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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – ŘÍJEN 2021

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 31. 10.
Velká Bystřice 

1. – 2. 10.
Velká Bystřice 

2. 10.
Velká Bystřice

3. 10.
Hlubočky
Přáslavice
4. 10.
Hlubočky

● LIBOR HŘIVNÁČ: PLACHÝ EXHIBICIONISTA, VÝSTAVA OBJEKTŮ
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so – ne zavřeno)

● PODZIMNÍ  BAZÁREK 
(orlovna, pá 14:00 – 18:00, so 8:00 – 12:00)

● PRAŽSKÉ KOMORNÍ DUO A FR. NOVOTNÝ 
(Husův sbor, 15:00)

● DECHOVKA ROZMARÝNKA (KD Na Letním, 14:00 – 18:00)
● VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY
 
● ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ 
(KD Na Letním, 18:30 – 20:30)

10. 10.
Velká Bystřice 

Přáslavice
16. 10.
Přáslavice
23. 10.
Velká Bystřice

27. 10.
Velká Bystřice

Mrsklesy

● MYSLIVECKÁ SLAVNOST – HUBERTSKÁ MŠE 
(ŘK kostel, 10:00 – 13:00)
● LETEM MUZIKÁLOVÝM SVĚTEM 
– RETROMUZIKÁL VLAK DO NEBE

● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

● DRAKIÁDA 
(pole u hřbitova, 14:00 – 16:00)

● DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER 
(KIC, 10:00 – 16:00)
● LAMPIONOVÝ PRŮVOD

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře, že Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka 
bude ve středu 27. října UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

Bio odpad
(úterý)

Separovaný odpad 
(čtvrtek)

SVOZ ODPADŮ ŘÍJEN 2021

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

11. 10. 5. 10.
19. 10.
26. 10.

7. 10.

provedou hasiči v sobotu 
16. října 2021 od 8 hod.

Prosíme občany o nachystání železného  
odpadu a nepotřebných elektrospotřebičů 
před své domy jako obvykle, elektroodpad  

a železo odděleně.
Větší kusy (kotle, boilery, myčky, pračky  

a různé konstrukce) po dohodě vyneseme.

Kontakt:
731 913 327 p. Čepelák,  
604 180 602 p. Šperka

Do sběru patří i boilery, pračky, myčky, led-
ničky, sporáky, TV, mikrovlnky, fény a ostatní 

drobný elektroodpad.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE

SBĚR 
ŽELEZNÉHO ŠROTU
A ELEKTROODPADU

 

VÝZVA OBČANŮM
Máte na zahradě vzrostlý jehličnan, který 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

 POZVÁNKA
V pondělí 25. října 2021 v 17 hod. se u pomníku T. G. Masaryka 
na nádvoří Masarykovy základní školy a mateřské školy ve Velké 
Bystřici uskuteční pietní akt u příležitosti 103. výročí vzniku ČSR.

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města 
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ÚVODNÍK
Milí čtenáři Bystřických novin,

vloni touto dobou jsem úvodník začínal zvoláním a ví-
rou, že „Těžkou dobu v Bystřici zvládneme!“. Bohužel 
se již brzy ukázalo, že doba totálního zrušení společen-
ského života bude trvat až do května letošního roku  
a bude provázená sérií nekompetentních vládních roz-
hodnutí a často i neschopností rozhodnout. Nezbývá než 
přát si, aby kombinace promořenosti a proočkovanosti 
naší populace zabránila dalším vypnutím ekonomiky  
a komunitního života.

Zatím můžeme realizovat všechny aktivity podle plánů. 
A tak po jednodenním Lidovém roku a tradičním pod-
zimním selském trhu náš kulturně-společenský itinerář 
obohatila zcela nová položka v podobě Tvargle festu. Po 
dlouhých desetiletích původně opuštěný areál zámec-
kých sklepů získal nový majitel a ten rozvinul koncept 
minipivovaru & tvarůžkárny TVARG. A sotva zprovoz-
nil samotné technologické výrobní celky a venkovní 
zahrádku/dvorek, přišel s nápadem velkého pivního  
a tvarůžkového festivalu. Myslím, že první (nebo vlast-
ně nultý) ročník zvládl nad očekávání dobře, z čehož 
máme jako bystřičtí konšelé radost. A kladné odezvy 
jsou hodně i mimobystřické.

Velkou logistickou výzvou letošního školního roku 
bude brzy zahájená rekonstrukce přední budovy školy 
(1.-3. ročníky). Paní učitelky těchto tříd si postupně vy-
braly náhradní prostory a tak po třech letech od azy-
lového pobytu školky budou na kulturáku (a tentokrát  
i v růžovém domečku u amfiteátru) dočasně pobývat 
školáci. Odměnou jim budou kompletně rekonstruova-
né a rozšířené prostory v přední budově školy u hlav-
ní silnice. Nezbývá než doufat, že si náhradní prostory 
„užijí“ a že nebudou nuceni učit se zase z izolace svých 
domovů.

Chtěl bych pogratulovat naší spoluobčance paní Aleně 
Budíkové, která v krajském kole soutěže Babička roku 
Olomouckého kraje 2021 obsadila krásné druhé mís-
to. Soutěž, organizovaná Krajskou radou seniorů Olo-
mouckého kraje, téměř ovládla jak svým přirozeným 
šarmem, tak například i svým vyhlášeným kulinářským 
uměním. A já myslím, že je to skvělý příklad, jak aktiv-
ně lze prožívat seniorský věk, který je příležitostí pro 
realizaci mnoha zálib a plánů, na které během života při 
zaměstnání nebyl čas.

A závěrem jedna ryze redakční informace: tým medi-
ální rady, která se schází nad mediálním plánem a pre-
zentačními aktivitami našeho města, rozšířila zkušená 
regionální redaktorka Petra Pášová, kterou jste mohli 
znát například ze stránek Olomouckého deníku nebo 
Hanáckých novin. Už během podzimu si budete moci 
všimnout nových rozhovorů se zajímavými osobnostmi 
se vztahem k Velké Bystřici a během příštího roku by-
chom rádi posunuli i grafickou, resp. vizuální podobu 
směrem k větší čtivosti. Tak se nechme překvapit ☺!

Ivo Slavotínek

Narození:
Ema Vašičková, nar. 3. 8. 2021
Bonifác Štěrba, nar. 13. 8. 2021
Samuel Procházka, nar. 22. 8. 2021
Damián Novák, nar. 27. 8. 2021

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Milada Vybíralová,  zem. 21. 8. 2021 ve věku 91 let
Helena Štychová,  zem. 7. 9. 2021 ve věku 79 let

Termín konání voleb
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR na pátek 8. a sobotu 9. října 2021. Volby se na území České republiky 
konají v pátek 8. 10. 2021 od 14.00 hod. a končí ve 22.00 hod. Druhý den 
voleb 9. 10. 2021 začíná hlasování v 8.00 hod. a končí ve 14.00 hod.

Ve Velké Bystřici jsou dva volební okrsky, sídlem obou okrskových voleb-
ních komisí je Masarykova základní škola ve Velké Bystřici, ul. 8. května 67.

Kdo volí
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 
18 let. Občan volí ve stálých volebních okrscích podle místa svého trvalého 
pobytu.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve 
volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, ve Velké Bystřici, může 
hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu na 
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České re-
publiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU 
do 1. 10. 2021 (písemné podání) 
do 6. 10. 2021 do 16:00 hodin (osobní podání)

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským prů-
kazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, ne-
bude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřeb-
né doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povi-
nen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do vý-
pisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním 
okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku 
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky 
v zahraničí.

Hlasování
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úřed-
ním razítkem Městského úřadu Velká Bystřice. Volič, který hlasuje s volič-
ským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se 
nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky
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 ve středu  
 27. října 
 
 
 
 
 
 
 
     Velká Bystřice 
 
 
 
 
 
     drobný dárek a balónek pro děti  

ve Velké Bystřici

Den 
otevřených dveří

DATUM 13. 10. 2021 ČAS  15:00 – 18:00
MÍSTO Školní jídelna, Loučná 703, 783 53 Velká Bystřice

Pro vstup použijte zadní vchod jídelny.

w w w.sco la rest .c z

Prohlídka školní jídelny a kuchyně
Ochutnávka jídel

PROGRAM

Na radnici se znovu a znovu obracejí občané nespokojení se sta-
vem veřejných ploch a zejména trávníků znečišťovaných čtyřno-
hými mazlíčky, jejichž majitelé nechápou, že mají také nějakou 
povinnost. Opět tedy zveřejňujeme „Pejskařské desatero“, které 
má být důrazným apelem na těch několik málo chovatelů, kterým 
je zjevně jedno, že někdo jiný si tuto bezohlednost odnese třeba 
na svých botách domů. Vážení, chyťte se za nos! Zároveň si velmi 
vážíme rostoucí skupiny zodpovědných milovníků nejlepších přátel 
člověka, kteří si vzorně přibalí na vycházku sáček a všechno uklidí.

DESATERO ZODPOVĚDNÉHO PEJSKAŘE:
■

■

■

■

Jeden nekončící
 „nevoňavý evergreen“

Přihlásit svého psa (staršího 3 měsíců) na úřadě a zaplatit za něj 
poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011. 

Označit psa Identifikační známkou, na které je vyznačeno jeho 
identifikační číslo. 

Vždy po psovi na veřejném prostranství uklidit, to se bere jako 
samozřejmost. 

Nenechat psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či spor-
tovní vyžití a na taková místa se psem ani nevstupuje. Hřiště 
jsou výhradní zónou dětí, pejsek sem skutečně nepatří. 

■

■

■

■

■

■

Neumožnit psovi vstup do záhonů, keřových pro-
storů a jiná místa, která mohou být pohybem psa 
poškozena. 

Pro volné běhání psa bez vodítka a náhubku využít 
výhradně prostranství, která jsou k tomu určena.

Uvědomit si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou 
veřejným prostorem využívaným ostatními občany. 
Psa i zde má tedy stále pod dohledem. 

Respektovat ostatní spoluobčany a nenechat psa, 
aby někoho v obci „obtěžoval“. Ne každému je psí 
přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí 
obavu o děti, objeví-Ii se vedle nich cizí pes.
 
Při pohybu po veřejných plochách neumožnit 
psovi volně pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání  
na komunikacích vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. 
o silničním provozu. 

Naučit psa poslušnosti a několika základním pove-
lům. Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při ře-
šení krizových situací a celkově majiteli zjednoduší 
společné soužití se psem
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KULTURA

K pětiletému výročí a snažení o obnovu dudáckých tradic, pro nás 
jako organizátory, nemohlo být snad větší odměnou, že se náš 
Mezinárodní Dudácký a Folklorní Festival GajdeFest dočkal dárku  
a to v podobě Ozvěn v rámci programu při Lidovém roku ve Velké 
Bystřici u Olomouce.

Ozvěny GajdeFestu, které se uskutečnily přesně tři týdny od naše-
ho mateřského třídenního dudáckého maratonu v Jihomoravském 
kraji, dozněly až do vzdáleného Olomouckého kraje. Do kraje, který 
ač na první pohled vzdálený, má s celým naším příběhem z Brněn-
ska úzké vztahy. Vždyť právě zde v péči Olomouckého Národopis-
ného muzea celých 120 let čekal nástroj, jehož replikou jsme oživili 
tradice nazpět k životu a na jehož počest je festival GajdeFest za-
ložený.

Ozvěny dudáckého 
GajdeFestu Velké Bystřici

Dudáci Tryhuci

posluchači skoro až osahat. Možná i to velkou měrou 
přispělo k jejich úžasnému přijetí a nenapodobitelné 
atmosféře celého dudáckého programu. Jako účinku-
jící a moderátoři jsme byli natolik uneseni jejich bez-
prostředními reakcemi a příjemnou vlnou, na které se 
program GajdeFestových ozvěn nesl, že se nám ten 
původně hodinový program protáhnul o krásnou půl-
hodinku. A za to všem moc děkujeme.

Jsme moc rádi, že jsme mohli být s naším střípkem 
dudáckého festivalu součástí mozaiky, tak skvěle or-
ganizované a tradiční akce jako je Lidový rok ve Velké 
Bystřici a že jsme měli tu příležitost zdejšímu skvělé-
mu a kulturně uvědomělému publiku ukázat proměny 
gajdošské muziky napříč světem i jejich domácí podo-
by. Chceme vyslovit velké díky celému organizačnímu 
týmu Lidového roku, městu Velká Bystřice, naším účin-
kujícím a především skvělému publiku, které je za to 
svými reakcemi a úžasným potleskem odměnilo.

Na dudácký program, který měl mít hodinové trvání, jsme sezvali 
ty nejpestřejší kontrasty mezinárodní dudácké scény z řad našich 
festivalových hostí a vytvořili tak pestrý hudební obraz napříč ce-
lou Evropou, ale zároveň jsme neopomněli na podoby místního 
hanáckého folkloru a to za pomoci mužského hanáckého sboru 
Rovina. Povolali jsme i gajdoše Petra Sovjáka z nejbližších Bes-
kydských hor, aby vyčaroval trochu té originální pastýřské valašské 
atmosféry troubením na troubu, práskáním biče a zvukem svých 
gajdiček. Ze vzdáleného pohoří Jeseníků k nám přicestovali Ře-
kové ze souboru Evros. Klan rodiny Papageorgiu, který udržuje 
řecký gajdošský folklor napříč generacemi a rovněž jej uchovává 
organizováním vlastního festivalu FolkMáj. A nemuseli jsme dlou-
ho přemýšlet, koho pozvat do této klenotnice dudáckých kontrastů 
jako dalšího, neboť většina lidí má dudy spojené se Skotskem a tak 
poslední účinkující GajdeFestových ozvěn padl na Blue Squadron 
Pipe Band, který se specializuje na velké skotské dudy z vysočiny  
a reprezentuje naši zemi v mnoha zahraničních soutěžích.

Celý program ozvěn se od začátku nesl ve fantastické a přívětivé 
podobě přímo mezi lidmi na zámeckém náměstí, kdy si nás a naše 
podivuhodné nástroje, které nejsou jen tak někde k vidění, mohli 

Vážení návštěvníci koncertů kruhu 
přátel hudby,

předkládáme Vám plán nové koncertní sezóny 
a zároveň s ním nabízíme možnost zakoupení 
zvýhodněného předplatného v ceně 500 Kč 
na dalších 7 koncertů. Cena za jeden koncert tak 
pro abonenty bude něco málo přes 70 Kč, místo 
jednorázových 80 Kč.

Předplatné je možno zakoupit od 20. září v Kul-
turním a informačním centru nebo před říjnovým 
koncertem Pražského komorního dua.

Věříme, že Vám naše nabídka přijde vhod a tě-
šíme se na Vaše návštěvy na dalších skvělých 
koncertních vystoupeních.

Plán koncertní sezóny 2021/22

Ivan Ženatý a Igor Ardašev / 7. 9. 2021

Pražské komorní duo 
a František Novotný /1. – 3. 10. 2021

Štěpán a Matěj Rakovi / 5. – 7. 11. 2021

Petrof Piano Trio / 5. – 18. 12. 2021

Wihanovo kvarteto / 25. – 27. 2. 2022

Listina mladých – Adam Klánský 
a Ivan Klánský / 19. - 20. 3. 2022

Mucha Trio / 15. – 17. 4. 2022

Terezie Fialová a Jiří Bárta / 6. – 8. 5. 2022
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Stříbrná Babička roku je z Velké Bystřice 
“Porotu nadchla svými chlebíčky “

Originální volnou disciplínu si zvolila Alena Budíková  
v soutěži Babička roku Olomouckého kraje 2021. Pro-
tože ráda vaří, rozhodla se, že porotu okouzlí dobro-
tou z vlastní kuchyně. A povedlo se jí to. V pavilonu 
A olomouckého Výstaviště Flora, si ve středu 15. září 
převzala stříbrný titul soutěže. 

Alenu Budíkovou do soutěže nominovaly její děti  
a vnoučata. „Ze začátku jsem byla proti, ale nakonec 
jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila. Rodina mě 
podporovala. Bylo to moc hezké a užila jsem si to,“ 
usmívá se velkobystřická obyvatelka. Přiznává, že nej-
větší obavy měla z volné disciplíny. „Neumím zpívat, 
recitovat taky ne, a tak jsem přemýšlela nad tím, s čím  
do soutěže půjdu,“ vzpomíná. Chtěla něco originální-
ho a nakonec vsadila na svůj letitý koníček, na vaření. 
„Nebylo to ale snadné, měli jsme jen tři minuty prostor,  
a to je tak krátký čas, že nejde udělat skoro nic. Tak 
jsem se rozhodla, že připravím pár chlebíčků a dám 
je před porotu na stůl,“ říká žena, která pracovala jako 
účetní.

V den soutěže, ve středu 15. září, vstávala v půl páté 
ráno, aby vše pohodlně stihla. Připravila dva druhy chle-
bíčků, šunkové, které ozdobila vykrojeným sýrovým sr-
díčkem a druhé z nivy. „Smíchá se niva, pórek, jogurt  
a tatarská omáčka, je to velice chutná pomazánka, kte-
rá se zdobí sladkým ovocem, třeba jahodou nebo hroz-
novým vínem. Ty chutě se k sobě velmi hodí. Byly to 
krásné chlebíčky a asi i moc dobré, všechny totiž zmi-
zely,“ usmívá se. Přestože byla nervózní, žaludek měla 
sevřený, tak porotu zaujala a ta jí pak udělila pomysl-
nou stříbrnou medaili. „Bylo tam hodně zajímavých vy-
stoupení, ale myslím, že jsem zvítězila proto, že to bylo 
originální. Ocenění mě velmi potěšilo, jsem soutěživý 
typ. Lásku k vaření jsem zřejmě zdědila po mamince, 
která mi předala i několik rodinných receptů. Ostatně,  
s jedním z nich budu soutěžit i v pořadu Českého rozhla-
su,“ raduje se Alena Budíková. Jídlo má ráda a chutná 
jí česká, i thajská kuchyně. Protože ale maminka byla  
z Polska, na tamní pokrmy dopustit nedá. „Experimen-
tuji, ochutnala jsem i červy, ale nechutnají mi mořské 
plody. Naopak mám velmi ráda polskou kuchyni, která 
se od české se liší hodně. Mají výborné husté boršče 
s červenou řepou, ale i pirohy. To mi moc chutná,“ do-
plňuje.

Petra Pášová
Foto: www.olkraj.cz

 KINO 
Velký Týnec – ŘÍJEN 2021 

             
                                          
                1. 10. pátek       SHOKY & MORTHY  Poslední velká akce              Produkce: ČR                                       
                19:30 hod.        Co vše je ochoten udělat youtuber, když chce, aby       Přístupný od 12 let 
                103 minut          ho lidé brali vážně?  Připravit velkou akci a natočit     Vstupné Kč 50,-               
                                          o ní film. 
                           
 
                                                      
                8. 10.  pátek      NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA                                         Produkce: USA  
                19:30 hod.        Všichni o Cassandře tvrdili, že je nadějná mladá žena.  Přístupný od 15 let 
                113 minut          Než se to zvrtlo. Teď veškerý svůj talent věnuje           Vstupné Kč 50,-                                                   
                                           plánům na pomstu.            
 
 
                15. 10.pátek      CHYBY                                                                         Produkce: ČR 
                 19:30 hod.        Nejnovější film Jana Prušinovského je vztahovou        Přístupný od 15 let 
                 99 minut           romancí mapující vztah dvou zamilovaných.                Vstupné Kč 50,-                          
      
 
               22. 10. pátek      CESTA DOMŮ                                                             Produkce: ČR 
               19:30 hod.         Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města         Přístupný od 12 let 
                92 minut            a Cesta do lesa a završí osudy všech stěžejních             Vstupné Kč 50,-                                                  
                                          postav. 
              
 
                29. 10. pátek     ZBOŽŇOVANÝ                                                           Produkce: ČR 
                19:30 hod.        Jiří Bartoška je zbožňovaný v novém filmu                   Přístupný od 12 let 
                 99 minut           Petra Kolečka.                                                                Vstupné Kč 50,-   

 
 
 

                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  

promítání filmu je pokladna otevřena. 
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Letošní ročník našeho folklorního festivalu, který můžeme považovat za 
ten odložený jubilejní, třicátý je už minulostí. Můžeme si postesknout,  
že jsme druhým rokem neviděli dětské soubory nebo, že jsme pro aktuál-
ní zpřísněná opatření na slovenské a polské straně nemohli přivítat tamní 
soubory... I přes všechna omezení a nejistoty se ale Lidový rok opravdu 
vydařil.

Páteční festivalovou předehru obstarala oblíbená pop gospelová skupina 
GOOD WORK, jejíž repertoár nabízí propojování nejrůznějších hudeb-
ních stylů a přiznává folklorní kořeny řady muzikantů. Publikum, které 
se scházelo už při zkoušce, skupina nadchla elánem i vizuální stránkou 
koncertu.

V sobotu měli návštěvníci na Zámeckém náměstí možnost navštívit jar-
mark lidových řemeslníků. Velkému zájmu se těšilo živé předvedení dře-
vořezby, takzvaný speedcarving, kdy před zraky diváků řezbář Václav 
Lemon vytvořil dřevěnou skulpturu.

Hlavní festivalový pořad „Debe decke tak belo“ představil regiony Uher-
skohradišťska, Moravsko-slovenského pomezí, Valašska, Orlickoústec-
ka a Hané. Všechny folklorní soubory dávaly do předváděných pásem 
maximum úsilí a daly tak zapomenout na dlouhý výpadek v nácvicích  
i ve vystoupeních před publikem. Krásným a dojemným okamžikem bylo 
slavnostní předání Ceny města Velká Bystřice za rok 2020. Jejím laure-
átem se stal pan Jiří Čada, emeritní člen Moravského divadla Olomouc, 
dlouholetý choreograf i scénárista těch neúspěšnějších pásem bystřické-
ho souboru Haná. Jedenadevadesátiletého laureáta z pódia vyprovodil 
zaplněný amfiteátr bouřlivým potleskem ve stoje a k jeho poctě pak do-
mácí soubor zatančil pásmo starých hanáckých tanců.

Po loňské úspěšné premiéře hudebního pořadu, měli návštěvníci i le-
tos možnost okusit z tohoto folklorního soudku. Pořad s názvem Ozvěny 
Gajdefestu odkazoval na festival, který se již 5 let koná v okolí Rosic  
u Brna a představuje dudáky a gajdoše od nás i ze zahraničí. Dramaturgy 
a průvodci byli dudáci, manželé Lucie a Ondřej Tryhukovi, jejichž článe-
ček přinášíme na jiném místě Bystřických novin.

Vyvrcholením letošního Lidového roku bylo pro Velkou Bystřici dlouho 
plánované a očekávané vystoupení Vojenského uměleckého souboru 
ONDRÁŠ z Brna. ONDRÁŠ se předvedl v téměř hodinu a půl trvajícím 
celosouborovém pořadu Ondrášovské putování, který diváky provedl 
českými, moravskými, slezskými i slovenskými folklorními regiony. 

ve sluncem zalitém  „mariánském létě“
LIDOVÝ ROK ® Strhující představení doslova nadchlo zaplněný 

amfiteátr a mnozí diváci pochvalně oznamova-
li, že to bylo jedno z nejkrásnějších vystoupení 
folklorního souboru v historii Lidového roku.

Jménem všech účinkujících děkujeme všem 
divákům za krásnou návštěvu a příjemnou 
atmosféru při vystoupeních. Opravdu si to  
u nás velmi pochvalovali a po dlouhém půstu 
doslova vychutnávali.

Příští a snad už úplný, ročník mezinárodního 
folklorního festivalu Lidový rok je plánován 
na 2. až 4. září 2022.

V Kulturním a informačním centru 
Velká Bystřice 

až do 31. října 
probíhá předprodej vstupenek 

s místenkou na Bystřické banjo, 

které proběhne 6. listopadu 
od 16 hod.  v  KD Nadační.

Cena v předprodeji 100 Kč,
od 1. 11. a na místě 150 Kč.

Můžete se těšit na skupiny 
Přátelé, MS Band, T.H.S. Brzdaři a DC Vocal.
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Na které z těch pásem nejraději vzpomínáte?
Zabijačka byla hodně oblíbená. 

Jak na léta v soboru Haná vzpomínáte?
Vzpomínám na ně moc. Jsem rodák z Olomouce, ale tady 
mi to přirostlo k srdci a i ti Hanáci. 

Působil jste dlouhá léta v baletu a operetě Moravského 
divadla Olomouc, dělal jste keramiku, jste autorem řady 
obrazů nejen Hanaček… Kde jste byl ale nejšťastnější?
Byl jsem šťastný všude, všechno jsem dělal s láskou.

Jiří Čada očima dlouholeté členky folklorního souboru 
Haná Velká Bystřice
Pan Čada, to je náš miláček, takový druhý otec, on taky 
říkal, že jsme jak jeho děti. Začátky byly trochu těžší pro 
obě strany, vyžadoval řád a disciplínu, kterou znal z divadla, 
ale my jsme to neznali. Tancovali jsme pro zábavu, chvilku 
taneček a pak jsme se zase bavili. Ale našli jsme společnou 
řeč. Položil nám tehdy pevné základy a mladší generace 
teď obnovují stará pásma, staré hanácké tance, to dělal pan 
Čada pro nás. 

Kdo je Jiří Čada (*1929)
S velkobystřickým souborem začal úzce spolupracovat 
v roce 1984 a to díky aktivitě tehdejší umělecké vedoucí 
folklorního souboru Haná, olomoucké spisovatelce Heleně 
Lisické. Soubor Haná se i díky jeho choreografiím stal jed-
ním z nejznámějších folklorních souborů u nás. Vytvořil ko-
lem 50 choreografií, z nichž zmíníme alespoň nejznámější 
a u diváků nejoblíbenější Zabijačku, Čarování či Není trnka 
jako trnka. Kromě této práce svou lásku k lidovému tanci vy-
jadřuje také prostřednictvím výtvarného umění – na svých 
obrazech zachycuje především pohyb tanečníků a tanečnic 
z různých folklorních regionů i divadelního prostředí. Svá 
díla vystavoval ve Velké Bystřici a několikrát v Olomouci.

Jiří Čada: 
Velká Bystřice mi přirostla k srdci

Petra Pášová

Letošní Lidový rok byl 
mimořádný a to nejen 
proto, že se folklor-
ní soubory veřejnosti 
představily po roční 
pauze způsobené ko-
ronavirem. Kromě ro-
zevlátých barevných 
sukní a dobré nála-
dy, bylo na programu  
i jedno důležité oce-
nění. Za celoživotní 
práci v souboru Haná 
si cenu města Velká 
Bystřice převzal pan 
Jiří Čada. 

Potěšilo Vás ocenění?
Potěšilo mě moc. Helenka Lisická, naše spisovatelka, mě 
sem dovedla. Pracoval jsem v Moravském divadle v Olomouci  
a byla to ona, kdo mi řekl, abych se na soubor Haná podíval, 
protože tehdy jim odešel choreograf. Převzal jsem to a začal se 
souborem pracovat. Ne ve stylu taneček k tanečku, ale začali 
jsme tvořit příběhy. Buď něco veselého, nebo naopak smutné-
ho, třeba odvody chlapců na vojnu, ale i maškary či zvyky. 

Dělali jste jen hanácké zvyky?
Kdepak i všelijaké grotesky. Když bylo Štěpána, druhý svátek 
vánoční, tak jsme vždy měli nějaký veselý program. Třeba jsme 
měli andělíčky na Werichovu písničku a přidali jsme ještě Whis-
ky to je naše gusto a holky dělaly kankán. Také jsme ve scénce 
komentovali politické dění, ale tak, aby se lidé zasmáli.
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KNIHOVNA
Velká Bystřice

Anne Jacobs: Panský dům: Návrat 
Marie a Paul Melzer jsou šťastní a jejich láska je silnější než 
kdy jindy. Ale kvůli globální ekonomické krizi a obtížným 
dobám musí Paul bojovat o přežití své textilní továrny. 
Když onemocní, Marie zakročí a zachrání společnost před 
zkázou, protože jde o osud celé rodiny.
Je třeba učinit důležitá rozhodnutí, protože rodina 
Melzerových má vysoké dluhy. Jejich milovaná vila může 
být zachráněna, jen pokud budou stát všichni pohromadě.
Závěrečný díl čtyřdílné ságy. 

Knižní novinky:

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

Steven King: Když teče krev 
Čtyři dosud nepublikované povídky v souborném vydání, 
které v angličtině vyšlo v dubnu 2020, dostávají v éře světo-
vé pandemie nový rozměr.
Kromě očekávaných nadpřirozených hororových témat  
a nové pohledy na povahu zla jsou Kingovy příběhy podtr-
ženy veskrze pozemskými strachy, jako jsou obavy z blížící 
se smrti. V jedné z povídek se Stephen King vrací ke svému 
oblíbenému hrdinovi – spisovateli, tentokrát neúspěšnému, 
a fanoušci předchozí „kingovky“ Outsider budou potěšeni 
návratem Holly Gibneyové v titulní povídce.

Lukáš Hejlík: 555 – Výlety s Gastromapou Lukáše 
Hejlíka
Autor Lukáš Hejlík vyráží na 100 nádherných míst po celé 
České republice a mapuje v jejich okolí dostupné podniky, 
kam můžete zajít na fajn jídlo, kafe, sladký, pivo nebo třeba 
večerní drink.
A co všechno kromě 555 gastrotipů pro vás Lukáš vysy-
pe ze svého cestovatelského báglu? Každý výlet popíše  
a vždy ho doprovodí fotografií od respektovaných českých 
fotografů a cestovatelů. Partner Kudyznudy.cz přihodí dal-
ší možnosti, kam se v dané lokalitě podívat. Pomocí QR 
kódu Mapy.cz si budete moct stáhnout celý výlet i Lukášovy 
tipy do navigace. A mimochodem, každý z výletů bude mít 
v knize napárovanou skladbu, kterou lze načíst v aplikaci 
Spotify.
A co je hlavní? I s novou knihou můžete vyrazit sbírat ra-
zítka ze svých návštěv, však všechny ty skvělé podniky se 
na vás už netrpělivě těší! Gastroturistika může začít! 

Karin Krajčo Babinská: Hvězdy na cestě 
Každý má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý
V minulosti stárnoucího slavného herce Igora a jeho dcery, 
úspěšné spisovatelky Vandy, se skrývá tragédie, která na-
vždy změnila jejich životy. Po letech odcizení se setkávají 
na Krétě, aby tu splnili jedno poslední přání. Podaří se jim 
během společných dnů ustát řadu vypjatých situací a najít k 
sobě ztracenou cestu? Emotivní vyprávění o vině a odpuš-
tění vás spolu s hrdiny dovede k jasnému poselství: Každý 
má svůj příběh, jen ho nikdy nevidíme celý. 
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Kruh přátel hudby města Velká Bystřice uvádí 

Pražské smyčcové duo 
a Františka Novotného 
v pořadu hudby a slova 

JAK SE HLADÍ DUŠE

Unikátní a velice úspěšný pořad je poetickou a úsměvnou 
úklonou našim i světovým skladatelům: Bendovi, Smetanovi, 

Dvořákovi, Mozartovi, Brahmsovi ale i Ježkovi a dalším.

František Novotný, redaktor, scenárista, publicista, moderátor 
ČRo, básník, textař… Přes 30 let pracoval v Československém, 
resp. v Českém rozhlasu, kde připravoval hudební pořady  
3 × 60 a to stereo, Textempore nebo Šansony, songy a písnič-
ky. Působil jako vedoucí Redakce vysílání pro zahraniční kra-
jany. ČRo 2 vysílala několik let jeho společný pořad s Luďkem 
Munzarem Okouzlení slovem. Na Dvojce pravidelně moderuje 
nedělní Dobré ráno, Česko! Dlouhodobě spolupracoval se sku-
pinou Spirituál kvintet, především jako textař, alei jako hudební 
režisér jejích koncertů. V posledních letech se věnuje veršům 
pro děti, básně píše k obrázkům Karla Franty.

Pražské smyčcové duo ve složení Miloš Černý – housle  
a Eva Šašinková – kontrabas interpretuje skladby českých  
i světových autorů klasické hudby. Oba umělci mají zkušenosti
s multižánrovou hudbou, od vážné hudby přes šansony, spiri-
tuály až k folkloru.

2. 10. 2021 v 15 hod., Husův sbor Velká Bystřice
vstupné 80 Kč, děti zdarma

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře, že Veřejná knihovna Jaromíra 
Balcárka bude ve středu 27. října UZAVŘENA. Děkuje-
me za pochopení.

TÝDEN KNIHOVEN 2021
V říjnu bude v rámci projektu Týden knihoven probí-
hat ve Veřejné knihovně Jaromíra Balcárka akce Ko-
miksový podzim. Úkol spojený s výstavkou komiksů 
mohou děti plnit celý měsíc říjen. Hlavní cenou je zají-
mavá encyklopedie. Na malé čtenáře se velmi těšíme!
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ŠKOLA
Zahradní slavnost v MŠ

Na konci prázdnin, přesně v pátek 27. srpna, se v Zámecké školce 
konala Zahradní slavnost. Jde o velkou událost v parku, kde každo-
ročně pasuje urozený rytíř předškoláky na budoucí školáčky.
 
Slečny oblékly nazdobené šaty a pánové se ustrojili do brnění  
a kostýmů rytířů. Kdo si doma zapomněl šperky, korunku nebo vý-
zbroj pro rytíře, mohl si je zakoupit v připraveném stánku. Dětem se 
také věnovaly paní učitelky ve zkrášlovacím salonu, kde jim pletly 
francouzské copánky, lakovaly nehtíky a malovaly na obličej. Celé 
odpoledne nás výborně bavili naši oblíbení klauni. Novinkou byl ská-
kací hrad. A i když nám počasí nepřálo a potkalo nás několik dešti-
vých přeháněk, slavnost se vydařila a společně jsme mohli vypustit  
do nebe balónky přání.

Bc. Michaela Davidová
Foto: Markéta Sedlářová

První den ve škole
Naše nové prvňáčky jsme ve škole 
přivítali 1. září. Zahájení se uskuteč-
nilo na nádvoří školy i za přítomnosti 
vedení školy a města, a potom už si 
prvňáčci i jejich doprovod prohlédli 
své třídy a vyzkoušeli si, jak se jim 
bude sedět v lavicích. 

Přejeme jim, aby se jim ve škole líbi-
lo a aby je tu čekala spousta nových 
zážitků, prima kamarádů a samo-
zřejmě „samé jedničky.“

Jaromíra Pazderová
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Masarykova základní škola píše 
dětem na Bali

Speciálního projektu v hodinách anglického jazyka, se koncem předcho-
zího školního roku zúčastnili žáci 6. tříd. Hlavním cílem bylo autenticky  
a prakticky propojit anglický jazyk s multikulturní výchovou.

Oslovili jsme paní Šárku Hlouškovou, která už několik let žije ve vesnici 
Seraya na indonéském ostrově Bali. Šárka v této vesnici před pěti lety 
postavila dětskou klubovnu, kam děti z celé vesnice po škole pravidelně 
docházejí a mají tak možnost učit se anglicky, nebo se věnovat výtvarné  
a hudební výchově, které se běžně ve škole vůbec nevyučují.

Šárka nám natočila video, ve kterém našim žákům detailně představila sa-
motný ostrov Bali, běžnou balijskou základní školu, svou dětskou klubovnu 
i typický domov dvou obyčejných balijských dětí.
Naši žáci se tak prostřednictvím tohoto videa seznámili s naprosto odlišnou 
zemí, jazykem, náboženstvím a kulturou.

Bali je ostrovem bohů, kde převážná část populace vyznává hinduismus, 
se kterým se v naší zemi téměř vůbec nesetkáme. Hinduismus je postaven 
na mnohobožství, je velmi spjat s přírodou a obohacuje každodenní život 
Balijců o spoustu rituálů a ceremonií.

Pavla Nováková

Ostrov Bali leží kousek od rovníku, a proto se průměrná celoroční teplota 
pohybuje kolem 30°C. Balijské děti tedy vůbec neznají zimu a sníh. Oficiál-
ní měnou je indonéská rupie, jejíž hodnota v současnosti odpovídá asi 665 
rupií na 1 českou korunu. Naše děti si tak rychle spočítaly, že hodnota je-
jich vlastního majetku odpovídá často několika milionům indonéských rupií.

Balijské děti nejsou vůbec materialistické, jejich pokojíček bývá vybaven 
jen velmi skromně a děti mnohdy nemají vůbec žádné hračky, a proto si 
je samy vyrábí z volně dostupných materiálů jako jsou plastové igelitky, 
kartonové krabice a plechovky od nápojů. Jejich jídelníček je také velmi 
skromný a je postaven převážně na rýži, rybách, ovoci a zelenině.

Úkolem našich žáků po shlédnutí videa bylo zamyslet se nad hlavními roz-
díly mezi ostrovem Bali a Českou republikou a zkusit je správně anglicky 
formulovat a umět o nich diskutovat ve skupině.

Výchozí prací projektu byl anglicky psaný obráz-
kový dopis, který naši žáci individuálně napsali 
o sobě, o naší škole a České republice. Popsali 
svůj každodenní život, domácí mazlíčky, záliby, 
ale také třeba proměnlivé české počasí, typická 
česká jídla a cokoliv jim bylo blízké.

Dopisy jsme poslali dětem přímo do klubovny  
na Bali, kde jim udělaly ohromnou radost  
a zpestřily jejich běžnou hodinu angličtiny. Děti 
v klubovně se ihned pustily do odepisování a ke 
každé odpovědi přidaly také vlastnoručně navlé-
kaný náramek.

Pokud epidemiologická situace dovolí, tak nám 
Šárka z Bali dopisy i s náramky doveze již bě-
hem října a určitě vymyslíme další způsob, jak 
v této mezinárodní spolupráci dále pokračovat 
a rozvíjet tak u našich žáků toleranci, respekt  
a chápání odlišných kultur.
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Trenéři : 

 Vladimir Schneider 

Tel. 728 175 273 

 Lubomír Vogl 

 David Peter 

 Jiří Barvíř 

Tel. 733 163 0388 

 Barbora Vaculíková 

 Petr Wolf 

  Miniházená Velká Bystřice - mladší 
 

 

  www.hazena.velkabystrice.cz 

Trénujeme ve školní hale 

pondělí a čtvrtek 
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ženy 15:30 V. Bystřice - UP Olomouc *** Český pohár ***

ženy 15:30 V. Bystřice - Lesana Zubří

ženy 15:00 Hodonín - V. Bystřice

mini st. 9:00 Turnaj Velká Bystřice
ml.žáci 11:30 V. Bystřice - Tatran Litovel
st.žáci 13:30 V. Bystřice - Tatran Litovel

st.dorost 15:30 V. Bystřice - Kuřim
muži 17:30 V. Bystřice - Sokol Vršovice

mini ml. A 9:00 Turnaj Velká Bystřice
mini ml. B 9:00 Turnaj Velká Bystřice
ml.dorost 11:30 HA Olomouc - Frýdek-Místek *** ve Velké Bystřici ***
st.dorost 13:30 HA Olomouc - Frýdek-Místek *** ve Velké Bystřici ***

ženy 15:30 V. Bystřice - Žeravice

st.dorost 15:00 Tatran Litovel  - V. Bystřice
muži 17:00 Tatran Litovel  - V. Bystřice

ženy 10:45 Sokol Karviná - V. Bystřice
st.žáci 18:00 Prostějov - V. Bystřice
ml.žáci 18:00 Centrum Haná - V. Bystřice

mini ml. A Turnaj Litovel
mini ml. B Turnaj Litovel

mini st. Turnaj Uničov

ml.žáci 13:30 V. Bystřice - Žeravice/V. Bystřice "A"
st.dorost 15:30 V. Bystřice - Opava

muži 17:30 V. Bystřice - Bystřice p. H.

ženy 15:30 V. Bystřice - Otrokovice "B"

mini ml. A Turnaj Osek nad Bečvou
mini ml. B Turnaj Osek nad Bečvou

mini st. Turnaj Uničov

muži 17:00 Náchod - V. Bystřice ODLOŽENO

ml.žáci 9:00 HBC Olomouc - V. Bystřice
st.žáci 11:00 HBC Olomouc - V. Bystřice

Rozpis utkání všech družstev oddílu házené Házená Velká Bystřice           
v podzimní části sezóny 2021 - 2022 hraných doma i venku 

Sobota 2.10.2021 

Sobota 9.10.2021 

Sobota 18.9.2021

Neděle 10.10.2021 

Neděle 29.8.2021 

Sobota 25.9.2021 

Neděle 5.9.2021

Neděle 12.9.2021 

Neděle 19.9.2021 

Neděle 26.9.2021 

Neděle 3.10.2021 

25. - 26.9.2021 - termín turnaje zatím není upřesněn

2. - 3.10.2021 - termín turnaje zatím není upřesněn

st.dorost 16:00 Hranice "B" - V. Bystřice ODLOŽENO

mini ml. A Turnaj Kostelec na Hané
mini ml. B Turnaj Kostelec na Hané

mini st. Turnaj Olomouc (Zora)

ml.žáci 11:30 V. Bystřice - Zora Olomouc  "A"
st.žáci 13:30 V. Bystřice - Horka n. M.

st.dorost 15:30 V. Bystřice - Hustopeče
muži 17:30 V. Bystřice - Hustopeče

mini ml. A 9:00 Turnaj Velká Bystřice
mini ml. B 9:00 Turnaj Velká Bystřice

mini st. 11:00 Turnaj Velká Bystřice

ženy 15:00 Lesana Zubří - V. Bystřice

ml.žáci 11:30 V. Bystřice - Žeravice
st.žáci 13:30 V. Bystřice - Žeravice

st.dorost 15:30 V. Bystřice - Holešov
muži 17:30 V. Bystřice - Dvůr Králové

ženy 15:30 V. Bystřice - Hodonín

mini ml. A Turnaj Olomouc (Zora)
mini ml. B Turnaj Olomouc (Zora)

mini st. Turnaj Hranice

st.žáci 12:30 Uničov - V. Bystřice
ml.žáci 14:15 Hranice - V. Bystřice

ženy 18:00 Žeravice - V. Bystřice

mini ml. A 9:00 Turnaj Velká Bystřice
mini ml. B 9:00 Turnaj Velká Bystřice

muži 13:00 Vsetín - V. Bystřice
st.dorost 15:00 Vsetín - V. Bystřice

mini st. Turnaj Litovel

st.žáci 13:30 V. Bystřice - Hranice
ženy 15:30 V. Bystřice - Sokol Karviná

st.dorost 15:30 V. Bystřice - Rožnov p. R.
muži 17:30 V. Bystřice - Zlín

ženy 16:00 Otrokovice "B" - V. Bystřice ODLOŽENO

Sobota 16.10.2021 

Neděle 24.10.2021 

Sobota 23.10.2021

Sobota 13.11.2021 

Neděle 14.11..2021 

Sobota 13.11.2021 

Neděle 7.11.2021 

30. - 31.10.2021 - termín turnaje zatím není upřesněn

Neděle 17.10.2021

Neděle 17.10.2021 

9. - 10.10.2021 - termín turnaje zatím není upřesněn

Neděle 31.10.20210

Sobota 30.10.2021 

Neděle 31.10.2021 

23. - 24.10.2021 - termín turnaje zatím není upřesněn

st.dorost 16:00 Hranice "B" - V. Bystřice ODLOŽENO

mini ml. A Turnaj Kostelec na Hané
mini ml. B Turnaj Kostelec na Hané

mini st. Turnaj Olomouc (Zora)

ml.žáci 11:30 V. Bystřice - Zora Olomouc  "A"
st.žáci 13:30 V. Bystřice - Horka n. M.

st.dorost 15:30 V. Bystřice - Hustopeče
muži 17:30 V. Bystřice - Hustopeče

mini ml. A 9:00 Turnaj Velká Bystřice
mini ml. B 9:00 Turnaj Velká Bystřice

mini st. 11:00 Turnaj Velká Bystřice

ženy 15:00 Lesana Zubří - V. Bystřice

ml.žáci 11:30 V. Bystřice - Žeravice
st.žáci 13:30 V. Bystřice - Žeravice

st.dorost 15:30 V. Bystřice - Holešov
muži 17:30 V. Bystřice - Dvůr Králové

ženy 15:30 V. Bystřice - Hodonín

mini ml. A Turnaj Olomouc (Zora)
mini ml. B Turnaj Olomouc (Zora)

mini st. Turnaj Hranice

st.žáci 12:30 Uničov - V. Bystřice
ml.žáci 14:15 Hranice - V. Bystřice

ženy 18:00 Žeravice - V. Bystřice

mini ml. A 9:00 Turnaj Velká Bystřice
mini ml. B 9:00 Turnaj Velká Bystřice

muži 13:00 Vsetín - V. Bystřice
st.dorost 15:00 Vsetín - V. Bystřice

mini st. Turnaj Litovel

st.žáci 13:30 V. Bystřice - Hranice
ženy 15:30 V. Bystřice - Sokol Karviná

st.dorost 15:30 V. Bystřice - Rožnov p. R.
muži 17:30 V. Bystřice - Zlín

ženy 16:00 Otrokovice "B" - V. Bystřice ODLOŽENO

Sobota 16.10.2021 

Neděle 24.10.2021 

Sobota 23.10.2021

Sobota 13.11.2021 

Neděle 14.11..2021 

Sobota 13.11.2021 

Neděle 7.11.2021 

30. - 31.10.2021 - termín turnaje zatím není upřesněn

Neděle 17.10.2021

Neděle 17.10.2021 

9. - 10.10.2021 - termín turnaje zatím není upřesněn

Neděle 31.10.20210

Sobota 30.10.2021 

Neděle 31.10.2021 

23. - 24.10.2021 - termín turnaje zatím není upřesněn

st.žáci 18:00 Centrum Haná - V. Bystřice ODLOŽENO

muži 14:00 Jiřín "B" - V. Bystřice
st.dorost 15:00 Nový Jiřín - V. Bystřice

st.dorost 15:30 V. Bystřice - Telnice
muži 17:30 V. Bystřice - Chodov

ml.dorost 11:30 HA Olomouc - Karviná *** ve Velké Bystřici ***
st.dorost 13:30 HA Olomouc - Karviná *** ve Velké Bystřici ***

st.dorost 13:00 Ostrava - V. Bystřice
muži 17:00 Strakonice - V. Bystřice

Sobota 4.12.2021 

Neděle 21.11.2021 

Neděle 28.11.2021 

Sobota 27.11.2021 

Házená patří ve Velké Bystřici mezi sporty s dlouholetou 
tradicí. Jak se házenkáři chystají na novou sezonu, zda je  
o sport mezi mladými stále zájem a také jaké to je trénovat 
dospělé muže. I o tom mluví v rozhovoru šéftrenérka Házené 
Velká Bystřice, Michaela Kaczmarczyková. 

Jsme na startu nové sezony 2021/2022, s čím do ní háze-
ná ve Velké Bystřici vstupuje?
Pro tuto sezónu je pro náš klub hlavním cílem zmírnit ško-
dy, které napáchal loňský "covidový rok". Chceme vrátit děti 
ke sportu, obnovit v nich přirozenou touhu hýbat se, být  
v kolektivu, dát je fyzicky zase dohromady, zvyknout si zase  
na ten sportovní režim se vším, co obnáší. Platí to pro všech-
ny kategorie od dětí až po dospělé. 

Vzhledem ke covidu, lze předchozí sezóna nějak hodno-
tit?
V podstatě nebyla, ale co můžu hodnotit je práce a přístup 
našich trenérů, za které jsem strašně vděčná. Kdykoli byla 
možnost a příležitost, snažili se, i v té velmi zvláštní době 
všech možných zákazů a nařízení, s dětmi udržet kontakt, 
individuálně trénovat, sami aktivně vyhledávali možnosti, jak 
dětem vynahradit absenci společného tréninku. Jakmile do-
šlo k rozvolnění, ihned se pustili do práce a snažili se navá-
zat tam, kde skončili. Všechna naše mládežnická družstva 
máme kvalitně personálně obsazena licencovanými trenéry, 
hráči a hráčky jsou z těchto kategorií velmi dobře připraveni 
jak po fyzické, tak po psychické stránce, a to je pro nás velmi 
důležité. 

Házená má ve Velké Bystřici velkou tradici, je o ni i dnes 
zájem? Aktuálně nabíráte nové členy... 
Jak říkáte. V Bystřici je házená tradičním sportem, dědí se 
z generace na generaci, což je i potvrzení toho, co říkáte. 
Spousta nových členů přichází právě díky tomu, že to mají  
v rodině. Dětí ve sportu všeobecně ubývá, v házené je to 
ještě trochu složitější, není všeobecně známá jako fotbal  
a hokej, navíc je to velmi tvrdý a koordinačně náročný sport, 
proto pokud s ní nemáte vlastní zkušenost, nepatří mezi 
první sporty, po kterých se ohlížíte, když chcete dát dítě  
do kroužku. 

Trenérka bystřických házenkářů 
Michaela Kaczmarczyková: 

Chceme vrátit sport do běžného 
života
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Jak to tedy lze změnit? 
Snažíme se házenou co nejvíce veřejnosti přiblížit, ukázat,  
o čem všem to opravdu je. K tomu využíváme všelijaké mož-
né cesty - spolupráce se školou, ukázkové tréninkové jed-
notky, propagační materiály apod. Mít širokou hráčskou zá-
kladnu je jedním z hlavních cílů klubu. Díky trenérům, kteří 
se dětem skutečně věnují, sledují nejnovější trendy, snaží se 
dětem dát všestranné pohybové základy, na které potom na-
vazují házenkářskou specializací, se nám to zatím daří. 

S házenou máte velké zkušenosti, jako hráčka, nyní, jako 
trenérka. Jaké to je postavit se na druhou stranu hřiště?
To není otázka, na kterou lze nějak stručně odpovědět. Jako 
hráčka jsem si prošla situacemi, kdy vyhráváte, prohráváte, 
taháte se o každý gól, kdy to utkání bolí, naopak byla také 
spousta jednoznačných zápasů. Zkusila jsem si různé styly 
tréninků, prošla různými typy trenérů... Díky vlastní zkuše-
nosti vím, že když hráč udělá chybu, neudělá ji schválně, 
vím, jaké to je bojovat za tým, vím, že někdy to prostě nejde, 
i když se snažíte sebevíc… Jaké to je postavit se na druhou 
stranu? Náročné. Je to obrovská zodpovědnost, pracujete  
s fyzickým ale také psychickým stavem hráčů, do toho zpra-
cováváte své vlastní emoce. Je to výzva. (usmívá se) 

Kromě toho trénujete i muže, jak náročné to je? poslou-
chají vás a co na ně platí?
Dospělá mužská kategorie má své výhody i nevýho-
dy, tak jako je tomu u všeho. Nevýhodou je bezpochy-
by časová náročnost, na druhou stranu se s týmem vý-
borně pracuje. Současné složení kádru a realizačního 
týmu je úplně nová zkušenost pro nás všechny, postup-
ně si zvykáme a hledáme cesty, abychom sezónu zvlád-
li dle našich představ. Jestli poslouchají a co na ně platí?

Ta otázka mě pobavila. Jsou to dospělí chlapi, mají svou 
hlavu (smích) Nerada bych něco zakřikla, ale za tu zatím 
krátkou dobumusím říct, že si nemůžu vůbec stěžovat. 
Kluci se snaží, chtějí hrát, chtějí trénovat a to je pro mě a 
kolegu Peťu Pörsoka asi nejdůležitější. Co na ně platí? Až  
na to přijdu, zavolám vám. (smích)

Petra Pášová

foto: archiv Házená Velká Bystřice 



Farnost Velká Bystřice a Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci srdečně zvou na

v neděli 10. října 2021 ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele a na farním dvoře

Program:
od 10:00 hod. slavnostní Hubertská mše,kterou doprovodí trubačský sbor Vojenských lesů a statků Lipník nad 

Bečvou a ZUŠ Potštát
od 11:30 hod. bude na farním dvoře připraveno bohaté zvěřinové i jiné občerstvení
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Věci, které vybíráme:
Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení ■ Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky ■ Vlnu na pletení, 
bavlnky na vyšívání ■ Kožené, nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky) ■ Záclony, 
závěsy, deky, peřiny, polštáře ■ Hračky, spací pytle, knihy ■  Školní a sportovní potřeby ■ Boty ■ 

Dioptrické brýle ■ Nádobí – talíře, hrníčky, nože, příbory ■ Funkční malé domácí spotřebiče
Vše (kromě domácích spotřebičů) v igelitových pytlích. 

MYSLIVECKOU SLAVNOST

Husův sbor ve Velké Bystřici opět pořádá 

humanitární sbírku pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.
Věci se přijímají v zadní kanceláři kostela ve čtvrtek 7. října 2021 

od 9 do 11 a od 13 do 17 hod.
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FOTOSERIÁL

Foto: Petr Palarčík
LIDOVÝ ROK    3. a 4. září®
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SOKOLSKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI 19. září
Foto: Jaroslava Pechová
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Foto: Martina Skálová

BYSTŘICKÝ SELSKÝ TRH 19. září
Foto: Martina Skálová

PODZIMNÍ VÝSTAVA KVĚTIN, OVOCE A ZELENINY 19. září
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EKOSERIÁL

Jak uchovat zeleninu na zimu? Nechte ji kvasit. Získá řadu 
hodnotných bioaktivních látek – bakterie kyseliny mléčné, vi-
taminy skupiny B, vitaminy C a K, dále pak draslík, hořčík, 
fluor a enzymy.

Kvašená zelenina je velmi zdravá

Kvašená zelenina, termín, který nezní nijak lákavě, ale věřte, 
že vás nesmírně obohatí, a to jak při její výrobě – naučíte se 
hodně dobře krájet, tak při její konzumaci – vaše střeva vám 
za ni poděkují. Bakterie mléčného kvašení jsou totiž výbor-
ným konzervantem a zelenina si díky jim uchová řadu vita-
minů a minerálů. Mléčné kvašení výborně podporuje imunitu, 
krev, čistí trávicí trakt a podporuje zdravou střevní mikroflóru  
a regeneruje jaterní tkáň. Díky ní do těla vstupuje řada en-
zymů a ty regenerují buňky. Pickles obsahuje množství hod-
notných bioaktivních látek – bakterie kyseliny mléčné, vitami-
ny skupiny B, vitaminy C a K, dále pak draslík, hořčík, fluor  
a enzymy. Takový Recept na pickles je i receptem na posílení 
imunity.

Zdravá pochoutka: Kvašená zelenina pickles Jakou zeleninu můžete kvasit?

Protože během kvašení zelenina mírně měkne, dopo-
ručujeme volit tvrdší druhy a ideálně takové, které ob-
sahují dostatek cukru, díky kterému se tvoří kyselina 
mléčná. Ideální je zelí, mrkev, cibule, červená řepa, 
květák, brokolice, kedlubna, ředkvičky a samozřejmě 
okurky. Výhodou je, že si klidně každý týden můžete 
zakvasit jinou kombinaci, takže se vám pickles jen tak 
neomrzí. 

Recept na pickles ze zeleniny

Suroviny:

• 1 kg zeleniny
• 15 – 20 g mořské soli
• trochu kmínu

Připravte si nádobu vhodnou na kvašení. Hodí se 
sklo nebo keramika. Pokud nemáte speciální kvašák, 
můžete použít například velkou zavařovací sklenici
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Vaše originální kombinace zeleniny obstojí 
všude tam, kde jindy přikusujete kyselou okur-
ku nebo kysané zelí. Fantazii a chutím se v pří-
padě pickles meze nekladou, a někdo dokonce 
zdravotní účinky posiluje popíjením samotné 
kvašené šťávy.

se širokým hrdlem. Všechny použité nádoby a zátěže před kvašením 
vyvařte nebo jinak vysterilujte, aby zeleninu nemohly napadnout jiné 
bakterie než ty mléčného kvašení.

Postup: Zeleninu nakrájejte nebo nastrouhejte najemno (čím jem-
nější, tím rychleji kvasí), promíchejte se solí a kmínem a směs dů-
kladně propracujte rukama, až pustí šťávu. Poté zeleninu napěchuj-
te silou do připravené nádoby a zatižte ji. 

Je nezbytné, aby byla zelenina celou dobu kvašení úplně ponořená 
ve své šťávě a nedostával se k ní vzduch, tedy je potřeba ji zatížit 
něčím těžkým – například do nádoby postavit na prkýnko velkou la-
hev s vodou nebo klidně čistý kámen. Šťávy bude kvašením neustá-
le přibývat, takže doporučujeme sklenici postavit třeba do mísy.

Takto napěchovanou a zatíženou nechte zeleninu kvasit asi tři až pět 
dní při pokojové teplotě. Když už je v zelenině hodně šťávy, můžete 
ji přendat do menších sklenic, dobře uzavřít a uchovat v chladničce 
nebo ve studeném sklepě klidně celou zimu. 

Pickles z červené řepy s cibulí a křenem

Suroviny:

• 1 cibuli
• 5 větších hlaviček červené řepy
• kousek křenu
• mořskou sůl (na 1 kg směsi 1 zarovnaná čajová lžička soli)

Postup: Červenou řepu řádně očistíme a nastrouháme na hrubém 
struhadle. Cibuli nakrájíme najemno, křen nastrouháme na jemném 
struhadle. Vše promícháme a přidáme mořskou sůl. Dobře umytou 
sklenici či keramickou nádobu naplníme směsí a zatížíme. Necháme 
kvasit tři až 5 dní v pokojové teplotě. Podáváme k masu, do salátů 
nebo jen tak.

Jaroslava Pechová

Kam se pickles hodí?

Zdroj: https://www.vitalia.cz/



Staň se součástí našeho čokoládového světa!

Nabízíme stabilní práci a jistotu zaměstnání do budoucna.

 www.karieravnestle.cz
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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. 10/2021, vychází 30. 9. 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, Petra Pášová. Náklad 300 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 11. 10. 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 



MS Band /Velká Bystřice   T.H.S. Brzdaři /Olomouc

DC Vocal /Olomouc    Přátelé /Olomouc

vstupenky s místenkou v předprodeji od 24. 9. do 31. 10. v KIC Velká Bystřice na Zámeckém náměstí 
(neváhejte – omezená kapacita KD Nadační)

občerstvení jako vždy zajištěno / tradiční společné závěrečné zpívání

Město Velká Bystřice a MS Band 

zvou všechny přátele folkové, trampské a country hudby na XXII. ročník přehlídky 
BYSTŘICKÉBANJO 

KD NADAČNÍVELKÁ BYSTŘICE
moderuje Sandy Nosek

25 LET SKUPINYPŘÁTELÉ

6/11/2021

v 16 hodin

vstupné 150 Kč /na místě

100 Kč /v předprodeji

Vystoupí skupiny


