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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – LISTOPAD 2020 
Upozorňujeme na možné rušení akcí a programové změny v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

1. – 26. 11.
Velká Bystřice 

6. 11.
Svésedlice
Tršice
11. 11.
Přáslavice
14. 11.
Velký Újezd
20. 11.
Svésedlice
Velký Újezd

● 10 LET GALERIEZET – SPOLEČNÁ VÝSTAVA
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so – ne zavřeno)

● LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
● LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

● DEN VETERÁNŮ 

● POSLEDNÍ LEČ 

● SLIVKOŠT 
● PŘEDNÁŠKA NA TÉMA
ANGLICKÁ ZAHRADNÍ KULTURA 18. STOLETÍ 

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

 21. 11.
Přáslavice 
27. 11.
Svésedlice
Tršice
Velký Újezd
28. 11.
Bukovany
Daskabát
Svésedlice
29. 11.
Mrsklesy

● 9. BĚH SV. KATEŘINY

● VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI 
● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ŠKOLNÍ JARMARK
● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ JARMARK
● ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

● VÁNOČNÍ DÍLNA 

Narození:
Ester Stejskalová
Lea Štenclová
Lukáš Zapp
Kateřina Horáková

8. 9.2020
17. 9. 2020 
25. 9. 2020
30. 9. 2020 

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

Společenská rubrika

Rozloučili jsme se:
Jarmila Machačová
Marek Hühnel 

17. 10. 2020 70 let
23. 10. 2020 53 let

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

SVOZ ODPADŮ LISTOPAD
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Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 
č. 994 o přijetí krizového opatření se úřední hodiny 
Městského úřadu Velká Bystřice s účinností ode dne 

12. října 2020  mění následovně:

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 
MĚÚ VELKÁ BYSTŘICE 

8.00 – 10:00     13:30 – 16:30
   zavřeno

8.00 – 10:00      13:30 – 16:30
  zavřeno
   zavřeno

Kulturní a informační centrum, galeriezet a knihov-
na jsou do odvolání UZAVŘENY.

INFORMACE PRO PACIENTY:

Vaše léky Vám můžeme přichystat předem, pokud 
nám pošlete Identifikátor vašeho E-receptu (dvanácti-

místný kód písmen a číslic) na náš email: 
lekarna@velkabystrice.cz 

Odpovíme Vám, kdy si můžete přijít pro své léky.
Další informace najdete na stránkách: 

lekarna-velka-bystrice.cz

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
MUDr. Petr Kafka oznamuje, že pokračuje pravidelné 
očkování proti chřipce. Zájemci se dostavte na očková-
ní eventuálně zavolejte a domluvte si termín, očkovací 

látky je zatím dostatek.

 VÝZVA OBČANŮM
Hledáme vánoční strom

Máte na zahradě vzrostlý jehličnan, kte-
rý by mohl být letos vánoční ozdobou 
náměstí? Pokud ano, zavolejte nám  
na městský úřad na tel. č.  585 351 371 
nebo pošlete e-mail na  info@muvb.cz





BYSTŘICKÉ NOVINY 11 / 2020 Strana 3

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, 
napsat úvodník do Bystřických novin tak, aby byly infor-
mace aktuální až v době, kdy ho čtete, se stává oprav-
dovou výzvou. Uzávěrka je vždy do 10. předcházejícího 
měsíce. Tento úvodník píšu v sobotu 24. října a od soboty 
10. října se toho opět mnoho změnilo. Nedokážu predi-
kovat, jaká další nařízení a změny do konce října vláda 
a ministerstvo zdravotnictví vymyslí (pravděpodob-
ně bude prodloužený nouzový stav, možná bude i nový 
ministr zdravotnictví ). O vývoji situace čtete každý 
den a nemá cenu, abych zde situaci rozebíral. Omezím 
se pouze na konstatování, že doba je mimořádně složitá. 
Přichází nová opatření a my všichni na ně musíme klid-
ným způsobem reagovat. Proto vás prosím, abyste přijatá 
opatření dodržovali, opět nosili roušky, dodržovali roze-
stupy a dezinfikovali si ruce. Naše společná ohleduplnost 
je základem ochrany té nejrizikovější skupiny seniorů  
a občanů, kteří se aktuálně léčí s dalšími závažnými ne-
mocemi. Věříme, že když budeme tato opatření a hygie-
nické zásady dodržovat, vše dobře zvládneme.

V těchto Bystřických novinách je informace o tom že 
jsme znovu spustili nabídku seniorům a potřebným na do-
vážku nákupů, léků, roušek atd.

S rozvahou a odpovědností jsme zvládli 1. vlnu pandemie 
a stejně tak zvládneme i tu druhou! V době psaní úvodní-
ku se u nás ve Velké Bystřici počty pozitivně testovaných 
pohybovaly pouze v nižších desítkách (cca 40 případů) 
a věřím, že to nijak výrazně neporoste a celou pandemii 
přečkáme ve zdraví. Ale dosti už o Covidu!

Kolegové mi na mediální radě radili: „Napiš do úvodníku 
něco pozitivního, něco, na co se lidi můžou těšit.“ A tak 
bylo hned rozhodnuto. Napíšu o kluzišti, jehož přípravu 
realizace v těchto dnech dokončujeme. O co se jedná? 
Zastupitelstvo města v rozpočtu na rok 2020 schválilo 
pořízení mobilního kluziště o rozměrech 15x25m. Mi-
nulou zimu jsme projeli několik měst, kde tato mobilní  
kluziště mají, abychom nabrali informace, poučili se a zvo-
lili pro nás to nejoptimálnější. Nakonec jsme se rozhodli  
pro první zimu postavit ledovou plochu přímo na Zámec-
kém náměstí, protože nám připadá, že nasvíceným klu-
zištěm bude zimní a vánoční atmosféra na náměstí jaksi 
umocněna.

Letos ještě nebudeme stavět doprovodné stavby (stánky  
s občerstvením, půjčovnu bruslí, stánek na broušení bruslí 
apod.), a využijeme zázemí dvorečku u amfiteátru. Pokud 
se umístění kluziště na náměstí neosvědčí, máme na příští 
zimu ještě vytipovanou plochu v parku. Ovšem v přípa-
dě, že se kluziště na Zámeckém náměstí osvědčí, chtěli 
bychom v roce 2021 doplnit náměstí i o tyto drobné dopl-
ňující stavby. Ledová plocha bude mít mantinely, včetně 
ochranných sítí za brankami, bude pravidelně udržována

rolbou, osvětlení zajistíme pomocí hliníkové příhradové 
konstrukce, kde využijeme prvky z našeho podia z am-
fiteátru. Počítáme, že ve večerních hodinách nabídneme 
pronájem například firmám, spolkům nebo skupinám 
občanů na amatérské hokejové zápasy. Vedle ledové plo-
chy postavíme stan jako zázemí na přezouvání do bruslí, 
samozřejmostí budou teplé nápoje a přísný správce .  
A to vše plánujeme odstartovat na Mikuláše a ledovou 
plochu chceme udržet minimálně do jarních prázdnin  
(2. týden v únoru 2021). Už se taky těšíte?

A teď už jen velké přání, aby se nám podařilo během pod-
zimu tu potvoru neviditelnou aspoň trošku zpacifikovat  
a abychom si zimu už užívali v pokud možno „normál-
ním“ režimu……. 

Marek Pazdera 

MOŽNOST ODBĚRU 
OBĚDOVÝCH MENU

Restaurace U Zedníků

výdej s sebou přes okénko i rozvoz, v jednorázovém   
obalu
doba výdeje: 10:30 - 14:00 hod.
jednotná cena menu včetně polévky, menuboxu  
a dovozu je 120 Kč
platba: stravenkami, v hotovosti
objednávky: 603 811 722 (i SMS)

Hostinec U Žaludů

výdej s sebou přes okénko i rozvoz v přepravním 
jednorázovém obalu nebo po dohodě jiným způsobem
doba výdeje: 11:00 - 13:00 hod.
doba rozvozu: 9:30 - 10:30 hod.
platba: stravenkami, v hotovosti, kartou
objednávky: 602 445 694 do 18 hod. před plánovaným 
odběrem nebo elektronicky na tanalangerova@
seznam.cz.

Hospůdka na faře

výdej s sebou přes okénko i rozvoz, v jednorázovém 
obalu
doba výdeje: 11:00 - 14:00 hod. (v pondělí zavírací den)
též rozvoz pizzy od 14:00 do 21:00
platba: stravenkami, v hotovosti, kartou
objednávky na tel. č. 775 611 165 nebo 608 509 820

●

●
●

●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●
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Služba města Velká Bystřice 
seniorům

Dovážka nákupu a léků

Vážení spoluobčané seniorského věku,
vzhledem ke skutečnosti, že Vláda ČR omezila vycházení  
z domu u občanů nad 70 let věku, bude město Velká Bystři-
ce těm občanům nad 70 let věku a zdravotně handicapova-
ným i mladšího věku, kteří nemají možnost zajistit si nákupy 
základních životních potřeb, potravin a léků prostřednictvím 
svých příbuzných, tyto nákupy a léky zajišťovat s dovážkou 
do domu. Tuto možnost mohou využít i občané mladší 70 
let, kteří si vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou  
zajistit nákup jiným způsobem.

Komu je služba určena/podmínky služby:

senioři ve věku 70 let a starší, příp. mladší bez možnosti 
zajistit nákup jiným způsobem vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu,
kteří jsou občany Velké Bystřice,
kteří nemají možnost zajistit si nákupy prostřednictvím 
svých příbuzných,
přičemž:
jeden senior / resp. jedna domácnost (dále jen žadatel) 
může službu využít maximálně
    - 2× týdně pro nákup a
    - 1× týdně pro vyzvednutí léků (zpravidla ve čtvrtek),
nákup může obsahovat minimálně 5 a maximálně 20 dru-
hových položek
(např. 1 ks 1l polotučného mléka, 6 ks obyč. rohlík, ½ 
chleba, 1 ks čerstvé máslo, 200 g vepřové výběrové 
šunky a 0,5 kg vepřového plecka bez kosti je celkem  
6 druhových položek) a od jedné druhové položky náku-
pu může být objednáno max. 10 kusů a současně max. 
2 kg váhy,
doručení nákupu proběhne následující pracovní den po 
dni objednání (např. při objednání v pátek – doručení  
v pondělí)
žadatel si v rámci této služby nemůže vybírat dodavatele 
nákupu (konkrétní prodejnu) a musí akceptovat cenu do-
davatele (místního prodejce), kde pracovník městského 
úřadu (MěÚ) nákup zařídí

●

●
●

●

●

●

●

Způsob žádosti o službu:

každý pracovní den (Po-Pá),
v době od 8.00 do 12.00 hod.,
zavolat na tel. číslo 734 792 645
žadatel sdělí:
přesnou specifikaci svého nákupu - druhové položky 
(např. „polotučné mléko“),
počet kusů (např. „1 kus/litr“),
své jméno a příjmení,
věk,
přesnou adresu doručení,
své telefonní číslo.

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Žadatel okamžikem telefonického podání žádosti o tuto 
službu uděluje Městu Velká Bystřice souhlas, aby ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) zpracovávalo výše uvedené osobní údaje.

Způsob předání nákupu:

Aby nedocházelo v tuto dobu k nežádoucímu, rizikovému 
osobnímu kontaktu 

zavolá pracovník cca 5-15 min. před příjezdem s ná-
kupem (případně i s léky) a sdělí cenu nákupu, aby  
si žadatel mohl připravit peníze, nejlépe přesnou částku,
nákup bude doručen pracovníkem v tašce nebo krabi-
ci ke vstupním dveřím do nemovitosti trvalého pobytu  
žadatele,
na povrchu nákupu bude zanechán daňový doklad,
pracovník žadateli zavolá, aby si vyšel nákup ke dveřím 
převzít,
pracovník odstoupí alespoň 2 metry,
žadatel si obsah nákupu zkontroluje podle přiloženého 
daňového dokladu,
odsouhlasí rozsah i cenu,
žadatel položí částku v hotovosti (nejlépe v sáčku nebo 
v obálce)na jakoukoliv blízkou a dosažitelnou plochu 
(parapet okna, plynového „antoníčka“, na zem),
a odstoupí alespoň 2 metry,
počká na kontrolu částky pracovníkem,
a po vzájemném odsouhlasení se bez osobního kontak-
tu rozejdou,

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●
●

Způsob předání léků :

Aby nedocházelo v tuto dobu k nežádoucímu, rizikovému 
osobnímu kontaktu

žadatel pracovníkovi zavolá, kde mu zanechá recept  
na léky:
nejlépe v ordinaci místního lékaře (preferovaná varian-
ta) nebo
na zemi přede dveřmi zatížen jakýmkoliv předmětem,
pracovník si vyzvedne recept a následně léky v lékárně,
pracovník zavolá cca 5-15 min. před příjezdem s léky 
(případně i s nákupem) a sdělí výši doplatku, aby si ža-
datel mohl připravit peníze, nejlépe přesnou částku,
pracovník doručí léky v sáčku nebo krabici ke vstupním 
dveřím do nemovitosti trvalého pobytu žadatele,
pracovník žadateli znovu zavolá, aby si vyšel léky ke 
dveřím převzít,
na povrchu sáčku/krabice s léky bude zanechán daňový 
doklad na doplatek za léky,
pracovník odstoupí alespoň 2 metry,
žadatel si obsah sáčku/krabice s léky zkontroluje podle 
přiloženého daňového dokladu,
odsouhlasí rozsah i výši doplatku,
žadatel položí částku v hotovosti (nejlépe v sáčku nebo 
v obálce) na jakoukoliv blízkou a dosažitelnou plochu 
(parapet okna, plynového „antoníčka“, na zem),
a odstoupí alespoň 2 metry,
počká na kontrolu částky pracovníkem,
a po vzájemném odsouhlasení se bez osobního kontak-
tu rozejdou.

●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne 
2. 10. – 3. 10. 2020

Výsledky hlasování ve Velké Bystřici

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2. 10. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování ve Velké Bystřici
Celkem zapsaných voličů: 2675
Celkem vydaných obálek: 1123
Volební účast ve Velké Bystřici: 42.27 %
Volební účast v Olomouckém kraji: 37,29%

Kandidátní listina
název celkem v %

Spojenci pro Olomoucký kraj 335 30,37
ANO 2011 228 20,67
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 202 18,31
Občanská demokratická strana 144 13,05
Trikolóra hnutí občanů 59 5,34
ČSSD a Patrioti Olom. kraje 40 3,62
Svoboda a př. demokracie (SPD) 36 3,26
Komunistická str.Čech a Moravy 27 2,44
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 13 1,17
Moravané 11 0,99
Koruna Česká (monarch.strana) 5 0,45
Soukromníci a ODA 2 0,18
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 1 0,09
Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0
ROZUMNÍ - Petr Hannig 0 0

Zdroj: Český statistický úřad

Platné hlasy
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VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB

ve Velké
Bystřici

v kraji

Výsledky Krajských voleb

%

Bystřice 2. stupeň 
povodňové aktivity

Dva dny trvající deště v polovině října způsobily vzestup hladin 
i na tocích ve Velké Bystřici. Naštěstí to nebylo tak dramatické 
jako v třeba v Brodku u Přerova nebo na Opavsku. I tak naše 
Bystřička dosáhla až na 2. stupeň povodňové aktivity a kul-
minovala kolem půlnoci 14. 10. stavem 217 cm. Do dosažení  
3. stupně tedy chybělo 13 cm. Řeka se rozlila tradičně v chato-
vé lokalitě Burk, na našem katastru zaplavila část cyklostezky 
u „modrého mostku“ a na druhé straně nový lesopark Bystřický 
Šervůd. S obavami jsme sledovali i Vrtůvku: na přehradě nad 
Mrsklesy začala přetékat hráz a majitel musel zvýšit odtok. Pro 
jistotu byl povolán bagr k odtěžení naplavenin před mostem  
u kovárny. Vodu se tak i v tomto nejkritičtějším místě podařilo 
udržet v korytě.

Foto ing. Filip Štembírek 

42,27 %
37,29 %
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CENA MĚSTA
Zastupitelstvo města Velká Bystřice dne 14. září schváli-
lo laureátem Ceny města Velká Bystřice pro rok 2020 pana  
JIŘÍHO ČADU.

Pan Jiří Čada je vzácným člověkem, který dokázal a svým dí-
lem stále dovede rozdávat lidem radost, úsměv, dobrou náladu  
a pohodu. Souboru Haná a potažmo Velké Bystřici věnoval ob-
rovskou část svého kumštu v době, kdy si mohl užívat zaslouže-
ného odpočinku na penzi. Soubor Haná se i díky jeho choreo-
grafiím stal jedním z nejznámějších folklorních souborů u nás. 
Pro Hanou vytvořil kolem 50 choreografií, z nichž zmíníme ale-
spoň nejznámější a u diváků nejoblíbenější Zabijačku, Čarování  
či Není trnka jako trnka.

Takto vzpomíná Broňa Millá: „Mé první nepřímé setkání s her-
cem Jiřím Čadou bylo v době mých školních let. Pravidelně jsme 
navštěvovali dětská představení v hodolanském divadle. Velmi 
jsme se těšili na každou návštěvu. Už tenkrát mi utkvěl herec, 
který přinesl na scénu vždy bouři smíchu a krásných písniček. 
Že jde o Jiřího Čadu, jsem poznala až později, kdy jsem měla 
předplatné a těšila se hlavně na každou operetu. Jeho vstup  
na scénu vždy přinesl rozjasnění ve tvářích diváků, protože ná-
sledoval gejzír komických momentů, tanečních kreací a perfekt-
ní herecké ztvárnění postav. Chodilo se prostě „na Čadu“. A to 
jsem samozřejmě vůbec netušila, že se s ním setkám osobně.  
V roce 1984 paní Helena Lisická pozvala pana Čadu ke spolupráci  
s bystřickými Hanáky. Velice dobře se znali, byli vrstevníci, oba 
též žáci taneční školy Lídy Slané v Olomouci. Zažila jsem mnoho 
chvil, kdy vzpomínali na své taneční „mládí“. Tak se objevoval 
pan Čada postupně v mém životě. Jsem ráda, že jsem takovou 
osobnost poznala nejen jako divák z hlediště divadla, ale hlavně 
osobně. A konečně – jeho obraz tanečního hanáckého páru mám 
na čestném místě doma. Dokazuje tak další dovednost pana 
Čady. Nejen taneční, ale i malířské umění…“

Pana Jiřího Čadu navrhl na Cenu města folklorní soubor Haná 
rovněž při příležitosti jeho 90. narozenin, které oslavil v loňském 
roce. Cena města Velká Bystřice pro rok 2020 se panu Jiřímu 
Čadovi uděluje za aktivní přínos rozvoji folklorních aktivit ve Vel-
ké Bystřici. Slavnostní předání je plánováno, pokud to současná 
situace dovolí, na Štěpánské koledování 26. prosince 2020.

(foto archiv souboru Haná)

Jiří Čada
2019 – gratulace k devadesátinám
1966 – z divadelních rolí: My Fair Lady – Fredy
1954 – tanečník ve vojenském souboru v Bratislavě
Velká Bystřice „Kankán“
při zkoušce 
2017 – při převzetí ocenění „Osobnost v oblasti kultury Olo-
mouckého kraje“

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.
7.

2

1

1

3

4

5

7

6
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knižní novinky

Karin Lednická: Šikmý kostel
Románová kronika ztraceného města, léta 1894 – 
1921. Tento podtitul shrnuje příběh někdejší paste-
vecké vesnice, které těžba uhlí přinesla jak rozkvět 
tak následný zánik...

Anne Jacobsová – Kavárna u Anděla 1: Nová 
doba
Strhující příběh jedné kavárenské dynastie na konci 
2. světové války. Kavárna U Anděla zůstala válkou 
nedotčena a mladá Hilda chce tento rodinný podnik 
opět učinit místem setkávání významných osobnosti, 
čímž byl před válkou proslulý.  

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

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

Provozní doba knihovny: 
Po 8:00 - 10:00 / 12:15 - 17:00

St 12:15 - 17:00
Út, Čt, Pá zavřeno 

         

Knihovna je UZAVŘENA od 22. října 2020 do odvolání. 
Sledujte prosím aktuální informace na webových strán-
kách a facebooku, děkujeme. Nový telefon do knihovny je 
728 175 687 (funguje pouze v otevírací době).

KULTURA

Kulturní dům Nadační 
 Velká Bystřice 

Zakoupené permanentky 
 je třeba vrátit nejpozději do 17. 12. 2020 

v Kulturním  a informačním centru Velká Bystřice 
 (Po – Pá 8:30 – 15 hod.) 

Vzhledem k uzavření KIC doporučujeme návštěvu předem 
telefonicky domluvit na tel. č.  

734 236 502 

Martina Skala – Cesta praštěné slepice za štěstím
Bláznivá slepice Ximena se z vesnice ve Španělsku vydává 
najít svou osudovou lásku. Na dobrodružnou cestu přes Pyre-
neje ji doprovází kupa veselých kamarádů. Kniha je určena pro 
děti od 7 let.

Harlan Coben – Chlapec z lesů
Napínavý thriller o chlapci, který byl nalezen v lesích, kde pře-
žíval sám a nevzpomínal si na svou minulost. O třicet let poz-
ději pomáhá pátrat po dvou pohřešovaných dětech. Při záchra-
ně pohřešovaných vyplývají na povrch tajemství z jeho vlastní 
minulosti.

výstava potrvá do 21. 1. 2021
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Adaptační kurz 6. C
Ve dnech 14. – 15. září třída 6. C absolvovala adaptační kurz  
v Lanovém centru PROUD v Olomouci. Během dvou dnů jsme se 
poznali ze zcela jiné stránky než dosud. V rámci 14hodinového pro-
gramu si žáci vyzkoušeli spolupráci a komunikaci v různých týmech, 
společně řešili různé problémové situace a v neposlední řadě si za-
soutěžili. Během programu nezůstali na zemi, v 8metrové výšce je 
čekaly lanové překážky, které žáci lezli samostatně a také ve dvoji-
cích. Po celou dobu je spolužáci jistili ze země. Třešinkou programu 
byl skok – Big Swing.

Díky letnímu počasí jsme si užili i stanování, večerní táborák a sní-
dani v trávě. Stavbu stanů i jejich úklid zvládli žáci na výbornou! 

Děkuji žákům i kolegyním za vydařený kurz a těším se na další spo-
lečnou akci.

Eva Dobrodějová – třídní učitelka

Adaptační kurz 6. B 
Ve dnech 15. – 17. 9. absolvovala třída 6. B adaptační kurz ve skaut-
ském centru v Domašově nad Bystřicí. V překrásné přírodě, téměř 
na konci světa, jsme použili přírodniny ke stavbě domečku pro med-
vídka, hráli kolektivní hry a sportovali. Pobavili jsme se nejen hra-
ním deskových a karetních her, při kterých se každý snažil odvést 
co nejlepší výkon a vyhrát, ale i při konstrukci a pouštění lodiček  
i při pěším výletu do Domašova.

Všechny tyto aktivity vedly ke sbližování, poznávání se a vzájemné 
pomoci. Milé bylo zjištění, že nečiní vůbec žádný problém ani nej-
menší omezení mít v třídním kolektivu spolužačku s handicapem. 
Pobyt jsme si všichni perfektně užili. A co byla super zábava? No 
přeci koupání a otužování v řece Bystřici, která protékala okolo na-
šeho dočasného bydliště.

Mgr. Jitka Minářová – třídní učitelka

 ŠKOLNÍ OKÉNKO

V prvouce jsme měli na programu téma Naše obec. Počasí nám 
přálo, tak jsme se mohli vypravit poznávat Velkou Bystřici přímo na 
vlastní oči. Děti se rozdělily do týmů a každý tým nás vedl kousek 
cesty k cíli, který znali jen členové týmu. Navíc museli sami poznat 
podle hádanky na fotografii, kam vlastně mají ostatní vést. Některým  
to chvíli trvalo, ale nakonec jsme všechny cíle úspěšně našli. Na-
víc jsme po cestě pátrali po různých detailech význačných staveb  
a památek v našem městě. Všem se povedlo celou hru dotáhnout 
do úspěšného konce, takže si všichni zasloužili sladkou odměnu.

Velkobystřická pátrací hra

Jaromíra Pazderová
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SPOLKY
Sbíráme zvonečky 

pro Amelii Dne 30. září 2020 probíhala i v našem městě veřejná sbírka Český den proti rakovině.  Náš 
pionýrský oddíl Poletušky se opět aktivně zapojil a díky všem dárcům se podařilo i přes ne-
přízeň počasí a smutné době prodat 425 kytiček. Děkuji všem prodejcům i dárcům. 

Oddílový vedoucí Petr Xˇandy Dvořák 
http://poletusky.estranky.cz

 

Český den proti rakovině

Máte doma kovové, keramické, skleněné 
či jakékoli jiné zvonky a zvonečky, kterými 
byste rádi někomu udělali radost? Nezis-
ková organizace Amelie vyhlašuje sbírku
zvonečků, která potrvá do 23. 11. Výtě-
žek z jejich následného adventního pro-
deje bude využit na provoz Centra Ame-
lie, které poskytuje psychosociální pomoc 
onkologicky nemocným a jejich blízkým. 
Zvonky můžete přinést do knihkupectví 
Fontána na Horním náměstí 367/5 v Olo-
mouci, nebo po domluvě přímo do Centra 
Amelie na stejné adrese, ale v 1. patře. 
Děkujeme za vaši podporu.
Amelie  z. s.

V loňském školním roce jsme začali spolupra-
covat s Domem dětí a mládeže v Olomouci  
(s Přírodovědným oddělením) na projektu  
o poznávání naší přírody. 

Uzavření škol nám zabránilo jet na 2 exkur-
ze, do DDM a do Rozária. Ale minulý týden  
k nám alespoň přijela lektorka Klára Mičunková  
a v našem krásném bystřickém parku pro nás 
vytvořila náhradní program. 

Bylo hezké počasí, dokonce jsme zblízka vi-
děli i ježka a veverky, hráli jsme magnetické 
stopové pexeso, poznávali hlasy ptáků, hráli 
divadlo a něco nového se o přírodě dozvěděli.

Přírodovědná exkurze

Kateřina  Pospíšilová
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SPORT
Ladermon Trail 

– nový závod, který se (ne)konal

Více než půl roku plánů, příprav a starostí měli organizátoři  
s 1. ročníkem běžeckého závodu ve Velké Bystřici u Olomou-
ce s názvem Ladermon Trail. A když už se vše zdárně chýlilo 
do finiše a do startu ve Velké Bystřici zbývalo jen pár dní, tak 
bohužel natěšení běžci, a hlavně samotní pořadatelé dostali 
stopku od naší vlády, potažmo díky přísným hygienickým naří-
zením musel být závod zrušen. Zkrátka 130 přihlášených běž-
ců a běžkyň nesmělo hromadně vystartovat, ani kdyby měli 
vybíhat po vlnách nebo intervalově. To naštve snad každého 
sportovce.

Jenže, co se vším tím připraveným materiálem, sponzorskými 
dary a závazky, medailemi, zajištěnou tratí, startovními balíč-
ky? Vše bylo od A do Z pečlivě a poctivě promyšleno a připra-
veno a byla by opravdu veliká škoda tohle všechno jen tak 
zmařit. Proto se organizační tým na poslední chvíli rozhodl 
pro netradiční způsob, jak rozlousknout tento podivný a tvrdý 
covidový oříšek.

V pátek před startem kompletně a poctivě označili obě dvě 
trasy na 15 a 30 Km a pozvali všechny zaregistrované běžce, 
aby neváhali a přijeli kdykoliv během soboty do Velké Bystři-
ce. Tam, po akreditaci mohli libovolně vyběhnout na zvolenou 
trasu buď v závodním tempu nebo prostě jen tak pro radost  
z pohybu v nádherné podzimní krajině Nízkého Jeseníku.

Virtuální (ne)závod pro radost i na výkon

Někteří se domluvili a vytvořily malé skupinky třeba jen po čty-
řech běžcích a zazávodili si mezi sebou. Na devátou hodinu 
ranní byli pak oslovení ti papírově nejrychlejší pro dlouhou trať 
a pořadatelé tak tímto způsobem vytvořili „elitní“ skupinu cca 
15 běžců. Tím vyhověli všem předpisům.

Absolutně nejrychlejším byl beskydský skyrunner Vít Otevřel 
(Columbia Montrail) z Čeladné, když tuto náročnou členitou 
trať s převýšením 800 m zvládl v neuvěřitelném tempu 4:16 
min./Km v čase 2:07:13. S ním se až na Jedovou (nejvyšší 
bod trasy, 633 m.n.m.) zuby nehty držel „hrdina závodu“ Mar-
tin Borák z Libiny, který nakonec vražedné tempo nevydržel 
a zhruba od 25. Km postupně na Otevřela ztrácel (2:07:34 
hod.). „Běželo se mi strašně, asi opět bolest bránice víceméně 
celý závod. Pak už jsem na to neměl hlavu a trochu jsem si 
musel zvolnit.“, prozradil Borák.

Třetím nejrychlejším mužem dne pak byl zkušený běžec  
a lékař olomoucké fakultní nemocnice Karel Axmann (SKI-
-OB Šternberk, 2:10:02 hod.), „Už před startem jsem se necítil 
dobře, takže jsem nevěděl, co od sebe můžu čekat. Ale děkuji 
Ladermonu za krásný den před dalším koncem světa.“

Nejlepší ženou byla sympatická a vždy usměvavá maminka 
Jitka Špičáková (dříve Fojtková) z TJ Liga100 Olomouc. Ta 
zdolala 30 Km ve zmíněné „elitní“ skupině za 2:37:14 hod. 
Se čtyřminutovou ztrátou za ní doběhla Kateřina Ryšánková 
(Klimatex Running Team, 2:41:11 hod.) a třetí místo pomyslně 
brala Lenka Chmelařová (BDM Team) s časem 3:16:00 hod.

Na krátkou patnáctikilometrovou trasu s převýšením necelých 
400 m nakonec během dne vyrazilo a doběhlo do cíle 46 běž-
ců a běžkyň. Ve fantastickém čase 1:03:08 hod. zvítězil Dami-
án Mock (Šakal Kalša). Nejrychlejší ženou byla v cíli Veronika 
Doleželová (Zvonek Sport Valašské Kloubouky, 1:16:34 hod.).

Ani pořádající Ladermon Team se snad nemusí sty-
dět za výkony svých běžců. Třetí nejlepší čas na kratší

patnáctikilometrové trati předvedl Martin Cekl ze Samotišek (1:04:07 
hod.), „Ty technické pasáže mi vůbec nejdou a tam se dneska rozhodlo.“, 
dodal. A na královské třicítce se do TOP 10 ještě těsně vešel Radek Lesz-
czynski (2:26:26 hod.).

Devadesát statečných

Přes oficiálně zrušený závod postupně během soboty 10. října překvapi-
vě dorazilo do Velké Bystřice na královskou trasu 36 statečných chlapů  
a 8 žen, 31 běžců a 15 běžkyň pak na tu krátkou. Všichni si nemohli vy-
nachválit ideální podzimní běžecké počasí, a především pak perfektně 
připravené zázemí a bezchybně vyznačené trasy. V cíli pak na všech-
ny čekaly buchty či jiné dobroty a za odměnu „startovní“ taška s medailí  
za dokončený (ne)závod, nepoužité startovní číslo a několik hodnotných 
dárků od partnerů akce.

Velký dík tak patří nejen běžcům, kteří svou účastí nenechali organizá-
tory ve štychu, ale také se sluší vyzdvihnout odvahu, poctivost a energii 
organizátorů. Jejich Ladermon Team se prostě nikdy nevzdává! Tak příští 
rok už snad opravdu odstartuje 1. ročník závodu, který poběžíme se vší 
parádou a hlavně s příBĚHem.

Radek Leszczynski
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EKOSERIÁL

Vypočítej

příklad 

Myslete
eko-logicky!
Vysloužilé zářivky, LED diody a úsporné žárovky do běžného odpadu nepatří. Přes 95 procent materiálů, 

ze kterých jsou vyrobené, je totiž díky recyklaci možné znovu využít. Navíc obsahují stopové množství rtuti, 

která je nebezpečná pro životní prostředí. Vyřazené úsporné světelné zdroje lze vrátit v elektro prodejnách při 

nákupu nových, ve sběrných dvorech obcí či je uložit do malých sběrných nádob, které se nacházejí 

v obchodních centrech, na městských úřadech nebo v řadě firem. Nejbližší sběrné místo si můžete jednoduše 

najít na vašem mobilu nebo tabletu – stačí si stáhnout aplikaci „Kam s ní?“.

1
7

8

?
Správná odpověď: sedmnáct 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či 
úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne 
všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou dů-
vodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před 
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství ob-
sažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při 
mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedo-
vatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví.

Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež  
u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti do-
sahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiá-
lů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlova-
cích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolek-
tivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro 
Velkou Bystřici. Obyvatelé města Velká Bystřice mohou 
nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektroza-
řízení, zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře (Tovární 
1002, Velká Bystřice, každé úterý 15,30 – 18,00 hod, 
každou sobotu 8,00 – 12,00 hod), na Městském úřadě 
ve Velké Bystřici do malé sběrné nádoby, nebo v elektro 
obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje  
a další vysloužilá a nefunkční elektrozařízení k ekolo-
gické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné po-
užití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty 
a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu pou-
žít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny 
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se 
používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází 
také k ekologickému zpracování nebezpečných látek, 
které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zá-
řivkách).

Proč se recyklují nefunkční 
úsporné zářivky a jiná 

elektrozařízení?

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 recyklovalo 
706 t použitých světelných zdrojů, 587 t malých elektro-
zařízení a 1 586 t velkého elektra. Díky EKOLAMPu se 
podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze svě-
telných zařízení a 90 % materiálů z malých a velkých 
elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí 
naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje 
a menší elektrozařízení včetně úsporných zářivek hází 
do komunálního odpadu. Z úsporek a dalších elektro-
spotřebičů se tak do půdy mohou dostat nebezpečné 
látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářiv-
kami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.eko-
lamp.cz.

Víš, kam co patří?
Vyhodit rozbitou ledničku nebo pračku k  popelnici by vás asi nenapadlo. Když 
doslouží, odvezete je rovnou do sběrného dvora. Do směsného odpadu ale nepatří 
ani malé domácí elektrospotřebiče nebo úsporné žárovky. I  ty je potřeba vytřídit 
a předat na místo zpětného odběru. 
Znovu využít je možné téměř všechny materiály, ze kterých jsou elektrozařízení 
vyrobena – například kovy, sklo a plasty. Některá elektrozařízení obsahují i škodlivé 
látky, které díky recyklaci neuniknou do přírody. 

Spoj spotřebiče a světelné zdroje se správnou sběrnou nádobou  
společnosti EKOLAMP. Vyber, co patří do kontejnerů na světelné zdroje  

a co do sběrného vaku na malé elektro.

Správné řešení: 
Do sběrného vaku patří vrtačka, žehlička, lampička, ruční svítilna, robot, rádio, fén, rychlovarná konvice, mikrovlnná 
trouba, vysavač a šicí stroj. Vše ostatní (světelné zdroje) patří do kontejnerů.
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Pivovar ve Velké Bystřici založili majitelé bystřického panství Bruntálští  
z Vrbna v roce 1579. O deset let později koupila celé panství s pivovarem 
Olomoucká kapitula. Pivovar vedl tehdy pivovarský mistr, který zodpoví-
dal za veškeré dění pod střechou pivovaru. Na přelomu 17. a 18. století 
docházelo k rozšiřování areálu pivovaru o barokní přístavby a východní, 
renesanční část zámku byla přeměněna na sladovnická humna velko-
bystřického kapitulního pivovaru a palírnu. V roce 1694 se stal nájemcem 
úsovský žid Izák Wolf. Ten si pronajal i pivovar v Tršicích. Pronajímání pi-
vovaru se pak v budoucnu střídalo s držením v režii kapituly. V pozdějších 
letech si kapitula ponechala pivovar krátce ve svém držení, ovšem potom 
byl pivovar opět pronajímán.

V roce 1834 byl pivovar ze všech kapitulních statků největší a jeho pro-
dukce musela stačit pro všechny hospody na kapitulních statcích (nájemci 
těchto hospod nesměli totiž čepovat jiné pivo než velkobystřické). Zdejší 
pivo odebírali i na arcibiskupských statcích. Dochované zdroje zmiňují, že 
právě v roce 1834 bylo v pivovaru uvařeno 64 várek a vyrobeno 3360 sudů 
piva. Nejvíce sudů bylo vyčepováno právě v hospodách ve Velké Bystřici 
přesně 184 sudů. V roce 1844  už pivovar produkoval ročně 3800 hl piva.

Dlouholetými nájemci velkobystřického pivovaru byla rodina Kubelkova, 
která v roce 1892 pivovar od kapitoly koupila. K pivovaru byla poté posta-
vena nová varna, postupně také  byly rozšířeny sklepy na ledování a ne-
chala se vylámat ve skále studnu. V té době se vařilo přes 40.000 hl piva 
ročně. Se založením pivovarů v blízkém okolí (Prostějov, Holice) poklesl 
výstav pivovaru 8000 hl piva.
 
Po roce 1900 změnil pivovar několikrát majitele. Po roce 1918 je provozo-
ván pod názvem Hanácká továrna poživatin a nápojů Klas a.s. v Olomou-
ci. Při pivovaru byla zřízena funkční sladovna, která vyráběla slad nejen 
pro svou potřebu, ale i na další prodej. Dále zde byla funkční výroba likérů 
a sklad vína. Sdružené závody zaměstnávali dohromady asi 150 dělníků. 
V létě 1931 si prostory pronajal sládek František Staněk, který zde ohlásil 
zahájení pivovarské živnosti. Již v únoru 1932 se však stal novým maji-
telem První brněnský akciový pivovar a sladovna v Brně. Akciový pivovar 
přešel do konkurzu a výroba zpomalovala. Před svým uzařením v roce 
1943 zaměstnával pivovar 23 dělníků.
 

Pohled do historie  
velkobystřického pivovaru



Věhlas velkobystřického piva 
sahal do širokého okolí až  
do r.1944, kdy byl pivovar defini-
tivně zrušen. Výroba byla poté 
převedena do Hanáckého pivova-
ru v Olomouci-Holici. Velkobystřic-
ké pivo se prodávalo pod těmito 
názvy: Grosswisternitzer Lichtes 
10°, Grosswisternitzer Bock 10°, 
Velkobystřické výčepní světlé 10°, 
Velkobystřický Porter 15°.

Do dnešních dní se dochoval zlo-
mek z budov rozsáhlého velko-
bystřického pivovaru. Symbolicky 
značí toto místo název Pivovarské 
ulice. Objekt původní varny dnes 
slouži jako Penzion a pivnice Var-
na. Pivovarské sklepy, které slou-
žily k skladování piva a uchování 
ledu jsou nyní v rekonstrukci. Po 
více než 70 letech se do prostor 
vrátí pivovarské řemeslo pod 
značkou minipivovaru TVARG.

Varna nově vznikajícího minipivovaru

DALŠÍ
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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

Tiráž: Bystřické noviny č. 11/2020, vychází 30. 10. 2020. Periodický tisk územního samosprávního celku města Velká Bystřice. Vydává Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, IČO 
00299651. Tel.: 585 351 371, e-mail: info@muvb.cz, www.velkabystrice.cz. 1x měsíčně. Redakční rada: Ing. Marek Pazdera, Mgr. Ivo Slavotínek, Marcela Chumchalová, Mgr. Martina Skálová, 

Petr Nakládal. Náklad 250 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 10. 11. 2020. 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. 

REKLAMA
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