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KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2022

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 30. 4.
Velká Bystřice 

3. 4.
Velká Bystřice

Bukovany
Mrsklesy
Přáslavice
5. 4.
Velká Bystřice
8. – 9. 4.
Velká Bystřice
9. 4.
Doloplazy
Hlubočky
Přáslavice

10. 4.
Velká Bystřice

Bukovany
Velký Újezd
13. 4.
Velká Bystřice

16. 4.
Přáslavice

● JIŘÍ PLIEŠTIK: DO TICHA VCHÁZETI 
– VÝSTAVA OBJEKTŮ A KRESEB
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)

● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: ROŠÁDA 
(KD Nadační, 18:00)
● JEDLIČKA
● DĚTSKÝ KARNEVAL
● JEDLIČKA

● VYNÁŠENÍ SMRTKY

● JARNÍ BAZÁREK (orlovna)

● JARNÍ DÍLNIČKY
● XXVI. PLES OBCE HLUBOČKY
● NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT 
– OCHOTNICKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: 
O SEDMI ZTRACENÝCH TEČKÁCH 
(KD Nadační, 14:00)
● KVĚTNÁ NEDĚLE – PLETENÍ TATARŮ 
(západní křídlo zámku, 15:00 – 17:00)
● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: MILÁ MATKO… 
(KD Nadační, 18:00)
● VELIKONČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
● VÍTÁNÍ JARA – VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI

● VELIKONOČNÍ JARMARK A VÍTÁNÍ JARA 
(zámecká MŠ, 15:30 – 18:00)

● VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE

Místo konání: sál KD Nadační
Termín konání: středa 27. 4. 2022 v 18 hod.

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

SVOZ ODPADŮ DUBEN 2022
Bio odpad

(úterý)
Separovaný 

odpad 
(čtvrtek)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

19. 4. 
pozor změna 

ÚTERÝ

5. 4.
20. 4. 

pozor změna 
STŘEDA

7. 4.

17. 4.
Velká Bystřice 

18. 4.
Velká Bystřice
23. 4.
Velký Újezd

Daskabát
Přáslavice
24. 4.
Velká Bystřice

28. 4.
Přáslavice
29. 4.
Hlubočky
30. 4.
Velká Bystřice

Daskabát
Bukovany
Doloplazy
Velký Újezd
Tršice
Mrsklesy
Svésedlice

● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: KRVAVÁ HENRIETTA 
(KD Nadační, 18:00)

●  MRSKUT – VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA (10:00 – 12:00)

● MISTROVSKÝ TURISTICKÝ ZÁVOD OLOMOUCKÉHO KRAJE
● AUTOBUSOVÝ VÝLET – BRNO A OKOLÍ
● VELKÝ JARNÍ ÚKLID U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE ZEMĚ
● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 
(KD Nadační, 14:00)
● APRÍLOVÉ DIVADLENÍ: FANTASTICKÁ ŽENA 
(KD Nadační, 18:00)

● STAVĚNÍ MÁJE

● PÁLENÍ ČARODĚJNIC

● PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJA 
(Hliník, 18:00 – 23:00)
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
● STAVĚNÍ MÁJE
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
● PÁLENÍ ČARODĚJNIC
● DĚTSKÝ SLET ČARODĚJNIC (hřiště kovákov) A STAVĚNÍ MÁJKY
● MEMORIÁL LUDMILY ZATLOUKALOVÉ-COUFALOVÉ
● STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

DUBEN
Svésedlice
Daskabát

● VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
● VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA
● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Upozorňujeme na změnu svozu odpadů o Velikonocích: komunální 
odpad – svoz v úterý 19. 4., bio odpad – svoz ve středu 20. 4.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
A ELEKTROODPADU

provedou hasiči v sobotu 23. dubna 2022 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, ledničky, sporá-
ky, TV, mikrovlnky, fény a ostatní drobný elektroodpad.

Předem děkují HASIČI VELKÁ BYSTŘICE
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

psát úvodníky v této době je opravdu velmi složité. Když už se 
zdá, že konečně dostáváme pod kontrolu covidovou pandemii, 
objeví se šílenec, který rozpoutá těžko pochopitelnou a hlavně 
nesmyslnou válku na Ukrajině. Tématu ukrajinské války a pomo-
ci válečným běženců se věnujeme i v tomto vydání Bystřických 
novin.

V souvislosti s omezením společenského života (v lednu a únoru 
se neuskutečnil například žádný plánovaný ples) jsme se rozhodli 
vydávat Bystřické noviny až ve chvíli, kdy je o čem psát. I proto 
Bystřické noviny v březnu nevyšly. Ale já pevně věřím, že se 
všechno zase začne vracet k našemu běžnému bystřickému dění. 
První předzvěstí byl úspěšný Masopust, pak hasičský ples a há-
zenkářské Šibřinky.

Minulý úvodník, který byl celý věnován rozpočtu města Velká 
Bystřice na rok 2022, napsal předseda finančního výboru Ing. Lu-
káš Jakl. Tradičně si dovolím přidat krátký komentář k tomu, co 
trápí občany nejvíce – poplatky.

Pro rok 2022 došlo k navýšení místního poplatku za odvoz  
a skládkování odpadu na 800 Kč na osobu a rok (v roce 2021 
byl poplatek 750 Kč na osobu a rok). Důvody navýšení jsou po-
řád stejné: 
1. zvýšení poplatku za skládkovné, který přinesl nový zákon  
     o odpadech 
2. zdražení služeb

Přesto není místní poplatek za odpad stanoven v maximální výši, 
skutečné náklady jsou ještě vyšší.

Abychom udrželi místní poplatek za odvoz a skládkování od-
padu na přijatelné výši, musíme splnit podmínku maximálního 
množství tuhého komunálního odpadu (TKO) na občana a rok. 
Pro rok 2022 je toto množství stanoveno na 190 kg/občan/rok 
(loni to bylo 200 kg/občan/rok). Pokud bychom toto množství 
překročili, automaticky by se nám zvýšila sazba poplatku o 400 
Kč/t. V dalších letech se bude ještě postupně množství TKO 
na občana a rok snižovat! Proto dáváme takový důraz na se-
paraci odpadu!

Ve spolupráci s mikroregionem Bystřička jsme v minulosti re-
alizovali projekt Doplnění separace odpadů v mikroregionu 
Bystřička – II. etapa, který byl podpořený z OP ŽP. V rámci 
tohoto programu nabízíme občanům možnost bezúplatného za-
půjčení nádob na bioodpad (240 popelnice a 1100 kontejnery), 
plasty (240 popelnice a 1100 kontejnery) a papír (120, 240 po-
pelnice a 1100 kontejnery). Zájemci o popelnice a kontejnery 
se mohou v pracovní dobu dostavit na Kulturní a informační 
centrum k sepsání smlouvy.

Neustále se nám daří snižovat množství TKO/obyvatele/rok, ros-
te nám také množství separovaného odpadu, tím pádem se zvyšu-
je i odměna ze systému třídění odpadu Eko-kom. Loni to bylo 
824 tis. Kč (v roce 2019 to bylo 670 tis. Kč). Přesto máme pořád 
ještě co zlepšovat.

Ke stočnému snad jen zopakuji, že je stanoveno z ná-
kladů za provozování systému kanalizace v předchozím 
roce. Pro rok 2022 je stanoveno ve výši 28 Kč/m3.  
U stočného je vybírána záloha 1008 Kč za osobu  
a rok, která bude na konci roku zúčtována dle skutečné 
spotřeby vody v daném roce. Záloha odpovídá směrné-
mu číslu průměrné spotřeby (36 m3/rok). Jen pro porov-
nání - v Olomouci je výše stočného v roce 2022 stano-
vena 52,17 Kč/m3.

Mnozí z Vás si všimli, že před Domem pokojného stáří 
sv. Anny stojí v zeleném pásu nějaký vozík. Jedná se 
o mobilní stanici na měření kvality ovzduší. Projekt 
„Monitoring kvality ovzduší v Olomouckém kraji“ reali-
zujeme s 85% podporou evropské dotace z OP ŽP a část-
kou 300 tis. Kč nám přispěl i Olomoucký kraj. Výsledky 
měření můžete sledovat na obrazovce pod žudrem rad-
nice. V nejbližší době přibude ještě obrazovka ve ško-
le a současně lze všechny naměřené hodnoty sledovat  
na webu města a jsou také poskytovány Českému hydro-
meteorologickému ústavu (ČHMÚ). Projekt představuje 
nástroj zaměřený na kontrolu ochrany ovzduší, získaná 
data budou použita při zpracování imisních analýz nebo 
při stanovení smogových situací.

Na závěr úvodníku jen krátká informace o tom, že nej-
větší investice roku 2021/2022 rekonstrukce přední bu-
dovy základní školy se nám trošku komplikuje. Bohužel, 
jak to u rekonstrukcí bývá, přichází spoustu změn, které 
budou mít dopad na cenu i termín, ale o tom až v příštím 
úvodníku.

Marek Pazdera

Tisíce Ukrajinců prchá před válečným konflik-
tem s Ruskem, azyl našli i ve Velké Bystřici. 
Odkud jsou?

Místostarosta Ivo Slavotínek: Útočiště jsme poskyt-
li matkám s dětmi z městečka Kolomyja, ležící asi 
deset kilometrů od vojenské základny, na kterou 
24. února ráno Rusko zaútočilo raketovým útokem. 
Na základě toho se lidé rozhodli nečekat, sedli  
do auta a odjeli. Na hranicích matky s dětmi pře-
vzala do své péče Arcidiecézní charita Olomouc, 
která v oblasti už řadu let působí. Charita nás pak 
oslovila, jestli nemáme kapacity, kam bychom 
mohli uprchlíky ubytovat. Nejprve jsme je ubytovali 
v hotelu Zámek, ale protože jsme v ten čas dokon-
čovali pět sociálních bytů, tak jsem panu starosto-
vi navrhnul, jestli by toto nebyla natolik výjimečná 
okolnost, kdy by bylo možné změnit plány a prosto-
ry nabídnout válečným uprchlíkům. Jako rada i za-
stupitelstvo města jsme se na tom poměrně rychle 
shodili, že to dobrý důvod je.

Děkujeme Bystřičákům za pomoc  
a podporu pro válečné uprchlíky
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Informace
 k humanitární pomoci Ukrajině:

(red)

Oslovili jste občany, udělali jste sbírku. 
Jak místní zareagovali?

Starosta Marek Pazdera: Bytový dům jsme 
kolaudovali 2. března. Jakmile jsme měli  
od rady a zastupitelstva souhlas s tím, aby-
chom byty poskytli a také vyjádření od po-
skytovatele dotace, abychom nedělali něco 
v nesouladu a nedostali se do konfliktu, že 
bychom museli peníze vracet, tak jsme hned 
udělali soupis věcí, které jsou potřeba. Spo-
lupracovali jsme s charitou, která nám zajisti-
la postele a pak jsme poprosili místní občany 
a vyhlásili materiální sbírku. Občané zarea-
govali skvěle, za dva dny jsme materiální 
sbírku ukončili, věcí bylo tolik, že bychom je 
už nevyužili a neměli kam dát. Reakce byla 
výborná. Za to jim určitě patří velké díky.

Přispět ale bylo možné i finančně. Kolik 
peněz se sešlo?

Starosta Marek Pazdera: Bylo potřeba mít 
především postele, skříně, přesto lidé rea-
govali tak, že kromě věcí chtěli poslat i pe-
níze. Proto jsme se domluvili s olomouckým 
spolkem Dobré místo pro život, že finanční 
sbírku uděláme spolu s nimi a za vybrané 
peníze budeme pořizovat nábytek nový. Vy-
bralo se 230 600 korun (k 29. 3. 2022, pozn. 
redakce). A stále ještě lze přispívat. Dobré 
místo pro život vystavuje darovací smlouvy 
a účet, kam peníze lidé posílají, je transpa-
rentní. Občanům chceme velmi poděkovat 
za to, jak se k celé věci postavili.

Místostarosta Ivo Slavotínek: Jsem pyšný 
na to, že se v Bystřici v takových okamži-
cích umíme zachovat ve správný čas správ-
ným způsobem. Skupinka dvaceti lidí je to,  
co naše městečko bez problémů zvládne. 
Budeme se snažit, aby o ně bylo postaráno 
do té doby, dokud situace v jejich zemi ne-
bude natolik bezpečná, aby se mohli vrátit 
domů.

Budete se zabývat dalším začleněním  
do života městečka?

Starosta Marek Pazdera: Snažíme se oslo-
vovat místní podnikatele pro spolupráci, 
jsme domluveni s naší školou, že bychom 
nabídli adaptační kurzy, máme rusky a ang-
licky mluvící lektorku. To samé chceme udě-
lat i ve školce. Ale překvapilo mě, že dětem 
stále běží on-line školní výuka z Ukrajiny.

Místostarosta Ivo Slavotínek: Řešíme, jestli 
se chtějí integrovat nebo adaptovat, protože 
zrovna na naší skupince je vidět, že se ne-
chtějí ani moc rozkoukávat a říkají, že se za 
pár týdnů chtějí vrátit domů. Což bychom jim 
samozřejmě moc přáli. Otázkou ale je, jak 
moc to bude reálné, jak se situace vyvine.

Výzva: 
prosíme občany, kteří ubytovávají ukrajinské válečné utečence, aby 
nahlásili městskému úřadu jejich údaje na e-mail zednikova@muvb.cz. 

Děkujeme za pochopení.

Vážení spoluobčané,

exodus uprchlíků – obětí válečné agrese na Ukrajině – se nemohl nedo-
tknout i Velké Bystřice. Již krátce po začátku konfliktu k nám prostřed-
nictvím organizace Caritas Kolomyja přišlo několik ukrajinských rodin, 
resp. matek s dětmi. První dny a noci našly azyl v našem Hotelu Zámek. 
Nyní již jsou ubytovány v právě dokončených sociálních bytech. Ty bylo 
nutné vybavit nejnutnějším zařízením, proto byla v první fázi vyhlášena 
materiální sbírka. Ta během krátké doby splnila svůj účel a všechny 
potřebné věci se díky Vaší štědrosti a ochotě podařilo obstarat, za což 
všem dárcům ještě jednou děkujeme. Další uprchlické rodiny jsou uby-
továny v soukromí a možná jste zaznamenali informaci, že v Hotelu Zá-
mek jsou v posledních dnech ubytováni členové Kyjevského městského 
baletu, kteří se po zahraničním turné nemohli vrátit do své vlasti. Ve 
Velké Bystřici v souvislosti s válečným konfliktem dle informací Minis-
terstva zahraničí ke dni 29. 3. 2022 pobývalo 79 ukrajinských občanů.

Nadále je potřebná hlavně finanční pomoc, proto Město Velká Bystřice 
ve spolupráci se spolkem Dobré místo pro život vyhlásilo humanitár-
ní finanční sbírku. Vybrané prostředky byly zatím použity na vybavení  
5 nových bytů na č. p. 1066, které slouží jako azyl pro ukrajinské rodiny 
a dále budou sloužit pro nákup dalších potřebných věcí dle aktuálního 
vývoje situace. Ke dni 29. 3. 2022 bylo na kontě sbírky 230 600 Kč.

Své příspěvky můžete nadále zasílat na transparentní účet Dobrého 
místa pro život číslo 5298840389/0800 pod variabilním symbolem 
09032022. Do zprávy pro příjemce uveďte: Velká Bystřice. Je možná 
též okamžitá platba prostřednictvím QR kódu:

Předem děkujeme za Vaši solidaritu a pomoc.
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KULTURA

POPLATKY NA ROK 2022
Zastupitelstvo města Velká Bystřice schválilo poplatky na rok 2022  
v níže uvedených výších: 

V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pra-
vidla:
Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivý-
mi symboly:
Stočné – VS 2321xxxxyy, KS 0308
Odpad – VS 1345xxxxyy, KS 0308
Popl. za psa – VS 1341xxxxyy, KS 0308,
kde čtyřčíslí variabilního symbolu „xxxx“ značí číslo 
popisné a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za ko-
lik 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 poplat-
cích, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 

Internetové služby lze platit na pokladně městské-
ho úřadu pouze v případě, že se jedná o platby pře-
dem na celý rok. 

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

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

800,- Kč/osobu/rok 
Nárok na osvobození dle OZV 
č. 3/2021 nutno doložit ke dni 
splatnosti poplatku

Záloha 1 008,- Kč/osobu/rokStočné

Odpad

Poplatek
za psa 

Pronájem 
hrobového 

místa 

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

Pronájem na 5 let 
dle smlouvy 

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

Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně měst-
ského úřadu nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 

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 2022 

Narození:

Jindřich Týč, nar. 10. 1. 2022
Matyáš Machynek, nar. 23. 1. 2022
Dana Pluháčková, nar. 7. 2. 2022
Jakub Polach, nar. 12. 2. 2022
Adéla Bednaříková, nar. 14. 2. 2022

Společenská rubrika

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

Zemřelí:

Jaroslav Studený, zem. 13. 2. 2022 ve věku 78 let
Zdeňka Rášová, zem. 22. 2. 2022 ve věku 77 let
Vladimír Mádr, zem. 23. 3. 2022 ve věku 82 let
Dobroslava Kubešová, zem. 25. 3. 2022 ve věku 92 let
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Velká Bystřice

Nicholas Sparks: Návrat 
Trevor po dědečkovi zdědí chatu a zjišťuje, že ho to 
táhne do míst, kde prožil dětství. Vrátí se, protože chce 
vést jednoduchý život, ale ve skutečnosti to zas tak 
jednoduché není. Je tu například Callie, rozmrzelá místní 
teenagerka, která o smrti Trevorova dědečka ví zjevně 
víc, než by měla. A navíc Trevorovi nejde z hlavy Natalie, 
zástupkyně místního šerifa. Ve snaze odhalit tajemství  
a zjistit, co se skutečně stalo s jeho dědečkem, se Trevor 
začne šťourat v minulosti a pochopí, že abychom se mohli 
pohnout vpřed, musíme se občas vrátit na místo, kde  
to všechno začalo. 

Monica Gutiérrez Artero: Knihkupectví pana 
Livingstona
Mladá archeoložka Agnes Martíová se z rodné Barcelony 
přestěhovala do Londýna v naději, že najde práci  
v jednom z britských archeologických muzeí. Když se 
však po několika měsících neúspěšného hledání chystá 
zklamaně vrátit domů, při melancholické procházce čtvrtí 
Temple zabloudí do útulného knihkupectví Moonlight 
Books. Bručounskému majiteli Edwardu Livingstonovi 
se bystrá dívka ihned zamlouvá, a tak ji zaměstná jako 
svou pomocnici. Třebaže se Agnes nevzdává svého 
archeologického snu, brzy propadá kouzlu onoho 
obchodu i jeho stálých návštěvníků, jako je přemoudřelý 
chlapeček Oliver Twist, horlivá čtenářka paní Dresdenová, 
mlčenlivý spisovatel píšící ve světle modré lampičky nebo 
Edwardova sympatická přítelkyně, nakladatelka Sioban,  
a zjišťuje, že Edward není zas takový misantrop, za jakého 
se vydává.
Poklidný každodenní život knihkupectví však naruší 
krádež – drahocenný deník Edwardova předka zničehonic 
zmizí a Agnes se obává, že podezření padne na ni.  
A když se navíc vyšetřování ujme pohledný inspektor John 
Lockwood, archeoložka přijde o poslední zbytky klidu. 

C.J. Tudor: Upálené
Další thrillerová lahůdka s hororovou příchutí od autorky
Kříďáka, Jámy a Těch druhých. Před pěti sty lety tady upá-
lili osm mučedníků. Před třiceti lety tu beze stopy zmizely
dvě dívky. A před dvěma měsíci tu tragicky zemřel místní
farář. Vítejte v Chapel Croft, zapadlé vísce, jejíž tajemství
leží ukrytá hlouběji než v hrobě a kde se zlo začíná znovu
probouzet. Nahradit zesnulého duchovního sem přichází
někdo, komu temnota také už mnohokrát zasáhla do ži-
vota. Někdo, kdo bude muset otevřít staré rány a hlavně
ochránit svou dospívající dceru před démony, kteří tady
umějí být až příliš skuteční.

Daniela Krolupperová: Ztracená náušnička 
Co všechno se dělo s náušničkou, když vyklouzla z Na-
tálčina ouška? Jako první ji spatřila straka, a hned si ji 

Knižní novinky:

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

odnesla do hnízda. Ale 
nenechavá stráčata se  
o blýskavou věc začala prát.
A najednou ozdoba padala
a padala k zemi… Přečtěte
si o neuvěřitelném putová-
ní jedné náušničky ve tvaru
pomněnky!

 KINO 
Velký Týnec –  DUBEN 2022

1. 4. pátek      POSLEDNÍ ZÁVOD            Produkce: ČR   
19:30 hod.      Příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul   Přístupný  od 12 let   
95 minut   spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského          Vstupné Kč 50,-   

    závodu na hřebenech Krkonoš  a z jejichž příběhu  
  se stala legenda. 

8. 4. pátek     ZÁTOPEK         Produkce: ČR   
19:30 hod.    Životní příběh jednoho z největších světových           Přístupný   
130 minut     atletů všech dob. Příběh o vítězství v lásce             Vstupné Kč 50,- 

  i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce.  

15. 4. pátek      KINO UZAVŘENO 

22. 4.  pátek        PARALELNÍ MATKY   Produkce: Španělsko 
    19:30 hod.     Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají          Přístupný od 15 let 
    120 minut        v nemocničním pokoji, kde se připravují na porod.       Vstupné Kč 50,-       

  Obě jsou nezadané a obě otěhotněly neplánovaně.  

29. 4 . pátek        BOD VARU   Produkce: VB   
   19:30 hod.       Britský film s famózním Stephenem Grahamem    Přístupný  od 12 let   
   92 minut          v hlavní roli se žene kupředu nesmlouvavým          Vstupné Kč 50,-   

  tempem práce v gastrobyznysu.  

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. 

Jiří Plieštik
Jiří Plieštik, sochař, fotograf, pedagog, básník se narodil 28. červ-
na 1956 v Novém Městě na Moravě. V letech 1971 – 1976 absolvo-
val studia na  SPŠ strojnické. Od roku 1977 do 1990 pracoval jako 
asistent sochařky Hany Wichterlové. V letech 1981 – 1987 studo-
val na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Miloše Axmana 
a prof. Stanislava Hanzíka. Během studií se účastnil čtyř výstav 
Konfrontací. Mezi lety 1990 - 1996 působil na škole jako asistent 
prof. Karla Nepraše. Následně vedl na AVU až do roku 2000 pří-
pravné kurzy pro budoucí sochaře. Plieškovy aktivity se nikdy 
neomezovaly pouze na sochařství. Od roku 1976 byl členem 
Jazzové sekce a od roku 1986 členem hudební skupiny Krásné 
nové stroje. Kromě toho se v 90. letech věnoval produkci 
výstav. Se svojí druhou ženou Brit Jensen organizovali a 
realizovali r. 2013 velkou výstavu českého umění v dánském 
Roskilde.

Plieštikovy rané sochy z 80. let jsou tvořeny pod vlivem tehdy 
aktuální tendence české grotesky. Silně stylizované figury defor-
moval a oprošťoval od všech vnějších znaků (Torzo muzikanta, 
1986). Plieštik tímto procesem dospěl k jejich dematerializaci, 
která se projevila v další fázi jeho tvorby. V 2. polovině 80. let se 
začal zabývat archetypálními motivy, jako jsou stély nebo 
obelisky starověkého sochařství. Dospěl k formálně podobným 
plastikám jako zástupce starší generace sochařů Zdeněk Palcr. 
Plieštik je autorem několika realizací pro veřejný prostor
v Olomouci, Praze a Novém Městě na Moravě. Žije a pracuje
v Praze. (www.socharstvi.info)

Otvírací doba galeriezet:
do 30. 4. po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno

od 1. 5. út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 10:30 – 19:00, po zavřeno 
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Aprílové divadlení
Program přehlídky od 10. dubna: 

10. dubna – 14:00
Dvojice Jepice Dobroslavice: O sedmi ztracených tečkách
– doprovodný program
Autorská pohádka s písničkami z rodinného prostředí slunéček
sedmitečných, především však o neskutečně líné berušce Bět-
ce, která z věčného válení se v posteli přijde o všechny tečky
na krovkách. Podaří se jejím sestřičkám a mamince vrátit tečky
zase zpět?
Pro děti od 5 let.

10. dubna – 18:00
Divadelní spolek Kroměříž: Milá matko...
“Milá matko, už mi nikdy nepiš do úřadu pro pohřešované oso-
by...” píše syn své matce, která se neustále, až nesnesitelně
snaží řídit jeho život. Ovšem podle ní, je vždy nesnesitelná pou-
ze na snesitelnou míru. To roztáčí kolo této podivuhodné kome-
die, během které se oba snaží najít jeden druhého i sami sebe.

100 Kč
50 Kč
80 Kč

24. dubna 2022 – 18:00
ŠAMU Štítina: Fantastická žena
Komedie, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností,

Hurvínkovo dobrodružství

Krvavá Henrietta aneb Jedno jaro v Paříži

Milá matko...

24. dubna 2022 – 14:00
Divadelní spolek Kroměříž: Hurvínkovo dobrodružství
– doprovodný program
Pohádka na motivy Miloše Kirschnera a Pavla Gryma pro
malé i velké diváky, kteří mají rádi příběhy plné dobrodruž-
ství. Malý rošťák Hurvínek se vydá na výlet. Nebude chy-
bět ani pan Spejbl, Žeryk a kamarádka Mánička s bábin-
kou. S kým se setkají a jaké napínavé zážitky prožijí, to je
otázka, na kterou odpoví až vlastní představení.

O sedmi ztracených tečkách 

17. dubna – 18:00
Divadlo Stodola Jiříkovice: Krvavá Henrietta aneb Jedno
jaro v Paříži
Muzikál pro činoherce, nebo jak sám autor uvádí „grandiózní
minimuzikál“, je příběhem lásky a vraždy z dob, kdy Evropa tan-
čila valčík. Vlastní podstatou děje, který se odehrává v Paříži
roku 1914, je rekonstrukce soudního procesu, v němž je man-
želka ministra financí Roberta Caillarda obviněna z vraždy šéf-
redaktora časopisu Figaro. Opravdu jsou motivem vraždy jen
kompromitující materiály, které novinář údajně vlastnil? Nebo
se za zločinem skrývá víc?

Ceník vstupného (prodej před představením):

Jednorázová vstupenka na neprofesionální divadla 
Doprovodný program děti (jednorázová vstupenka) 
Doprovodný program dospělí (jednorázová vstupenka)

které by měla mít
ideální partnerka.
Příběh dvou ka-
marádů ve střed-
ním věku, jejichž
životy pořádně
zamíchá tajuplná
seznamka a do-
slova fantastická
žena, která se jim
zčistajasna objeví
v bytě..

Fantastická žena
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Bílý kámen®
XXVIII. ročník

cyklo-turistické akce Bílý kámen® 
se uskuteční v neděli 1. května.

Z pověření města Velká Bystřice tuto rozsáhlou akci při-
praví opět bystřický folklorní soubor Haná ve spolupráci 
s Okrašlovacím spolkem Lubavia.

Pořadatelé připravují řadu novinek, které nemohly být 
uskutečněny v minulých letech, kdy konání akce omezila 
pandemie onemocnění Covid-19. Mezi ně patří zpřístup-
nění nových míst, kam se v minulých letech účastníci 
nedostali.

I pořadatelé reagují na aktuální události na Ukrajině  
a rozhodli o zvýšení vstupného na 100 Kč s tím, že celý 
výtěžek z letošního vstupného bude věnován na ně-
které z kont solidarity s Ukrajinou. Věříme, že návštěv-
níci tento krok pochopí a i touto formou se připojí k pod-
poře válkou trpících obyvatel Ukrajiny.

Autobusový zájezd
Město Velká Bystřice opět vypravuje autobus urče-
ný zejména pro starší účastníky a rodiny s dětmi. Jde  
o celodenní průjezd vojenským výcvikovým prosto-
rem Libavá s deseti zastávkami na nejzajímavějších
místech akce, jako je vlastní skalisko Bílého kamene,
výstup na vyhlídkový bod Stražisko, zastávka u zámečku
Bores, zpřístupněná místa s památníky v bývalých
obcích Velká Střelná, Smilov a všechny pamětihod-
nosti Města Libavá (kostel, větrný mlýn, náměs-
tí...). Navštívíte areál poutního kostela ve Staré Vodě
s kapličkou Královského pramene, znovuobnovený
Jahnův kříž, památník a hřbitov v Nové Vsi nad Od-
rou, Zelený kříž i nově zbudovaný areál dvou pra-
menů řeky Odry u obce Kozlov. Autokary vedou po
těchto trasách zkušení průvodci ze spolku Lubavia,
kteří účastníkům poskytují všechny zajímavé informace
o místních památkách i z pohnuté historie původních
obyvatel dnešního vojenského újezdu Libavá.

Cena zájezdu je 300 Kč pro účastníky vyjíždějící  
z Velké Bystřice, autobusová zastávka u radnice  
ve směru na Mrsklesy, odjezd v 9:00 hod., (resp. 330 Kč 
pro účastníky vyjíždějící z Olomouce, Jeremenkova uli-
ce u nádraží naproti budovy České pošty, odjezd v 8:30 
hod.). V ceně je zahrnuto vstupné 100 Kč, barevná mapa 
s propozicemi a mnoha dobovými fotografiemi, itinerář 
průjezdu 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 objednávat  
do obsazení kapacity autokaru. Kočárky do autobusů ne-
berte. Terén, ve kterém se budete pohybovat, není vhod-
ný pro jejich použití. Předpokládaný návrat kolem čtvrté 
hodiny odpolední.

Zájemci se mohou přihlásit osobně na Kulturním a infor-
mačním centru Velká Bystřice, e-mailem na adrese kultu-
ra@muvb.cz, nebo telefonicky na č. 734 236 502.

Při přihlášení uveďte příjmení a jméno osoby, která zájemce při-
hlašuje, počet osob, které se spolu s přihlašující osobou zájezdu 
zúčastní a nástupní místo kontaktní e-mailovou adresu a číslo 
mobilního telefonu. Rezervace bude žadateli zpětně elektronicky 
potvrzena. Rezervace se stává platnou po úhradě ceny zájezdu.

Veškeré aktuální informace budou k dispozici na webových 
stránkách bilykamen-libava.cz nebo na facebooku „Bílý kámen“.  
Na vaši účast při letošním Bílém kameni se těší pořadatelé z Vel-
ké Bystřice.
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Ostré zahradnické nůžky, pilka a žebřík. To je vybavení, bez 
kterého se Zbyněk Žůrek neobejde. Ve Velké Bystřici se stará 
hned o tři stromořadí, celkem sto pětačtyřicet stromů. Co ho na 
náročné práci baví, popisuje v následujícím rozhovoru. 

O jaké stromy se ve městečku staráte?
Udržuji tři stromořadí, která jsou v extravilánu obce, tedy v její 
nezastavěné části. Jsou to cesty, které vedou z Bystřice ven. 
Jde o alej na bývalé Týnecké silnici, dnes polní cestě, kde se 
vysadily listnaté stromy, většinou javory, jilmy a lípy. Druhé 
stromořadí vede od hřbitova směrem na Přáslavice, tam jsou 
vysazeny lípy a okrasné třešně a pak se ještě starám o stromy 
směrem na Kovákov, o asi pětadvacet hrušní. Většinou to jsou 
pěti až šesti leté stromy a pečuji o ně už třetím rokem. Spolu-
pracuji s paní Bílkovou, která mě před třemi lety oslovila, zda 
bych se nechtěl na údržbě zeleně podílet. Ona má na starost 
novou výsadbu v obci. 

V jaké kondici je veřejná zeleň ve Velké Bystřici? 
Vysazené stromy, o které pečuji, jsou v dobrém stavu, není 
na ně vyvíjený tlak obyvatelstva, jsou na méně exponovaných 
místech. V obci jsem se snažil udržovat stromy kolem cyklo-
stezky, ale někteří z obyvatel měli zřejmě také potřebu je za-
střihovat, takže z těch ovocných stromů udělali stromy okras-
né. Z mého pohledu je zeleně ve městě dost, ne vždy je ale 
vysazována smysluplně. Nové výsadby jsou zbytečně husté  
a převládají v nich javory. Skladba stromů by měla být pestřejší.

Často zmiňujete ovocné stromy. Patří do hanáckých obcí?
Rozhodně! Dřív stály před každým statkem dvě hrušně. Ne-
vím, proč dnes vysazujeme javory, ale doba je taková. Než na-
táhnout ruku a natrhat si vlastní ovoce, tak si je raději koupíme 
v supermarketu. Což je škoda.

Jsou plody okrasných stromů k jídlu?
Ano, například muchovníků. Jsou to výborné plody chuťově 
podobné borůvkám a vzhledově připomínají jeřabiny. Dají se  
z nich také udělat kompoty či marmelády. 

Někdy se nám zdá, že starší stromy už tolik neplodí. Lze 
je omladit, aby měly víc plodů, nebo je lepší je vykácet  
a vysadit nové?
I ze stromu, na který se řadu let nesáhlo, lze udělat ovocný 
strom, na kterém budou kvalitní plody. Mluvím o jádrovinách.  
U peckovin je to složitější, když zarostou, je velice problema-
tické strom zmladit. Ovšem u jabloní nebo hrušní to lze. Vždy 
si říkám, proč lidé kácí starý strom, který ještě může mít ovo-
ce. Nový strom bude mít po výsadbě ovoce nejdříve za pět let  
a v množství, jako ten starý strom, bude plodit až tak za pat-
náct, dvacet let.

Co je v péči o stromy největší nešvar?
Když někdo přijde a přestříhá zapěstovaný strom. Ustřihne 
například hlavní terminál a ostatní větve zakrátí. To je pak 
okrasný strom, ne ovocný. Dalším problémem je lámání vět-
ví. Stačí se podívat, jak vypadají jabloně v zámecké zahradě 
za amfiteátrem. Zlámané větve tam mají, bohužel, i ty nově 
vysazené stromky, které se tam sázely v rámci akce „Jsme 
z jedné planety“. Lidé neumí trhat ovoce a neváží si pěk-
ných věcí. Já, abych tomu předešel, tak například v hruško-
vém stromořadí, které ošetřuji, po odkvetení všechny malé

„Přál bych si, aby lidé objevili krásu stromů  
a uvědomili si jejich nenahraditelný význam,“ říká 

Zbyněk Žůrek

hruštičky ostříhávám, protože kdybych tam nechal jen jednu 
jedinou, tak ji někdo přijde utrhnout a urve ji i s větví. Jen-
že jedna větev u těchto mladých stromků znamená třetinu 
stromu zničenou. Strom je pak bohužel poškozený trvale.

Kdy stromy stříhat? Někdo říká na podzim, jiný na jaře?
Některé příručky radí, že se mají ovocné stromy stříhat 
na podzim, ale je to chyba. Na podzim by měli začít stro-
my stříhat sadaři, protože by to do jara jinak nestihli, ale  
to mluvíme o intenzivním pěstování ovoce v sadech. 
Ten kdo má na zahradě pět stromů, je může prostříhávat  
v předjaří. Jabloně a hrušně se stříhají od února do břez-
na, peckoviny během března a dubna. Meruňky a broskve 
se dokonce doporučuje stříhat v květu, rána se čistí mízou  
a zatáhne se.

Jak bychom měli ke stromům přistupovat? 
Ke stromům přistupuji jako k živému organismu a mnohole-
tých stromů si vážím. Všechno, co se okolo nich odehrává, 
vidí a pamatují si to. Když je pak ošetřuji, tak jejich paměť 
nějakým svým vnitřním smyslem vnímám. Takže pro mě 
jsou stromy živé bytosti, o které se starám. Moc bych si přál, 
aby lidé objevili krásu stromů, uvědomili si jejich nenahradi-
telný význam, vážili si jich a přistupovali k nim jako k živým 
bytostem.

Petra Pášová

Stromořadí na bývalé Týnecké silnici

Údržba výsadby hrušní
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Petra Pášová

Folklor ve Velké Bystřici slaví pětačtyřicet let
Jindy bohatý a pestrý život bystřického folklorního souboru Haná 
poznamenal v posledních dvou letech koronavirus. V jaké kon-
dici soubor je a jak oslaví půlkulaté výročí, které musel přesu-
nout z roku 2021 na letošní rok? „Trénujeme pořád. Když bylo to 
nejhorší období tak jsme jeli online a jakmile se to trochu uvol-
nilo, začali jsme normálně nacvičovat, tak jsme v plném prou-
du. Připravujeme se na vystoupení a další věci. Samozřejmě  
i na Velikonoce,“ říká v rozhovoru vedoucí soboru Haná Robert 
Šolc.

Co všechno letos soubor čeká?  
Teď nás čeká tradiční pletení tatarů, abychom v krojích, jako 
každý rok, na Velikonoční pondělí, obešli naše děvčata a ženy. 
Tradice je to několikaletá, může se přijít podívat i široká veřej-
nost a zájemci se mohou tatary naučit plést. Letos se uskuteční 
na Květnou neděli, 10. dubna, v západním křídle zámku od 15  
do 17 hodin.

Letošní rok je pro vás už tradiční, jak jej znáte nebo je stále 
ještě něco jinak?
Úplně tradiční není. Masopust byl ještě malinko omezený, ne-
věděli jsme, jak co bude. Jindy zveme soubory z jiných regionů, 
aby také zatancovali, tentokrát jsme ale všechno museli zaopatřit 
sami. Loni jsme měli mít výročí souboru, to se ale nuceně posu-
nulo na 7. května tohoto roku. Budeme vystupovat se vším co 
umíme a známe, bude to průřezová přehlídka. Letos se chys-
táme i na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, tedy část 
představení bude i příprava pro tuto akci.

Foto: archiv FS Haná

Máte půlkulatiny, je to čas pro zavzpomínání nebo ohlédnutí 
se? Jaký je o folklor zájem?
My se vždy potkáme na těchto akcích s bývalými i současnými 
členy souboru, popovídáme si, popijeme a společně pozpíváme. 
Náš soubor Haná tvoří celkem pět složek souborů, Stará Haná 
neboli Strhaná, Haná a pak Čekanka, Krušpánek a Kanafaska, 
která už nefunguje. Zájem mladých není silný. Děláme, co může-
me, když tak máme vlastní rezervy, tedy naše děti. (smích) Ale 
je těžké někoho vést k folkloru, když to dotyčný nikdy nedělal, 
nezná a ani neví, co to obnáší. 

V čem vidíte kouzlo folkloru?
Pro nás je to už životní styl. Je to tancování, zpívání, udržo-
vání zvyků, co naši předkové zanechali, a to nás baví. Pak 
máme různá vystoupení a festivaly, potkáváme se s lidmi po-
dobného zaměření. Jednoduše, když něco máte rád, tak se 
tomu věnujete. Není to jen folklor, čím žijeme. Děláme i jednu 
nefolklorní akci, a to je Bílý kámen, sportovní cyklistická akce 
ve vojenském prostoru Libavá. Letos výtěžek z této akce vě-
nujeme na Ukrajinu



Barvení vajíček přírodními barvami. Foto: archiv Alice Dubové

Jak na přírodní barvení velikonočních vajec?
Velikonoce bez obarvených vajíček si jednoduše neumíme před-
stavit. Dříve se vejce barvila pouze přírodními barvami, napří-
klad pomocí cibulových slupek, které se schovávaly už od Vá-
noc. Slupky se natrhaly na menší kousky, daly do hrnce s vodou  
a povařily. Přidával se čaj a barvilo se i červenou řepou.

Příprava vajec: Vajíčka očistíme, přiložíme na ně různé traviny 
nebo květy a zabalíme je do starých silonek či gázy. Zavážeme 
je tak, aby se květy při barvení nepohnuly a hezky se obtiskly. 

Alice Dubová

Vejce dáme do chladného hrnce se slupkami, přidáme špetku 
soli a lžíci octa, aby nepopraskaly. Povaříme je 10-15 minut. Vy-
chladlá vajíčka pak rozbalíme a můžeme je potřít sádlem, aby se 
krásně leskla.
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Boží milosti. Velikonoční dobrota, 
která připomíná dětství

K velikonočním svátkům patří medem potřené jidáše, maza-
nec, voňaví beránci, ale také na sádle smažené boží milosti. 
O recept na ně se s vámi teď dělíme. „Recept na boží milos-
ti mám schovaný od mojí maminky. Tato dobrota se u nás 
doma smažila nejen o masopustu, ale hlavně na Velikonoce. 
Po zabíjačce bylo sádla dost, a tak maminka nadělala božích 
milostí plnou mísu. Dnes je smažím někdy i na oleji, ať tak 
či tak, jsou stále stejně dobré. Snad proto, že mi připomínají 
dětství,“ říká majitelka rodinného receptu paní Alice Dubová.

Boží milosti podle rodinného receptu. Foto: archiv Alice Dubové

Jak na to:
1/4 litru vlažného mléka, kostka kvasnic a 2 lžíce cukru. Ne-
cháme vykynout (kvásek)
Ke kvásku pak přidáme 500 g hladké mouky, špetku soli, 3 
lžíce cukru, 3 žloutky, 4 dkg másla,
1 lžíci rumu, 1 malá lžička octa.  

Těsto vypracujeme, necháme nakynout a pak rádýlkem vy-
krajujeme různé tvary. Boží milosti se smaží na sádle (mů-
žeme i na oleji) a ještě teplé je obalujeme v cukru s vanilkou, 
nebo v cukru se skořicí.

Dobrou chuť!
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ŠKOLA

 tel.  585 351 134 | www.mzs-vb.cz

Pro předškoláky narozené
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, 

jimž byl v loňském roce udě len odklad. 
S sebou rodný list dítěte.

ZÁPIS

VE STŘEDU 6. DUBNA 2022
OD 13 DO 18 HODIN

PRVŇÁČKŮ

Z ÁZ Á  PP  II  SS
DO MATEŘSKÉDO MATEŘSKÉ  ŠKOLYŠKOLY
NA  ŠKOLNÍ  ROK NA  ŠKOLNÍ  ROK   2022-20232022-2023

        MŠ Zámecké náměstí 83, Velká BystřiceMŠ Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice

       ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS,       ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS,
 ZÁPIS ON-LINE OD 2. - 16. 5. 2022 ZÁPIS ON-LINE OD 2. - 16. 5. 2022

Děti budou přijímány v  souladu s  kritérii  vydanými  ředitelstvím MZŠMŠ,  Děti budou přijímány v  souladu s  kritérii  vydanými  ředitelstvím MZŠMŠ,  
která  jsou  veřejně  přístupná  nakterá  jsou  veřejně  přístupná  na  www.msvb.czwww.msvb.cz.  .  Tam  jsou  k  dispozici  takéTam  jsou  k  dispozici  také
VEŠKERÉ  POVINNÉ  DOKUMENTY  K  VYPLNĚNÍ/  KE  STAŽENÍ.  KompletníVEŠKERÉ  POVINNÉ  DOKUMENTY  K  VYPLNĚNÍ/  KE  STAŽENÍ.  Kompletní
přihlášku  lze  následně  zaslat  emailem,  poštou,  datovou  schránkou,přihlášku  lze  následně  zaslat  emailem,  poštou,  datovou  schránkou,
či předat  osobně na adrese Zámecké náměstí  83, nejpozději do 16. 5. 2022.či předat  osobně na adrese Zámecké náměstí  83, nejpozději do 16. 5. 2022.

        KOMPLETNÍ INFORMACE NA WWW.MSVB.CZKOMPLETNÍ INFORMACE NA WWW.MSVB.CZ

Nejlepší tělocvik?  
Na ledové ploše a podle Vernera!

Ve čtvrtek 10. března absolvovali žáci z 5.B posled-
ní bruslení na ledové ploše na Zámeckém náměstí ve 
Velké Bystřici. Jsme moc rádi, že jsme několik měsíců 
mohli, v rámci hodin tělesné výchovy, mít celou ledo-
vou plochu pro sebe. Dokonce jsme se učili bruslit po-
dle mistra Evropy v krasobruslení z roku 2008 Tomáše 
Vernera, na YouTube jsou úžasné návody. Bylo to pa-
rádní, prima rozloučení.

Ivo Šenk
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Školáci se společně naučili hanáckou 
říkanku „Zhosta, chaso, zhosta“

Protože jsme na Hané a protože oslavy masopustu 
mají v Bystřici dlouhou tradici, sešly se i děti z prv-
ních a druhých tříd v amfiteátru ke společné oslavě 
"ostatků". Ještě předtím se během projektových dnů, 
před společnou masopustní veselicí, děti dozvěděly, 
co je to masopust, karneval, fašank, ostatke, proč  
a kdy se slaví. Jaké tradice se k tomuto období vá-
žou, jaké maškary můžete potkat v průvodu, co se 
zpívalo, co se jedlo a pilo
.  
Každá třída si pak pro ostatní připravila písničku  
a společně se děti naučily hanáckou říkanku Zhosta, 
chaso, zhosta a předvedly si připravené masky. A co 
by to byl za masopust, kdyby chyběl medvěd a tanec 
s ním. Nakonec každá třída ozdobila v parku jeden 
strom papírovými masopustními pochoutkami.

Jaromíra Pazderová

SPORT
Rozpis utkání všech družstev oddílu házené Házená Velká Bystřice, jaro 2022

st.žáci
ml.žáci
ml.žáci
st.dorost
muži
mini ml. A
mini ml. B
mini st. A
mini st. B
ženy
ml.žáci
ml.žáci
muži
mini st. A
mini st. B
mini ml. A
mini ml. B
mini st. A
mini st. B
mini ml. A
mini ml. B
ženy
st.žáci
st.dorost
muži
ml.žačky B
ml.žačky B
mst.dorost
muži
ml.žáci
ml.žáci
ženy
st.žačky
mini ml. A
mini ml. B
st.žáci
mini st. A
mini st. B
st.žáci
ml.žáci
ml.žáci
ml.žačky A
ml.žačky A
st.žačky
st.žáci
ml.žáci

so 9. 4.
so 9. 4.
so 9. 4.
so 9. 4.
so 9. 4.

ne 10. 4.
ne 10. 4.
ne 10. 4.
ne 10. 4.
ne 10. 4.
so 23. 4.
so 23. 4.
so 23. 4.
so 23. 4.
so 23. 4.
ne 24. 4.
ne 24. 4.
so 30. 4.
so 30. 4.
ne 1. 5.
ne 1. 5.
ne 1. 5.
ne 1. 5.
ne 1. 5.
ne 1. 5.
so 7. 5.
so 7. 5.
so 7. 5.
so 7. 5.
so 7. 5.
so 7. 5.
ne 8. 5.

so 14. 5.
so 14. 5.
so 14. 5.
so 14. 5.
ne 15. 5.
ne 15. 5.
so 21. 5.
ne 22. 5.
ne 22. 5.
so 28. 5.
so 28. 5.
so 28. 5.
so 28. 5.
ne 29. 5.

11:30
11:00
11:00

13:30
9:00

13:00
14:15

Turnaj ve V. Bystřici (Žeravice)
Turnaj v Horce
Turnaj v Horce
Turnaj v Oseku n. B.
Turnaj v Oseku n. B.
V. Bystřice - Centrum Haná
Žeravice/V. Bystřice - Zora Ol.
Turnaj v Kostelci(Centrum Haná)
Turnaj v Kostelci(Žeravice/V. B. "A")
SUPERFINÁLE
SUPERFINÁLE
SUPERFINÁLE
SUPERFINÁLE

13:30
10:15
11:30
12:00
16:00

9:00
9:00

12:00
12:00
10:30
13:00
15:30
17:30
12:00
12:00
12:00
12:00

9:00
9:00
9:00
9:00

15:30
13:00
15:00
17:00
11:00
13:30
15:30
17:30
15:00
16:15
16:00

9:00
11:00
11:00
14:00

9:00
9:00

13:30
10:15
11:30
9:00

11:30
13:00
15:45

9:00

V. Bystřice - HBC Ol.
Turnaj v Pv. (Žeravice)
Turnaj v Pv. (Prostějov)
Rožnov - V. Bystřice
Zlín - V. Bystřice
Turnaj ve V. Bystřici
Turnaj ve V. Bystřici
Turnaj ve V. Bystřici
Turnaj ve V. Bystřici
Žeravice - V. Bystřice
Turnaj ve V. Bystřici (Centrum Haná)
Turnaj ve V. Bystřici (Žeravice/V. B. "A")
V. Bystřice - Jičín B
Turnaj v Ol. (Zora)
Turnaj v Ol. (Zora)
Turnaj v Ol. (Zora)
Turnaj v Ol. (Zora)
Turnaj v Litovli
Turnaj v Litovli
Turnaj ve V. Bystřici
Turnaj ve V. Bystřici
V. Bystřice - Karviná
Horka - V. Bystřice
Telnice - V. Bystřice
Chodov - V. Bystřice
Turnaj ve V. Bystřici (Zora)
Turnaj ve V. Bystřici (Senice)
V. Bystřice - Ostrava
V. Bystřice - Strakonice
Turnaj v Olomouci (HBC Ol.)
Turnaj v Olomouci (Hranice)
Otrokovice B - V. Bystřice
Žeravice/V. Bystřice - Otrokovice
Turnaj v Litovli
Turnaj v Litovli
Žeravice - V. Bystřice
Turnaj ve V. Bystřici
Turnaj ve V. Bystřici
V. Bystřice - Uničov
Turnaj v Horce (Litovel)
Turnaj v Horce (Horka)
Turnaj ve V. Bystřici (Horka)
Turnaj ve V. Bystřici (Hranice)
Žeravice/V. Bystřice - Osek n. B.
Hranice - V. Bystřice
Turnaj ve V. Bystřici (Prostějov)

ne 29. 5.
ne 29. 5.
ne 29. 5.

28.-29. 5.
28.-29. 5.

so 4. 6.
so 11. 6.
ne 12. 6.
ne 12. 6.
11.-12. 6.
11.-12. 6.
11.-12. 6.
11.-12. 6.

ml.žáci
mini st. A
mini st. B
mini ml. A
mini ml. B
st.žáci
st.žačky
ml.žáci
ml.žáci
mini ml. A
mini ml. B
mini st. A
mini st. B

Rozpis fotbalových utkání Lion 
sport 1. B.třída skupina B – jaro

Datum a čas Kolo Domácí Hosté

26. 03. 15:00

03. 04. 15:30

10. 04. 15:30

17. 04. 16:00

24. 04. 16:00

01. 05. 16:30

07. 05. 16:30

15. 05. 16:30

22. 05. 17:00

29. 05. 17:00

05. 06. 17:00

12. 06. 17:00

19. 06. 17:00

26

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Moravský Beroun

FK Velká Bystřice

Sokol Velký Týnec

FK Velká Bystřice

SK Slatinice

FK Velká Bystřice

Haná Prostějov

FK Velká Bystřice

Sokol Kožušany

FK Velká Bystřice

FK Velká Bystřice

FK ŠTERNBERK "B"

FK Velká Bystřice

FK Velká Bystřice

Sokol Mostkovice

FK Velká Bystřice

SK Haňovice

FK Velká Bystřice

Sokol Doloplazy

FK Velká Bystřice

TJ Smržice

FK Velká Bystřice

Slovan Černovír

FC Hněvotín

FK Velká Bystřice

Jesenec-Dzbel
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FOTOSERIÁL
Z BYSTŘICKÉHO MASOPUSTU 26. února 2022

Foto: Petr Palarčík



BYSTŘICKÉ NOVINY  3 - 4  / 2022 Strana 15

SPOLKY

Z místních šikovných maminek jsme oslovily paní 
Petru Juřenovou, která ve Velké Bystřici šije krásné  
a kvalitní softshellové kalhoty pro děti. Dále byla mož-
nost si zakoupit voňavá mýdla a tuhé šampony z pří-
rodních surovin, které vyrábí paní Kristýna Alexová  
z Hluboček – Mariánského údolí.

Byla to naše první taková akce a my jsme netušily, kolik 
věcí se přinese, kolik lidí přijde a jak to celé bude, ale 
místní a přespolní spoluobčané nás nezklamali. Moc 
děkujeme všem, kteří donesli věci, odnesli věci, pose-
děli u kávy a domácích buchet, něco dobrého upekli, 
popovídali si s námi a pomohli také s chystáním a úkli-
dem. 

Několikrát během této akce jsem měla slzy v očích, 
když nám děkovala paní, která má u sebe ubytova-
nou babičku, maminku a 9 měsíční Maxíka z Ukrajiny,  
za hezké chvíle, které na swapu strávili, byli vděč-
ní za klidné posezení i za možnost výběru oblečení, 
když jsem viděla, jak byly ukrajinské maminky vděčné  
za softshellové kalhoty nebo jak si děti spokojeně hrály 
v dětském koutku. A bylo toho víc. 

Společně jsme svou účastí přispěli krásnou část-
kou ve výši 7.580 Kč! Po domluvě s panem Pavlem 
Šperkou a paní Dianou Dubinchak z Hluboček-Mari-
ánského údolí jsme nakoupili potřeby pro děti (pleny, 

Jarka Pechová (spoluorganizátorka)

Ve Velké Bystřici se konala dobročinná akce na podporu Ukrajiny. 
Foto: Jarka Pechová

Dát použitým věcem druhou šanci, udělat radost, a ješ-
tě podpořit dobrou věc. Právě taková akce se konala 
v sobotu 19. března v prostorách bystřické Sokolovny. 
Takzvaný dobročinný swap, jehož výtěžek byl věnova-
ný na pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, 
jsme uspořádaly s kamarádkou Evou Jungovou. 

Co je to swap? Swap je výměna zboží zdarma, pří-
ležitost pro udržitelnost, kdy dáváme věcem druhou 
šanci a můžou dělat radost dalším lidem. Swap je ale 
také možnost setkat se s lidmi, kamarádkami, známými  
a sousedy, posedět si a popovídat si při něčem dobrém 
a je to také možnost, jak podpořit šikovné místní vý-
robce, prodejce, a tím přispět k menšímu znečišťování 
životního prostředí. Zboží nemusí cestovat přes celý 
svět, je vyráběno z místních surovin a je zdrojem pří-
jmu pro místní lidi.

V rámci našeho swapu bylo možné přinést oblečení pro 
dospělé, kabelky nebo bižuterii a knihy, protože něco 
hezkého k přečtení se může taky hodit. Cílem naší 
akce bylo umožnit místním a přespolním obyvatelům 
obměnit si za drobné vstupné šatník a dát zároveň 
věcem druhou šanci a také podpořit ty, kteří prožívají  
v současné době těžké chvíle kvůli válečné situaci.  

Dobročinná akce na podporu Ukrajiny

masovo-zeleninové příkrmy, přesnídávky, papírové kapesníčky). 
Tyto zásoby poputují nejbližší dodávkou rodinám, které byly nu-
ceny opustit své domovy kvůli válce a přestěhovat se do Berezaň.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a doufáme, že jste si domu od-
nesli pěkné kousky oblečení, zajímavé knížky a milý zážitek. Plá-
nujeme, že v organizaci swapu budeme pokračovat a příspěvek 
věnujeme zase na nějakou další prospěšnou věc.
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VelikonočníVelikonoční
jarmarkjarmark  

a vítání jaraa vítání jara  

nana  

ZvemeZveme vás vás

ve středu 13. dubna 2022ve středu 13. dubna 2022
od 15.30 hodinod 15.30 hodin

do Zámecké školky ve Velké Bystřicido Zámecké školky ve Velké Bystřici

Velikonoční drobnosti, jarní dekorace a ozdoby, Velikonoční drobnosti, jarní dekorace a ozdoby, 
mýdla, bylinky, květinky, sazenice, keramika, mýdla, bylinky, květinky, sazenice, keramika, 
zajíčkovo vetešnictví, tvořivá dílnička.zajíčkovo vetešnictví, tvořivá dílnička.

Tradiční občerstvení, kavárničkaTradiční občerstvení, kavárnička
a oblíbené stánky se vším, a oblíbené stánky se vším, 
co už dobře znáte a po čem se ptáte. co už dobře znáte a po čem se ptáte. 
Těšíme se!Těšíme se!

Folklorní soubory z Velké Bystřice zvou všechny příznivce na

45. výročí založení
souboru Haná

Předprodej vstupenek s místenkou v ceně 50 Kč v KIC Velká Bystřice.

7. května 2022 od 18.00 hod

Velká Bystřice – KD Nadační

Čekanka, Krušpánek, Haná, StrHaná,

cimbálové muziky Andílci, Topol,

Parádnica, Záletníci

a Folklor kvartet

Učinkují:
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DALŠÍ
Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa,  

aby nezamořila životní prostředí

(red)

Žárovky do koše nepatří
V domácnostech jsou v posledních letech klasické žárovky 
postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde ze-
jména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. 
Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až 
o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují užiteč-
né druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické
rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale
je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP.

Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů 
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti ne-
jen do ovzduší. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu 
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, 
která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i 
zvířat.

Postaráme se i o klasické žárovky a ostatní vysloužilé 
elektro
Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elek-
troodpad. Od roku 2019 se však stará také o vysloužilé malé 
i velké domácí spotřebiče. Podle nových pravidel platných 
od ledna 2021 spadají do zpětného odběru rovněž klasické 
přímo žhavené žárovky včetně halogenových, jejichž sběr 
provádí EKOLAMP v rámci zpětného odběru dříve sbíraných 
světelných zdrojů.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je třeba 

Pastelkami vybarvi obrázek podle své fantazie a oblékni Alvu či Voltíka 
do úplně nových barev. 

www.ekolamp.cz

odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po 
celé České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4300 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se ve Velké Bystřici nachází, je otevřen v úterý od 15,30 do 18,00 hod a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. 
Sběrný dvůr je dostupný jak občanům. 

Pojďte s námi "KROKOVAT" 
aneb Výzva 10000 kroků duben 2022. 

V dubnu 2022 proběhne další kolo Výzvy 10 000 kroků. Jejím 
cílem je motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonávané 
pouze po svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jed-
noho měsíce.

Výzva 10 000 kroků pracuje s magickou hranicí deseti tisíc 
kroků, což odpovídá zhruba vzdálenosti 7,5 kilometrů. Ve 
skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organi-
smus odolnější. Důležitější než objem je spíše pravidelnost, 
svižné tempo a příjemné prostředí. 

Pokud člověk nechce soutěžit, může nahrávat své vý-
sledky bez důkazů. Soutěživí jedinci si své aktivity moni-
torují na jakémkoliv zařízení k tomu určeném a následně 
je nahrávají do speciální webové aplikace. Body, které 
účastníci získají za každý nachozený kilometr, se přepočí-
távají koeficienty, a tak starší lidé a lidé s vyšším BMI do-
stanou za jeden kilometr více bodů, než ti mladší a štíhlejší.  

Snahou je umožnit všem umístění na prvních místech „výkon-
nostního“ žebříčku s ohledem na individuální možnosti.

Celá akce je bezplatná.

Registrace do výzvy probíhá od 1. 3. 2022. Registrace je 
možná i po 1. 4. 2022, ale výsledky bude možné nahrávat 
jen tři dny zpětně.

Tým Městského úřadu Velká Bystřice "MARAkeckyVB" vyzý-
vá všechny týmy i jednotlivce z Velké Bystřice k připojení se 
do Výzvy 10 000 kroků, která bude probíhat od 1. až 30. 4. 
2022.

Udělejte něco pro své zdraví, vzájemně se motivujte a užívej-
te každý den s krokovou výzvou a my za to

oceníme nejlepší tým, nikdo nebude poškozen nebo zvý-
hodněn počtem "krokařů" v týmu,
oceníme nejstaršího účastníka a účastnici této výzvy z 
Velké Bystřice,
oceníme "Krokaře" s největším počtem kroků

►

►

►



BYSTŘICKÉ NOVINY  3 - 4  / 2022Strana 18

M

Tajenkou křížovky je výrok Leszka (Boleslava) Kumora 
(*1924), polského filmového a televizního teoretika.

R
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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

     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

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

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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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
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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 

přijme zdravotní sestru do hlavního pracovního 
poměru možno i na zkrácený pracovní úvazek

Požadujeme:
vzdělání – všeobecná zdravotní sestra

 /dobrý zdravotní stav / trestní bezúhonnost
Nabízíme:

mzdové ohodnocení dle platných platových tabulek 
 příspěvek z FKSP / příspěvek na stravu

 dovolená 5 týdnů

Nástup možný ihned. 
Zájemci se mohou blíže informovat na: 

DPS sv. Anny, Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice. 
Tel. číslo 585 154 487 nebo 774 455 881, 

svanna@muvb.cz

Házená Velká Bystřice hledá správce. 
Vhodné pro aktivní důchodce nebo studenty. 

Práce převážně v odpoledních a večerních hodinách 
+ víkendy dle potřeby. 

Náplň práce: Zajištění provozu v hale, ubytovně 
a činnosti spojené s házenkářskými aktivitami. 

Pro bližší informace volejte p. Vodička 730 190 235, 
p. Jašek 606 644 704.

REKLAMA
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