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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – ČERVENEC A SRPEN 2021

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 29. 7.
Velká Bystřice 

2. 7.
Hlubočky

3. 7.
Doloplazy
4. 7.
Doloplazy
9. 7.
Velká Bystřice

10. 7.
Mrsklesy
16. 7.
Hlubočky
17. 7.
Přáslavice
Hlubočky
23. 7.
Velká Bystřice

30. 7.
Hlubočky
31. 7.
Velká Bystřice

Přáslavice
1. – 31. 8. 
Velká Bystřice

4. 8.
Velká Bystřice

6. 8.
Velká Bystřice

● SVĚTLO – VÝSTAVA STUDENTSKÝCH VÝTVARNÝCH DĚL
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00)

● LETNÍ KINO: 
BELLA A SEBASTIAN 3 – PŘÁTELÉ NAVŽDY (21:00)

● HODOVÁ ZÁBAVA

● JÍZDA KRÁLŮ
 
● KINOAMFÍK: PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA 
(amfiteátr, 21:00)

● MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA – FOTBALOVÝ TURNAJ

● LETNÍ KINO: ŠARLATÁN (21:00)

● DISKOTÉKA
●  BURÁCENÍ V ÚDOLÍ – SETKÁNÍ AUTOVETERÁNŮ

● KINOAMFÍK: BÁBOVKY 
(amfiteátr, 20:30)

● LETNÍ KINO: TROLLOVÉ – SVĚTOVÉ TURNÉ (20:45)

● VERNISÁŽ VÝSTAVY JANA DOSTÁLA: KOVOVÉ OBJEKTY 
(galeriezet, 17:00)
● DISKOTÉKA

● VÝSTAVA JANA DOSTÁLA: KOVOVÉ OBJEKTY 
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00)

● ANNA K: LETNÍ VEČERY 
(amfiteátr, 20:00 – 21:30)

● PROMÍTÁNÍ PŘED HANÁCKÝM WOODSTOCKEM 
(amfiteátr, 20:30)

7. 8.
Velká Bystřice

13. 8.
Hlubočky
14. 8.
Hlubočky
20. 8.
Velká Bystřice

21. 8.
Velká Bystřice

Mikroregion 
Bystřička

Přáslavice

25. 8.
Velká Bystřice

27. 8.
Velká Bystřice

Hlubočky
28. 8.
Mrsklesy

Přáslavice
VVP Libavá
29. 8.
Velká Bystřice

● HANÁCKÉ WOODSTOCK 
A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN (13:00 – 02:00)

● LETNÍ KINO: BOBULE 3 (20:30)

● RADŮZA S KAPELOU

● KINOAMFÍK: HOTEL TRANSYLVANIA 1 
(amfiteátr, 20:30)

● HASIČSKÉ SLAVNOSTI
 (Zámecký park 9:00, amfiteátr od 20:00 
večerní zábava se skupinou NEGATIV)

● CYKLISTICKÁ JÍZDA REGIONEM
 (amfiteátr Velká Bystřice, zahájení 9:30)

● PŘÁSLAVSKÉ CÍSAŘSKÉ HODY 
A DEN REGIONU BYSTŘIČKA

● KOČOVÁNÍ MDO: NOC NA KARLŠTEJNĚ 
(amfiteátr, 19:00)

● ZAHRADNÍ SLAVNOST PRINCEZEN A RYTÍŘŮ
 (Zámecký park, 15:30 – 18:00)
● LETNÍ KINO: ADDAMSOVA RODINA (20:00)

● ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
(sportovní areál)
● DISKOTÉKA
● BÍLÝ KÁMEN® (7:00 – 16:00)

● FARNÍ DEN 
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 
farní zahrada 15:00 – 17:00) 

UZAVŘENÍ OBJEKTŮ/INSTITUCÍ V 27. TÝDNU R. 2021:

● Městský úřad Velká Bystřice ve dnech 7. - 9. července,
● Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka 5. - 9. července,

● Kulturní a informační centrum a galeriezet 5. - 6. července,
● sběrový dvůr 6. července 

MUDr. Kafka oznamuje, že od 7. - 17. 7. neordinuje z důvodu dovolené. Sestra bude přítomna 12. - 16. 7. 
2021. Zastupuje MUDr. Keller - přednostně po telefonickém kontaktu v Přáslavicích a ve Velkém Újezdě.

MUDr. Andrésová oznamuje, že v době od 5. - 13. 7. neordinuje z důvodu dovolené. 
Zastupuje MUDr. Langerová ve Velkém Týnci a po 15 hod. LSPP na Dětské klinice ve FN Olomouc.
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ÚVODNÍK
Milí bystřičtí spoluobčané,

od poloviny listopadu minulého roku jsem změnil kancelář a tak mám 
nyní jako neuvolněný místostarosta na dění v našem městečku jistý nad-
hled - a to doslova, protože z 9. patra krajského úřadu hledím přímo  
na cukrovarský komín a bystřickou radnici.

Proto prosím přijměte i tyto řádky jako několik myšlenek, které vznikly 
tak trochu „za humny“.

Mojí prakticky každodenní agendou se v posledních měsících stal boj  
s pandemií covidu. Ještě před dvěma, třemi měsíci jsme v některých 
pobytových sociálních službách museli žádat o nasazení armády, proto-
že pro covidovou nemocnost neměli tamní ředitelé jak postavit služby. 
Ale v posledních týdnech zaplať Pán Bůh zažíváme radost z návratu 
takového způsobu života, na jaký jsme byli zvyklí a jaký máme rádi. 
V neděli 9. května jsme mohli zažívat pocity znovunabyté svobody  
a volnosti, radost ze setkávání na našem krásném jarním Selském trhu. 
Přespolní koláče a káva, místní pivo či zahradní keramika. Až do jara 
2020 naprosto samozřejmé prožitky lokálního jarmarku nám byly najed-
nou tak vzácné. Jak si jich člověk najednou váží! A v podobném duchu 
laděný komunitní festival a piknik Jsme ze stejné planety, který se usku-
tečnil po loňské odmlce v sobotu 12. června. Sluncem zalité odpoledne, 
skvělá muzika, výstavy, zahradničení a večer unikátní Cirkus La Putyka.  
Co práce hlavních organizátorů a chlapů z našich technických služeb se 
za tím skrývá. A co vzájemné trpělivosti ☺. Ale výsledek jako každý rok 
stál zase za to. Přespolní si Bystřici začínají spojovat mimo jiné s touto 
akcí a znám i takové, kteří se kvůli takovým akcím do Bystřice stěhují. 
A co teprve, když o nás po letošní Planetě šumný David Vávra začne 
mluvit jako o malé Litomyšli… ☺

Neznám člověka, který by v těchto dnech nemluvil o přání „hlavně, 
aby to tak už zůstalo“, aby se nevrátily tvrdé restrikce a uzávěry. A ač 
se nám to pro všeobecné veselí a radost z rozvolnění nezdá a možná  
o tom nechceme slyšet, v těchto dnech se hraje o podzimní fázi pande-
mie. Většina z nás už jistě slyšela o opětovném rozšíření indické mutace 
ve Velké Británii a člověk nemusí být vystudovaný epidemiolog, aby 
si spočítal, že se dostane i k nám. Počínaje 26. červnem byla obnovena 
některá opatření, která znovu zavádí jistý režim tak, aby nemuselo dojít 
znovu k devastujícímu uzavření obchodu a služeb. Proto nezbývá než 
apelovat, abychom všechna ta selským rozumem pochopitelná opatření 
dodržovali celé léto. V zájmu podzimu. V zájmu zářijového návratu dětí 
do škol. V zájmu otevřené ekonomiky. Je možné, že na podzim a v zimě 
budeme znovu čelit další vlně pandemie, ale pokud se poučíme z loňska, 
můžeme ji zvládnout „jen“ s návratem respirátorů při blízkém setkání 
více osob a s důkladnou desinfekcí. Stále více se ukazuje, že tou nejlepší 
terapií proti Covidu je právě onen selský rozum. Není nutné se dusit  
v respirátoru, pokud kolem mě nikdo nestojí, ale naopak v davu bychom 
jej měli ihned nasadit. Jak ukazují poslední dny, nic není definitivně vy-
hráno. Nikdo si už neumíme představit opětovnou izolaci, proto prosím 
buďme maximálně ostražití a zodpovědní.

Milí Bystřičáci, nebývá to v našich úvodnících obvyklé, ale v tuto chvíli 
budu trochu osobní: v květnu se náš starosta, Marek Pazdera, dožil vý-
znamného životního jubilea a tak mi dovolte, abych mu za nás všechny 
popřál:

Milý Marku, do dalších let Ti přejeme především pevné zdraví, protože 
dnes už myslím těžko najdeme někoho, kdo by to považoval 

za společenskou frázi. Přeju Ti hodně sil a trpěli-
vosti, protože práce ve vedení obce si jich žádá  
bezednou studnici. A přeju Ti také mnoho další  
radosti z podařené práce, z dobrých výsledků, pro-
tože po všech těch starostech a nervech při složitých 
projektech je dobrý a funkční výsledek pocit sladší 
jak bystřická zmrzlina. Vím, o čem píšu. Ale jedno  
Ti už přát nemusím, protože to už máš: báječné spo-
luobčany, kteří jsou hrdí na své městečko a vidí jeho 
progres. Vím, někdy máš asi pocit, že se mluví jen 
o tom, co se nedaří, ale to je tím, že o tom, co se 
daří, se nemluví…! ☺ Tak to prostě je, ale to už oba 
víme. Za sebe bych při této příležitosti chtěl ocenit 
naši patnáctiletou spolupráci, protože stále znovu  
a znovu zjišťuji, jak důležité pro zdárný rozvoj obce 
je, že oba (všichni) pádlujeme stejným směrem.  
A stejně tak si vážím i férové a věcné diskuse, zda 
je lepší peřej proplout zleva či zprava, abychom pak 
bezpečně propluli do klidných vod.

Vážím si toho nejen jako spolupracovník, ale i jako 
kamarád. Proto pozvedám číš a pěju: mnoga ljeta, 
živijó!

V úctě,

Ivoš Slavotínek

Narození:
Klára Dostálová, nar. 11.04.2021
Anna Brázdová, nar. 29.04.2021
Dominik Dundálek, nar. 09.05.2021
Julie Poláchová, nar. 10.05.2021
Petr Pospíšilík, nar. 17.05.2021
Alžběta Koláčková, nar. 21.05.2021
Martin Valovič, nar. 23.05.2021
Tomáš Viktorini, nar. 30.05.2021

 

Společenská rubrika

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

rodiny.

Zemřelí:
Miroslav Magdon, 
zem. 23.05.2021 ve věku 73 let
Jan Miklík, 
zem. 28.06.2021 ve věku 90 let


a
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Vedení Velké Bystřice dělá rozbor, jak obyvatelé třídí odpad.

Několik stovek kilogramů odpadu zaplnilo v pondělí část ná-
městí ve Velké Bystřici na Olomoucku. Obsah popelnic oby-
vatel města tam navezli na pokyn radních pracovníci svozové 
firmy. Zástupci samosprávy chtěli zjistit, jak pečliví jsou lidé při 
třídění odpadů.

Romana Kopecká z firmy Green Solution stojí u hromady od-
padků v centru Velké Bystřice. „Měl by to být komunální odpad, 
ten z černých popelnic. Vidím tady plasty, které by tam neměly 
být,“ popisuje Kopecká.

Rozbor zhruba čtyř set kilogramů odpadu navezeného na ná-
městí sleduje nezávislý starosta Velké Bystřice Marek Pazdera. 
„Je to vzorek z dnešního svozu komunálního odpadu od nás  
z Velké Bystřice. Udělali jsme to proto, že jsme chtěli vědět, jak 
se u nás třídí. V rámci celokrajského srovnání jsme byli druhá 
nejlepší obec v kategorii 2000 až 5000 obyvatel v Olomouckém 
kraji, takže se nemáme za co stydět, ale stále je co zlepšovat,“ 
uvedl starosta.

Celý rozbor odpadků z bytových i rodinných domů natáčí ka-
meramani. Ze všeho totiž vznikne krátké edukační video, které 
se bude podle Pazdery promítat třeba před filmy promítanými  
v bystřickém letním kině. „Tlak na separaci je velký. Zdražují se 
poplatky za skládku. Pokud to nebudeme dělat, tak nás to bude 
ve Velké Bystřici stát víc peněz,“ pokračuje starosta.

Třídění odpadu ve Velké Bystřici sleduje i regionální zástupce 
firmy Eko-kom Marek Hruška. „V rámci třídění je na tom Čes-
ká republika obecně velmi dobře. Dosahuje výsledku ve třídění 
plastů, papíru, skla, kovů a nápojových kartonů 66,8 kg na oso-
bu za rok,“ uvedl Hruška.

Přímo Olomoucký kraj patří v třízení odpadu mezi nejlepší re-
giony v Česku. „Olomoucký kraj je na tom nadprůměrně dob-
ře, je na druhém místě v rámci celé republiky. Má v průměru  
78,6 kilogramů na osobu za rok,“ dodává Hruška, podle které-
ho Olomoucký kraj překonává pouze Vysočina.

Barbora Sonnková (Český rozhlas Olomouc)

Hromada smetí 
na náměstí

Bio odpad
(úterý)

Separovaný odpad 
(čtvrtek)

SVOZ ODPADŮ ČERVENEC A SRPEN 2021

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

19. 7. 13. 7.
27. 7.

1. 7.

10. 8.
24. 8.
31. 8.

5. 8.9. 8.
30. 8.

6. 7. ZAVŘENO
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KULTURA
Jan Dostál
Kovové objekty

vernisáž: 31. 7. 2021 v 17 hod.

výstava potrvá do 23. 9. 2021

Sochař žijící a tvořící v Olomouci, vystudoval Fakul-
tu výtvarných umění při VUT v Brně. Svá sochařská 
díla tvoří z různých materiálů, preferuje však ocel, 
která mu dovoluje pracovat na sochách a plastikách 
od malých až do monumentálních rozměrů. Ruko-
pis Jana Dostála se od počátků jeho tvorby formuje
přes různé materiály, se kterými pracuje (hlína, dřevo, sklo a prysky-
řice), až do momentů, kdy poprvé potkává ocel, ve které se jako au-
tor definitivně našel.Postupným skládáním drobných geometrických 
prvků (variabilů) vznikají mnohaprvkové struktury, vytvářející sochy 
tématicky vycházející ze živočišné sféry, kde autor postupně redukuje 
realitu do geometrických tvarů, či sochy komunikující v čistě abstrakt-
ní rovině. Výsledná díla nejsou povrchově uzavřená, ucelená jako u 
klasických soch, nýbrž je autor nechává záměrně otevřená, aby bylo 
možné vnímat i prostor uvnitř. Otevřenost soch nabízí divákovi na-
hlédnutí do vnitřního prostoru objektů.
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na   Karlštejně
Noc

arlštejně
Karel Svoboda, Jiøí Štaidl, 
Eduard Kreèmar, Zdenìk Podskalský, 
Zdenìk Podskalský ml.

uvádí v licenci Provox music publishing s.r.o.

KarlštejněKarlštejněK
Romantická komedie 
plná známých a oblíbených melodií

Režie: Dagmar Hlubková, Hudební nastudování: Petr Šumník, Dirigenti: Petr Šumník, Tomáš Hanák, 
Sbormistr: Lubomíra Hellová, Choreografi e: Renáta Mrózková, Scéna: Martin Víšek, Kostýmy: Roman Šolc

Pøedprodej vstupenek v knihovnì v Brodku u PV a online na www.moravskedivadlo.cz. Vstupné od 250 Kè.
Akci podpoøil Mìstys Brodek u PV a Olomoucký kraj.

BRODEK
 U

 PV

zá
mec

ký
 pa

rk

13
. 8

. v
e 2

0:0
0

25. 8
. v

 19 hod.

amfiteátr

VELK
Á BYST

ŘICE

Vstupné: 350 Kč, sleva: Seniopass, ZTP, ZTP/P.
Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice a on-line přes portál Moravského 
divadla Olomouc (zaplacené vstupné se nevrací).

Nejlepší hudební výběr!

Pink Floyd Tribute Band: Distant Bells - informace k předprodeji vstupenek

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 300 Kč.
Předprodej KIC Velká Bystřice, Zámecké náměstí 775, Velká Bystřice: út – pá 9:30  – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00

rezervace na tel. 734 236 506, rezervaci je nutno vyzvednout do 3 pracovních dnů a nejpozději do 16. 9. 2021.
Informační centrum města Olomouce, podloubí radnice, otevřeno denně: 9:00  – 19:00

rezervace na tel 734 236 502.

Výstava
Václava Šípka

240 portrétů osobností ze sportu,
kultury, filmu, divadla, hudby  

a literatury

15. 6. - 30. 9. 2021
Cukrárna Galerie

Velká Bystřice

Srdečně zvou
Terezka Součková za cukrárnu Galerie  

a Václav Šípek, autor.

autoportrét
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Vážení a milí přátelé folkloru a příznivci festivalu Lidový rok, do-
volujeme si vás informovat, že pokud v epidemiologické situaci 
nenastane nečekaný zvrat k horšímu, bude možné letošní ročník 
festivalu USKUTEČNIT!

Letošní organizace je ještě obtížnější než ta loňská. Vloni jsme 
měli soubory nasmlouvané a jen jsme s napětím čekali, jak 
se situace vyvine. Letos jsme soubory mohli oslovit až nedáv-
né v době, kdy se přece jen začalo ukazovat pověstné světlo  
na konci covidového tunelu. Dospělé kolektivy začínají obnovo-
vat zkoušky, ale v mnoha případech neví, zda budou schopni  
v září vystoupit s kvalitním programem. Opět bylo jasné, že není 
možné počítat s účastí dětských souborů - jejich výpadek v ná-
cviku trval víc jak rok a bude ještě nějaký čas trvat, než se děcka 
dostanou do kondice.

Zatím visí otazník nad účastí zahraničních souborů. Zkoušíme 
oslovit alespoň naše sousedy ze Slovenska a Polska, i když za-
tím netušíme, za jakých podmínek by se mohli a též byli ochotni 
zúčastnit (testy, covid pasy...?). Přesto věříme, že vše dobře do-
padne a budeme moci návštěvníkům Lidového roku nabídnout 
pestrý a kvalitní program.

LIDOVY ROK ® Mezinárodní folklorní festival 
LIDOVÝ ROK VELKÁ BYSTŘICE

Pátek 3. září 2021

20:00 GOOD WORK – koncert známé popgospelové 
skupiny

Sobota 4. září 2021

10:00 Hrajeme pro vás – soubory se představují
15:00 Debe decke tak belo – vystoupení folklorních 

souborů
18:00 Gajdafest – hudební pořad s dudáky a gajdoši

20:00 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

Účast přislíbili:
folklorní soubory: 
Kunovjan – Uherské Hradiště, 
Javořina – Rožnov pod Radhoštěm, 
Jaro – Ústí nad Orlicí, 
Haná – Velká Bystřice 
lidové muziky a sbory: 
Dudáci Tryhuci – Omice u Brna, 
řecký gajdošský soubor Evros – Javorník, 
Rovina – Olomouc, 
Záletníci – Velká Bystřice.

V jednání zahraniční hosté z Polska a Slovenska.• ŘEMESLNÝ JARMARK •
 • bohaté OBČERSTVENÍ na Zámeckém náměstí •

• VÝSTAVY v galeriizet a cukrárně Galerie •
• Regionální gastronomie v místních restauračních zařízeních •

• Pouťové atrakce •

Fotokoláž: Zdeněk Polách

´
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 prázdninová hra s ČT Déčko

Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna 
Prga brzy přišla na kloub tomu, co se stalo: Strom-
děd Počas, který od nepaměti košatěl hustým lis-
tovím, je najednou dočista holý. Přírodní moudrost 
vepsaná do jeho listů se rozletěla do všech stran. 
Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak budou 
na Déčku potřebovat pomoc dětí. Pomůžete listí po-
sbírat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda přestala 
bláznit a počasí se vrátilo do starých dobrých kolejí?

Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem Kul-
turním a informačním centru Velká Bystřice.

Pro hru je také dostupná mobilní aplikace, ale není pro hru nutná, 
všechny informace lze zadávat na webové stránce soutěže.

Jak jim mohou děti pomoci?
Jako každý rok, děti mohou vyjet na výlety po České republice a získá-
vat hesla (“zelená” ve schránkách v přírodě, “červená” v infocentrech 
a institucích). Za každé heslo vrátí olysalému Stromdědu Počasovi 
jeden ztracený lístek.   

Co tedy musí udělat?
Na stránce www.zastavnecas.cz se registrujte nebo přihlaste k Déčko 
účtu a podle mapy si naplánujte tři výlety tak, aby aspoň jeden byl  
v mapě značen červenou značkou a aspoň jeden zelenou značkou 
(můžete tedy absolvovat dva výlety na červené stanoviště a jeden vý-
let na zelené stanoviště, nebo naopak dva výlety na zelené stanoviště 
a jeden výlet na červené stanoviště). Na každém stanovišti získejte 
heslo, které poté zadejte na webu www.zastavnecas.cz nebo v mobil-
ní aplikaci Léto s Déčkem.
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KNIHOVNA
Velká Bystřice

Alena Mornštajnová: Listopád 
Nový román úspěšné české spisovatelky je dramatickým 
příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny během jedné 
listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. Sledujeme 
příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích 
zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Při životě ji 
udržují jen dopisy a naděje, že se nakonec znovu shledá 
se svými dětmi a rodinou.  Vedle toho se odvíjí příběh 
dívenky Magdaleny, která je odebrána rodičům a umístěna  
do „ozdravovny“, ve které se vychovávají nové komunistické 
kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak, 
než si obě představovaly a přály. 

knižní novinky

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

Karin Lednická: Šikmý kostel 2
Románová kronika ztraceného města, léta 1921–1945.
 Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa nastá-
vají zlaté časy, v Karvinné – jak se nyní město jmenuje – se 
stále významně projevují důsledky předešlého dramatické-
ho dění.
I přesto lze říct, že dvacátá léta jsou pro obyvatele města 
dobou významných společenských změn a ekonomického 
rozmachu. Klíčící naděje však ukončí hospodářská krize  
a vzápětí opětovný vzestup nacionalistických nálad. Napětí 
ve společnosti stoupá a rodiny našich hrdinů rozdělují je-
jich názory: zatímco jedni se nadcházející hrozby obávají 
nebo mezi prvními nesou její ničivé důsledky, jiní probíhají-
cí změny vítají jako šanci k odčinění utrpěných křivd. Smršť 
událostí po nástupu německé okupace však nakonec sme-
te všechny, protože v tomto regionu i druhá světová válka 
probíhala dosti jinak než ledaskde jinde.
Příběh je i tentokrát vystavěn na skutečných událostech.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY o prázdninách:

5. - 9. července

9. - 13. srpna

Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč IV. Hejnické 
pastorále 
V závěru úspěšné série se vrací Falknovská huť  zpět do 
vlastnictví rodu Heřmanů. Jednotliví členové rodu pokračují 
v tom, co započali, ne všem se ale daří. Matyáš zůstává  
u svého jarmarečního obchodování, zato plátenictví se 
daří výtečně. Z toho profituje Vilemína, která získává vliv 
na kamenickém panství díky svému synovi, jehož utajeným 
otcem je hrabě Kinský. Stejně tak úspěšnou podnikatelkou 
je Pavlína, která zbohatne na vojenských dodávkách hlav-
ní pušek, neboť smrtí císaře Karla VI. začnou vleklé války  
o rakouské dědictví. To je ožehavá záležitost pro nejstarší-
ho muže rodu Johanna, který se musí jako panský úředník 
rozhodovat mezi vrchností a svou rodinou... 

Rachel Winters: Ráda tě poznávám 
Může se člověk zamilovat stejně jako ve filmu? Evie Summersová se 
přestěhovala do Londýna a  začala pracovat jako asistentka filmového  
a televizního agenta. Agentura ovšem mele z posledního, a pokud se Evie 
nepodaří přesvědčit klienta číslo jedna Ezru Chestera, aby konečně dopsal 
svůj scénář, přijde o práci. On však ještě ani nezačal… Evie uzavře s Ezrou 
dohodu. Aby mu pomohla překonat tvůrčí krizi, začne se seznamovat  
s muži přesně tak, jak se to děje ve filmech. A především bez internetu! 
Vše musí proběhnout tak, jako když se ve filmech seznamuje Hugh Grant. 
Jenže opravdu může být život takový jako ve filmu? 
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28. srpna

Z pověření města Velká Bystřice tuto rozsáhlou akci připraví opět 
bystřický národopisný soubor Haná ve spolupráci s Okrašlovacím 
spolkem Lubavia.

Pořadatelé připravují řadu novinek, které nemohly být uskuteč-
něny minulý rok, kdy příprava akce byla přerušena. Mezi ně patří 
zpřístupnění řady nových míst, kde se zatím v minulých ročnících 
účastníci nedostali.

Chystáme opět zorganizovat systém autokarových přesunů po tra-
sách akce pro starší účastníky a rodiny s dětmi, kde si mohou zá-
jemci rezervovat místa již dnes.

Vstupné na akci zůstává na částce 50,- Kč, z nichž 20,- Kč bude 
převedeno účelově na opravy památek na území vojenského pro-
storu.

Pořadatelé budou letos připravovat tuto akci za obtížných podmí-
nek, protože dva týdny před dnem konání bude probíhat po celém 
výcvikovém prostoru rozsáhlé mezinárodní cvičení a přípravu tak 
musíme redukovat jen na soboty a neděle.

Takže v současné době je pro nás podstatné, že je akce povolena, 
je stanoven pevný termín a my vás žádáme, abyste o této skuteč-
nosti informovali své přátele, známé a další zájemce o tuto ojedi-
nělou možnost, kterou legální prohlídka Vojenského újezdu Libavá 
bezesporu je.

Bílý kámen

„Designed by katemangostar / Freepik“

A my, pořadatelé jsme moc rádi, že to pro vás můžeme připravit 
již po jedenatřicáté na 27. ročníku Bílého kamene, kdy budeme se 
zájmem vyhlížet stotisícího účastníka.

Předběžná rezervace autokarového zájezdu na Bílý kámen 
2021:

Protože konání letošního Bílého kamene bude definitivně potvrze-
no až v prvních dnech měsíce července podle současné epidemio-
logické situace v té tobě, umožňujeme zájemcům o účast v autoka-
rovém zájezdu nezávaznou předběžnou rezervaci.

Zájemci se mohou elektronicky přihlásit na e-mailovou adresu Kul-
turního a informačního centra Velká Bystřice kultura@muvb.cz. 
Tam uvedou příjmení a jméno osoby, která zájemce přihlašuje, její 
e-mailovou adresu, mobilní telefon a počet osob, které se spolu  
s přihlašovanou osobou zájezdu zúčastní. 

Autokarový zájezd můžete také zaplatit v hotovosti  
v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice.

Cena zájezdu je 170,- Kč pro účastníky vyjíždějící  
z Velké Bystřice (autobusová zastávka u radnice  
ve směru na Mrsklesy v 8:00 hod.), pro účastníky vyjíž-
dějící z Olomouce (Jeremenkova ulice u nádraží napro-
ti budovy České pošty v 8:30 hod.) je 200,- Kč. V ceně 
je zahrnuto vstupné 50,- Kč, barevná mapa s propozi-
cemi a mnoha dobovými fotografiemi, itinerář průjez-
du trasy a výklad průvodce po celé trase zájezdu. Děti  
do deseti let mají cenu zájezdu sníženou o vstupné, 
které neplatí. Děti do patnácti let se mohou zúčastnit 
jen v doprovodu dospělé osoby. Místa můžete objed-
návat do obsazení kapacit všech autokarů. Kočárky  
do autokarů neberte, terén, ve kterém se budete po-
hybovat není vhodný pro jejich použití. Předpokládaný 
návrat kolem čtvrté hodiny odpolední.

Na vaši účast na letošním Bílém kameni se těší pořa-
datelé z Velké Bystřice.

Za realizační tým akce Bílý kámen

Milan Heřman a Jaroslav J. Koš

Rezervace bude žadateli zpětně elektronicky po-
tvrzena. Jakmile bude konání akce 
definitivně potvrzeno, vyžádá si

®

e-mailovou zprávou pořadatel 
úhradu ceny zájezdu od kaž-
dého objednatele ve stanovené 
lhůtě. Po úhradě ceny zájezdu 
se předběžná rezervace stává 
platnou.



Pozvánka na 7 . ročn ík běžeckého závodu
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Registrace: před závodem - online na www.TV .cz11
startovné 120 Kč          (do 1.9. 2021)
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v okolí potoka Vrtůvka

km km1111

Pořadatel:  (z.s.)sebou
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Velká Bystřice 2021
letní promítání v bystřickém amfiteátru

Případ mrtvého nebožtíka
ztřeštěná česká krimikomedie

Bábovky
film podle knihy Radky Třeštíkové

hudební film před
Hanáckým Woodstockem
zvuk z aparatury Hanáckého Woodstocku

Hotel Transylvania I
animovaná americká komedie

Gump - pes, který naučil lidi žít
rodinný film o světě očima toulavého psa

■ vstupné dobrovolné ■ obřestvení zajištěno ■ změna programu vyhrazena ■ 
■ v případě nepříznivého počasí se nepromítá ■

9. 7.
21:00

23. 7.
20:30

6. 8.
20:30

20. 8.
20:30

10. 9.
20:00

KINOAMFÍK
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Mapky získáte na jednotlivých obecních úřadech obcí 

regionu Bystřička, v informačním centru v podloubí 

radnice na Horním náměstí v Olomouci a v Kulturním 

a informačním centru Velká Bystřice v době Út–Pá 

9:30–18  hod., So–Ne 11–19 hod., v den konání akce na 

jednotlivých kontrolních místech.

Všechny srdečně zve pořadatelská obec Přáslavice 

a zástupci obcí MR Bystřička.

21. 8. 2021
Zahájení veřejné cyklistické poznávací jízdy se koná 

21.8.2021 v 9:30 v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké 

Bystřici, kde účastníci obdrží kompletní informaci a malé 

pohoštění. Toto zahájení není povinné a účastníci si trasu 

přes jednotlivé obce mohou zvolit individuálně.

spojený s veřejnou cyklistickou 

poznávací jízdou regionem Bystřička

DEN REGIONU 

BYSTrIcKA - PRÁSLAVICEˇ ˇ ˇ

DOPROVODNÝ PROGRAM
skákací hrad, malování na obličej, šlapací káry, fotobudka

PROGRAM
V OBECNÍ ZAHRADĚ PŘÁSLAVICE

14:00  ZAHÁJENÍ

14:00 – 17:00  CIMBÁLOVÁ MUZIKA OKYBAČA

MEZI VSTUPY: TANEČNÍ KROUŽEK ZŠ PŘÁSLAVICE

TANEČNÍ ŠKOLA M-PLUS OLOMOUC

FOLKLORNÍ SOUBOR HANÁ V. BYSTŘICE

 17:00  ABBA REVIVAL DANCING QUEEN

 18:00  VYHODNOCENÍ CYKLOVÝLETU,  

               LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

19:00  ŽLUTÝ PES S ONDROU HEJMOU

21:00  ZÁBAVA - YANTAR BAND

Po celou dobu programu je vstup volný. 

Bohaté občerstvení zajištěno.
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Dětský den
Na letošní dětský den jsme pro naše druháky a třeťáky připravili 
závod v orientačním běhu. Děti sice nemusely běžet podle mapy 
– orientaci jim zjednodušily fáborky, ale hledat kontroly a orazit si 
je zvládnout musely. Druháci běželi ještě ve dvojicích, ale třeťáci 
sami. A i když občas někdo “zakufroval”, do cíle doběhli všichni. 
A samozřejmě nechyběly diplomy ani sladké odměny. Sláva vítě-
zům – čest poraženým!

Jaromíra Pazderová

ŠKOLA

Poslední absolventské 
zvonění

Závěr června každoročně patří k nejradostnějšímu období hlavně 
pro ratolesti školou povinné. Těší se na krásné a dlouhé prázdni-
ny, které se stanou zdrojem k odpočinku i načerpání sil pro další 
školní rok.

Ti nejstarší z našich žáků se možná poslední červnový den ohlédli 
ve dveřích své třídy. Prolétlo jim hlavou devět let, na která budou 
vzpomínat leckdy s úsměvem, jindy s nostalgií. Ano, pro naše 
absolventy začíná nová životní etapa. Stanou se z nich studenti  
a jejich profesní dráha nabere konkrétní směr. Za pár let se uplat-
ní jako odborníci v různých odvětvích průmyslu, služeb či vědy. 
Určitě si rádi zavzpomínají na chvíle, kdy se učili základům, které 
vytvořily pilíř k jejich pozdější profesionální dráze.

Deváťáci mají za sebou sice poslední, ale rozhodně nejnáročněj-
ší rok školní docházky. Výuku museli zvládat vzhledem k epide-
mické situaci distančně, což nebylo vůbec lehké jak pro samotné 
žáky, tak i pro jejich vyučující. Chyběl osobní kontakt, který je pro 
upevnění učební látky, vysvětlení nejasností a samotné procviče-
ní tím nejdůležitějším. Troufám si tvrdit, že většina z letošních ab-
solventů by ráda vyměnila pohodlí doma u počítače za prezenční 
přípravu v kolektivu své třídy. Jejich učitelé však prokázali nevída-
nou kreativitu a dokázali téměř nemožné. Připravili své svěřence  
k přijímací zkoušce s nasazením veškerého svého pedagogické-
ho umu, který se ukázal být velmi úspěšný.

„Designed by brgfx / Freepik“

„Designed by pikisuperstar / Freepik“

Za vše hovoří stoprocentní počet přijatých žáků. Řada  
z nich se účastnila přijímačkového klání firmy Cermat, 
další uchazeči plnili podmínky školních přijímacích zkou-
šek.

Budoucím středoškolákům zůstala možnost podat při-
hlášky na dvě střední školy. Letošní výhodnou novinku 
zaznamenali uchazeči, kteří si podali přihlášku na jeden 
obor maturitní a druhý obor učební. I tito žáci mohli sklá-
dat státní přijímací zkoušku dvakrát. Nebyli tak ochuzeni 
o možnost započítání lepšího výsledek testu jak z mate-
matiky, tak z češtiny. 

Střední školy si pak mezi uchazeči vybírali podle bodové-
ho skóre zkoušky a samozřejmě podle prospěchu ze zá-
kladní školy. Až během června se žáci postupně dozvídali 
výsledky o svém přijetí. No a jak vše dopadlo?

Celkem 44 budoucích studentů opouští poslední ročník 
naší školy. Dvě dívky byly přijaty na olomoucká gymná-
zia. Šest nadějných absolventů usedne v řadách střed-
ních průmyslových škol, a to strojnické, elektrotechnické 
i stavební. Obchodní akademie přijala pět našich žákyň 
a střední zdravotnické školy v kraji vystudují dvě absol-
ventky z Velké Bystřice. Velký zájem projevili deváťáci  
o obory na střední škole logistiky a chemie. Odchází sem 
získat svou profesi šest zájemců. Velké popularitě se tě-
šily jako již každoročně technické obory. Přilákaly osm 
hochů, kteří je vystudují na SŠ polytechnické a SŠ tech-
nické a obchodní v Olomouci. Výtvarný talent bude rozví-
jet na Moravské střední škole designu a módy jedna naše 
studentka a jeden hoch se připraví na dráhu povolání 
uměleckého kováře. Profesi v oblasti sociálních služeb si 
zvolily čtyři dívky O studium na Střední polygrafické školu 
v Olomouci projevila jedna žákyně. Střední zemědělskou 
školu si zvolili tři naši deváťáci a jedna budoucí kadeř-
nice získá kvalifikaci v SOU Velký Újezd. Střední škola 
informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod 
Radhoštěm přijala jednoho bystřického házenkáře, který 
kromě studia bude rozvíjet i svou dosavadní sportovní 
kariéru. Pro brněnskou střední školu Trivis se rozhodla 
jedna dívka. Zájemci o učební obory získají kvalifikaci  
na olomoucké Střední škole služeb.

Na tomto místě bych ráda popřála hodně úspěchů třem 
nadaným dětem z pátých tříd, které byly přijaty na vícele-
tá olomoucká gymnázia.

Všem budoucím studentům přeji za sebe, za své kole-
gy i za spolužáky z nižších tříd úspěšný start do středo-
školského studia, trpělivost a píli v učení a hodně štěstí  
do života.

Eva Poděbradová
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Farní společenství z Velké Bystřice
ve spolupráci 

s Centrem pro rodinu olomouckého děkanátu

zve všechny místní i přespolní

na
XV. ROČNÍK 

FARNÍHO ODPOLEDNE
u příležitosti svátku patrona města Velká Bystřice

svatého Jana Křtitele

29. srpna 2021 od 15 hod.

na farní zahradě ve Velké Bystřici

Čeká na vás bohatý kulturní a sportovní program pro všechny

· Vernisáž putovní výstavy 30. let činnosti Centra pro rodinu
· Živá hudba v podání různých interpretů vč. našich místních

· Tradiční scénka
· Hry pro děti a pro dospělé

Pohoštění zajištěno, vstupné dobrovolné. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Srdečne zve Otec Josef a spol.

Přijměte prosím naše 
pozvání na společnou mši 
svatou obyvatel, rodinných 
příslušníků a zaměstnanců 

 
v pondělí 

26. července 2021 
v 15:00 hod.

Kamila Šišková

Pozvánka na 
Svatoanenskou mši svatou 

v Domě pokojného stáří sv. Anny

Poděkování rodičům
Vážení rodiče, milí čtenáři,
končí další školní rok. Netradiční, zvláštní, prostě rok, 
jaký jsem za své téměř třicetileté praxe ve školství ne-
zažila. On-line výuka, roušky, respirátory, prázdná škola, 
rotační výuka, prezenční výuka, testování, maximální hy-
gienická opatření, TEAMSy, nařízení ministerstva zdra-
votnictví, nařízení ministerstva školství, změna, změna, 
změna.

Všechna tato opatření bychom ale určitě nezvládli bez 
pomoci Vás rodičů a všech těch, kteří dětem s on-line 
výukou doma pomáhali. Ujali jste se role učitelů, vycho-
vatelů, věnovali jste dětem svůj čas nehledě na pracov-
ní vytížení, tiskli jste zadání, posílali úkoly, psali jste si  
s námi, telefonovali, poskytovali zpětnou vazbu. Jana Raková

Připadalo nám mnohdy, že jsme si s Vámi náhle blíž, že se víc 
poznáváme, než je tomu za běžného provozu. Všechny mé ko-
legyně i kolegové velmi oceňují Váš přístup v době koronavirové. 
Dovolte, abych Vám tlumočila i jejich velké DÍKY za Vaši velkou 
podporu dětí v čase obav z budoucího, v čase boje o domácí po-
čítač, když jste museli pracovat z domova, vstřícný přístup, po-
chopení, trpělivost a čas, který jste věnovali svým dětem při učení. 
Všichni doufáme, že nás již nic podobného nepotká a příští školní 
rok proběhne tak, jak má.

Ještě jednou mnohokrát za vše děkuji.

Chybí snad už jen přání klidné a zasloužené dovolené, žákům 
slunečné prázdniny plné nových zážitků. Hodně pohody a optimi-
smu, bez kterého se do budoucnosti snad ani dívat nelze
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zdroj obrázku: pixabay.com
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FOTOSERIÁL

SEČENÍ LÓKE 22. května
foto Petr Palarčík

JSME ZE STEJNÉ PLANETY 28. května
foto Tomáš Helísek
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JSME ZE STEJNÉ PLANETY 5. června
foto Martina Skálová
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JSME ZE STEJNÉ PLANETY 12. června
foto: Tomáš Helísek 1 - 5
        Petr Palarčík 6 - 10
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                  www.tvarg.cz

ZAHRÁDKA V PROVOZU

Pivovarská zahrádka minipivovaru TVARG je již v provozu 
se širokou nabídnou piv na čepu vlastní výroby minipivovaru
TVARG a nabídkou občerstvení nejen z tvarglí. Stavte se 
vyzkoušet TVARGLE klobásu nebo salát se sušenými 
dlouhozrajícími tvarglemi. 

Pro děti je připravena dětská zóna na zeleném trávníku, 
zmrzlina či točená bezová limonáda.zmrzlina či točená bezová limonáda.

Po dvouleté rekonstrukci ožívají zámecké sklepy v plné parádě.
Od prosince 2020 se zde vaří pivo TVARG, na jaře započala
výroba sýru TVARGLE z českého tvarohu. Po celé léto bude
v provozu zahrádka s posezením a zázemím pro cyklisty. Na 
podzim 2021 bude uvnitř otevřena restaurace.

Aktuální provozní dobu najdete na www.tvarg.cz nebo 
na tel 739 619 019. Od července budou spuštěny také exkurze na tel 739 619 019. Od července budou spuštěny také exkurze 
do minipivovaru a sýrárny.
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KOVOŠROT    VELKÁ	BYSTŘICE
Výkup	železa,	mědi,	mosazi,	hliníku,	kabelů	s izolací	(až	
35	Kč/kg)	a		ostatního	kovového	odpadu	.	Odběr	bílého	

a	drobného	elektra																																													
Stálý		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	
									

Út	‐		Pá:		9.00	– 16.00							So:		9.00	– 12.00																					

Tel.:					723 105 222																							www.kovovb.cz

															

1

Bystřické noviny č. 7-8/2021, vychází 30. 6. 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 300 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 15. 8. 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.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 

REKLAMA

DPS Sv. Anny ve Velké Bystřici 
přijme na trvalý pracovní poměr 

zdravotní sestru. 
Nástup od 1. 8. 2021. 

Požadavky:
 kladný vztah k seniorům, empatie, vstřícnost k cílové 

klientele Domu pokojného stáří, aktivní přístup, směnný 
provoz, předložení osvědčení o dosaženém vzdělání, 

výpis z trestního rejstříku. 

Platové podmínky v souladu s platovými předpisy 
pro příspěvkové organizace. 

Osobní kontakt v pracovní dny mezi 13.00 – 15.30 hod. 
s vrchní sestrou po telefonické domluvě 
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