáslavice
• PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY A HODOVÁ ZÁBAVA
19. 8.
Přáslavice
• HODOVÁ MŠE V KAPLI SV. ROCHA
24. 8.
Velká Bystřice • PROMÍTÁNÍ V AMFITEÁTRU – PADDINGTON 2
(amfiteátr – 21.00 – 23.00)
25. 8.
Mrsklesy
• ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
25. - 26. 8.
Velká Bystřice • SPORTOVNÍ MLÁDÍ CUP
(hala MZŠ, hala Na Letné – 8.30 – 17.00)

31. 8.
Bukovany
Svésedlice

• ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
• OBECNÍ SLAVNOST (VEČERNÍ ZÁBAVA)

1. 9.
Velká Bystřice • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Soutěž popularity
Soutěž popularity
Soutěž
INFORMAČNÍ
Soutěžpopularity
popularity

Společenská rubrika
Narození:
Mikuláš Jirouš
Hugo Štencl

6. 5. 2018
13. 5. 2018

Rozloučili jsme se:
Štefan Tupý

12. 6. 2018 62 let

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

SVOZ ODPADŮ ČERVENEC A SRPEN 2018
Komunální
odpad
(středa)

Bio
odpad
(čtvrtek)

Plasty a papíry
z domácností
(pátek)

4. 7.

12. 7.

13. 7.

18. 7.

26. 7.

Odpadové centrum
(Tovární 102)

každou sobotu 8.00 - 12.00

15. 8.

9. 8.

29. 8.

23. 8.

Vyberte Vaše oblíbené infocentrum z více
než 420 certifikovaných informačních center.
Hlasujte pro 14 z nich od června do srpna 2018.
Vyberte Vaše
oblíbené infocentrum
z více
Vyberte Vaše oblíbené infocentrum
z více
Vítěz bude
slavnostně vyhlášen a oceněn na společenském večeru
Vyberte Vaše oblíbené
infocentrum
z více
A.T.I.C. ČR při podzimním členském fóru asociace.
než
420 certifikovaných
informačních center.
než 420 certifikovaných informačních
center.
než 420 certifikovaných
informačních
Hlasujte
14 2018.
zcenter.
nich od června do srpna 2018.
Hlasujte pro 14 z nich od června
dopro
srpna
Hlasujte pro 14 z nich od června do srpna 2018.

Vítěz bude
slavnostně vyhlášen
Vítěz bude slavnostně vyhlášen a oceněn
na společenském
večeru a oceněn na společenském večeru
Vítěz
budeČR
slavnostně
vyhlášen
a oceněn
naasociace.
společenském
večeru
A.T.I.C.
ČR při podzimním
členském fóru asociace.
A.T.I.C.
při podzimním
členském
fóru
A.T.I.C. ČR při podzimním členském fóru asociace.

Hlasujte na webech:

www.aticcr.cz

Hlasujte na webech:
Hlasujte
nana
webech:
www.kampocesku.cz
Hlasujte
webech:

www.aticcr.cz
www.aticcr.cz
www.aticcr.cz
www.kampocesku.cz
www.kampocesku.cz
www.kampocesku.cz

Soutěž popularity

každé úterý 15.30 - 18.00

1. 8.

INFORMAČNÍ
INFORMAČNÍ
CENTRUM 2018
INFORMAČNÍ
CENTRUM
CENTRUM
2018
CENTRUM
2018 2018

10. 8.

Foto na titulní straně: Zdeněk Bereza, ostatní (Martina Žbánková)

A.T.I.C. ČR vyhlašuje soutěž popularity turistických informačních
center. Hlasování proběhne v období od června do srpna 2018.
Vstup do soutěže je možný na https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku nebo hlasovat můžete přes web asociace
na www.aticcr.cz. Svůj hlas můžete poslat jednomu z více než 420
certifikovaných informačních
center,
tedyz více
takovému, které máte
Vyberte Vaše oblíbené
infocentrum
než 420 certifikovaných informačních center.
v oblibě, které vám
pomohlo,
příjemně
překvapilo
na cestách atd.
Hlasujte pro 14 z nich od června do srpna 2018.
Hlasovat můžeteVítěz
pouze
jednou
jedné
IP adresy.
Vítězná turisticbude slavnostně
vyhlášen azoceněn
na společenském
večeru
A.T.I.C. ČR při podzimním členském fóru asociace.
ká informační centra s nejvyšším počtem platných hlasů v každém
z krajů budou slavnostně vyhlášena a oceněna.

INFORMAČNÍ
CENTRUM 2018
Hlasujte na webech:

www.aticcr.cz
www.kampocesku.cz
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
od roku 2005 uděluje zastupitelstvo města Velká
Bystřice Cenu města Velká Bystřice. Účelem tohoto
ocenění je snaha vyzdvihnout významné osobnosti,
které se zasloužily o rozkvět Velké Bystřice.
Do roku 2012 byla cena udělována každoročně, ale
od tohoto roku jsme přijali nový status a hodnotící období
jsme prodloužili na dvouleté. Přece jen Velká Bystřice není
tak velká, aby každý rok generovala dvě až tři významné
osobnosti, a také chceme zachovat punc výjimečnosti
tohoto ocenění. Zcela jistě stojí za to si doposud oceněné
připomenout. Jedná se o osobnosti, které se svým
celoživotním dílem výrazně zapsali do dějin našeho
městečka. V pořadí, kdy obdrželi toto ocenění, to jsou:
pan Leo Schwarz, mons. Antonín Huvar, pan Antonín
Nakládal, pan Jan Bugno, pan Václav Juráň, pan Ing.
Čestmír Hradil, paní Bronislava Millá, pan Jaromír
Klenovský, pan Jaroslav Koš, pan Ing. Miroslav Hořínek,
pan arch. Jan Navrátil, paní Zdenka Plachá, paní Mgr.
Dagmar Spáčilová, pan Karel Hewanicky, Josef Kolbe –
in memoriam, Mons. Doc. Mag. Josef Olejník –
in memoriam a Ing. Josef Langer.
Cenu města Velká Bystřice pro rok 2018 udělilo
zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání. Jejími
laureáty se stali prof. Josef Konšel – in memoriam a Ing.
Vladimír Schneider.
Prof. Dr. Ing. Josef Konšel, Dr.h.c - občan Velké
Bystřice, významný vědec, pedagog, odborný spisovatel
a překladatel, vůdčí osobnost českého lesnictví a lesnické
vědy, ale také kněz olomoucké arcidiecéze, který
svou prací dosáhl evropské úrovně a mezinárodního
uznání. Prof. Josef Konšel prožil posledních dvacet
let svého života ve Velké Bystřici, kde mimo jiné
aktivně praktikoval církevní povinnosti jako kněz
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele a je rovněž pochován
na místním hřbitově. V letošním roce si budeme
připomínat 60. výročí jeho úmrtí a na 15. září 2018 je
připravována konference, která bude věnována jeho dílu
a odkazu.
Ing. Vladimír Schneider byl oceněn především
za celoživotní přínos v oblasti sportu. Byl (vlastně
pořád je ☺) aktivním sportovcem, který později
přešel na dráhu funkcionáře (dlouholetý předseda
oddílu házené SK Velká Bystřice), a nyní trénuje
ty nejmenší začínající házenkáře. Má jako obětavý
funkcionář, který nepočítá množství brigádnických
hodin, velké zásluhy o rozvoj sportovního areálu
Na Letné. Ale nejen sportem živ je člověk a Ing.
Schneider zanechal ve Velké Bystřici svoji stopu
i jako projektant. Je autorem několika významných
projektů veřejných budov (sportovní hala MZŠ
a MŠ, rekonstrukce budov ZŠ, odpadové centrum,
rekonstrukce sportovního areálu Na Letné a dalších).
V prosinci minulého roku oslavil Ing. Vladimír Schneider
významné životní jubileum a Cena města je oceněním
jeho dlouholeté obětavé práce.
Jaké investice nás čekají o prázdninách? Jako každoročně
chceme prázdniny využít k dalším opravám a investicím
ve škole a školní jídelně. V letošním roce budeme
ve škole pokračovat v postupné rekonstrukci sociálních
zařízení - nyní budeme realizovat kompletní rekonstrukci

„sociálek“
na
přední
budově,
kde
chodí
nejmenší
děti,
a současně budeme realizovat další patro zadní budovy. Zde má firma
jednoznačné zadání stihnout rekonstrukci během letních prázdnin.
Náročnější stavební práce nás čekají ve školní jídelně, kde dojde
ke kompletní rekonstrukci varné části (včetně technologií),
vzduchotechniky, elektroinstalace a drobným stavebním úpravám.
Vzhledem k tomu, že se bude ve varné části kompletně rekonstruovat
i podlaha až na nosné panely, není technologicky možné stihnout
rekonstrukci jen během hlavních prázdnin a stavební práce se nám
protáhnou až do konce září. Musíme proto řešit náhradní stravování dětí
během doby, kdy nebude jídelna v provozu. Nakonec jsme ve spolupráci
se školou vyhodnotili, že nejlepší ze všech špatných řešení bude
přestěhovat výdej jídel do Kulturního domu Nadační. Provozovatel
jídelny firma GTH zajistí dovoz jídla z jiného provozu a výdej jídla bude
v přízemí KD Nadační v prostorách pro spolky. No, ještěže ten KD Nadační
máme. Jen co v něm skončí školka, budeme tam stěhovat jídelnu (doufám,
že jen na září). Všechny rodiče i děti bych chtěl poprosit o pochopení.
Doufám, že to v provizorních podmínkách výdejny na KD Nadační
zvládneme.
Mimochodem, spousta občanů se nás ptá, kdy si budou moci prohlédnout
nově zrekonstruovanou Mateřskou školu Zámecká. Určitě se s dnem
otevřených dveří počítá. Prozatím je předběžně stanoven na sobotu
2. září 2018 v rámci folklorního festivalu Lidový rok. Podrobnosti pro Vás
do příštího úvodníku připraví pan místostarosta, který měl celý projekt
za „radnici“ na starost. Já bych už jen na závěr rád popřál všem čtenářům
Bystřických novin příjemně strávenou zaslouženou dovolenou.
Marek Pazdera
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ZMĚNY V JÍZDNÍCH ŘÁDECH:

Směr z Velké Bystřice:

Směr z Olomouce z Jeremenkovy ulice:
od 10. 6. 2018
týká se autobusů: 10:00 – jede o 5 minut dřív = 9:55
14:10 – jede o 5 minut dřív = 14:05
15:15 – jede o 5 minut dřív = 15:10
16:47 – jede o 2 minuty dřív = 16:45

KULTURA

Přípravy oslav

100 let republiky v poločase
Vážení spoluobčané, v únorovém čísle Bystřických novin jsme nastínili
záměr důstojně, ale také radostně oslavit 100. jubileum vzniku naší
republiky.
Čas od té doby pokročil do léta, jsme v poločase příprav, a tak
bychom chtěli alespoň částečně poodhrnout oponu a odtajnit něco
z toho, co při těchto oslavách bude možné vidět a prožít.
Celé dění soboty 27. října by měl odstartovat průvod s říznou dechovkou,
hanáckými kroji a historickými uniformami, kočáry...
Můžete jej obohatit i vaší účastí, třeba v nějakém retro oblečení, které
najdete ve skříni. Nebo zprovozněte historický velociped, kočárek...
Vaší invenci se v tomto směru meze nekladou. A děti, které přijdou
do průvodu, čeká překvapení. Vyjdeme od hostince U kovárny
a zastavíme se u pomníku T. G. Masaryka před školou, kde zazní hymna
a vzpomeneme na události před 100 lety.
S průvodem pak dojdeme do centra dalšího dění na Zámecké náměstí

5:03 od cukrovaru – jede o 5 minut později = 5:08
6:02 od radnice – jede o 5 minut později = 6:07
6:18 od radnice – jede o 2 minuty dřív = 6:16
8:46 od radnice – jede o 5 minut později = 8:51
10:48 od radnice – jede o 14 minut později = 11:02
15:55 od radnice – jede o 5 minut později = 16:00
22:35 od radnice – jede o 3 min dřív = 22:32

Bude
zde
hrát
dechovka,
jinde
zase
flašinetář,
uvidíte kejklíře, kameloti budou roznášet zvláštní číslo
Bystřických novin, v historickém fotokoutku uslyšíte
známé „vyletí ptáček“, vystoupí známý silák Železný
Zekon. Stánky s občerstvením nabídnou tradiční české
pokrmy a pochoutky slané i sladké. Pivovar slíbil uvařit
výroční Velkobystřický speciál. Odpoledne na náměstí
vyvrcholí koncertem olomoucké swingové kapely New Street
Band.
S večerem se můžeme přesunout do sálu KD Nadační
na představení „Kabaret 100“, které připravuje soubor Haná.
Ve foyer budete moci navštívit výstavu z historických pohlednic
Velké Bystřice a artefaktů místních spolků.
Na závěr svátečního dne si ještě můžete zazpívat nebo i zatančit
při Pianothéce Richarda Pogody s písničkami V+W+J, S+Š
i dalšími dobovými šlágry.
Některé další atrakce máme ještě rozjednané, a tak věříme,
že si z této sváteční nabídky každý vybere. Rozhodně
si nenechejte bystřickou oslavu velkého republikového
jubilea ujít.
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Město Velká Bystřice • Hanácký folklorní spolek • Folklorní soubor Haná
pod záštitou Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje
za finanční podpory Olomouckého kraje • Ministerstva kultury ČR
XXVIII. ročník
mezinárodního folklorního festivalu

LIDOVÝ ROK

®

VELKÁ BYSTŘICE
MŮŽETE SE TĚŠIT...

Pátek 31. srpna 2018
20:00 TVARŮŽKOVÉ ÓDY
– opera v podání žáků olomouckých ZUŠ

Sobota 1. září 2018
14:00 Vystoupení DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
18:00 V DOBRYM ZME SE ZEŠLI
– večerní festivalový program
21:00 ROCKOM KROKOM
– folklorně-rocková show ze Slovenska
22:00 ohňostroj

Neděle 2. září 2018
9:00 mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
10:00 koncert lidových muzik na Zámeckém náměstí
14:00 vyhlášení výsledků soutěže
„O nejkrásnější okno a předzahrádku“
14:15 „DEBE DECKE TAK BELO“ – pořad FS dospělých
Účastníci festivalu:
Dětské folklorní soubory: HELENY SALICHOVÉ – Ostrava,
KLOBUČÁNEK – Valašské Klobouky, MALÁ VONICA – Zlín, ŠKUBÁNEK
– Světlá nad Sázavou, KRUŠPÁNEK, ČEKANKA a muziky KRUŠPÁNEK
a TOPOL – Velká Bystřice.
Folklorní soubory dospělých: KOHOUTEK – Chrudim, LIPOVJAN –
Lipov, SLEZAN – Český Těšín, VSACAN – Vsetín, cimbálová muzika
ZÁLETNÍCI, HANÁ a Str.HANÁ – Velká Bystřice
Zahraniční hosté: THIWIZI – Alžírsko, VRŠATEC – Slovensko, a dětský
soubor z Mariboru / Slovinsko.

KNIHOVNA
knižní novinky
Lara Dearman – Ďáblův spár

VELKÁ BYSTŘICE

pátrání po příčinách smrti utonulé mladé dívky nabírá na obrátkách poté,
co je nalezena spojitost se stejnými případy v posledních padesáti letech

Katarína Gillerová – Cizí ložnice

životní příběh Radky, která po nelehkém dětství a nevydařených vztazích
s muži snad konečně nachází štěstí

Henning Mankell – Švédské holínky

stárnoucí bývalý lékař Fredrik žije sám na malém ostrůvku v Baltském
moři, po požáru rodného domu se mu obrátí život vzhůru nohama

Doprovodné programy festivalu Lidový rok:
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve zrekonstruované mateřské škole
• ŘEMESLNÝ JARMARK a bohaté OBČERSTVENÍ
na Zámeckém náměstí
• VÝSTAVY v galeriizet a cukrárně Galerie
• Regionální gastronomie v místních restauračních
zařízeních
• POUŤOVÉ ATRAKCE
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
V době letních prázdnin bude opět kromě
pátku zavřeno i v úterý.
Uzavření knihovny o prázdninách – dovolená:
9. - 20. července / 13. - 17. srpna
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Václav Kupka
se narodil v roce 1933 v Těškovicích u Opavy, dětství prožil
v Hněvotíně u Olomouce.
Po studiích na gymnáziu v Olomouci
a právnické fakultě v Praze působil
jako advokát v Olomouci.
Je členem unie výtvarných umělců Olomoucka, vystavoval na společných výstavách i samostatně
v České republice i v zahraničí.
Působí jako editor, píše
a články o výtvarném umění.

poezii

JSME ZE STEJNÉ PLANETY 2018 - CIAO G1
Tak jak po žních přichází dožínky, po sklizni vína vinobraní, tak i my
vyhodnocujeme sobotní piknik.
Letos jsme se v parku sešli už po čtvrté. A jak řekl Marek Pazdera: “….. vypadá
to, že u nás ve Velké Bystřici akce pomalu ale jistě zakořenila, stejně jako
ty stromy, co se zde v rámci projektu vysázely…..“.
To nás nesmírně těší, stejně jako to, že jsme s tímto projektem právě tady.
Děkujeme za pomoc při přípravách vedení města a pracovníkům technických
služeb, kolegům z informačního centra, panu Neoralovi (pétanque), organizaci
Orel, kamarádům jednotlivcům a nesmírně ochotným hasičům. Velké
poděkování patří pedagogům i žákům Masarykovy ZŠ a MŠ, kteří proměnili
ovocný sad na místo k prezentaci školy i za výzdobu parku v italském duchu.

Máme radost ze spokojenosti oficiální návštěvy z Alfianella,
rodného města Itala Gianprima, které se stane prvním
partnerským městem Velké Bystřice.
Jako v každém z předchozích ročníků jsme pro vás pečlivě
skládali část občerstvení, hudby a připravili originální program.
Pokaždé velmi dbáme na to, abyste z něj v parku cítili přátelskost
a pohodu. Tento projekt je po všech směrech jedinečný - tím
jak vznikl, proč je ve Velké Bystřici, jakým způsobem se každý
rok skládá i tím kolik má chyb a nedostatků.
Zamilovali jsme se do něj a těšíme se za vámi zase za rok.
V sobotu 8. června 2019 na viděnou.
Hana B.
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foto na stránce Martina Žbánková, Zdeněk Bereza
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[1] - [4] - Dětský den a bystřická kuličkiáda / 3. 6. 2018
[5] - [9] - Jsme ze stejné planety / 9. 6. 2018
[10] - [15] - Zahradní slavnost / 15. 6. 2018
[16] - [22] - Hanácké Nashville / 16. 6. 2018

19

21

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Pozvánka na slavnost
POLETUŠKY
Pionýrský oddíl Poletušky se zúčastnil 50. ročníku pochodu Memoriál Jaroslava
Švarce ve Velkém Újezdu.
Přijali jsme pozvání paní učitelky Fryštacké. Na naší víkendové akci jsme zdolali
6 a 17kilometrovou trasu v počtu 22 účastníků. Za uskutečnění této skvělé
akce děkujeme panu starostovi Ing. Josefu Jelenovi, paní Kateřině Hovězákové,
prapraneteři Jaroslava Švarce, která akci slavnostně zahájila a v neposlední řadě
také hlavnímu organizátorovi akce panu Miroslavu Dobisíkovi z KČT TJ Sokol
Velký Újezd. Vynikající organizace pochodu zvládla 401 účastníků správně navést
a ocenit za jejich výkon. Náš oddíl se mohl dokonce díky vstřícné nabídce pana
správce hřiště TJ Sokol ubytovat a strávit ve Velkém Újezdu celý víkend nejen
pochodem, ale také tábořením a hrami s oddílem.
Přeji všem členům a rodičům našeho oddílu krásné prázdniny a těším se na setkání
v dalším školním roce v naší klubovně či na akci.
Petr Xˇandy Dvořák

22

sv. Anny v Domě pokojného stáří

Svatoanenské odpoledne, tak zní název již tradičního
setkání. Setkání zahájíme mší svatou a poté při
pěkné muzice, občerstvení, domácích koláčcích,
které připraví obyvatelé domova, společně posedíme
a oslavíme tento svátek ve čtvrtek 12. července 2018
od 14.00 hod.

si Vás tímto dovoluje pozvat na

XV.
Svatoanenské
odpoledne
ve čtvrtek 12. července 2018
ve 14.00 hod.
Program:
Zahájení, slavnostní mše svatá, zahradní slavnost,
k poslechu hraje hudební skupina Magnet,
občerstvení
V případě nepříznivého počasí proběhne program
ve společenské místnosti
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VU3V při ZŠ Doloplazy bilancuje
poslední akademický semestr
V květnu 2018 skončila pro studenty VU3V ZŠ
Doloplazy možnost dokončit všechny zkušební
testy, závěrečný test a zakončit tím letní semestr.
To se podařilo 99 % studentů. Mnozí si oddechli
a začali se více věnovat svým rodinám
a zahrádkám. Mnozí však ani poté nezaháleli.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje totiž
uspořádala v květnu třetí ročník sportovních
her seniorů, kterých se studenti naší VU3V také
účastnili. Tentokrát v rekordním počtu. Sestavili
jsme 3 soutěžní družstva a v konkurenci cca
40 týmů doloplazské družstvo získalo celkově
skvělé 5. místo.
Byl to slibný začátek a bezvadná příprava na
celostátní seniorské hry v Praze pořádané bývalým
mistrem světa a Evropy v aerobiku Davidem Hufem
a organizací Buď fit seniore. V konkurenci cca 400
účastníků z celé ČR naši zástupci akademické
obce z doloplazské i olomoucké skupiny vybojovali
ve svých věkových kategoriích 7 zlatých, 2 stříbrné
a 1 bronzovou medaili (zlaté:– V. Mádrová –
Nordicwalking, J. Zlámalová – biatlon, S. Zavadil
– NW, skok do dálky, V. Toman – slalom, skok
do dálky, M. Palacková – slalom, stříbro: S. Zavadil
– biatlon, M. Palacková – skok do dálky, bronz: V.
Mádrová – slalom)
Ukázalo se, že studenti VU3V nejsou jen výtečnými
studenty, ale i sportovci.
A kromě toho 6 studentů VU3V absolvovalo kurz
„Jak psát Wikipedii“, ve kterém se seznámili se
základy psaní v české verzi této celosvětové

Základní škola Doloplazy, okres Olomouc
příspěvková organizace

 783 56 Doloplazy 145  zs.doloplazy@email.cz  734 396 961 IČ 70989397

Virtuální Univerzita třetího věku
Motto:“ Výuka přichází za
seniore m“

Zájmovému
sebevzdělávání seniorů formou
virtuálního studia se věnuje při
ČZU v Praze–Suchdole skoro
4200 studentů-seniorů ve 220
střediscích po celé republice. Je
to ideální příležitost pro většinu
seniorů z měst i venkova k
aktivnímu využití volného času.
Studenti VU3V studují celkem
v 6 semestrech, tj. 3 roky, které
zakončují slavnostní promocí na
partnerské univerzitě .

Konzultační středisko VU3V ZŠ Doloplazy - zimní semestr 2018/19
bude zahájen 25.9.2017 ve 14 hod. v ZŠ Doloplazy (zápis na přednášky,
platba).
Studijní témata: Hudební nástroje (2.10. od 14 hod. – 1.přednáška)
České dějiny v souvisl.- II. (2.10. od 15 hod.- 1. přednáška)
Konzultační středisko VU3V Krajské rady seniorů KÚ Olomouc při
ZŠ Doloplazy – zimní semestr 2018/19 bude zahájen 26.9.2018 v 15 hod.
v kongresovém sále KÚ Olomouc(zápis na přednášky, platba)
Studijní téma:
České dějiny v souvisl.- I. (4.10. od 15,30 – 1. přednáška)
Přednášky (celkem 6) jsou v dvoutýdenních intervalech. Noví
zájemci se mohou informovat na výše uvedené e-mailové adrese nebo
telefonovat.
Více na www.zsdoloplazy.cz

encyklopedie.
Koncem září opět zahájíme
akademický
rok.
Zápis
na přednášky (v Doloplazích
na téma Hudební nástroje a
druhé možné téma České
dějiny v souvislostech II)
proběhne 24. 9. od 14 hod.
do 15.30 v ZŠ Doloplazy.
Při Krajské radě seniorů zápis na přednášky České dějiny v souvislostech I bude 26. 9.
od 15 hod. do 16.30 v budově KÚ – kongresový sál Olomouc.
Zveme všechny nerozhodnuté a dosud váhající seniory k aktivnímu využití volných dnů.
Další informace na stránkách www.zsdoloplazy.cz nebo www.e-senior.cz .

REKLAMA
CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Velká Bystřice

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 9 755,30 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
480,44 m3

108,75 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 100,18 t

Úspory ropy **
6 164,08 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 22,49 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
3,99 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
6 448 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
90 648 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

J. Navrátil, ZŠ Doloplazy

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.
Loni občané Velké Bystřice odevzdali k recyklaci 9 755,30 kilogramů starých
spotřebičů.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení.
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 vyřadili 9 755,3 kilogramů elektra. Tím,
že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 108,75 MWh elektřiny,
6 164,08 litrů ropy, 480,44 m3 vody a 3,99 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 22,49 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 100,18 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.

BYSTŘICKÉ NOVINY 7 - 8 / 2018

Strana 10

NOVINKY
Z KADEŘNICTVÍ
NOVINKY
Z
KADEŘNICTVÍ
255
NOVINKY8.KVĚTNA
Z KADEŘNICTVÍ
8.KVĚTNA
255 8.KVĚ
NOVINKY Z KADEŘNICTVÍ
8.KVĚTNA 255
NOVINKY Z KADEŘNICTVÍ
8.KVĚTNA
NOVINKY Z KADEŘNICTVÍ 8.KVĚTNA 255
Od 1.června 2018 nabídne své služby NOVÁ kadeřnice NIKOLA SMÉKALOVÁ,

Od 1.června 2018 nabídne své služby NOVÁ kadeřnice NIKOLA

a zastoupí Kristýnu Henslovou končící k 30.6.2018 (změna bydliště)
Od 1.června 2018 nabídne své služby NOVÁ
kadeřnice
NIKOLA
SMÉKALOVÁ,
NOVINKY
8.KVĚT
Od 1.června
2018 nabídne
svéZslužby
NOVÁ kadeřnice NIKOLA
SMÉKALO
Provozní doba:
PoKADEŘNICTVÍ
- dle objednání
Od
1.června
2018
nabídne
své
služby
NOVÁ
kadeřnice
NIKOLA
SMÉKALOVÁ,
a
zastoupí
Kristýnu
Henslovou
končící255
k 30.6.2018 (změna
NOVINKY
Z
KADEŘNICTVÍ
8.KVĚTNA
NOVINKY
Z
KADEŘNICTVÍ
8.KVĚTNA
255
Út
9.30h
18.00h
dle
objednání
Od 1.června 2018 nabídne své služby NOVÁ kadeřnice NIKOLA SMÉKALOVÁ,
Kristýnu
Henslovou
končící
k 30.6.2018
(změna NIKOLA
bydliště)
Od 1.června
2018 Stbydliště)
nabídne
své služby
NOVÁ kadeřnice
SM
a zastoupí Kristýnu Henslovou končícíakzastoupí
30.6.2018
(změna
- 13.00h - 18.00h
- dle objednání
Provozní
doba:
Po - dle objednání
a
zastoupí
Kristýnu
Henslovou
končící
k
30.6.2018
(změna
bydliště)
Od
1.června
2018
nabídne
své
služby
NOVÁ
kadeřnice
NIKOLA
SMÉKALOVÁ,
Od
1.června
2018
nabídne
své
služby
NOVÁ
kadeřnice
NIKOLA
SMÉKALOVÁ,
a zastoupí Kristýnu Henslovou končící k 30.6.2018 (změna bydliště)a zastoupí
Čt - 9.30h Henslovou
objednání
Kristýnu
končící
k 30.6.2018 (změna by
Provozní
doba:- 15.00h
Po --dledle
objednání
Út - 9.30h - 18.00h - dl
Pá - 9.30h
- 15.00bydliště)
h - dle objednání
Provozní
doba:
Po
-Henslovou
dle
objednání
a zastoupí
Kristýnu
končící
k 30.6.2018
(změna
a zastoupí
Kristýnu
Henslovou
končící
k
30.6.2018
(změna
bydliště)
NOVINKY
Z KADEŘNICTVÍ
Provozní doba: Po - dle8.KVĚTN
objednání
Provozní doba: PoProvozní
- dle objednání
doba:
Po
-KADEŘNICTVÍ
dle objednání
So – dle objednání
Út 8.KVĚTNA
- 9.30h - 18.00h - dle255
objednán
NOVINKY
Zobjednání
Provozní doba: Provozní
Po - dle doba:
Po - dle objednání
St
13.00h
- 18.00h
-d
Ne - zavřeno
Út
9.30h
18.00h
- dle ob
NOVINKY
Z
KADEŘNICTVÍ
8.KVĚTNA
255
Út
9.30h
18.00h
dle
objednání
Út - 9.30h - 18.00h - dle
objednání
Od
1.června
2018
nabídne
své
služby
NOVÁ
kadeřnice
NIKOLA
SMÉKA
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Út - 9.30h - 18.00h - dle objednání
St - 13.00h - 18.00h - dle objedná

Od 1.června
nabídne
služby
NIKOLA
Út - 2018
9.30h
- 18.00h
objednání
Útsvé
-- dle
9.30h
-NOVÁ
18.00hkadeřnice
- dle385
objednání
Objednávky
přijímá
na telefonu:
724
476.
Čt -SMÉKALOVÁ,
-13.00h
9.30h --18.00h
15.00h- dle
- dle
o
a zastoupí
Kristýnu
Henslovou
končící
kSt30.6.2018
(změna bydliště
1.června
2018
nabídne
své služby
NOVÁ
kadeřnice
NIKOLA
SMÉKALOVÁ,
St - 13.00hOd- St
18.00h
dle
objednání
Účesy
pánské,
dámské
i
dětské,
různé
techniky
barvení
a
melírování
(ombré,
balayage),
společenské
a
svatební
účesy.
-St13.00h
18.00h
dle
objednání
a zastoupí
Kristýnu
Henslovou
končící
k
30.6.2018
(změna
bydliště)
Čt
9.30h
15.00h
dle
objednán
- 13.00h
18.00h
dle
objednání
St
13.00h
18.00h
dle
objednání
St - 13.00h
- 18.00h
- dlek WWW.SALONY-VB.CZ.
objednání
Čt
9.30h
- dle
Pá-objednání
-bydliště)
9.30h- 15.00h
- 15.00
h -obd
Provozní
doba: Po
- dle
Podrobnější
informace
na stránkách
a zastoupí
Henslovou
končící
30.6.2018
(změna
Čt - 9.30h - 15.00h
dleKristýnu
objednání
Provozní
doba:
Po
dle
objednání
Čt -- 9.30h
- 15.00h
dle
objednání
ČtTĚŠÍ
- 9.30h
-SETKÁNÍ
15.00hS VÁMI
- dle
Páobjednání
- 9.30h Pá
- 15.00 h- -15.00
dle objedná
- dle o
SE-doba:
NA
Čt - 9.30h
15.00h
dle
Út - 9.30h
- 18.00h
- dlehobjedn
So -–9.30h
dle
objednání
Provozní
Po - dle
objednání
Čt
- -objednání
9.30h
-h 15.00h
-objednání
dle
objednání
Út
9.30h
18.00h
dle
objednání
Pá
9.30h
15.00
dle
objednání
Pá
9.30h
15.00
h
dle
- EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA
Pá - 9.30h - 15.00 h - dle
So – dle
objednání
So-–objednání
dle
St -objednání
13.00h
- 18.00h
- dle objedn
Út - 9.30h
18.00h
- dle -objednání
zavřeno
- ODTAH ZDARMA
Pá
9.30h
15.00
h
dle
objednání
St
13.00h
- 18.00h - Ne
dle objednání
So – dle
Páobjednání
- 9.30h
h - dle objednání
So – dle objednání
So -– 15.00
dle objednání
Ne
zavřeno
Čt - 9.30h
- 15.00h - dle objedn
Ne- -18.00h
zavřeno
- VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI
St - 13.00h
- dle objednání
Ne - zavřeno Ne - zavřeno Čt - 9.30h - 15.00h - dle objednání
Objednávky
přijímá
na
telefonu:
Ne
zavřeno
prodej použitých N. D.
So – dleSoobjednání
--9.30h
- 15.00
dle objed
– dle objednání
Čt -přijímá
9.30h - 15.00h
dle objednání
Objednávky
naPátelefonu:
724h -385
47

Velká Bystřice
-----------------------------------

724 385
724 385 476.
724 385 476.
724 385 476.
724 385 476.

- 15.00 h - dle objednání
Objednávky přijímá Pá
na- 9.30h
telefonu:
Výkup baterií: 13 Objednávky
Kč/kg Objednávky
přijímá na
telefonu:
Soaa–hmelírování
dle
Pá techniky
- 9.30hbarvení
-barvení
15.00
- dleobjednání
objednání
Účesy
pánské,
dámské
i dětské,
různé
techniky
(ombré,
balayags
přijímá
na
telefonu:
Účesy
pánské,
dámské
i
dětské,
různé
melírování
(ombré,
balayage),
So – dle objednání
Ne - zavřeno
Ne - zavřeno
Objednávky přijímá na telefonu:
Účesy
pánské,
dámské
i dětské,
různé
techniky
barvení
a
melírování
(ombré,
balayage),
společen
Účesy pánské, dámské i dětské, různé
techniky
barvení
a melírování
(ombré,
balayage),
společenské
a
svatební
účesy.
Ne - zavřeno
So – dle objednání
Účesy pánské, dámské i dětské, různé technikyPodrobnější
barvení
a melírování
(ombré,
společenské
účesy.
Podrobnější
informace
nastránkách
stránkácha svatební
WWW.SALON
informace
na
WWW.SAL
Ne balayage),
- zavřeno
Účesy pánské,
dámské
i dětské,
různé
techniky
barvení
a
melírování
(ombré,
balayage),
společenské
a
svatební
účesy.
Žižkova
502,
Velká
Bystřice,
(směr
Mrsklesy)
Podrobnější informace na stránkách
WWW.SALONY-VB.CZ.
Ne
zavřeno
Podrobnější informace na stránkách WWW.SALONY-VB

přijímá
na telefonu: 724 385 476.
724
476.
724Objednávky
385385
476.

Podrobnější
informace
na stránkách WWW.SALONY-VB.CZ.
Objednávky
přijímá
naObjednávky
telefonu:
TĚŠÍSE
SENA
NA385
SETKÁNÍ
SSVÁMI
Objednávky
přijímá
na telefonu:
TĚŠÍ
SETKÁNÍ
VÁMI
Otevírací
doba:
Po-Pá
9-17,
So 9-12
přijímá na telefonu:
724
476.
Podrobnější
informace
na stránkách
WWW.SALONY-VB.CZ.
TĚŠÍ SE NA
SETKÁNÍ
S
VÁMI
Objednávky
přijímá
na
telefonu:
724
385
476.
Účesy
pánské,
dámské
i
dětské,
různé
techniky
barvení
a
melírování
(ombré,
balayage), společ
TĚŠÍ
NA SETKÁNÍ
S VÁMI
TĚŠÍ
SE NA
SSE
VÁMI
Tel.: 608
800i dětské,
361 různé
Účesy
pánské, dámské
i dětské,
různéSETKÁNÍ
techniky
barvení
a melírováníspolečenské
(ombré, balayage),
společenské
a svatební ú
Účesy pánské,
dámské
techniky
barvení
a melírování
(ombré,
balayage),
a svatební
účesy.
Účesy pánské, dámské
i dětské,
různé
techniky
barvení
a
melírování
(ombré,
balayage),
společenské
a
svatební
účesy.
TĚŠÍ SE NA SETKÁNÍ
S VÁMI
Účesy pánské,
dámské i dětské,Podrobnější
různé techniky barvení
a melírování
(ombré, balayage),WWW.SALONY-V
společenské a svatební
informace
na stránkách
www.autovrak.eu
Podrobnější informace na stránkách

WWW.SALONY-VB.CZ.

Podrobnější
informace
na stránkách
Podrobnější
informace
na stránkách
WWW.SALONY-VB.CZ.
TĚŠÍ SE NAWWW.SALONY-VB.CZ.
SETKÁNÍ S VÁMI
Podrobnější
informace
na stránkách
WWW.SALONY-VB.CZ.
TĚŠÍ SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
TĚŠÍ SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
TĚŠÍ
SE
NA
SETKÁNÍ
S VÁMI
TĚŠÍ SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

VELKÁ BYSTŘICE

Ing. Žoch Jiří

Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů s
izolací a ostatního kovového odpadu . Odběr
bílého a drobného elektra

AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou
www.autovrakhorka.cz

KOVOŠROT

Výkup autobaterií až 16 Kč/kg
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

Otvírací doba:
Út – Pá: 9.00 – 16.00
Tel.:

723 105 222

So: 9.00 – 12.00

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 -

www.kovovb.cz

Ing. Jiří Žoch, Horka nad Moravou
tel. 606 724 755,
e-mail: zochjiri@seznam.cz
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