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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA –  KVĚTEN 2022

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Petr Palarčík

1. – 26. 5.
Velká Bystřice 

1. 5.
Velká Bystřice
Tršice
6. 5.
Přáslavice
7. 5.
Velká Bystřice

Daskabát
8. 5.
Velká Bystřice

Mrsklesy
Svésedlice
15. 5.
Velká Bystřice

Hlubočky
Přáslavice
18. 5.
Hlubočky

● JIŘÍ PLIEŠTIK: DO TICHA VCHÁZETI 
– VÝSTAVA OBJEKTŮ A KRESEB
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 19:00, 
po – zavřeno)

● BÍLÝ KÁMEN (VVP Libavá, 7:00 – 16:00) 
● MÁJOVÉ SETKÁNÍ

● KLADENÍ VĚNCŮ

● RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
(přehrada, 6:00 – 12:00) 
● SLAVNOST KROJE: 45. VÝROČÍ SOUBORU HANÁ 
(KD Nadační, 18:00)
● ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

● BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 
(Zámecké náměstí, 8:00 – 12:00)
● T. FIALOVÁ (KLAVÍR), J. BÁRTA (VIOLONCELLO)
 (galeriezet, 19:00)
● DEN MATEK
● TURNAJ V PÉTANQUE

● ZÁVODY KOLOBĚŽEK A ODRÁŽEDEL 
(Zámecký park, 14:30 – 18:00)
● DECHOVKA V ÚDOLÍ – 8. ROČNÍK (13:30)
● ODPOLEDNE PRO SENIORY

● SHOW PETRA JABLONSKÉHO 
A NIKOLY VOTRUBOVÉ (20:00)

V pondělí 9. května 2022 uctí představitelé města  
77. výročí vítězství nad fašismem a ukončení 2. světové 

války položením kytice k památníku osvobození.

SVOZ ODPADŮ KVĚTEN 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)

9. 5.
30. 5.

3. 5.
17. 5.
31. 5.

5. 5.

21. 5.
Velká Bystřice

Přáslavice
Daskabát 
27. 5.
Velká Bystřice 

Přáslavice
28. 5.
Velká Bystřice

Hlubočky
Mrsklesy
31. 5.
Velká Bystřice

● SEČENI LÓKE 
(louka u zastávky ČD, 7:00 – 10:00)
● ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE 
(sraz u zastávky ČD, 8:00)
● DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
● HODY

● VISACÍ ZÁMEK 
(amfiteátr, 19:00 – 22:00)
●  ČIŠTĚNÍ VRTŮVKY

● MISTROVSTVÍ ČR V BIKETRIALU 
(Zámecké nám., pod Skalkou, 9:00 – 15:00)
● KÁCENI MÁJA 
(Hliník, 16:00 – 23:00)
● PETR ZLAMAL: PTAČÍ ZPĚVY – VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ 
(galeriezet, 17:00)
● DĚTSKÝ DEN (14:00)
● KÁCENÍ MÁJKY

● PARTIČKA NA VZDUCHU 
(amfiteátr, 20:00 – 22:00)

KVĚTEN
Daskabát
Hlubočky
Svésedlice

● VYSTOUPENÍ KE DNI MATEK
● ČIŠTĚNÍ ŘEKY BYSTŘICE
● KÁCENÍ MÁJE A POHÁDKOVÝ LES

Narození:

Štepán Kolařík, nar. 2. 3. 2022
Anna Vydrová, nar. 29. 3. 2022
Eliška Harwotová, nar. 30. 3. 2022

Společenská rubrika

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

Zemřelí:

Stanislav Kadala, zem. 14.04.2022 ve věku 77 let
Zdeňka Hrbáčková, zem. 23.4.2022 ve věku 66 let

VÝROČÍ
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ÚVODNÍK
Milí bystřičtí sousedé,

po krajských volbách v závěru roku 2020 jsme se s panem sta-
rostou dohodli, že do té doby uvolněnou funkci (práce na celý 
úvazek) místostarosty našeho města budu vykonávat jako funkci 
neuvolněnou, do konce tohoto volebního období. Leč Vladimír 
Vladimírovič rozpoutal na konci února krvelačnou válku proti 
Ukrajině a zapsal se tak do dějin mezi takové „velikány“ jako 
byli Hitler, Stalin či Mao a nám všem vstoupil do života. Ať už 
velkou mobilizací k pomoci válečným uprchlíkům nebo prostě 
jen masivním zdražováním prakticky všeho. Já osobně tak mám 
od neděle 27. 2. nové úkoly v souvislosti s uprchlickou vlnou  
z Ukrajiny, v těchto dnech k nim přibyla koordinace sociální 
integrace nových ukrajinských sousedů. V průběhu března tak 
bylo zřejmé, že toto pracovní vytížení mi neumožní dále funkci 
místostarosty vykonávat ani v její neuvolněné podobě. A přes-
tože do příštích komunálních voleb není daleko, požádal jsem 
pana starostu o svolání zastupitelstva města, kde bych funkci 
předal někomu jinému. Stalo se tak několik hodin před tím, než 
píšu tyto řádky, takže je to pro mě velmi čerstvá zkušenost.

Proto mi dovolte, milí bystřičtí sousedé, po 16 letech mís-
tostarostování se tímto textem rozloučit nejen s formátem 
tradičních úvodníků, ale především s touto prací. Bilancoval 
jsem už v závěru roku 2020 a tak mi nyní dovolte především 
poděkovat panu starostovi Marku Pazderovi, všem radním  
a zastupitelům za dosavadní spolupráci v týmu vedení naše-
ho města a současně všem kolegům z bystřické radnice, s ni-
miž jsme tvořili ony dlouhé roky dělný tým. Samozřejmě, že  
i do budoucna platí, že budu-li moci, rád Bystřici vždy pomůžu.

A protože můj nástupce už je v tuto chvíli zvolen, rád bych Mar-
tinu Seidlerovi popřál hodně zdaru a sil. Bude pokračovat také 
jako neuvolněný místostarosta.

Moc přeju Bystřici i Vám všem lepší a klidnější dny, pevné zdra-
ví, pokoj a dobro. 

V úctě, Ivo Slavotínek 

Olomoucký kraj rozdal ceny kultury. Mezi letošními laureáty byla 
i Bronislava Millá. Cenu převzala za výjimečný počin roku 2021  
v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních 
hodnot. „Ocenění vnímám za mou dlouholetou práci ve folkloru, 
především se věnuji historii odívání a hanáckému lidovému odě-
vu. Protože jsme loni spolu s etnografkou Markétou Hnilicovou 
vydaly na toto téma i knihu, je to cena nejen moje, ale patří celé-
mu kolektivu,“ řekla Bronislava Millá.

Doplnila, že lidový oděv je jejím velkým hobby. „Od roku 1975, 
kdy jsem se poprvé s folklorem seznámila mě nic jiného tak ne-
táhlo, jako kroj. Ten je vždy odrazem kraje, místa, kde se nosí. 
Když se podíváte na hanácký kroj, není tak barevně divoký, jak 
ten na jižní Moravě a působí klidným dojmem, stejně jako zdejší 
krajina,“ doplnila.

Hejtmanství ocenilo Bronislavu Millou

Z provozních důvodů bude v měsíci květnu  
upravena provozní doba následovně:

Otevřeno úterý - pátek 9:30 – 18:00

a dále při následujících akcích:
Bílý kámen / neděle 1. 5. / 

11:00 – 17:00
Bystřické selské trhy / neděle 8. 5. / 

11:00 – 14:00 a 15:00 – 19:00
vernisáž výstavy / sobota 28. 5. / 

11:00 – 19:00

KIC bude dále uzavřeno 26. – 27. 5. a 30. 5.

V kulturním a informačním centru 
probíhají následující předprodeje vstupenek:

45. výročí folklorního souboru Haná 
 KD Nadační • sobota 7. 5. v 18 hod. • 50 Kč

Visací zámek 
amfiteátr • pátek 27. 5. v 19 hod. • 250 Kč

Partička na vzduchu 
amfiteátr • úterý 31. 5. ve 20 hod. • 550 Kč

Rocková Horka X. 
Sokolka, Horka n/M. • sobota 18. 6. • 350 Kč

Veřejná knihovna 
Jaromíra Balcárka ve Velké Bystřici 

bude mít od 10. května 
změněnu otevírací dobu následovně:

úterý 12:15 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 10:00 a 12:15 - 17:00

Na Vaši návštěvu se těší 
knihovnice paní Renáta Skoupilová.

Změna otevírací doby 
v kulturním a informačním centru

Předání ocenění paní B. Millé.
Foto: Petra Pášová

(red)
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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. 

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 

POŘIZOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY 
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ing. Petr Foltýnek / ředitel 
Správa silnic Olomouckého kraje 

Zarazily vás podivně vyhlížející kosočtverce doplněné 
číslem na místních komunikacích? Jedná se o takzvané 
„vlícovací body“, které slouží pro orientaci v prostoru. 
NENIČTE JE!

V souvislosti s přijetím zákona č. 47/2020 Sb. byla krajům 
uložena povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální 
technické mapy krajů (dále jen „DTM“). Krajský úřad Olo-
mouckého kraje aktuálně pracuje na pořízení Digitální tech-
nické mapy Olomouckého kraje (dále jen „DTM OK“), což 
představuje pořízení informačního systému DTM a pořízení 
dat pro naplnění DTM OK. 

Sběr dat probíhá několika způsoby, především se jedná o: 
- pořízení leteckých měřických snímků území kraje a z nich 
  odvozené ortofotomapy; 
- pořízení dat silnic II. a III. třídy; 
- pořízení dat základní polohové situace cca 30 m od silnice; 
- data technické infrastruktury. 

V rámci projektu Pořízení dat pro projekt DTM OK je pořizo-
vána základní polohová situace komunikací. 
Aby byla dodržena požadovaná přesnost následného ma-
pování, je nutné jako podklad pro mobilní mapovací nájezd 
vytvořit vlícovací a kontrolní body, které jsou pro tento pro-
jekt řešeny dle Technické přílohy, která je součástí zadáva-
cí dokumentace a je nutné je dodržet. Vlícovací body musí 
být umístěny v tělese komunikace a bez nich není možné 
dodržet předepsané parametry. Vlícovací bod je geodeticky

zaměřen a následně jsou data, která vzniknou z mobilního ma-
pování pomocí vlícovacích a kontrolních bodů zpřesňována.

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

V posledních dnech se bohužel setkáváme s případy, kdy 
jsou tyto body ničeny – zamalovány černou či jinou barvou, 
což znamená, že se tyto body musí opětovně namalovat  
a geodeticky zaměřit. 
Proto se na Vás obracíme s prosbou, abyste tyto body ni-
jak neničili, nepoškozovali či neupravovali. 

V následujících týdnech budou tyto značky využity pro mobilní 
mapování, kdy na území Olomouckého kraje (na silnicích II.  
a III. třídy) začnou jezdit speciálně osazené automobily ka-
merami a budou provádět mapování. Pokud budete mít další 
dotazy ke vzniku DTM OK či průběhu mapování, obracejte se 
na koordinátorku DTM Ing. Mgr. Evu Sztwiorokovou (e.sztwio-
rokova@olkraj.cz, tel. č.: 585 508 438).

Obr. č. 1: Grafické značení vlícovacích a kontrolních bodů.
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KULTURA

Petr Zlamal
Ptačí zpěvy 

Akad. malíř Petr Zlamal je významný expresivně založený 
malíř. Narodil se v roce 1949 jako syn výtečného malíře 
Wilhelma Zlamala (1915 – 1995). Žije a tvoří ve Šternberku, 
kde se přičinil o realizaci mnohých výstav v Galerii Štern-
berk. V roce 2009 získal cenu města Šternberk za význam-
né dílo v oblasti výtvarného umění.

Vernisáž výstavy se uskuteční 
v sobotu 28. května od 17 hodin.

Výstava potrvá do 28. 7. 2022.

KRUH PŘÁTEL HUDBY MĚSTA 
VELKÁ BYSTŘICE

uvádí májový koncert

Jiřího Bárty

Terezie Fialové
klavír

violoncello

neděle 8. května 2022 І 19 hodin
galeriezet Velká Bystřice

vstupné dospělí 80 Kč І děti zdarma

Daniel Havel
photography

&
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Už dvanáct let je galeriezet součástí kulturního života ve Vel-
ké Bystřici. O tom, jak se jí daří, jaká je její idea a jaké zají-
mavé autory letos ještě přivítá, mluví v rozhovoru její kurátor, 
Jaroslaw Sebastian Pastuszak. 

Vrátíme se do roku 2010. Jak jste se k projektu galerie ve 
Velké Bystřici dostal? 
V roce 2009 probíhala rekonstrukce západního křídla zám-
ku, revitalizace parku a také jsem se tehdy do Bystřice pře-
stěhoval. Vedení města tehdy chtělo udělat kulturní projekt, 
ideálně galerii, někdo nás propojil, už ani nevím kdo. A tak 
začala naše spolupráce. 

V umění se pohybujete celý život, jako umělec, ale i jako 
teoretik. Byl to váš sen otevřít si galerii? 
Ta myšlenka se mi líbila, ale vím, jak fungují městské galerie 
- řada lidí do provozu a výstav mluví a výsledkem je vel-
mi nekonzistentní program. Proto jsem se tehdy nabídl, že 
galerii povedu zdarma, avšak pod podmínkou, že dostanu 
volnou ruku, co se týče vedení galerie a jejího kurátorského 
a výstavního programu. Mám za to, že laťku jsem nastavil od 
samého začátku dost vysoko a tak, přestože je to provinční 
galerie, tak za dobu své existence získala velmi dobré jméno 
nejen ve středomoravském prostředí, ale ví se o ní i v Praze. 

V čem jsou zdejší prostory výjimečné? 
Základem je to, že vedení obce mělo odvahu přizvat k rekon-
strukci dobrého architekta Michala Sborwitze, který nakonec 
opravdu mimořádný prostor vytvořil. Geniální je průhled  
a otevření prostoru do nižšího patra. A také spojení dřeva, 
kovu a skla, to všechno vytváří jedinečnost prostoru. Je to 
malá galerie, ale její koncepce a samotný prostor, to společ-
ně tvoří noblesní místo pro kulturu. 

Zmínil jste důležitost koncepce. Jaká tedy je hlavní idea?
Základem je, aby umělec ctil řemeslo. Chci, aby skrze své 
dílo dokázal diváka posunout mimo čas a prostor, aby ukázal 
tajemství života, které je běžně skryté. Zajímá mě umění, 
které odpovídá na tajemství člověka, na klíčové filozofické 
otázky, proč tady jsme a odkud pocházíme, kam směřujeme. 
Je pro mě důležité, aby autor sledoval dlouhodobě nějakou 
ideu, kterou zkoumá, ponořuje se do její hloubky. 

Je výhoda, že je galeriezet v Bystřici nebo by se jí  
ve větším městě dařilo lépe? 
Svým způsobem to výhoda je a svým způsobem ne. Je to 
jedinečný prostor, který tady nemá konkurenci, ale ani ne-
může mít, protože je to malé městečko. Na druhou stranu je 
moje zkušenost taková, že velmi obtížně pronikáme do míst-
ní společnosti. Spíš oslovíme lidi z Olomouce, nebo dokonce 
z Prahy, ale k místním si hledáme cestu obtížněji. 

Blížím se zhruba k polovině roku, co výstavní plán ještě 
do konce roku nabídne. Na co se můžeme těšit? 
Chystáme výstavu Petra Zlámala, který aktuálně vystavuje 
v Muzeu umění Olomouc, ale půjde o nové věci, nic z toho, 
co je v Olomouci nebude k vidění u nás. Pak bych zmínil 
například vycházející hvězdu českého výtvarného umění 
Kláru Sedlo, ale i mého krakovského přítele, docenta Marka 
Batorského. Vyrůstali jsme spolu a on mě inicioval do tajů 
umění a hudby. 

Galeriezet nabízí umění, které se umí ponořit 
pod povrch času 

Je nějaké jméno, které byste chtěl v galerii vystavovat? 
František Skála. Měl jsem k němu velmi rezervovaný přístup, 
ale když jsem viděl jeho předposlední výstavu v Domě U Ka-
menného zvonu, kde vystavoval i knižní ilustrace, získal jsem 
na něj úplně nový pohled. Takže Skálu bych velmi rád oslovil. 
A pak bych chtěl ještě rozšířit umělecký cyklus o výtvarníky  
z Maďarska a Rakouska.

Kromě práce galeristy také učíte na Univerzitě Palackého  
a umění se i sám aktivně věnujete. Čím se ve svých dílech 
zabýváte? 
Analyzuji struktury světla z různých hledisek. Z čistě fyzikál-
ního, kdy zkoumám princip světla. Používám relativně hodně 
barev, ale každý umělec ví, že barva neexistuje. Je to jen pig-
ment, který zvláštním způsobem lomí světlo, je to druh iluze. 
To, co mně zajímá, to je světlo poznání, tedy spirituální rozměr 
poznání, když se člověk ponoří dovnitř a zmizí čas i prostor. 

Název galeriezet lidi trošku „rozčiluje“. Mnozí tápou, jak 
označení vlastně napsat… 
Galeriezet je dohromady, malým písmem a neskloňuje se. Je 
to grafický, designový prvek a také jemná provokace. Člověk 
se musí zamyslet. Dnes máme všechno zjednodušené, před-
chystané, třeba pomocí aplikací co máme v telefonech. My 
jsme ale chtěli jít víc do hloubky, tu cestu trochu znesnadnit, 
aby se člověk zastavil a text si pozorně přečetl. 

Kdo je Jaroslaw Sebastian 
Pastuszak 

Dr. Jaroslaw Sebastian 
Pastuszak se malbě věnuje 
od dětství. Na Univerzitě Pa-
lackého v Olomouci studoval 
teologii a filozofii, současně  
s malbou a kresbou. Na stej-
né univerzitě přednášel her-
meneutiku současného umě-
ní, teologii krásy, teorii kultury  

a kulturní antropologii. 

Foto na stránce: Jindřich Štreit

Petra Pášová
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Bystrické selské trhy

21. 5. od 7 do 10 hodin | louka u zastávky ČD

Zvonění brousků na ostří, svist kosy v trávě, 
kosecké písně... Přijďte s kosou, hráběmi nebo jen 
tak. Podívat se, přivonět zaposlouchat se, nechat  

v sobě zaznít trochu nostalgie zašlých časů  
a touhy po romantice.

Sečeni lóke

28. 5. od 16 do 23 hodin | Hliník

Končí snad nejkrásnější měsíc v roce. K zemi se 
musí poroučet i bystřická májka. Bude spousta 

zábavy pro malé i velké.

Koná se za finanční podpory Olomouckého kraje  
a pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.

Káceni mája

ˇ
ˇHanácký rok v Bystrici® 

kveten 2022

8. 5. od 8 do 12 hodin | Zámecké náměstí

Náměstí plné stánků s jarním sortimentem: 
sazenicemi, prvními výpěstky ze zahrad, zdravou 

výživou i dobrotami z farem.

ˇ

c_22

c_24
c_24
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Velká Bystřice

Vlastimil Vondruška: Morový testament 
Vražda italského studenta, který začal navštěvovat 
rétorickou školu Jindřicha z Isernie na Vyšehradu, je 
nepochopitelná. Neměl žádné peníze ani nepřátele  
a v Praze byl teprve dva týdny. V téže době přijde za 
Oldřichem z Chlumu syn zámožného staroměstského 
patricije, jemuž se ztratil otec, a žádá o pomoc. Díky 
osobní přímluvě urburéře Mikeše se Oldřich případu 
ujme, ale zpočátku tápe. Žádní svědci, žádné stopy. Až 
s nadějnou hypotézou přijde panoš Ota. Nitky totiž vedou 
hluboko do minulosti až do samotné Bologni.

Julie Caplinová: Domek v Irsku
Hannah Cambellová se rozhodla pro velkou životní změnu 
a vyměnila kariéru úspěšné právničky z uspěchaného 
Manchesteru za studium na vyhlášené kulinářské škole 
v Irsku. První den si v Dublinu užívá všechno, co nové 
město nabízí – speciality, skvělé drinky a také společnost 
charismatického Conora, se kterým se náhodou seznámí. 
Když se další den přesune na malebný venkov, kde 
se škola nachází, zjistí, že „to, co se stane v Dublinu, 
nezůstane jen v Dublinu“… Kulinářská škola ukrytá mezi 
krásně zelenými kopci naučí Hannah mnohem víc než 
kuchařské základy.

Carola Lovering: Třetí polovička
Když ji její přítel Burke požádá o ruku, Skye Starlingová se 
vznáší na obláčku štěstí. Je chytrá, krásná a pochází ze 
zámožné rodiny, a tak to na první pohled vypadá, že jí leží 
celý svět u nohou. Ve skutečnosti však bojuje s obsedant-
ně kompulzivní poruchou, která jí zabraňuje navazovat mi-
lostné vztahy. Ale Burke – pohledný, starší a emocionálně 
vyzrálý muž – tvrdí, že ji chce… navždy!
Akorát že Burke není tím, za koho se vydává. Je šťastně 
ženatý a Skye jen využívá pro své vlastní záměry. Aniž 
by postřehla, že se řítí do záhuby, začne Skye plánovat 
svatbu a Burke zatím svůj plán vypracovává k naprosté 
dokonalosti. Jenže dokonalý plán prostě neexistuje a nee-
xistuje ani jedna pravda.

Jaroslav Němeček: Čtyřlístek a tajemství Atlantidy
Tato komiksová kniha obsahuje dva příběhy. Obě dobro-
družství zavedou Čtyřlístek do dávné historie. Přesněji do 
starověkého Řecka. V prvním příběhu budou naši hrdino-
vé hledat bájnou a tajuplnou Atlantidu, jejíž obyvatelé za-
chrání před katastrofou. Ve druhém příběhu je zase čeká 
putování s antickým hrdinou Odysseem, kterému pomo-
hou z nejedné prekérní situace. Bobík, Myšpulín, Pinďa 
a Fifinka Vám přejí při četbě této knížky spoustu dobré 
zábavy.

Knižní novinky:

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

 KINO 
Velký Týnec –  KVĚTEN 2022 

        
 
           6. 5. 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. 
                                          
           13. 5. pátek         BETLÉMSKÉ SVĚTLO                                                 Produkce: ČR                                  

                   19:30 hod.         Komedie s prvky magického realismu servíruje                Přístupný  od 12 let                                            
                   99 minut             univerzální otázky lidského života s nadsázkou                Vstupné Kč 50,- 
                                              a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl               

                                       na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. 
                     
  
          20. 5. pátek         VYŠEHRAD: FYLM                                                        Produkce: ČR 
          19:30 hod.          Po dnes již kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad            Přístupný od 15 let 
          105 minut            přichází postava Laviho v novém kabátě                            Vstupné Kč 50,-                                                                                                                       
                                      celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. 
 
 
          27. 5 . pátek        SRDCE NA DLANI                                                            Produkce: ČR                                  

                 19:30 hod.          Komedie od tvůrců hitu ŽENY V BĚHU                             Přístupný                   
                 95 minut              Láska se na věk nebo na místo neohlíží.                              Vstupné Kč 50,-                                     

                                      Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká.  
 
 
 

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

 
 
 
 

úterý 31. května 20 hod. 
v amfiteátru

Partička na vzduchu 

Partička míří z televizních obrazovek rovnou  
za Vámi. Vysoká škola improvizace se opět ukáže  
ve Velké Bystřici. Geňa, Michal, Bohouš, Kuba, 

Marián a Luděk. 

Vše je improvizace a bez pomoci publika by to prostě 
nebyla Partička. Dopředu tak neví nikdo (včetně 

aktérů), co se odehraje v dalších vteřinách.

Pořádá Livemusic Agency. 
Vstupné 550 Kč, předprodej Kulturní 
a informační centrum a Ticketstream.
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Letos jsme vybrali 5 zemí, které spojuje téma kávy: Brazílii, 
Kolumbii, Ekvádor, Ugandu a Vietnam. Tradiční stánky s ob-
čerstvením budou proto tentokrát bohatě doplněny kávou na 
všechny způsoby. Káva se bude skloňovat ve všech pádech  
a bude hlavním tématem celého dne.

Na své si přijdou jak odborníci, tak i všichni ostatní, co se  
do parku přijdou pobavit a potkat s přáteli.

I letos chystáme dobrovolné vstupné s tombolou o zajímavé 
ceny. Výtěžek použijeme na organizaci dalšího ročníku.

Těšit se, kromě kávy a jídla, můžete na:

...PROVONÍME PARK KÁVOU

přednášky, workshopy pro odbornou veřejnost
v režii olomoucké pražírny Kikafe – do této části je nutná 
registrace, bližší info: smudova@kikafe.cz

jízdu na loďkách po náhonu
snad nejoblíbenější zábavu nejen malých pod vedením 
Orel Velká Bystřice

taneční a hudební vystoupení
bubnování, tradiční tance z Ugandy a východní Afriky v po-
dání Joseline Amutuhaire, Immaculate Katushabe a Tomá-
še Ondrůška

výstavu UNIBIRDS – Ptačí svět Kolumbie
ta nám umožní nahlédnout do tajemství kolumbijské ptačí 
říše prostřednictvím vizuální instalace kombinující analogo-
vé (tisk) a digitální technologie (různá média a rozšířená 
realita)

vyhlídkovou věž
prohlédnete si park pěkně z výšky, pořídíte si neopakova-
telná selfie

horkovzdušný balón
vidět park z ještě větší výšky umožní pilot Nelson Garzon 
(Kolumbie)
(pozn. pouze pokud nám bude počasí přát, počet výstupů 
je omezený, prodej vyhlídek bude řešen předprodejem, sle-
dujte nás na f JZSP2)

a na úplný závěr si nenechte ujít

Pecha Kucha Night (japonsko-anglický název v překla-
du znamená „Noc povídání či tlachů“)
mezinárodní koncept plný dynamických přednášek, pre-
zentací tentokrát, jak jinak - než spojených s tématem kávy, 
začátek 20.20 hod.

►

►

►

►

►

►

►

Srdečně zve spolek Jsme ze stejné planety spolu s městem 
Velká Bystřice.

park Velká Bystřice 
sobota 11. června 2022 od 11 hodin

7. ROČNÍK JSME ZE STEJNÉ PLANETY

Foto: Petr Palarčík
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Vážení spoluobčané,    

pozvání na letní čištění řeky Bystřice se opakuje tak periodicky, že si dovolím k technickým a organizačním informacím 
pouze připsat jakýsi „úvodník“. Rádi bychom Vám letos opět nabídli příležitost udělat něco pro životní prostředí ve Velké 
Bystřici. Pokud jste už letos procházeli, nebo projížděli kolem řeky Bystřice, jistě víte, že i v letošním roce bude co sbírat. 
Jsem pevně přesvědčený, že Čištění řeky v roce 2022 zvládneme stejně dobře, jako v minulých letech a alespoň na čas 
zbavíme řeku a její okolí odpadků.

Po krátkém zahájení rozdělíme dobrovolníky na skupiny, které jdou po levém a pravém břehu, menší část jde potom 
přímo korytem řeky. Nepořádek, což jsou většinou PET lahve, kusy igelitu, polystyren a podobný dobře plovoucí odpad, 
se sbírá do igelitových pytlů. Samozřejmostí jsou ochranné rukavice, které dostanete stejně jako pytle na odpad. Plné 
pytle, případně větší kusy vyhozených věcí se průběžně odnášejí na cestu, po níž jede traktor s vlečkou, na kterou se 
vše nakládá. Během čištění děláme přestávky na občerstvení, ve kterých se můžete posilnit minerálkou, pivem nebo 
něco lehčího sníst. Tak jako během celé akce, je i zde pouze a jen na Vás, kolik toho sníte, vypijete, kolik pytlů naplníte, 
kterou nepatřičnou věc v řece necháte na příště, jak daleko pro ni půjdete…rádi pro Vás tuto akci organizujeme, ale 
zároveň nemáme rádi příliš organizované akce…)  

Po projití úseku, který budete čistit, se všichni na závěr, což bývá přesně v poledne, sejdeme na louce u vlakové za-
stávky, kde pro vás připravíme opékané klobásy a spotřebujeme všechno občerstvení. Odpojit či připojit se samozřejmě 
můžete kdykoliv během sobotního dopoledne, vše je opět jen na Vás. Podle zkušeností z minulých ročníků, jsme všichni 
maximálně v 13:00 doma.   

Nevýhodou bývá závislost akce na počasí, snažíme se pracovat i za poměrně nepříznivého počasí, ale při případné 
velké vodě nebo silném dešti se o novém termínu včas dozvíte z Facebooku (řeka Bystřice), z místního rozhlasu nebo 
e-mailem.  Berete-li s sebou děti, nezapomeňte, že ve vodě, či na březích mohou být ostré věci, takže je potřeba si své 
ratolesti ohlídat.        

Informace k letošnímu čištění.      

V sobotu 21. 5. 2022 v 8:00 je sraz účastníků u vlakové zastávky Velká Bystřice.

Čištění řeky Bystřice 21. 5. 2022

I letos se pokusíme projít celý úsek řeky, který patří 
k Velké Bystřici. To znamená, že se ráno rozdělíme na 
dvě stejné skupiny, z nichž jednu dopravíme traktorem 
proti proudu až ke splavu v Burku, druhou potom auty 
odvezeme k vlakovému přejezdu na Bystrovany. Obě 
skupiny dobrovolníků dojdou zpět k vlakové zastávce, 
kde již bude pro všechny připravené občerstvení a kde 
si na závěr můžete popovídat.      

Rád bych, jako vždy na závěr, rád poděkoval MěÚ Vel-
ká Bystřice, Povodí Moravy a LO Haná za každoroční 
pomoc a…        
 
Těšíme se na Vás!    

Za pořadatele: Václav Břeha   

Řeka Bystřice
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ŠKOLA
AKCE UKLIĎME ČESKO A ŽÁCI 6.TŘÍD 

MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VELKÉ BYSTŘICI

V sobotu 2. 4. 2022 v dopoledních hodinách se  
10 žáků z 6. tříd zapojilo do akce UKLIĎME 
ČESKO. Počasí bylo sice chladnější, ale to nás  
od práce neodradilo. Připojili jsme se k organizáto-
rovi této činnosti – skautům ve Velké Bystřici pod 
vedením pana Pospíšila.

Sbírali jsme vše, co do přírody nepatří a bylo toho 
hodně. Prošli jsme okolí rybníků, bukovanské 
skalky, přehrady, Kopanin, u dubu a Sherwoodu. 
Ukázky toho, co jsme našli, dokumentujeme fot-
kami.

Touto cestou bych chtěla poděkovat organizátoro-
vi akce a všem žákům. Příští rok se rádi znovu 
zúčastníme.

Mgr. Kateřina Kleslová

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
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Základní umělecká škola 
„ŽEROTÍN“ OLOMOUC 

POŘÁDÁ 

Z Á P I S 

www.zus-zerotin.cz 
ZUŠ "Žerotín" Olomouc, Kavaleristů 6, 77900, 

e-mail: zus-zerotin@zus-zerotin.cz, tel.: 585 224 404

P Ř I J Í M A C Í   Z K O U Š K Y 

na školní rok 2022/2023 pro žáky od pěti let věku 
Vážení rodiče, milé děti, pokud máte zájem navštěvovat naší školu, prvním Vašim krokem bude vyplnit 

přihlášku na webových stránkách (odkaz naleznete na www.zus-zerotin.cz).  
Součástí zápisu je talentová zkouška. Nezletilí uchazeči se musí dostavit se svým zákonným zástupcem, 

který svým podpisem přihlášku potvrdí na místě zkoušky (datum podpisu = datum konání zkoušky).  
Počet volných míst na jednotlivá studijní zaměření naleznete na www.zus-zerotin.cz 

Velká Bystřice 
23. a 24. 5. 2022

14.00 – 17.30 hod 

SPORTOVNÍ AKCE 
V RÁMCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BYSTŘICE 

Jsme rádi, že se po Covidu zase vše naplno rozběh-
lo. Zúčastňujeme se všech akcí napříč všemi ročníky. 
První stupeň se zúčastnil školní ligy házené, vybíjené, 
ve fotbale prestižního turnaje McDonald cup. Druhému 
stupni se také daří. Ve futsale jsme se dokonce dostali 
se žáky 8.a 9.třídy do finále Moravy. V basketbale jsme 
postoupili do okresního finále, které se konalo ve Štern-
berku a obsadili jsme 4. místo z celého okresu. Naše 
starší holky byly dokonce o stupínek lepší a obsadily 
3. místo. Největšího úspěchu prozatím dosáhly v háze-
né naše starší holky. Staly se nejúspěšnějšími z celého 
kraje. Jak u holek, tak i u kluků se nám daří postupovat 
do krajských kol i v dalších sportech jako je fotbal-malá 
kopaná, atletika, vybíjená. 

Je vidět, že 2 roky pauzy od těchto sportovních aktivit 
žákům chyběly, mají velkou chuť se zúčastňovat a být 
nejlepší. Těšíme se na další sportovní akce s dětmi. 

Ladislav Václavský 
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FOTOSERIÁL

Foto: Hana Londová

Z VYNÁŠENÍ SMRTKY 5. dubna 2022

Z MRSKUTU 18. dubna 2022

Foto: Petr Palarčík
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Z VELIKONOČNÍHO JARMARKU V MŠ 13. dubna 2022

Foto: Jana Budinová





Josef Langer: Můj život se souborem
Soubor Haná slaví letos půlkulatiny. Josef Langer je 
s ním spjatý od samého počátku. Jak tedy na začátky 
folklóru ve Velké Bystřici vzpomíná?

„Do souboru jsem přišel náhodou. V roce 1976 mě 
Fanynka Macháčko-vá přemluvila, abych s ní tančil, 
že nemá partnera. Slíbil jsem jí, že tam budu chodit 
jen přes prázdniny, potom si musí najít někoho 
jiného. Jenže tancování mě začalo bavit a vydrželo 
mi to až dodnes,“ popisuje Josef Langer.

Co se Vám ve vzpomínkách vždy vybaví?
Kromě tancování to jsou určitě společné dovolené 
na řekách nebo na horách. Těžko říct, co bylo tím 
impulsem, co nás motivovalo k tomu, abychom dřeli, 
abychom se potili a snažili se dostat mezi špičkové 
soubory, které fungovaly už spoustu let. Kromě zkou-
šek, které byly 2x týdně a trvaly do pozdních nočních 
hodin, jsme jezdili na různá soustředění, kde jsme celý 
víkend týrali svoje těla až do úmoru. Byli jsme parta 
mladých nadšenců, kteří se snažili, aby jejich tanec 
byl co nejkrásnější, aby byl pro diváky zajímavý a aby 
byl precizně provedený. Možná to bylo, když jsme se 
začali setkávat s jinými soubory na festivalech, začali 
se srovnávat.

Konkurence byla jediným impulzem?
Nejen to, také slova Roberta Zedníka (předseda JZD, 
náš tehdejší zřizovatel), který mi řekl: „Mně nestačí, 
abyste byli dobrý soubor, já chci, abyste byli ten nej-
lepší soubor.“ A vytvořil nám dobré podmínky pro práci. 
Potom už to bylo jenom na nás. Tahle píle a nasazení 
se nám vrátilo v tom, že jsme vstoupili do povědomí 
celé folklorní veřejnosti, jako soubor, který to umí!

Tehdy přišly i první úspěchy?
Ano. Po revoluci jsme se stali samostatným právním 
subjektem, JZD nás vyhostilo ze sálu. Nastala nároč-
ná práce se zajištěním skladu, šitím krojů, výrobou 
rekvizit, vedení účetnictví atd.. Zdařilé choreografie 
pana Jiřího Čady upoutaly diváky na každém festiva-
lu a nabídky na vystoupení se jen sypaly! Také padly 
hranice a otevřela se nám cesta na evropská pódia. 
Mohli jsme vyrazit prezentovat naši krásnou Hanou  
ve světě.

Jak se soubor za těch 45 let proměnil?
Z malého souboru vyrostlo mohutné těleso, spolu-
pracující s významnými festivaly po celé Evropě.  
Na domácí scéně jsme byli vybráni k prezentaci na-
šich pořadů na celostátní přehlídku nejúspěšnějších 
choreografií, v ystupovali j sme n ěkolikrát n a našem 
nejvýznamnějším festivalu ve Strážnici. V roce 2015 
jsem byl požádán vedením MFF, abych pro strážnický 
festival sestavil pořad: „Ať bylo, jak bylo, dycky se zpí-
valo.“ Také dětské soubory sklízely vavříny ze soutěží 
a přehlídek. Do celostátní přehlídky postoupily několi-
krát soubory Kanafaska i Krušpánek. Dlouhá léta jsem 
pracoval ve výboru Folklorního sdružení České repub-
liky. Za svou práci v oblasti lidové kultury jsem byl oce-
něn stříbrnou medaili Senátu. Podařilo se mi vychovat 
svého nástupce. Roberta Šolce jsem kdysi učil tan-
čit základní kroky, přemluvil jsem ho, aby se přihlásil  
do VUS Ondráše. Základ má a teď je to na něm a jeho 
spolupracovnících, co se souborem bude.

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
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Co souboru Haná do budoucna přejete?
Naše generace ukázala cestu, jak se dá folklor zpracovávat, jak 
organizovat všechny akce, které s touto činností souvisí. A bude 
záležet na další generaci členů, jak budou tyto dovednosti rozvíjet 
a vylepšovat. Přeji, souboru Haná, aby se jim to dařilo! Minimálně 
dalších 45 roků a aby byli ještě lepší, než jsme byli my.

Petra Pášová

Foto: archiv Josef LangerJosef Langer převzal stříbrnou medaili Senátu.
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