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KALEDNÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA NEUVEŘEJŇUJEME Z DŮVODU  ZMĚN 
V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÝM NOUZOVÝM STAVEM.

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách (děti na bystřickém kluzišti, zleva: Sofie, Laura, Viktorie )

Bio odpad
(čtvrtek)

Plasty  
a papíry

z 
domácností

(pátek)

SVOZ ODPADŮ LEDEN 2021

každé úterý 15.30 - 18.00 každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(středa)

11. 1. 26. 1. 7. 1.

UPOZORNĚNÍ

Kulturní a informační centrum, knihov-
na a galeriezet jsou nadále uzavřeny.

POPLATKY NA ROK 2021

Poplatky lze uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo na bankovní 
účet města – č.ú. 1800230319/0800. V případě platby na účet, prosím, 
dodržujte tato pravidla:

Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými symboly:
Stočné – VS 2321xxxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1340xxxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxxyy, KS 0308,

kde čtyřčíslí variabilního symbolu „xxxx“ značí číslo popisné a poslední 
dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte (př. platba pod VS 2321030702 = 
stočné k domu č.p. 307 za 2 osoby).

Bydlíte-li v bytovém domě a platíte převodem na účet, doplňte do poznámky 
pro příjemce informaci, kterého (kterých) z poplatníků se platba týká.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození 
nebo úlevu ve lhůtách stanovených OZV nebo zákonem o místních poplatcích, 
nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu pouze v případě, 
že se jedná o platby předem na celý rok. 
Pokladna bude platby přijímat od 1. 2. 2021.

Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO banky, č. ú.  
2000 195 062/2010, kde variabilní symbol = číslo smlouvy.

Zastupitelstvo města Velká Bystřice schválilo poplatky na rok 2021 v níže 
uvedených výších:

Stočné

Odpad

Poplatek
za psa

Pronájem 
hrobového místa

26,- Kč/m³ vč. DPH směrné 
číslo 36 m³ /osobu/rok

200,- Kč za jednoho psa/rok 
300,- Kč další pes/rok

Pronájem na 5 let dle smlouvy

Záloha 936,- Kč/osobu/rok

750,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 2/2020 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

150,- Kč - poplatník osoba 
starší 65 let/rok 
200,- Kč další pes - poplatník 
osoba starší 65 let/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 02/2019 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

Internetové 
služby

Výše úhrady dle smlouvy 
(info p. Vaculíková – odbor 
tajemníka, tel: 585 351 371)

Možnost úhrady na období: 
měsíčně (zpětně), čtvrtletně, 
pololetně, popř. na celý rok 
2021

UKONČENÍ PROVOZU 
POBOČKY ČESKÉ SPOŘITELNY 

VE VELKÉ BYSTŘICI

Máme nejširší pobočkovou síť v ČR, přesto 
však nemůžeme být všude. Snažíme se při-
způsobovat našim klientům a mít pobočky 
tam, kde je nejvíce využijí. Chod poboček 
proto pečlivě sledujeme a podle míry jejich 
využití je přemísťujeme či zvětšujeme je-
jich spádovou oblast, případně uzavíráme.  
V této souvislosti jsme po detailní ana-
lýze dospěli k rozhodnutí, že 29. ledna 
2021 provoz pobočky ve Velké Bystři-
ci ukončíme. Bankomat zůstane v obci  
i nadále v provozu.

Klienty budeme o trvalé změně pochopi-
telně informovat. Čísla účtů, ani nastavení 
jejich dalších produktů se jim nijak nezmě-
ní. Ve Velké Bystřici bude nadále klientům  
k dispozici 24 hodin denně náš banko-
mat, který umožňuje kromě výběru hotovos-
ti například zadání jednorázového i trvalého 
platebního příkazu, zaplacení složenky, do-
bití kreditu mobilního telefonu, změnu PIN 
kódu nebo zobrazení limitů karty.

Nabízíme také řadu jiných možností ob-
sluhy účtu - internetové nebo mobilní 
bankovnictví s nepřetržitým provozem.  
K dispozici je i bezplatná informační lin-
ka Finanční skupiny České spořitelny 
800 207 207. Poradenské služby poskytne 
klientům také kterákoli jiná naše pobočka. 
Naši bankéři jsou připraveni klienty z Vel-
ké Bystřice osobně obsloužit v nedaleké 
pobočce Olomouc – OC Bělidla, která je 
běžně otevřená každý pracovní den.

Děkujeme za pochopení.
Česká spořitelna

Poplatky lze uhradit na pokladně městského úřadu nejdříve od 1. 2. 2021.

po
út
st
čt

pá

Na základě Usnesení Vlády ČR ze 
dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizo-
vého opatření se úřední hodiny Měst-
ského úřadu Velká Bystřice s účin-
ností 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
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

první letošní úvodník nemůžu začít jinak než krátkým 
ohlédnutím za tím opravdu zvláštním rokem 2020. Kro-
mě prvních tří měsíců a několika letních dnů byly naše 
životy pod těžkou pandemickou dekou. I u nás ve Velké 
Bystřici, kde jsme zvyklí na bohatý kulturní, sportovní, 
spolkový a vůbec společenský život, jsme museli zrušit 
nebo významně omezit spoustu aktivit. Ale snažme se 
na stávající situaci najít i kladné stránky. Máme šanci 
možná trošku ubrat v tempu, najít si čas na své blízké…  
A hlavně neztrácejme optimismus a pevně věřme, že ploš-
ná vakcinace obyvatelstva nás zase brzy vrátí do normál-
ního života!

Minulý úvodník psal dnes již neuvolněný místostarosta 
Ivoš Slavotínek, který na podzim poskočil o patro výš  
a stal se prvním náměstkem hejtmana Olomouckého kra-
je. Chtěl bych mu moc poděkovat za jeho dlouholetou 
práci pro Velkou Bystřici, popřát mu v jeho nové funk-
ci hodně úspěchů a samozřejmě vyjádřit přání, že naše 
výborná spolupráce nekončí a bude ještě dlouho pokra-
čovat. Ivoš napsal minulý úvodník moc pěkně, zvláš-
tě věta „Všechno, co potřebuji pro svůj profesní život, 
jsem se naučil ve Velké Bystřici,“ bude jednou slavná ☺.  
Na oplátku - já jsem se od něj naučil taky spoustu věcí. 
Tak zapáleného, pracovitého, zarputilého a férového par-
ťáka budu jen těžko hledat.

Na konci prosince 2020 zastupitelstvo města Velká 
Bystřice schválilo rozpočet na rok 2021. Komentář  
k rozpočtu připravuje do příštího úvodníku (možná 
bude dvojčíslo Bystřických novin únor/březen) před-
seda finančního výboru Ing. Lukáš Jakl. Já si tradičně 
dovolím přidat krátký komentář především k odpadům  
i v návaznosti na změny v odpadovém hospodářství, které 
nás v blízké budoucnosti čekají.

Poslanecká sněmovna totiž schválila 2. 12. 2020 nový 
odpadový zákon platný již od 1. ledna 2021 (ovšem 
bez prováděcích vyhlášek   ), který zdražuje sklád-
kovací poplatek za uložení na skládku ze současných 
500 Kč/t na 800 Kč/t s tím, že v následujících letech 
se bude poplatek ještě postupně navyšovat až 1500 
Kč/t. Pro občany je místní poplatek za odpad stanoven  
z nákladů předcházejícího roku za odvoz, shromažďová-
ní a skládkování veškerého odpadu. Pro rok 2021 došlo  
u nás ve Velké Bystřici k navýšení místního poplatku 
za odvoz a skládkování odpadu na 750 Kč na oso-
bu a rok (v roce 2020 byl poplatek 650 Kč na osobu  
a rok). Zde je třeba zdůraznit, že i tato navýšená cena 
je cena dotovaná, protože náklady města Velká Bystři-
ce na nakládání s odpady dosahují výše 890 Kč/občan/
rok. A ještě v něm není samozřejmě započítané zvýšení 
skládkovacího poplatku dle nového zákona o odpadech. 

Zde je možné v případě uvědomělého chování občanů 
ušetřit. Totiž v případě ukládání komunálních odpadů, je-
jichž původcem je obec (tedy svoz od občanů), je možné 
uplatnit slevu 300 Kč/t, maximálně však na množství 
200 kg/občan/rok. V praxi to znamená, že překročíme-li 
toto množství, budeme platit v roce 2021 o 300 Kč/t větší 
poplatek, a v dalších letech ještě více.

I proto se jako krok správným směrem ukázalo zavedení 
sběru bioodpadu, papíru a plastů z domácností, násled-
ně totiž významně kleslo množství tuhého komunální-
ho odpadu. Bioodpad, plasty i papír nekončí na skládce  
a jejich likvidace tak není zatížena poplatkem za sklád-
kovné a ještě k tomu získáme významný příspěvek  
ze systému třídění odpadu Eko-kom, na nějž přispívají 
výrobci obalů a producenti odpadů. Ale i zde máme ješ-
tě velké rezervy. I proto nás potěšila zpráva, že mikrore-
gion Bystřička uspěl s žádostí o dotaci z prostředků EU 
Operačního fondu životní prostředí s projektem Doplnění 
sběru separovaného odpadu v mikroregionu Bystřič-
ka – II. etapa. V rámci tohoto projektu budeme schop-
ni v jarních měsících nabídnout občanům nebo třeba  
i bytovým družstvům nádoby a kontejnery na papír  
a plast (objem 120, 240 a 1100 litrů), biopopelnice  
240 litrů (bude dodáno 800 kusů) a biokontejnery 
pro bytové domy (1100 litrů) do bezplatné výpůjčky! 
Stejně tak jsme uspěli i s projektem na doplnění kom-
postérů (těch budeme ve Velké Bystřici rozdělovat 100 
ks). Také bychom chtěli pokračovat ve snižování množ-
ství veřejných sběrových míst na separovaný odpad,  
v jejichž blízkosti se vytváří nepořádek. Především chce-
me redukovat dobře dopravně přístupná sběrová místa,  
kde k nám ukládají odpad i občané okolních obcí, a my 
všichni to vlastně platíme.

Přiznám se, že psát v této době úvodník je opravdu ná-
ročné. Jindy bych v tuto dobu v závěru úvodníku zval  
na plesy nebo chválil „hanáky“ za organizaci Masopustu, 
nyní jako věčný optimista budu věřit, že už tu neviditel-
nou bestii s pomocí vakcíny konečně porazíme!

Marek Pazdera

Narození:
Pavla Grohmanová
Karolína Reichová 

 

18.11.2020
07.12.2020

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Miroslav Mádr
Zdenka Kremplová
Blanka Hynková
Jiří Juráň
 

13.12.2020 ve věku 94 let
15.12.2020 ve věku 80 let
22.12.2020 ve věku 68 let
24.12.2020 ve věku 81 let

☺
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ANKETA - MAS BYSTŘIČKA
(MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA) 

MAS BYSTŘIČKA – ANKETA PRO OBČANY 
VELKÉ BYSTŘICE 

MAS Bystřička je společenství občanů, nezisko-
vých organizací, soukromé podnikatelské sféry 
a veřejné správy (obcí). Hlavním cílem MAS je 
podpora místních akcí, zlepšování kvality živo-
ta a životního prostředí.  Chceme rozvíjet nové 
aktivity, které povedou ke zlepšování života  
v našem regionu a k trvale udržitelnému rozvoji 
území MAS Bystřička.

Jedním z nástrojů, jak uvedených cílů dosáh-
nout, je také aktivní získávání a rozdělování do-
tačních prostředků prostřednictvím MAS. Pod-
mínkou pro čerpání dotací z evropských fondů 
je zpracování Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje – SCLLD. V současné době 
připravujeme novou Strategii na období 2021 – 
2027. Abychom mohli co nejlépe zjistit potřeby 
obyvatel, obcí, neziskových organizací a podni-
katelských subjektů v území MAS Bystřička, rádi 
bychom Vás požádali o spolupráci při vyplnění 
krátkého dotazníku, který nám pomůže zjistit, co 
byste rádi ve Vaší obci a jejím okolí zlepšili.

Anketa je anonymní. Dotazník můžete vyplnit 
na adrese www.masbystricka.cz 

Děkujeme za Váš čas a budeme se těšit  
na Vaše názory a odpovědi.

Také v příštím období bude možno žádat o do-
tace prostřednictvím MAS Bystřička například  
na úpravu chodníků, komunikací, cyklostezky, 
MŠ a ZŠ, podporu podnikatelů a podobně.

V území města Velká Bystřice byly v období 2014 – 2020 poskytnuty do-
tační prostředky prostřednictvím MAS Bystřička na:





















Vybudování chodníků ve městě
Rozvoj vzdělanosti v technických a řemeslných oborech na MZŠ MŠ 
Velká Bystřice
Dovybavení kulturního domu, pořízení venkovního vybavení pro po-
řádání kulturních akcí ve městě
Podpora podnikatelských subjektů – např. pořízení strojů do země-
dělských podniků, vybavení pro místní provozovny služeb, pořízení 
stavební techniky a rozpočtového software apod.
Pořádání příměstských táborů pro děti 
Provoz dětské skupiny
MŠ a ZŠ Velká Bystřice čerpá finance na plánování a realizaci aktivit, 
týkající se vzdělávání dětí a mládeže
Prostřednictvím pracovníka MAS je poskytováno bezplatné poraden-
ství školám k realizaci projektů
Neziskové organizace z Velké Bystřice mohou využít projekt na nefor-
mální vzdělávání dětí a mládeže
Také v příštím období bude možno žádat o dotace prostřednictvím 
MAS Bystřička například na úpravu chodníků, komunikací, cyklostez-
ky, MŠ a ZŠ, podporu podnikatelů a podobně.

Bystřička, o.p.s.
Zámecké náměstí 79

Velká Bystřice 
783 53

www.masbystricka.cz
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Galeriezet připravuje:

Martin Mrkva: Bázeň a chvění
(vernisáž výstavy proběhne, jakmile to bude možné)

V tvorbě Martina Mrkvy (*1989, Klatovy) je všudypřítom-
ná figura. Od počátku své umělecké formace v ní nachází 
zalíbení zdaleka přesahující rámec povinných školních fi-
gurálních studií. Je excelentním kreslířem. Ve své tvorbě 
jednak rozvíjí linii precizně propracované kresby podle 
modelu, jednak malbu, ve které je figura, nebo její náznak 
vždy zásadním tématem. 

Hovoří-li o inspiračních zdrojích, neopomene kromě sta-
rých mistrů jako Rembrandta a Francesca Goyi zmínit 
především jméno německého malíře a fotografa Hanse 
Bellmera. Programově se hlásí k odkazu baroka, a to 
co do techniky i co do témat a přístupu. Propracovává 
techniku šerosvitu. Prostor a vztahy na obrazech budu-
je pomocí kontrastu světla a tmy. Vedle klasické malby 
rozvíjí neštětcové experimenty – světla vytírá z náno-
su barvy na ploše obrazu, pracuje s volně stékajícími 
barvami, expresivní gestické tahy doplňuje propraco-
vanými detaily a precizně budovaným prostorem. Část 
jeho obrazů má blízko k aktivní grafice. Připomínají ná-
hodné skvrny nalézané na starých zdech, ze kterých 
se postupně za účasti diváka vynořují postavy a děje.  
V tvorbě Martina Mrkvy se v průběhu času začínají po-
stupně rodit cykly, ve kterých do hloubky rozpracovává svá 
zásadní témata: Cyklus Vanitas je souborem obrazů vznik-
lých během Martinovy šestiměsíční budapešťské stáže  
v roce 2015. Cyklus Kytic (2018) jinou formou rozvíjí téma 
vanitas – plynutí času. Dalším cyklem jsou Ženy (2016–
18) v různých rolích. Spekula (2017) a v nich se zrcadlící 
postavy, kterým se vyjevuje jejich vlastní prchavý obraz  
a dává nahlédnout jejich jiné stránky. Cyklus Bitvy a exo-
dy (2017–18) má kořeny v Martinově absolventské práci  
na AVU s názvem Pohled shůry.

Text Jiřího Macha převzat z webu Martina Mrkvy. 

KULTURA
NOVÁ SBÍRKA 

BYSTŘICKÉ BÁSNÍŘKY

Po debutu Skrýše (2018), který vzbudil zaslouže-
nou pozornost, přichází Tereza Šustková s dalším, 
ještě vyzrálejším a koncentrovanějším souborem. 
Tak jako ve své první sbírce, i zde autorka na neroz-
lehlých půdorysech buduje intimní, avšak intenzi-
tou nasycené prostory, v nichž pak pečlivě ohledá-
vá svůj vztah k Bohu, ke svým milovaným, k přírodě  
a vůbec k celému bytí, které tentokrát vnímá skrze ob-
razy vln dynamičtěji, jako závrať i uklidnění. 

I na zdánlivě klidné hladině všednodennosti, kterou 
žijeme, dokáže působivě zachytit jemné existenciální 
chvění. Jinak řečeno, dokáže se na známé podívat no-
vým, jitřním zrakem a o nalezené tíze svědčit v silných, 
zasahujících verších.
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mnoha špičkových umělců a skvělý člověk nadaný nevšed-
ním diplomatickým talentem.

Osobnost Jana Morávka je neodmyslitelně spjata s rozvo-
jem hudební kultury ve velké části střední Moravy. Po celý 
svůj profesní život i v době zaslouženého odpočinku se neú-
navně staral o propagaci artificiální hudby, jeho zásluhou se 
tento žánr dostal k posluchačům i v těch nejmenších obcích 
regionu. Měl nezastupitelnou roli při vzniku několika desítek 
kruhů přátel hudby či v přípravě Podzimního hudebního fes-
tivalu, který řadu let obohacoval kulturní život značné části 
Olomouckého kraje.

Jan Morávek se narodil 6. března 1928 v Zábřehu na Mora-
vě. Hru na housle studoval soukromě a státní zkoušku složil  
na brněnské konzervatoři. V letech 1964 až 1988 vedl Základ-
ní uměleckou školu v Uničově. Zasloužil se o adaptaci ně-
kdejšího uničovského kostela Povýšení sv. Kříže na skvělou 
koncertní síň. Roku 1974 stál u zrodu tamního kruhu přátel 
hudby a do konce 80. let 20. století se mu povedlo vytvořit síť  
27 hudebních kruhů v širokém okolí, díky těsným vazbám 
Jana Morávka na Velkou Bystřici též u nás.

Vynikající klavírista a profesor Hudební fakulty Akademie 
múzických umění v Praze Ivan Klánský o kruzích přátel hud-
by v našem regionu řekl: „Je to evropský unikát. Když někde 
ve světě mluvím o tom, že v okruhu čtyřiceti kilometrů kolem 
relativně malého města existují více než dvě desítky kruhů 
přátel hudby, nikdo mi nechce věřit. Samozřejmě v zahraničí 
jsou také malá města s tradicí komorních koncertů. Ale aby 
do obce, která má například dva tisíce obyvatel, přijížděli  
ti nejšpičkovější hráči, kteří v zahraničí vystupují jen ve vel-
kých centrech, na významných festivalech a hrají za obrov-
ské peníze, to je opravdu náš fenomén…“

Neúnavná organizační snaha Jana Morávka přivedla k ar-
tificiální hudbě celou řadu nových posluchačů. Jeho práce 
významně překročila hranice regionu a zároveň přispěla  
k propagaci našeho kraje jako místa s rozvinutou hudební 
kulturou a bohatým kulturně-společenským životem. Za toto 
své celoživotní dílo se v roce 2019 stal po zásluze laureátem 
Ceny hejtmana Olomouckého kraje za mimořádný přínos  
v oblasti kultury.

Věříme, že jeho odkaz bude ještě dlouho živý a že si ho 
budeme moci připomínat s každým dalším koncertem kruhu 
přátel hudby i u nás ve Velké Bystřici a budeme svým malým 
dílem přispívat k jeho pokračování.

ODEŠEL PAN JAN MORÁVEK ...a takto na pana Morávka vzpomíná Alfred Strejček:

Jenda Morávek byl a zůstává pro mne hanáckým Pánbíčkem.

Měl všechny boží rysy a hanáckou rozšafnost a moudrost. Bývalý 
učitel Lidové umělecké školy / Lidušky/ v Uničově, milovník klasic-
ké hudby, využil v osmdesátých letech minulého století příležitost 
k založení tak zvaných Kruhů přátel hudby v 27 obcích a osadách 
na Uničovsku. Šel na to chytře. Všechna Jednotná zemědělská 
družstva měla zvláštní fond na uspokojení kulturních potřeb pra-
cujícího lidu. Tuto aktivitu nebylo možno odmítnout. Jenda trpělivě 
objížděl předsedy Jednotných zemědělských družstev, až získal 
jejich souhlas. Vznikla nejhustší koncertní síť na kilometr čtvereční 
na světě. Na Uničovsku se tak rok co rok uskutečnilo několik set 
koncertů a ne ledajakých. I v nejmenších obcích bez koncertního 
sálu, ale s malým kostelíkem či mateřskou školkou se začala ob-
jevovat zvučná jména hvězd koncertních pódií, jakými byli např. 
Josef Suk, Eduard Haken, Pavel Šporcl, Štěpán Rak, Jiří Hlaváč, 
Jaroslav Krček, Smetanovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto a ve vý-
čtu souborů a sólistů bych mohl ještě dlouho pokračovat…

Jenda začal zvát i představitele profese herecké a tak v různých 
kombinacích s koncertními umělci zněly verše v podání Radovana 
Lukavského, Otakara Brouska, Gabriely Vranové, Táni Fischero-
vé, Jitky Molavcové… Pokládám si za čest, že jsem byl ke spolu-
práci pozván i já a tak mohu podat autentické svědectví o Jendo-
vi, o organizaci koncertů a jejich ohlasu. Koncerty byly hodinové, 
Jenda měl vždy zasvěcený úvod. Čas se musel striktně dodržovat, 
protože se po odpoledním vystoupení přejíždělo jinam na podve-
černí a potom ještě jinam na večerní. Harmonogram sestavoval 
Jenda tak, aby nedocházelo, jak on říkal, k časovým prodlevám. 
V praxi to znamenalo, že jsme dojížděli do jednotlivých míst těsně 
před začátkem a odjížděli ihned po skončení. Často se stávalo, že 
pohostinní pořadatelé připravili občerstvení. To ale Jenda dopředu 
věděl a itinerář dle toho upravoval.

V autě seděl vždy vedle šoféra a navigoval spletí silniček a míst-
ních cest, které vedly k místu konání. Během jízdy zároveň in-
formoval, co se kde chystá k jídlu. Popravdě, chystalo se všude. 
Skvělé hanácké koláče, místní uzeniny, v Troubelicích vždy minut-
ková večeře, v Lošticích bývala jednu dobu zabíjačka…

Za Jendou se nejezdilo jen na jedno vystoupení, ale rovnou  
na sedm až třeba čtrnáct, podle toho, kolik času umělci měli.  
V sobotu a v neděli byla tři vystoupení denně, ve všední dny dvě. 
Jak jinak pokrýt dvacet sedm pořadatelů? V posledních letech ně-
kolik štací ubylo… Stát přestal podporovat tuto bohulibou činnost. 
Honoráře umělců byly sice jen symbolické, ale každý z účinkují-
cích se těšil na setkání s Jendou i s jedinečným publikem. Musím 
dodat, že Jenda tuto nesmírně namáhavou a organizačně složitou 
agendu vykonával s láskou a bez nároku na jakoukoliv finanční 
odměnu.

V posledních letech už ze zdravotních důvodů nemohl jezdit  
na jednotlivé koncerty. Ty se však zásluhou dalších nadšenců  
a Jendových přátel konaly a konají dál. Bylo by škoda opustit hud-
bymilovné Hanáky a Hanačky, z kterých vychoval snad nejlepší, 
nejvstřícnější a zároveň nejzasvěcenější posluchače, s jakými 
jsem se kdy setkal.

Jan Morávek, pro přátele Jenda, včera v noci zemřel. Odešla jed-
na z největších osobností, s jakou jsem se v životě setkal. Vše, 
co na poli hudebním vykonal, bude žít dál. V nás účinkujících  
i v každém z těch desítek tisíc posluchačů, kteří se zúčastňovali  
na Uničovsku a jeho okolí koncertů.

Štafetu převzala za Jendu paní doktorka Karla Vymětalová a vede 
si skvěle. Dobře ví, že Jendou zaseté sémě hudby a slova, ponese 
ještě dlouho vzácné plody lásky k naší zemi, k lidem a k Bohu.

Petr Nakládal s využitím článku Nikoly Hirnerové a Marka 
Juráně (Kruh přátel hudby Uničov)

Rok 2021 začal pro 
příznivce hudebního 
umění i pro všechny 
muzikanty nevesele. 
V sobotu 2. ledna 
ve věku nedožitých  
93 let z tohoto světa 
navždy odešel pan 
Jan Morávek – ne-
únavný organizátor 
koncertního života, 
znalec hudby, hous-
lista, osobní přítel
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C. L. Skelton: Sága rodu Hardacrů
Sága rodu Hardacrů je rozmáchlým příběhem popisujícím 
cestu jejich rodiny z chudoby až na samý vrchol. Dramatický 
generační román sleduje osudy jejích členů od viktoriánských 
dob až do 50. let 20. století. Zatímco v okolním světě probí-
haly důležité historické události, Hardacrové se od skromných 
počátků vypracovali až k obrovskému bohatství. Sága rodu 
Hardacrů je poutavé vyprávění o tužbách, osudu a rodinných 
vazbách, u nějž budete s nedočkavostí obracet další stránky.

Magdalena Knedler: Porodní sestra z Osvětimi
Anděl naděje v táborech smrti. Příběh ženy, která zachránila 
tisíce dětí. Další transport vězňů směřuje do Osvětimi. Je mezi 
nimi i Stanisława Leszczyńská, porodní asistentka z Lodže, 
která na vlastní žádost začíná pracovat v nelidských podmín-
kách: bez vody, základních lékařských nástrojů a léků. Porody 
probíhají na kamnech zakrytých starou dekou. Mnohokrát ris-
kuje svůj život, když vzdoruje nemilosrdným příkazům Jose-
pha Mengeleho. Dělá vše pro ochranu dětí před jeho krutými 
experimenty. Snaží se být oporou pro matky, kterým byly děti 
násilně odebrány a poslány do Říše nebo na smrt.

Štěpánské plavání
Zataženo, teplota vzduchu +3°C, teplota vody +2°C. Za tako-
vých meteorologických podmínek si letos už po patnácté dali 
na bystřické přehradě dostaveníčko vyznavači zimního plavá-
ní, sportovci, otužilci, ale třeba i "hecaři", kteří to prostě chtěli 
zkusit. Otužování se v koronovirové době stalo velmi populár-
ním, a tak se do chladných vod po celé naší vlasti noří stále 
stále více těl. I u nás se i přes opatření systému PES sešlo 
rekordních 12 plavců i plavkyň z Bystřice a blízkého i vzdále-
ného okolí. 

Atmosféru akce zachytil na fotografiích Petr Palarčík, 
ale můžete ji okusit třeba i v reportáži televize TV Lipník  
(www.tvlipnik.cz), jejíž štáb k bystřické přehradě rovněž zaví-
tal.

Jean Hanff Korelitz: Mělas to vědět
Grace Reinhart Sachsová žije život, jaký si vysnila: má 
dokonalého manžela, dětského onkologa, báječného 
syna Harryho, krásný byt v New Yorku a vlastní tera-
peutickou praxi. Její idylický život a problémy ostatních, 
se kterými se setkává v práci, ji přimějí napsat knihu, 
ve kterém se snaží ženám napovědět, jak naslouchat 
mužům. Týden před vydáním knihy se ale její život  
od základů změní: bezcitná vražda v jejím blízkém oko-
lí, chybějící manžel a řetězec strašlivých událostí…

…a něco pro děti:

Petra Texlová: Dětství slavných od Mozarta po Ein-
steina
Myslíš, že dokážeš poznat některé známé a slavné 
osobnosti na základě indicií z jejich dětství? Otevři 
tuto knihu a pojď si to vyzkoušet! Čeká tu na tebe 25 
osobností – panovnice, vynálezci, vědkyně, muzikanti...  
Ti všichni tě zavedou do doby svého dětství a ukážou 
ti, jak to tehdy chodilo, s čím si nejraději hráli, představí 
svoje zájmy.

Provozní doba knihovny: 
Dočasně uzavřena

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

www.knihovna.velkabystrice.cz

knižní novinky

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE
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ŠKOLA

Informace ke stravování ve školní jídelně 
od 1. 2. 2021

Stravování v základní škole ve Velké Bystřici a okolí, kterou na-
vštěvuje Váš syn/dcera, bude od 1. 2. 2021 zajišťovat společnost 
Scolarest – zařízení školního stravování.

Nabízíme pro žáky, učitele i cizí strávníky následující služby:

Pro úspěšný vstup do našeho systému stravování uvádíme něko-
lik zásadních informací a postupů, které je potřeba dodržet.

Důležité informace:

Ceny pro všechny strávníky zůstávají stejné.
Pokud okolnosti koronavirové situace dovolí, zveme všechny ro-
diče na společné setkání pro dané školy a školky a to ve dnech:

18. 1. 2021 od 16.00 hodin (Baby Park Velká Bystřice)
22. 1. 2021 od 15.30 hodin (MŠ Velká Bystřice)
22. 1. 2021 od 16.30 hodin (ZŠ Velká Bystřice)

V případě nepříznivé situace Vám budou přihlášky distribuo-
vány ve spolupráci se školou/školkou.

Platba za obědy:

celodenní stravování pro mateřské školy
obědové menu, které se skládá z jedné polévky a výběru ze 
tří druhů hlavního jídla (netýká se dětí MŠ), doplněk stravy, 
nápoje.
doplňkové služby s nabídkou svačinového a snídaňového 
systému plánujeme po skončení koronavirové situace.

•
•

•

Na této schůzce obdržíte k vyplnění registraci ke stravování.
Vyplnění registrace nezavazuje žáky k jakémukoliv odběru 
obědů ani doplňkového sortimentu.
Po vyplnění registrace Vám do dvou dnů na email přijdou 
přihlašovací údaje do portálu.
Ukážeme Vám funkčnost portálu můj Scolarest.
Odpovíme na Vaše dotazy.

•
•

•

•
•

Platba obědů probíhá prostřednictvím individuálního účtu, 
který je možné nabíjet z Vašeho bankovního účtu formou pře-
vodu, kdy si zadáte trvalý příkaz a na své finanční konto si 
posíláte vámi určenou částku, jejíž zůstatek se automatic-
ky převádí do dalšího měsíce (doporučujeme cenu stravy  
× 22 dní). Pro správnost nabití účtu je potřeba dodržet 
variabilní a specifický symbol.
Obědy lze objednat pouze s kladným zůstatkem tohoto účtu.
Při nedostatečném zůstatku není objednávka zrealizována.
Obědy je možné uhradit i v hotovosti na pokladně v jídelně.
Připsání na účet může jednotlivým bankám trvat až 3 dny.

•

•
•
•
•

Portál mujscolarest.cz umožňuje:

•    Zobrazení aktuálního jídelníčku
•    Objednání jídel
•    Zrušení objednaných jídel
•    Statistika a přehled konzumací
•    Kontrolu stavu konta
•    Nastavení účtu
•    Více strávníků – jeden účet

Registrace a přihlášení

Všechny děti MATEŘSKÉ ŠKOLY MAJÍ JÍDLO 
OBJEDNÁNO automaticky.
Pro odhlášení a správnost následného vyúčtování, 
využívejte portál můj scolarest.cz do 13.20 hodin 
předchozího dne.
Všichni žáci ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAJÍ OBJED-
NÁNO automaticky jídlo č. 1. Pro změnu na jiné 
menu, prosím použijte portál můj Scolarest.
Pro odhlášení a správnost následného vyúčtování, 
využívejte portál můj Scolarest a to do 13.20 hodin 
předchozího dne.
K dispozici bude také lokální terminál přímo  
ve školní jídelně, který můžeme použít k přihlášení 
i odhlášení dle přiloženého návodu.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

K registraci použijete osobní číslo a autorizač-
ní kód, který Vám po vyplnění registrace přijde  
na email. V případě nařízení vlády Vám bude re-
gistrace doručena ve spolupráci se školou.
Osobní číslo a autorizační kód obdržíte na email 
Vámi uvedeným na přihlášce ke stravování
Heslo si můžete zvolit a spravovat sami.
K přihlášení na portál použijete email, kterým jste 
se zaregistrovali a Vámi zvolené heslo
Na jeden email lze provést pouze jednu registraci 
strávníka
Máte-li na stejné škole více dětí - strávníků, lze je 
přiřadit pod již registrovaný účet pomocí osobního 
čísla a autorizačního kódu v nastavení účtu
Mezi těmito strávníky se lze následně přepínat 
pomocí nabídky „Kontext“ v zeleném pruhu vlevo

Objednávky obědů (po vyplnění přihlášky):

Informace a postupy jsou k dispozici na webových 
stránkách města (www.velkabystrice.cz) a Ma-
sarykovy základní školy a mateřské školy (www.
mzs-vb.cz) V případě dotazů jsme Vám k dispozici  
na emailové adrese restaurace.scolarest@com-
pass-group.cz nebo na telefonním čísle 731 438 334.
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jistí, že naše služba naplňuje požadavky všech těchto stran,“ 
vysvětluje Juraj Pástor, jehož firma si zakládá také na moder-
ním a udržitelném přístupu k potravinám.

Scolarest v Česku působí ve více než 110 školských zaříze-
ních, kde se snaží všemožně naplňovat heslo o „skutečně 
zdravé a bezpečné jídelně“. „Vaříme z čerstvých potravin,  
s velkým podílem zeleniny, se sníženým obsahem soli  
a koření. Pestře a vyváženě, přičemž používáme suroviny 
od prověřených dodavatelů,“ vypočítává Pástor, jehož spo-
lečnost konzultuje jídelníčky mimo jiné s nutriční specialist-
kou Kristýnou Ostratickou.

Tým odborníků se podílí také na různých hrách, s jejichž po-
mocí si děti zábavnou formou osvojují pozitivní stravovací 
návyky. Jedna z her je prostřednictvím vybarvování talířů 
učí, jaké by měl ideálně mít jejich oběd složení, druhá se 
orientuje spíš na správné stravování jako součást celkového 
zdravého životního stylu a třetí se snaží přiblížit důležitost 
jódu a ryb v potravě.

Podle Josefa Háska, regionálního ředitele provozu Scolare-
stu, se sice za poslední roky nezměnil obsah spotřebního 
koše, podle kterého jídelny dle vyhlášky vaří, změnilo se ale 
všechno okolo. „Prostředí, služby, technologie, komunikace 
s hosty, a hlavně se mění potřeby rodičů a dětí. Otevřením 
spolupráce s dalšími subjekty se oboru rozšířily možnosti, 
a zvětšila se tak i kvalita školního stravování,“ říká Hásek, 
jehož firma změny a posuny buď sama tvoří, nebo se jim 
přizpůsobuje.

Důraz na suroviny a vyvážené složení jídla je znát ve všem, 
co se ve Scolarestu děje. „Dnes už prakticky nevaříme  
z prášků a smažená jídla neplavou v oleji. Každá naše suro-
vina je absolutně bezpečná a dokonale dohledatelná,“ říká 
Hásek. Například smažení na menším množství nebo bez 
použití tuku umožňují technologie, které firma využívá. Pro-
tože mateřská společnost se stará i o jejich vývoj a instalaci, 
vědí vždycky všichni zaměstnanci jídelny, jak s nimi správně 
pracovat. Obnova technologií byla ostatně i součástí nabíd-
ky, se kterou Scolarest do Velké Bystřice přišel.

Nová školní jídelna:
 děti a kvalitní jídlo na prvním místě

Nového provozovatele bude mít od února školní jídelna  
v ZŠ Velká Bystřice. Po četných připomínkách směrem  
k tomu předchozímu přichází nová firma Compass Group 
vybavená řadou podnětů od zřizovatele školy i od rodičů  
a sama přináší nový přístup. Co se od Scolarestu, jak se síť 
školních jídelen Compass Group jmenuje, dá čekat?

„Chceme, aby děti už ve škole porozuměly tomu, jak má vy-
padat zdravé, chutné a vyvážené jídlo. Zároveň je učíme pra-
vidlům gastronomie a vychováváme z nich hosty. To všechno 
v hezkém prostředí, aby si svůj čas u jídla a s kamarády uži-
ly,“ shrnuje provozní ředitel Scolarestu Juraj Pástor.

Firma přichází provozovat jídelnu v ZŠ Velká Bystřice jako 
vítěz výběrového řízení, které bylo vyhlášeno kvůli nespo-
kojenosti s předchozím provozovatelem. Zástupci Scolarestu 
zvítězili mimo jiné proto, že předložili koncept, který je zalo-
žený na potřebách školy a rodičů a pravidelné komunikaci 
s nimi, aby bylo možné službu neustále zlepšovat a reago-
vat na aktuální požadavky. „Můžeme přislíbit, že primárním 
objektem našeho zájmu budou vždy děti a učitelé působící 
ve škole. Nikoliv komerční klienti z mimoškolního prostředí,“ 
ubezpečuje Pástor. Pokud by se do budoucna rýsovala ně-
jaká větší spolupráce mimo školu, pak výhradně prostřednic-
tvím města, například dodáváním občerstvení na akce zdej-
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Služby Scolarestu se skládají z přípravy jídla samotného, 
jeho výdeje i řady aktivit kolem. Děti, respektive jejich rodiče, 
mohou každý den volit ze tří hlavních jídel, přičemž se platí 
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Všechno se zařizuje přes portál mujscolarest.cz, přes který 
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Střípky z Domova sv. Anny

Letošní advent i vánoce byly poznamenány pandemií Co-
vid - 19 i přesto se nám společně s řadou „dobrých andě-
lů“ podařilo vytvořit pro naše obyvatele Domova sv. Anny.

Za příjemné chvíle děkujeme:

Kamila Šiškovázákazníkům (dárcům), pracovníkům hypermarketu 
Globus,

zaměstnancům a firmě Perfect Distribution za věcné 
dary pro obyvatele a zaměstnance našeho domova,

rodičům, dětem mateřské školky Velká Bystřice,

žákům z Masarykovy základní ve Velké Bystřici  
za pěkné vánoční obrázky,

Skautům z Velké Bystřice a Hluboček za zpívání ko-
led u našeho vánočního stromku,











„6 holkám kamínkářkám“ z Velké Bystřice za krásné vánoční 
krabičky.



Dalším milým překvapením byl dar ovoce od soukromého dárce.

Štědrý večer jsme strávili společně ve společenské místnosti, 
vánoční atmosféru doprovázelo duchovní slovo a koledy paní 
farářky H. Šebíkové a jejího doprovodu.
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Hodně spokojenosti, pohody, štěstí a hlavně hodně 
zdraví nejen o Vánocích, ale i po celý rok 2019 přeje  
Klub seniorů

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, hodně zdraví 
a úspěchů v novém roce 2020 přeje všem svým členům, 
spolupracovníkům, sponzorům a příznivcům výbor ZO Svazu 
postižených civilizačními chorobami

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním 
partnerům za spolupráci v uplynulém roce 2018  
a do nového roku 2020 přejeme všem mnoho 
štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů

Děkujeme našim obchodním partnerům za projeve-
nou přízeň v roce 2019 a s přáním všeho nejlepšího 
v roce 2020 se těšíme  na další spolupráci

Radostné prožití vánočních svátků a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 
2020 Vám přeje personál a obyvatelé Domu 
pokojného stáří sv. Anny, Velká Bystřice

Hodně spokojenosti, pohody a štěstí v novém roce 
2020 přeje Český zahrádkářský svaz Velká Bystřice









Kino Velký Týnec přeje čtenářům Bystřických novin 
vše dobré do dalšího roku. 
Program na leden 2020 najdete na stránkách obce 
www.velkytynec.cz
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                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 
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Začněme společně nový rok dobrým skutkem… 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 
U nás ve Velké Bystřici ve dnech 9. – 22. 1. 2021 

 
Vážení a milí přátelé charitního díla,  
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo 
vedení Charity ČR, že letos nelze koledovat  klasickým způsobem. 
Sbírka se přesto uskuteční, jen jinak.   
 
 
Jak můžete darovat: 

• od 11. do 22. 1. 2021 do označených kasiček umístěných 
o v ŘK kostele (po celý den) 
o na radnici (během úředních hodin pro veřejnost) 
o v Kulturním a informačním centru (po – pá 8:00 – 

15:00) 
• bankovním převodem na sbírkový účet: 66008822/0800,  

variabilní symbol 77707019 
• přes QR kód 
• do online kasičky na webu trikralovasbirka.cz  
• zasláním DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo: 87 777   

 
V roce 2021 chceme z tříkrálových darů podpořit: 

• rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku,  
• finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejícím se 

v nouzi, 
• zajištění pomoci jednotlivcům a rodinám ohroženým chudobou.  

 
Děkujeme za vaši štědrost. 
Aktuální informace ke koledě zde: bit.ly/trikralovasbirkaolomouc2021 
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KOVOŠROT    VELKÁ BYSTŘICE 
 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů 
s izolací (25 Kč/kg) a  ostatního kovového 
odpadu . Odběr bílého a drobného elektra                                              

 Výkup  autobaterií                              
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 v lednu a únoru:                  
 

 Pá:  9.00 – 16.00       So:  9.00 – 12.00                      
 

Tel.:     723 105 222                       www.kovovb.cz 
 
 
                
 
 

Bystřické noviny č. 1/2021, vychází 15. 1. 2021. 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 1.400 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 20. 1. 2021. 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.

Nabídka práce – navádění chmele
AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost

brigádnické výpomoci při jarních pracích ve chmelu.

Základní informace

• jedná se o navádění chmele a následující dvě opravy navinutí

• v měsících duben a květen dle vzrůstu chmelových rostlin

• práci je možné vykonávat i po běžné pracovní době a o víkendech

• se zájemci bude sepsána dohoda o provedení práce

Zájemci se mohou přihlásit

• od 1. února do 1. března 2021

• ideálně přes webové stránky firmy Agrospol

(www.agrospolvb.cz/brigady/navadeni)

• v ostatních případech na telefonním čísle

+420 734 264 447 (7:00–17:00)

Odměna

• navýšena na 6,50 Kč za jednu rostlinu

• výše odměny závisí na počtu rostlin v jednotlivých řádcích, který je

v rozmezí 448 až 664 kusů (2912,– Kč až 4316,– Kč za řádek)

• této odměny lze dosáhnout pouze při splnění podmínek uvedených

ve smlouvě a v návodu na navinování chmele

Více informací na www.agrospolvb.cz.

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




