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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA –  ČERVENEC / SRPEN 2022

Foto na titulní straně: Zdeněk Polách

1. – 30. 7.
Velká Bystřice 

1. 7.
Velká Bystřice

2. 7.
Doloplazy 
Svésedlice
3. 7.
Doloplazy
Přáslavice
5. 7.
Tršice
8. 7.
Mrsklesy
9. 7.
Hlubočky
Tršice
Mrsklesy
13. 7. 
Velký Újezd
15. 7.
Velká Bystřice

Hlubočky
16. 7.
Hlubočky
21. 7.
Velká Bystřice

23. 7.
Přáslavice
Mrsklesy
Svésedlice
29. 7.
Hlubočky
30. 7.
Velká Bystřice

2. – 31. 8.
Velká Bystřice

● PETR ZLAMAL: PTAČÍ ZPĚVY – VÝSTAVA OBRAZŮ
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 
19:00, po – zavřeno)

● KINOAMFÍK: MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
(amfiteátr, 21:00 – 22:30)

● HODOVÁ ZÁBAVA
● POHÁROVÁ SOUTĚŽ SDH

● JÍZDA KRÁLŮ
● DISKOTÉKA

● HASIČSKÁ SOUTĚŽ A ZÁBAVA SDH VACANOVICE

● LETNÍ KINO: MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

● LETNÍ MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
● MEMORIÁL DĚDY NOVÁKA – TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
● MEMORIÁL FRANTIŠKA ŘEZNÍČKA - FOTBALOVÝ TURNAJ

● TURNAJ ÚJEZDŮ VE FOTBALE A ZÁBAVA

● KINOAMFÍK: PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
(amfiteátr, 21:00 – 22:30)
● LETNÍ KINO: BÁBOVKY

● BURÁCENÍ V ÚDOLÍ – SRAZ AUTO-MOTO VETERÁNŮ

● SVATOANENSKÉ ODPOLEDNE 
(DPS sv. Anny, 14:00 – 18:00)

● DISKOTÉKA
● MRSKLESY ROCK FEST
● OBECNÍ SLAVNOSTI

● LETNÍ KINO: ZBOŽŇOVANÝ

● JAN EIPELL: ZAHRADOU GETSEMANSKOU 
– VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
(galeriezet, so 17:00 – 18:00)

● JAN EIPELL: ZAHRADOU GETSEMANSKOU 
– VÝSTAVA OBRAZŮ
(galeriezet, út – pá 9:30 – 18:00, so – ne 11:00 – 
19:00, po – zavřeno)

5. 8.
Velká Bystřice

Mrsklesy
6. 8.
Velká Bystřice

Přáslavice
12. 8.
Velká Bystřice

Hlubočky 
12. – 14. 8.
Velký Újezd
13. 8.
Tršice 
Velký Újezd
18. 8.
Velká Bystřice

19. 8.
Mrsklesy
20. 8.
Velká Bystřice 

Přáslavice
21. 8.
Přáslavice 
26. 8.
Velká Bystřice

Hlubočky
Bystrovany
27. 8.
Velká Bystřice

Bystrovany
Mrsklesy
28. 8.
Velká Bystřice

2. 9. 
Mrsklesy

3. 9.
Hlubočky

● KINOAMFÍK: KLAN GUCCI 
(amfiteátr, 20:30 – 23:00)
● LETNÍ KINO: JEDINĚ TEREZA

● HANÁCKÉ WOODSTOCK A BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALÓN 
(amfiteátr, 13:00 – 23:00)
● DISKOTÉKA

● KINOAMFÍK: ZÁTOPEK 
(amfiteátr, 20:30 – 22:00)
● LETNÍ KINO: V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK SE MÁM

● HODOVÉ SLAVNOSTI MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD

● POHÁROVÁ SOUTĚŽ A ZÁBAVA SDH TRŠICE
● HODOVÁ ZÁBAVA

● PAUL PÖRTNER: SPLAŠENÉ NŮŽKY 
– OPEN AIR PŘEDSTAVENÍ MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC
(amfiteátr, 19:30 – 23:00)

● LETNÍ KINO: DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

● HASIČSKÉ SLAVNOSTI 
(amfiteátr, 10:00 – 23:00)
● PŘÁSLAVSKÉ HODY

● HODOVÁ MŠE V KAPLI SV. ROCHA

● KINOAMFÍK: FILMOVÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
(amfiteátr, 20:30 – 22:00)
● ZAHRADNÍ SLAVNOST
(Zámecký park, 15:30 – 18:00)
● LETNÍ KINO: DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
● LETNÍ KINO

● VÝSTAVA BARVÁŘŮ 
(Zámecký park, 8:00 – 15:00)
● BYSTROVANSKÉ HODY 
● ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

● PATROCINIUM KOSTELA A OSLAVY 100. VÝROČÍ 
NAROZENÍ P. ANT. HUVARA
(kostel Stětí sv. Jana Křtitele, 8:00 – 19:00)
● JAROSLAV HUTKA – RECITÁL 
(farní zahrada, 19:00 – 20:00)

● LETNÍ KINO: SHOKY &AMP; 
MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE

● TOMÁŠ MATONOHA A PŘÁTELÉ

ČERVENEC
ČERVENEC

Daskabát
Daskabát

● ZÁBAVA NA HŘIŠTI
● SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÝCH GULÁŠŮ

SRPEN
SRPEN

Daskabát
Daskabát

● ZÁBAVA NA HŘIŠTI
● POHÁDKOVÝ LES
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

od roku 2005 uděluje zastupitelstvo města Velká Bystřice Cenu 
města Velká Bystřice. Účelem tohoto ocenění je snaha vyzdvih-
nout významné osobnosti, které se zasloužily o rozkvět Velké 
Bystřice. Do roku 2012 byla cena udělována každoročně, ale 
od tohoto roku jsme přijali nový status a hodnotící období jsme 
prodloužili na dvouleté. Přece jen Velká Bystřice není tak velká, 
aby každý rok generovala dvě až tři významné osobnosti, a také
chceme zachovat punc výjimečnosti tohoto ocenění. Zcela jistě 
stojí za to si doposud oceněné připomenout. Jedná se o osobnos-
ti, které se svým celoživotním dílem výrazně zapsali do dějin 
našeho městečka. V pořadí, kdy obdrželi toto ocenění, to jsou-
pan Leo Schwarz, mons. Antonín Huvar, pan Antonín Nakládal, 
pan Jan Bugno, pan Václav Juráň, pan Ing. Čestmír Hradil, paní 
Bronislava Millá, pan Jaromír Klenovský, pan Jaroslav Koš, pan 
Ing. Miroslav Hořínek, pan arch. Jan Navrátil, paní Zdenka Pla-
chá, paní Mgr. Dagmar Spáčilová, pan Karel Hewanicky, Josef 
Kolbe – in memoriam, Mons. Doc. Mag. Josef Olejník – in me-
moriam, Ing. Josef Langer, Ing. Vladimír Schneider, Prof. Dr. 
Josef Konšel – in memoriam a pan Jiří Čada.

Cenu města Velká Bystřice pro rok 2022 udělilo zastupitelstvo 
města na svém červnovém zasedání. Jejími laureáty se stali man-
želé Alena a Václav Rechovi, nominováni byli v oblasti sportu. 
Paní Alena Rechová je dlouholetá cvičitelka žen, byla vedoucí 
nácviku žen a Věrné gardy na Všesokolské slety v letech 1994, 
2000, 2006, 2012 a 2018. Pan Václav Rech jako mladý repre-
zentoval náš region v ledním hokeji a volejbale. Ve volejbale byl 
aktivním hráčem, vedoucím oddílu a podílel se na organizování 
i konání soutěží pro děti až do svého vysokého věku. Byl dlou-
holetým správcem sokolovny. Bohužel pan Václav Rech zemřel  
dne 27. 5. 2022 a velmi nás mrzí, že si už cenu sám osobně 
nepřevezme.

Dalším laureátem je Ing. arch. Michal Sborwitz – autor návr-
hu Revitalizace centra města (Zámecké nám., park, amfiteátr, 
západní křídlo zámku), spoluautor návrhu přístavby a rekon-
strukce MŠ Zámecká a dalších staveb ve veřejném prostoru ve 
Velké Bystřici. Pan architekt svým návrhem zcela zásadně pře-
tvořil střed městečka. Pamatujete si, jaké zavládlo zděšení, když

se na podzim v r. 2009 začala stavět zeď, která rozděli-
la náměstí a park? Čas a hlavně reálný život ukázal, jak 
je to krásně a hlavně funkčně výborně vymyšlené, určitě 
můžeme být na naše centrum městečka pyšní! Ocenila je 
i odborná architektonická veřejnost a za rekonstrukci cen-
tra městečka jsme získali několik odborných ocenění. 

Další část úvodníku věnujme probíhajícím a připravova-
ným investičním akcím. Nejvýznamnější akcí tohoto roku 
je Rekonstrukce a přístavba přední budovy ZŠ. Bo-
hužel na této stavbě se znovu ukázalo, jak náročné je re-
konstruovat staré budovy. Při realizaci stavby došlo k tak 
velkým změnám (jiné zakládání přístavby, dvojnásobná 
výměra rekonstruovaných stropů, nová elektroinstalace  
v ZUŠ a další změny), že jsme museli přistoupit na změnu 
termínu a stavba tak má být nově dokončena do konce 
roku 2022. Nový školní rok bude tedy ještě zahájen v pro-
storovém provizoriu (učí se KD Nadační, v růžovém do-
mečku u amfiteátru nebo ve školní hale), ale pevně věřím, 
že to školáci zvládnou a že nás na stavbě již nic nepře-
kvapí a na začátku roku 2023 proběhne úspěšné stěhování 
zpět do nových prostor přední budovy ZŠ. Jen doplním, 
že na rekonstrukci školy jsme získali dotaci 20 mil. Kč  
z Ministerstva místního rozvoje (MMR) a cca 3,7 mil. Kč 
z Operačního programu ŽP na doplnění rekuperace.

Ve škole jsme v současné době dokončili ještě akci Zlep-
šení podmínek pro sportovní aktivity – výstavba sprin-
terské rovinky u školy, výměna osvětlení ve školní hale  
a zateplení staré tělocvičny. Na tuto akci jsme získali do-
taci cca 1,5 mil. Kč. Další akcí, která je v současné době 
v plném proudu je Zateplení a výměna výplní - bytové 
domy ul. Svésedlická 906, 907. Zde i přes drobné kom-
plikace harmonogram víceméně plníme a doufám, že ter-
mín do konce srpna 2022 dodržíme. Na tuto akci jsme 
získali dotaci z fondu EU IROP ve výši cca 3 mil. Kč.

A teď pár slov k připravovaným akcím. V nejbližší době 
bude zahájena akce Obnova vybraných místních komu-
nikací ve Velké Bystřici (Na Letné, Týnecká a Loučná).
V loňském roce jsme na stejný rozsah žádali o dotaci  

INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE
Místo konání: sál KD Nadační. Termín konání: středa 20. 7. 2022 v 18 hod.

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

Narození:
Eliška Lexová, nar. 22. 5. 2022

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Václav Rech, zem. 27. 5. 2022 ve věku 88 let
Ludmila Hudcová, zem. 28. 6. 2022 ve věku 78let

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
SVOZ ODPADŮ ČERVENEC – SRPEN

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)

11. 7.
1. 8.
22. 8.

7. 7.
4. 8.
1. 9.

12. 7.
26. 7.
9. 8.
23. 8.
30. 8.
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KULTURA

z prostředků MMR a bohužel jsme neuspěli. Letos jsme 
byli mnohem více připraveni a štěstí se na nás usmálo, 
dotaci z MMR jsme získali a od poloviny července začne-
me tuto akci realizovat. Nejprve ulice Na Letné, následně 
pak ulice Týnecká a největší ulici Loučnou si necháme 
nakonec. Jedním z důvodů proč bude Loučná poslední, je  
i informace, kterou jsme obdrželi od správce toku Vrtův-
ky, kterým jsou Lesy ČR s.p., že od 1. 8. 2022 bude ko-
nečně probíhat vyčištění koryta Vrtůvky a po komuni-
kaci v ulici Loučná bude muset jezdit mechanizace stavby.  
No, jak je vidět, určitě se v nejbližší době nebudeme  
ve Velké Bystřici nudit.

Na závěr musím poblahopřát našim Hanákům. Na 77. roč-
níku mezinárodního folklorního festivalu Strážnice repre-
zentovalo Hanou téměř 150 krojovaných členů hanáckých 
souborů a lidových muzik. Za objevné přiblížení regionu 
získali autoři pořadu „Haná úrodná a neznámá“ Cenu ře-
ditele Národního ústavu lidové kultury.

Teď bych už jen rád popřál všem čtenářům VB novin pří-
jemně strávenou zaslouženou dovolenou.

Marek Pazdera

Bílý kámen podpořil obyvatele Ukrajiny výtěžkem 
250 tisíc korun

Už po osmadvacáté se 1. května konal Bílý kámen, letos pod 
záštitou ministryně obrany Jany Černochové. Zatímco jindy 
výtěžek ze vstupného putuje na opravy památek na území vo-
jenského prostoru, tentokrát se jej organizátoři rozhodli mírně 
navýšit a celou částku věnovat obyvatelům válkou zkoušené 
Ukrajiny. Šek v hodnotě čtvrt milionu korun pak organizátoři 
akce - spolky Haná Velká Bystřice, Lubavia, město Velká Byst-
řice a Vojenský újezd Libavá - předali ministryni obrany 1. čer-
vence v Litomyšli, aby jej následně mohla ve Lvově darovat 
ukrajinské nadaci na pomoc obyvatelům válkou zasažených 
oblastí.

(red)

Zahradou Getsemanskou – výstava obrazů
Jan Eipell

Jan Eipell (1985) se do širšího povědomí výtvarného světa dostává 
ve svých třiatřiceti letech. Jeho cesta malíře, sochaře, řezbáře, ilu-
strátora ale začala mnohem dříve. Otec, sochař, zemřel v Janově 
raném věku, ale jeho dílna a nástroje sehrály svou magickou roli při 
volbě Honzovy budoucnosti (studium řezbářství a kovářství). Jako 
malíř má za sebou realizace komorních i monumentálních pláten, ná-
stěnné malby, výstavy a je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách. 
Jeho tvorba přesahuje i do výtvarného řešení interiérů a prostorové 
tvorby, zvláště ze dřeva.

Výstava potrvá do 22. 9. 2022.

Vernisáž 30. 7. v 17:00 hod. v galeriezet Velká Bystřice
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KINOAMFÍK Velká Bystřice 2022
letní promítání v bystřickém amfiteátru

1. 7. – 21:00
Myši patří do nebe

Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout 
opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nej-
menší, ale i větší a velcí diváci v animovaném dob-

rodružství. 
ČR 2021.

15. 7. – 21:00
Přání Ježíškovi

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hle-
dáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem 
a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě 
nechybí i ta správná dávkanefalšované romantiky  

a sentimentu. 
ČR 2021.

5. 8. – 20:30
Klan Gucci

Film je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria 
italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie,  
v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani 
vražda,skládají dohromady mozaiku toho, co všechno 

s sebou nese slavná značka Gucci. 
USA 2021.

12. 8. – 20:30
Zátopek

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný 
nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho  
z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobné-
ho olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítěz-
stvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především 

velké srdce. 
ČR 2021.

26. 8. – 20:30
Filmové rozloučení s prázdninami 

– promítání pro děti

9. 9. – 20:00
Známí neznámí

Parta českých a slovenských přátel se sejde v praž-
ském bytě, aby oslavila příchod Nového roku. Znají se 
už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu klasic-
ké silvestrovské oslavy, kdyby… Kdyby se nenarodil 
zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony 
na stůl a nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát 

na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. 
ČR 2021

■ změna programu vyhrazena
■ začátky představení budou upřesněny

■ vstupné dobrovolné
■ v případě nepříznivého počasí se nepromítá

■ občerstvení zajištěno

CO SE ŠKÁDLÍVÁ, 

          TO SE NEŽERE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

plakát: CinemArt
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Paul Pörtner: Splašené nůžky
Jak vy rozhodnete, tak my budeme hrát!

Vyšetřování zločinu v bystřickém amfiteátru

Herci Moravského divadla Olomouc vás zavedou  
do stylového kadeřnického salonu Splašené nůžky, kte-
rý se nachází v centru Velké Bystřice a jehož majitelem 
je poněkud výstřední kadeřník Tony Řezníček. Den jako 
každý jiný nabere nečekané obrátky ve chvíli, kdy je 
v bytě nad salonem zavražděna majitelka domu, vir-
tuózní klavíristka Isabela Czerna. Do kadeřnictví záhy 
vtrhne policie a začne vyšetřovat vraždu, kterou musel 
spáchat někdo z přítomných. A protože důkazů je málo 
a atmosféra houstne, jsou k vyšetřování vyzváni i sami 
diváci…

Splašené nůžky jsou detektivní komedií, která láme 
divácké rekordy po celém světě. Byla přeložena  
do 11 jazyků a uvedena v 36 zemích světa, kde ji vidělo 
téměř 10 milionů diváků. V Bostonu se uvádí dodnes 
a je zapsána v Guinessově knize rekordů jako druhý 
nejdéle uváděný činoherní titul na světě (první je lon-
dýnské nastudování Pasti na myši). Tahle šílená kome-
die nabízí divákům jedinečnou možnost podílet se na 
policejním vyšetřování, pomáhat při rekonstrukci pří-
padu, vyslýchat podezřelé a nakonec hlasováním určit  
i samotného vraha. Režie se ujala dramaturgyně čino-
hry Moravského divadla Michaela Doleželová. 

čtvrtek 18. srpna v 19 hod.
délka představení: cca 3 hod.

Vstupné: 
350 Kč v předprodeji, na místě v den akce 450 Kč.
Senioři od 65 let -30 %, ZPP -50 %, ZTT-P -100 %

Předprodej Kulturní a informační centrum Velká Bystři-
ce nebo on-line na webu MDO.

Vážení a milí přátelé folkloru a příznivci festivalu Lidový rok, udá-
lost č. 1 bystřického kulturního a folklorního dění se po dvouleté 
vynucené pauze o prvním zářijovém víkendu vrací ve své plno-
hodnotné podobě, z čehož se můžeme upřímně radovat. A proto-
že jsme kvůli Covidu nemohli oslavit 30. výročí, dovolíme si tento 
ročník označit řadovou číslovkou XXX. s dodatkem „po 32. letech“. 
Významnou novinkou zejména pro prestiž festivalu je od letošního 
roku jeho zařazení mezi členské festivaly organizace CIOFF, což 
je mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového 
umění působící při UNESCO.

Po loňské skvělé prezentaci brněnského Ondráše máme letos 
připravenu další podobnou lahůdku: profesionální tanečníky, mu-
zikanty a zpěváky Slovenského ľudového uměleckého kolektívu, 
tedy známého SĽUKu. Ze Slovenska přivítáme také naše kama-
rády ze souboru Oprášené krpce. Příznivce exotického folkloru 
jistě potěší africké rytmy z Kapverdských ostrovů. A konečně bu-
dou moci vystoupit i dětské soubory! Mezi nimi se těším zejména 
na Jatelinku z Moravské Nové Vsi, tedy jedné z obcí zasažené  
v loňském červnu ničivým tornádem. Jsme rádi, že se jim podařilo 
obnovit souborovou činnost a že přijali naše pozvání. Tak je přijďte 
povzbudit při dětském programu v neděli dopoledne. 

Jménem všech pořadatelů a účinkujících Vás ale samozřejmě 
zveme na všechny festivalové programy a věříme,  že to bude 
znovu krásné setkání s lidovou kulturou.

Petr Nakládal, ředitel festivalu

LIDOVŸ ROK
VELKÁ BYSTŘICE

®

Mezinárodní folklorní festival CIOFF LIDOVÝ ROK    Velká Bystřice
Pátek 2. září 2022

20:00 DOCUKU – populární folklorbeat z ValMezu

Sobota 3. září 2022
10:00 Hrajeme pro vás – soubory se představují
15:00 Debe decke tak belo – pořad folklorních souborů 
          dospělých
18:00 Muzičky – hudební pořad s lidovými muzikami ZUŠ
20:00 SĽUK – legenda slovenského folkloru
22:00 Noční perličky

Neděle 4. září 2022
  9:00 mše
10:00 Na návsi i za stodoló – pořad dětských FS
15:00 V dobrym zme se zešle – festivalový galaprogram
16:30 rozloučení s hosty – závěr festivalu se zahraničními 
          soubory

Účast přislíbili:
Jatelinka – Moravská Nová Ves, Kašavjánek – Zlín, Sluníčko – 
Rokycany, Bartošův soubor – Zlín, Lipina – Vracov, Rokytí – Ro-
kycany, Vrtek – Opava, Řecké tance Mirky Stroupkové, Ugandan 
Dancers Band a soubory i muziky z Velké Bystřice.
Zahraniční hosté: Bawtuquinhas – Kapverdské ostrovy, Oprášené 
krpce – Žilina

• ŘEMESLNÝ JARMARK • BOHATÉ OBČERSTVENÍ NA ZÁMECKÉM NÁMĚSTÍ • 
VÝSTAVY V GALERIIZET A CUKRÁRNĚ GALERIE • REGIONÁLNÍ GASTRONO-

MIE V MÍSTNÍCH RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH • POUŤOVÉ ATRAKCE

®

nenechte si ujít při Lidovém roku

'
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Michele Campbell - Byla to tichá dívka
Dvě sestry, Rose a Bel Enrightovy, se zapíší na prestižní 
internátní školu Odell v Nové Anglii, což by mohla být nejlepší 
událost jejich dosavadního života. Každá ze sester – ačkoli jsou 
dvojčata – je ale úplně jiná a škola mezi nimi vyvolá naprosto 
nečekanou rivalitu. Dvě sestry, jedna škola....a vražda. Odell 
má totiž i své temné stránky: děti z bohatých rodin, které jsou 
ponechány bez kontroly a bez pravidel; tradice a rituály, jejichž 
následky jsou vážnější, než by se na první pohled mohlo zdát; 
touhy a utajená přání, která nemohou vést k ničemu jinému než 
k tragédii.

Lauren Layne – Lásko naslepo
Gracie Cooperová je veselá, ochotná a snaží se vytěžit maximum 
z každé situace. Když její otec několik měsíců po zjištění diagnózy 
rakoviny plic zemře, odloží Grace stranou své umělecké ambice a 
plány a převezme jeho obchod se šampaňským na Manhattanu.
Připadá si zahnaná do kouta, přičemž ale nechce přátelům ani 
rodině přiznat, že uvažuje o zavření obchodu, a proto hledá 
útěchu jinde – na anonymní internetové seznamce, zvolna 
propadá kouzlu uživatele s přezdívkou Sir.
Přestože ale Gracie z každého online setkání se Sirem zaplavuje  
pocit blaženosti, nemá tušení, že ho již potkala ve skutečném 
životě… kde jeden druhého nemohou vystát!

Luisa von Kamecke - Ženy ze statku Falkensee
Západní Prusko 1904:
Hrozící neúroda a epidemie, která se šíří chovem vzácných 
koní, přivádějí statek Falkensee na pokraj zkázy. Aby zachránila 

Knižní novinky na měsíc červenec:

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

Nová provozní doba knihovny:
úterý 12:15 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 10:00 a 12:15 - 17:00 hod.

Jošitoki Óima - Němý hlas: Kniha čtvrtá
Šójův život se od opětovného setkání s Nišimijou změnil. Šója 
se účastní tvorby filmu, který začal na Nagacukův popud. Pozval 
i Šóko, aby se zúčastnila. Šója tráví s Šóko a dalšími kamarády 
letní prázdniny a dny bezstarostně plynou. Šója se cítí šťastný, 
ale v koutku duše má obavy. Ty nakonec způsobí velké problémy.

KNIHOVNA VELKÁ BYSTŘICE

Knihovna bude z důvodu dovolené uzavřena: 
12. a 14. července., 16., 18., a 30. srpna a 1. září.

Dětská beletrie :

S končícím školním rokem k nám do knihovny Jaromíra Balcárka ve Vel-
ké Bystřici zavítali naši noví prvňáčci z Masarykovy základní školy v na-
šem městečku. Část už umí hezky číst, proto u nás už mohli prozkoumat 
plno knížek, které by možná už zvládli samotné i přečíst. Všichni moc 
hezky odříkali abecedu, za což všechny chválím. Za to, jak jsou šikov-
ní, dostali svoji první knížku Dubánek a tajný vzkaz od Kláry Smolíkové  
a sladkou odměnu.

Někteří už k nám chodí nějaký ten rok s rodiči, a tak věděli, jak to v knihovně 
chodí. Pár dětí slíbilo, že chodit začne, tak se budeme moci těšit na naše nové 
malé čtenáře.

Knížka pro prvňáčka

Renata Skoupilová, knihovnice

zadlužené rodinné sídlo, zasnoubí se dcera statkáře, mladá Char-
lotta von Bargelow, se zámožným vdovcem Baldurem von Kramm-
bach. Krátce před svatbou se ale za dramatických okolností sezná-
mí s mladým Polákem Karolem, do kterého se navzdory veškerému 
zdravému rozumu zamiluje.
Zvítězí vášnivé srdce a touha po seberealizaci nad zodpovědností a 
láskou k rodnému kraji?
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ŠKOLA
OLYMPIÁDA V ZÁMECKÉ ŠKOLCE

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli 15. června 2022 zahájit plánova-
nou oblíbenou olympiádu pro naše děti ze Zámecké školky. Proběhla 
úspěšně na hřišti Na Letné za slunného dne a bez velkých zranění. 
Děti se těšily a nastoupily v plné energii. Na začátku si všichni spo-
lečně rozcvičili svá těla společnou rozcvičkou. Rozdělili se do svých 
barevných týmů podle tříd a plnili všechny disciplíny, jak nejlépe doká-
zali. Nejlepší výkony však podali jen ti nejodvážnější. Nejrychlejší běžci  
ve sprintu se umístili Adam Šmotek a Terezie Spurná. Maraton parkem 
doběhl nejrychleji Jonáš Vojtek. Hod tenisákem dokonce přehodil Adam 
Barvíř. Velmi úspěšná Rozálie Zedníková zvítězila celý čtyřboj, protože 
ji mezi holkami nikdo nepřekonal ani v maratonu, sprintu ani hodem 
tenisákem. Čtyřboj mezi kluky bezkonkurenčně vyhrál Adam Šmotek, 
který také nejdále doskočil do písku. Celkoví vítězi se však umístily děti 
ze třídy Rybiček a my jim všem gratulujeme! Tak sportu zdar a krásné 
letní prázdniny.

Celkové výsledky olympiády:

Maraton
Jonáš Vojtek, Adam Šmotek, Tomáš Sršeň
Rozálie Zedníková, Terezie Spurná, Alice Fišmistrová

Sprint
Adam Šmotek, Jonáš Vojtek, Yosyp Tokach
Terezie Spurná, Amálie Šputová, Tereza Šlosarová

Hod tenisákem
Adam Barvíř, Daniel Kadala, Tomáš Sršeň
Rozálie Zedníková, Meda Hájková, Adéla Dvorská

Skok
Adam Šmotek, Jonáš Vojtek, Daniel Kadala
Rozálie Zedníková, Alice Fišmistrová, Jolana Procházková

Čtyřboj
Adam Šmotek a Rozálie Zedníková

Bc. Michaela Davidová
Foto: Markéta Sedlářová
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DEN BEZ AKTOVEK: 
V ČEM VŠEM SE DAJÍ NOSIT UČEBNICE?

Den bez aktovek neboli No Backpack Day se v posled-
ních letech koná na mnoha školách po celé republice. 
Jednoduše jde o to, že žáci si mají přinést věci v čem-
koli jiném než ve své aktovce. Heslem dne je originalita 
a vtipnost, takže se můžete setkat s opravdu roztodiv-
nými náhradami obvyklých batohů. U nás na Masa-
rykově ZŠ jsme tuto akci zorganizovali vůbec poprvé  
v pátek 24. 6., určitě to ale nebylo naposledy.

S nápadem přišly žákyně osmého ročníku, které si 
samy připravily plakáty a po dohodě s vedením vyhlási-
ly celou akci školním rozhlasem. Zapojila se velká část 
školy včetně některých učitelů a k vidění bylo opravdu 
všechno možné. Někteří žáci zvolili tradičnější košíky, 
igelitové tašky nebo krabice. Děvčata sáhla po stylo-
vých kabelkách, chlapci zase po pytlech na odpadky, 
kufrech i kufřících na nářadí. Objevily se ale i skutečné 
skvosty. Po chodbách školy se nám proháněly popelni-
ce na kolečkách, nákupní vozíky (žáci je samozřejmě 
hned po vyučování vrátili do obchodu), kočárky a dět-
ská nákladní auta. Na stupíncích vítězů za nejoriginál-
nější „ne-aktovku“ by nejspíš stála sekačka na trávu, 
kuchyňský hrnec, klec pro křečky nebo tzv. rudl. Pro 
každodenní chození do školy se tyto nové modely asi 
neujmou, ale snad si žáci i učitelé ozvláštnění konce 
roku užili.

Ondřej Malíšek

DĚTSKÝ DEN PRO PRVŇÁČKY
připravili naši kamarádi ze čtvrtých tříd a pojali to opravdu zodpo-
vědně. Přichystali řadu soutěží a úkolů, včetně masek, všech po-
můcek, vyhlášení vítězů a odměn. Je skoro k neuvěření, že před 
třemi až čtyřmi lety byly tak šikovné a samostatné děti také teprve 
v první třídě. Prvňáčci si den opravdu užili, soutěžili ze všech sil  
a dostali se tak ke sladkému pokladu. Jejich starší kamarádi za-
slouží uznání a velkou pochvalu!

Děkujeme samozřejmě i paním učitelkám a asistentům ze čtvr-
tých tříd a také našim prvňáckým rodičům za zajištění pohoštění 
a sladkých odměn!

Dětský den plný sportu pro druháky a třeťáky

Jaromíra Pazderová a Kateřina Pospíšilová

Druháci a třeťáci oslavili Den dětí sportovním dnem na hřišti Na 
Letné. V atletickém pětiboji si vyzkoušeli hod medicimbalem, běh 
na 60 m, skok do dálky, hod míčkem a vytrvalostní běh. Celou 
akci zorganizoval pan učitel Koplík za vydatné a bezchybné pomo-
ci deváťáků. Odměnou všem atletům byl nejen diplom pro vítěze  
a sladkosti, ale důležitý byl pocit, že všichni zabojovali hlavně sami 
se sebou.

Hana Londová
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KDYŽ SE ŘEKNE SPORT …

… na I. stupni Masarykovy ZŠ, každému, alespoň trošku za-
svěcenému, se vybaví úspěchy především v házené a fotbalu. 
Ale nejenom na tomto sportovním poli naši žáci vynikají.

Účastnili se několika sportovních soutěží, které byly od jara le-
tošního roku pro základní školy, především AŠSK organizová-
ny. A zvláště ve dvou odvětvích zaznamenali pěkná umístění.

Atletika:
- postup do krajského finále ve štafetovém běhu (2. – 5. ročník)
- 3. místo v okresním finále atletického trojboje (4. – 5. ročník)
- 7. místo v krajském finále atletického trojboje (4. – 5. ročník)

Vybíjená:
- 1. místo v okresním finále (4. – 5. ročník)
- 4. místo v krajském finále (4. – 5. ročník)

Své výborné výkony a sportovní nasazení potvrdili 16. 6. 2022 
na hrách Mikroregionu Bystřička, kde obsadili celkové 1. místo 
mezi všemi zúčastněnými školami.

Anna Fryštacká

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 2. STUPNĚ

Konečně se díky uvolnění podmínek rozjely od ledna tohoto 
roku školní sportovní soutěže. A naši žáci a žákyně dosáhli 
opravdu zajímavých úspěchů. Ve futsale se naši starší žáci 
(8.-9. třída) probojovali až do moravského finále, kde obsadili 
hezké 5. místo. Také v krajském kole malé kopané obsadili  
4. místo. Žáci zde soupeřili s fotbalovými školami z Prostějova 
či Šumperka a výkony za těmito favority vůbec nezaostávali.  
V okresním kole v basketbalu jsme překvapivě rovněž získali 
4. místo a v Poháru rozhlasu se pak kluci blýskli 5. místem.

Starší děvčata získala titul v krajském kole házené a 3. místo 
v okresním kole basketbalu. V Poháru rozhlasu se nedařilo  
a dívky zde obsadily až 8. místo. Mladší žactvo (6.-7. třídy) 
nám dělalo radost taktéž. Kluci v malé kopané dokázali získat 
titul vicemistra v okresu. A pak největší úspěch této kategorie 
je 5. místo na celorepublikovém finále házené, kde kluci podá-
vali výborné výkony a jen velmi málo nám chybělo k medailo-
vé pozici. Dále jsme se zajímavým úspěchem blýskli ke konci 
roku na atletickém víceboji ve Velkém Týnci, kde náš výběr 
holek a kluků obsadil celkově 3. místo. Za zmínku stojí pře-
devším výkon Veroniky Lízalové v běhu na 1000 metrů, který 
s přehledem vyhrála a ustanovila nový rekord soutěže. Tento 
rekord se bude ještě dlouho těžko překonávat.

Poslední sportovní akcí roku jsou tradičně sportovní hry mik-
roregionu. Opět jsme zde viděli mnoho výborných sportovních 
výkonů a naše škola se mohla radovat z 1. místa. To vybojovali 
žáci prvního stupně. Kluci a holky z druhého stupně se rovněž 
nenechali zahanbit a vybojovali místo 2. Příští rok čeká pořa-
datelství těchto her naši školu. Takže se budeme těšit.

Děkuji všem našim žákům a žákyním, kteří skvěle reprezento-
vali sebe a naši školu a přeji jim další úspěchy nejen na spor-
tovním poli.

Vít Koplík

SPORTOVNÍ KURZ SE POVEDL

Už počtvrté se konal sportovní kurz a opět povedl. Dopředu 
jsme měli objednané počasí, které nám přálo jak při výle-
tech na kole, tak při pohodovém odpočívání u bazénu. Ces-
ta na kole do tábora se uskutečnila bez větších problémů 
a všichni si poprvé mohli osahat, jak jsou na tom s kondicí. 
Pro někoho 12 kilometrů cesta z Velké Bystřice do Čekyně 
byla jen lehká projížďka, pro jiné náročnější výkon. Všichni 
jsme se ale dostali v pořádku na místo a za odměnu byl 
odpočinek u bazénu. 

Druhý den nás čekal celodenní výlet na kole a ukázka toho, 
jak jsou na tom žáci s kondicí a odolností. Zdatnější sku-
pinka dokázala ujet naplánovanou 70 kilometrovou trasu 
bez větších problémů, a to i nepříjemné kopečky z Teplic 
nad Bečvou na Helfštýn. Méně zdatnější skupinka nezů-
stala pozadu a naložila si 40 kilometrovou trasu. Třetí den 
nás čekala krátká 15 kilometrová trasa po okolních lesních 
a polních cestách, kde jsme si vyzkoušeli prudší stoupání 
i sjezd. Odpoledne pak zasloužený odpočinek u bazénu  
a netradiční soutěže v bazénu a na hřišti. Během dne



BYSTŘICKÉ NOVINY  7-8  / 2022 Strana 11

ovšem žáci podcenili sluníčko a panthenol šel odpole-
dne z ruky do ruky. Večer jsme si pak opekli špekáčky  
a někteří žáci pobavili kolektiv u ohně svými historka-
mi. Poslední den nás čekala střelba ze vzduchovek  
a po obědě cesta domů. Kurz se, jako i v předešlých 
letech, vydařil a my se již těšíme na další.

Vít Koplík

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA KONČÍCÍM ŠKOLNÍM ROKEM 
2021/2022

Letošní školní rok začal tradičně. V září jsme se všichni vrátili  
do školy a jako rození optimisté jsme věřili, že nadále už vše 
bude probíhat v klidu. Naše přání se splnilo jen částečně. Sice 
nedošlo k plošnému uzavření školy, ale zejména v prvním po-
loletí jsme prošli mnoha čtrnáctidenními, týdenními a pro mě 
nepochopitelnými denními karanténami. S tím byla spoje-
ná kombinace prezenční výuky s online výukou. K tomu no-
šení roušek a respirátorů, každotýdenní testování, trasování  
a komunikace s krajskou hygienickou stanicí. Nebylo to pro nikoho 
jednoduché ani pro Vás doma, ani pro nás ve škole.

V průběhu října došlo na vystěhovávání přední budovy školy. Sice 
to bylo organizačně velmi náročné a vše muselo proběhnout vel-
mi rychle (takový malý kulový blesk), ale my jsme byli připraveni, 
takže vše proběhlo bez velkých problémů. Nyní se už všichni moc 
těšíme do čistých, krásných a také nových tříd. Součástí přístavby 
jsou i prostory pro nové velké šatny a výtah. A to vše díky úspěšné 
projektové práci našeho zřizovatele – města Velká Bystřice, kte-
rému se podařilo získat na celou rekonstrukci nemalou finanční 
dotaci. Díky dotačním titulům došlo také k rekonstrukci školní atle-
tické dráhy a výměně světel v celé sportovní hale.

V prvním pololetí prošli naši deváťáci testováním SCIO z mate-
matiky a českého jazyka a nás všechny velmi potěšilo, že čtyři 
žáci naší školy patřili do skupiny žáků, kteří měli nejlepší výsledky  
v celém Olomouckém kraji. 

Druhé pololetí už probíhalo naštěstí standardně – prezenční vý-
uka, soutěže, třídní schůzky v prezenční formě, mimoškolní akce, 
výlety, kurzy, projektové dny, výjezdy do zahraničí s projektem 
Erasmus+, …

Jsme pyšní na naše šesťáky, kteří se v celostátní čtenářské sou-
těži SOUBOJ ČTENÁŘŮ umístili na krásném jedenáctém místě  
z 88 zúčastněných škol. Blahopřejeme našim sedmákům a pá-
ťákům, kde se dalších 5 žáků při testování SCIO z českého jazy-
ka a matematiky umístilo ve skupině žáků s nejlepšími výsledky  
v Olomouckém kraji. O sportovních úspěších se dočtete v dalších 
článcích.

Málokdy se stane, že někdo z našich žáků postoupí do okresního 
kola olympiády v anglickém jazyce. Letos se to nejen podařilo, 
ale dokonce se naše žákyně v tomto kole umístila na krásném  
3. místě.

Podařilo se nám také organizačně zvládnout příchod ukrajinských 
dětí – za pomoci zřizovatele jsme pro ně vytvořili tzv. adaptač-
ní skupinu, kde se děti snažily zapomenout na prožité útrapy.  
Od jejího založení v březnu 2022 prošlo touto skupinou 34 dětí,  
z toho cca 14 dětí nastoupí od září do tříd k běžné výuce.

Školní rok pomalu končí. Vše jistě nebylo ideální, prostor ke zlep-
šení se vždy najde, ale v rámci možností si myslím, že jsme byli 
úspěšní. Ale jen proto, že jsme se mohli spolehnout na skvělou 
spolupráci s Vámi, rodiči.

Proto mi prosím dovolte vyjádřit poděkování všem Vám - rodičům, 
žákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy za skvělou 
spolupráci.

Přeji Vám krásné léto.

Jana Raková
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ABSOLVENTI VELKOBYSTŘICKÉ ŠKOLY
Tak jako každoročně, tak i letos se ohlížíme za posledním rokem 
nejstarších žáků naší školy, kteří opouštějí naše řady, aby v září 
zasedli do lavic škol středních. Mají za sebou těžké rozhodování 
a ještě těžší, leckdy dlouhé období čekání na závěrečný verdikt  
o přijetí. Do devátých tříd přicházejí populačně silné ročníky, po-
čet uchazečů o studium narůstá a vybrat si studijní, či učební 
obor stává se leckdy těžko rozlousknutelným oříškem. Opět se 
potvrzuje že dobré studijní výsledky v osmém a devátém roč-
níku jsou pilířem úspěchu. Uchazeče o maturitní obory čekala 
také státní přijímací zkouška z matematiky a jazyka českého. 
Kdo čekal, že předchozí „covidové školní roky“ budou zohled-
něny formou méně náročné zkoušky, hluboce se mýlil. Uchazeči  
o studium maturitních oborů se pořádně zapotili. Firma CERMAT 
tradičně nejen ověřila znalosti, ale také schopnost jejich aplikace 
v rozmanitých situacích. Pro všechny typy budoucího maturitního 
studia bylo přichystáno totožné zadání úkolů a dva termíny ko-
nání byly rovněž jednotné. Budoucí studenti měli možnost podat 
přihlášky na dvě střední školy. Připomenu jen, že jednotná zkouš-
ka vždy probíhala v jeden den, na matematiku bylo vyhrazeno 
70 minut a jazyk mateřský se prověřoval 60 minut. Ano, počítáte 
správně. 130 minut maximálního soustředění ověřilo i psychic-
kou odolnost patnáctiletých školáků, kteří doposud prokazovali 
svou připravenost na výuku pouze ve známém prostředí mezi 
spolužáky. Nebylo co závidět a všichni jsme drželi palce. Asi za 
deset dnů byly oznámeny první výsledky a poté se ještě upravo-
valo pořadí podle toho, kam budoucí studenti odevzdali zápisový 
lístek. Atmosféra v devátých třídách byla velmi napjatá. Ale nic 
netrvá věčně, a tak ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsou naši devá-
ťáci na střední školy přijati.

Bystřickou školu letos opouští 50 žáků devátého ročníku.  
Na maturitní obory se přihlásilo a bylo přijato celkem 35 našich 
absolventů. 4 z nich zamíří do gymnázií, 4 zasednou do lavic 
obchodní akademie a 1 se připraví na své povolání na střed-
ní zdravotnické škole. Jako každoročně byl mezi chlapci obrov-
ský zájem o technické obory. Na elektrotechnické průmyslovce 
budou studovat 3 žáci, střední průmyslovou školu strojírenskou 
si vybral 1 hoch, na stavební průmyslovku v Lipníku odchází  
2 žáci a maturitní obory na SŠ technické a obchodní Kosinova

Eva Poděbradová

si vybrali 2 hoši. Obor autotronik odchází studovat na pro-
stějovskou Švehlovu střední školu 1 náš absolvent. Z dal-
ších maturitních oborů připomenu střední školu polygrafic-
kou, na kterou od nás odejde 1 žák, obor veřejnosprávní 
činnost olomoucké SOŠ, která přijala 3 dívky a střední ško-
lu logistiky a chemie, kam nastoupí 1 student. Hotelnictví se 
bude věnovat 1 žákyně na SOŠ v Přerově. Obor lesnictví  
na Střední lesnické škole v Hranicích si vybral jeden bu-
doucí odborník myslivosti a olomouckou Střední zeměděl-
skou školu vystudují 2 žáci, kteří si vybrali obory agropod-
nikání a chovatelství. Kombinované lyceum Waldorfské 
střední školy přilákalo jednu dívku a obor sociální činnost  
na Střední škole prof. Vejdovského vystuduje 1 naše žá-
kyně. 2 bystřičtí absolventi si vybrali jako přípravu na své 
povolání obor bezpečnostně právní činnost a výčet maturit-
ních oborů uzavřu uchazečkou o obor předškolní a mimo-
školní pedagogiky na přerovské střední pedagogické škole.

Učební obory preferuje 15 žáků naší školy. Mezi dívkami 
již tradičně populární obory kadeřník, cukrář, kuchař-číšník 
a aranžér zaujaly 4 dívky. 1 chlapec zaujme svou pozici  
v učebním oboru obráběč kovů v Sigmundově střední škole 
strojírenské v Lutíně. Každoročně velký zájem o obor au-
tomechanik se ukázal pro 3 žáky aktuální i letos a jejich 
řady posílí i jedna dívka, která si vybrala obor autoelektri-
kář. Velmi žádané obory elektrikář, zedník a truhlář zaujaly  
4 hochy, kteří se doufám stanou mistry svého oboru. Svůj 
zájem o vše kolem železnic promění ve své povolání 
chlapec, který vystuduje obor železničář v Novém Městě 
na Moravě. Opravářem lesnických strojů se stane 1 náš 
absolvent, který si zvolil SOŠ lesnickou a strojírenskou  
ve Šternberku. 

Na tomto místě se rozloučím i s dětmi, které budou pokra-
čovat ve studiu na víceletých gymnáziích. Je to pět úspěš-
ných žáků sedmých tříd a tři absolventi tříd pátých. 

Všem budoucím studentům středních škol držíme palce  
a přejeme jim úspěšný start do nového života, výdrž při pil-
ném studiu a velkou dávku elánu a optimismu.
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FOTOSERIÁL
JSME ZE STEJNÉ PLANETY 11. června 2022

Foto: Petr Nakládal
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ZÁJMOVÉ SPOKLY A ORGANIZACE

si Vás dovoluje pozvat

na XVIII. Svatoanenské odpoledne
ve čtvrtek 21. července 2022

ve 14:00 hod.

Program:
Zahájení, slavnostní mše svatá, zahradní slavnost

k  poslechu hraje hudební skupina Alegro, občerstvení

V  případě nepříznivého počasí proběhne
program ve společenské místnosti

Vzpomínka na otce Antonína Huvara
V neděli 28. srpna si bude celodenním programem Velká 
Bystřice připomínat sté narození významného a oblíbeného 
moravského kněze Antonína Huvara. Jak na něj vzpomínal 
arcibiskup olomoucký a nyní nový arcibiskup pražský Jan 
Graubner v knize Kněžské osobnosti - Medailony kněží Arci-
diecéze olomoucké ve 20. století, přinášíme na následujících 
řádcích. 

Antonín Huvar se narodil v Albrechtičkách na Novojičínsku 
jako sedmé dítě místního ředitele školy. Gymnázium studo-
val v Příboře a Ostravě, teologii ve Vidnavě a Olomouci. Po 
kněžském svěcení v roce 1974 nastoupil za kaplana do Vi-
zovic, kde uchvátil nejen srdce orlů a skautů, ale i dospělých. 
Lidé dlouho vzpomínali na farní exercicie, které kázal v pl-
ném kostele, z něhož se lidé rozcházeli k domovům v hlubo-
kém mlčení, na biblické soutěže a eucharistické kroužky, ale  
i na ostře protikomunistické tiskoviny. 

Už v září 1948 byl zatčen a hned v listopadu odsouzen.  
V třinácti nejtěžších žalářích prožil deset let. Zažil krutá týrá-
ní, samotky, uranové doly. 

Po propuštění nedostal státní souhlas s k duchovenské čin-
nosti a osm let pracoval jako dělník. Kolem pražského jara 
působil osm let v duchovní správě. Pak za normalizace byl 
opět na sedm let dělníkem. Když se znovu vrátil do duchovní 
správy, působil dvaadvacet let, než odešel téměř v osmdesáti 
třech letech na odpočinek do Vrážného, kde dále vypomáhal. 
Působil celkem v deseti farnostech, z toho ve Velké Bystřici  
a Hlubočkách dvakrát. Zemřel v roce 2009, pohřben je v ro-
dišti.

Celý život se věnoval mládeži a její výchově. Sám byl ovšem 
silně poznamenán krutými podmínkami nejhorších vězení, 
do nichž se dostal v šestadvaceti letech. Nedal se zlomit. Utr-
pení jej nezastrašilo, ale zocelilo a utvrdilo. Náročnost, tvrdá 
práce na sobě, oběť a služba charakterizují jeho výchovu. 
Často říkával: „Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně.“ Sám 
šel vždy příkladem. Uměl nadchnout, nebál se svěřit zodpo-
vědnost, vychovával k vůdcovství.

Ve vězení se potkával s univerzitními profesory a kontaktů 
využíval k dalšímu vzdělávání. Doktorátu dosáhl v době praž-
ského jara. Vždy se věnoval psaní. V prvních letech věze-
ní se mu dařilo propašovat ven referáty pro Rádio Vatikán, 
později psal na motáky různá pojednání. Po pádu totality se 
zapojil do obnovy teologické fakulty v Olomouci, pak předná-
šel na mnoha místech u nás i v zahraničí na témata výchovy, 
vydával svědectví o komunistických zvěrstvech ve vězení  
a o velkých lidech, s nimiž se tam potkal, sděloval zkušenosti 
z bohaté praxe duchovního vůdce v extrémních podmínkách. 

Angažoval se jako politický vězeň, byl předsedou Mezinárod-
ního svazu politických vězňů. V devadesátých letech, kdy se 
v objevuje v českém politická protiněmecká nota, se jako člo-
věk trvale dodávající odvahy stává familiářem Řádu němec-
kých rytířů. Církev mu projevuje své uznání udělením titulu 
papežského preláta. Prezident republiky mu udělil Masary-
kův řád. Na pocty si moc nepotrpěl, ale bojovníkem za Boží 
království zůstal až do posledního dechu. Ze všeho nejvíc mu 
šlo o spásu duší. Těm mohl sloužit i v lágrech a továrnách.  
A dělal to horlivě. (red)

Římskokatolická farnost Velká Bystřice a Hlubočky 
srdečně zvou nejširší veřejnost při příležitosti svátku 

Stětí svatého Jana Křtitele na

FARNÍ DEN
spojený s připomínkou 

100.  výročí narození P.  Antonína Huvara
Neděle 28. srpna 2022

10:30 farní kostel 
Pontifikální mše svatá
Slouží Mons. Antonín Basler – pomocný biskup a děkan 
Metropolitní kapituly svatého Václava, který na závěr 
odhalí a požehná pamětní desku P. Antonína Huvara. 
Mši svatou bude živě přenášet TV Noe.

14:30 farní kostel 
svátostné požehnání a žehnání školních aktovek

15:00 farní dvůr a zahrada
zahradní slavnost

Živá hudba s farními umělci, kapela A50, 
Divadélko s radostí Tomáše Velzela, 
hry a zábava pro děti i dospělé, bohaté pohoštění.

20:00 zákoutí pod lipami u farního kostela 
připomínka 100. výročí narození P. Antonína Huvara 

- promítání dokumentu 
V zajetí železné opony: 

Mládež patří nám!

- představení nové publikace 
Živé stopy

- recitál Jaroslava Hutky
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„Kdybych se mohl znova někde narodit, 
bylo by to v Bystřici. Je to nejlepší místo na 

světě,“ říká kněz Josef Opluštil
Kněz Josef Opluštil odchází z Velké Bystřice. Ve farnosti 
sloužil šestnáct let, teď míří na Slovácko. O tom, jak se mu 
v Bystřici žilo, mluví v následujícím rozhovoru.

Jak byste svůj pobyt ve Velké Bystřici popsal?
V červenci to je šestnáct let, co jsem v Bystřici začal půso-
bit. Z předchozí farnosti jsem odcházel předčasně, po pěti 
a půl letech. Měl jsem mnoho věcí rozpracovaných, ale 
přišel rozkaz a musel jsem odejít. Nebylo to pro mě snad-
né a dlouho jsem byl srdcem i myšlenkami jinde. Teď, když 
odsud odcházím, tak se mi nechce. Bystřice je nejlepším 
místem na světě. Kdybych se mohl podruhé narodit, pak 
by to bylo právě tady.

Čím Vám městečko přirostlo k srdci?
Na to není těžká odpověď. Jsou tady výjimečné osobnosti 
a fungují tady výjimečné vztahy, lidé tady drží při sobě. 
Jsou tady mimořádně silné, aktivní a inspirující osobnosti, 
a to nejen okolo kostela, ale i v obci. Proto bych se tady 
chtěl narodit, abych mohl mezi nimi vyrůstat. Když třeba 
vezmu zdejší spolkový život, který má hluboké kořeny, 
není to něco, co vzniklo náhodou. Petra Pášová

Co byste bystřickým popřál do dalších dní?
Mám za to, že můj odchod není konec, ale něco, co se posou-
vá dál. Děj pokračuje, mění se jen aktéři a kulisy. Farnosti, ale  
i zdejším obyvatelům bych popřál, aby navázali na něco, co tady 
fungovalo. A taky, aby dokázali přijmout nového faráře, který 
bude potřebovat jejich rady i trpělivost. Jak jsem ho poznal, má 
rád lidi a myslím, že umí i naslouchat. Přál bych si, aby jej zdejší 
obyvatelé přijali s otevřenou náručí.

Když mluvíte o osobnostech, do bystřických dějin se 
zapsal jako výrazná osobnost kněz Antonín Huvar. Le-
tos si připomínáme jeho sté výročí narození…
Ano, to je pravda. Na jeho počest vydáme knihu nazvanou 
Živé stopy. Vzpomínky lidí, kteří do knihy přispěli, jsou ja-
kýmsi poselstvím pro tuto dobu. V době totality a pak po 
revoluci je otec Antonín Huvar nasměroval. Víte, v jeho 
životě je pro dnešní složitou dobu tolik inspirace. Kniha 
je směřována do Velké Bystřice a Hluboček, ale nejen 
tam, všude, kde zůstal jeho otisk. Slavnostně ji pokřtíme  
28. srpna a odtajníme i pamětní desku. Ne všechno se 
ale do knihy vešlo, a protože je každé místo živou stopou, 
bude označeno tabulkou s QR kódem, kde si zájemce 
může pomocí mobilní aplikace a webových stránek příbě-
hy zobrazit. Věřím, že odkaz Antonína Huvara bude i díky 
tomu stále živý. 

Ale zpět k Vám. Je něco, co byste za dobu Vašeho zdejšího 
působení určitě vyzdvihnul?
Tak třeba farní zahrada, která je jakýmsi symbolem, že sem člo-
věk může přijít a nemusí mít pocit, že jde do kostela a ten na 
něj spadne. Cítí se tady uvolněně. Snažil jsem se tady vybudo-
vat pohodu, která člověka osvobodí od konvencí. Otevřeli jsme i 
hospůdku a to je věc, ze které mám velkou radost.

Kde dnes vidíte úlohu kněze? Měl by víc chodit za lidmi ven, 
mimo kostel?
Papež František říká, aby církev šla za lidmi na periferie. Aby 
šla tam, kde jsou lidi, tak jak to dělal Ježíš. Pro mě je vlastně 
ztělesněním cesty k lidem ta hospoda. Říkal jsem si, že hospod-
ský je druhý farář, vždyť v hospodě se odjakživa řeší důležité 
věci. Hospoda není místo, kam se člověk jde opít, ale místo, kde 
vzniká kultura.

Kdo je nový kněž Tomasz Żurek

Tomasz Żurek pochází z Polska a vyrůstal na vesnici Przborów, 
přibližně 50 kilometrů jihovýchodně od Krakova. Narodil se  
v roce 1985 a má tři sourozence, sestru a dva bratry. Po maturitě 
studoval v Krakově obor ekonomie a pak nastoupil do kněžského 
semináře a na studia teologie v Olomouci, která ukončil v roce 
2015. „Krásný jáhenský rok a rok kaplanování jsem strávil ve far-
nosti Uherský Brod. Následovala tříletá služba ve farnosti Kyjov  
v srdci jižní Moravy a pak ještě dva roky ve farnosti Bílovice  
a Březolupy u Uherského Hradiště. 

Nyní mě otec biskup posílá k vám do Velké Bystřice a Hluboček. 
S velkou pokorou jsem přijal toto poslání. Přicházím tady nejen 
jak se říká ke „kostelovým“ lidem, ale ke každému, kdo tu žije  
a bude se chtít setkat s knězem. Těším se na Vás a naši vzájem-
nou spolupráci,“ říká o. Tomasz.
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„Některé kaktusy jsem nikdy kvést neviděl.
 Rozvinou se, když jsem v práci,“ říká sběratel 

kaktusů Tomáš Hradil.
Jsou různě velké, pěkné ostré, ale svými květy umí nejedno 
oko potěšit. Řeč je o kaktusech. Tomáš Hradil z Velké Byst-
řice je jejich vášnivým sběratelem a doma jich má nepočíta-
ně. „Známá pravda říká, že ať kaktusák postaví jakkoli velký 
skleník, vždycky mu metr chybí. Karel Čapek to popsal tak, 
že kaktusářstvÍ není pěstitelství nebo zahradničení, ale jde 
o sběratelství. Proto taky vždy mluvíme o kaktusové sbírce. 
Ostatně, co se do sbírky dostane, to v ní už navždy zůstane,“ 
popisuje Tomáš Hradil.

Kde se vzala vaše láska ke kaktusům?
Začalo to někdy v roce 1986 a bylo to tak, že v kanceláři 
se mnou seděli dva zajímaví kolegové. Jeden byl zapálený 
kaktusář a druhý byl syn slavného olomouckého kaktusáře, 
který ale vztah k těmto rostlinám nepodědil vůbec žádný. A ti 
dva mezi sebou komunikovali zhruba v tomto stylu: „Zdeňku 
zeptej se tatínka…“ a odpověď přišla vzápětí „Ne, zeptej se 
ho sám.“ Mě zajímalo jen jedno, co na těch kaktusech lidé 
vlastně mají. Tak jsem kdysi Zdeňka požádal, ať mi za pa-
desát korun od tatínka jeden kaktus přinese. A tak to začalo. 
Dodnes nevím, co na tom ti lidi mají, ale kaktusů mám už 
mnohem víc. (smích)

Kolik jich tedy máte a jaké?
Nepočítám to, ono se to už ani spočítat nedá. Druhově mám 
velkou všehochuť. Kdysi jsem chtěl mít od každého rodu 
aspoň nějakou rostlinu. Ale to nemám a ani to vlastně není 
možné, každému se líbí něco jiného.

Jak je náročné se o kaktusy starat?
Dřív se stavěly skleníky hlavně kvůli chladnému počasí, aby 
rostliny nedostaly zálivku v nevhodný okamžik. Když se totiž 
zalijí a je chladno, může dojít k zahnívání kořenů a k jejich 
následné ztrátě. Když už ale zalévám, tak zalévám pořádně, 
to znamená, že kaktus se zcela podmočí, až má kompletně 
celý substrát nasátý. Tehdy se odstaví a nechá se stát, ať 
vodu spotřebovává dle potřeby. Ovšem největší problém je 
ten, že další zálivku by rostlina měla dostat v momentě, kdy 
vyschne poslední zrnko substrátu. A to se celkem špatně ur-
čuje. (smích)

Jaké chyby děláme nejčastěji?
Kaktusy prodělávají dvě stagnace. Letní až tak problematic-
ká není, ale na zimu je potřeba kaktus nechat zcela bez vody, 
aby nerostl. Zimní fáze cyklu je pro rostlinu klíčová k tomu, 
aby kvetl. Pokud jej budeme zalévat, neodpočine si. Má totiž 
zakódované, že musí za sluncem, to znamená, že začne ex-
trémně růst a pak z toho vznikají takoví ti sněhuláci. Takže na 
zimu pokud možno skoro bez vody. Jak říká staré pravidlo, 
1. září poslední voda, pak odstěhovat se suchým substrátem 
do sklepa a na jaře vyndat zase do skleníku.

Čím vám kaktusy dělají největší radost?
Jsou to samozřejmě květy, ale mnohé kaktusy jsem paradox-
ně nikdy kvést neviděl. Jejich doba kvetení je velmi krátká, 
takže vykvetou někdy dopoledne, navečer se zavřou a tím to 
celé končí. Kvetou v době, kdy jsem v práci. Takže se stává, 
že jsem některé rostliny ještě v květu neviděl. Ale občas se 
povede, že mi je manželka vyfotí.

Petra Pášová
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DALŠÍ
Přáslavický bunkr: supertajné místo z dob studené války

Důmyslný systém podzemních prostor v režimu velmi přísného utajení. Tak 
by se dal zjednodušeně popsat unikátní bunkr nedaleko Přáslavic. Zájemci 
mohou objekt navštívit o víkendech a nově i během pracovního týdne.

Zodolněná telefonní ústředna, přesněji zodolněná zesilovací stanice se začala 
stavět v roce 1968, hotová byla v roce 1975. „Objekt má šest podlaží, každé 
má zhruba dva a půl tisíce metrů čtverečních, přičemž jen dvě jsou nadzemní. 
Stavba určitě nebyla jednoduchá, jde do hloubky asi pětadvacet metrů a celá 
je ve skále,“ popisuje Michal Netolický, jednatel společnosti Flenexa, která 
objekt před lety koupila a v jedné z jeho částí provozuje malou aquaponickou 
farmu.

Objekt byl součástí Národního kabelového okruhu, což byla moderně budova-
ná komunikační síť obcházející velká města. Druhý význam byl vojenský. Přes 
tento objekt totiž šel kabel zajišťující komunikaci mezi Berlínem a Moskvou. 
„Bylo to jedno z nejvíc utajovaných komunikačních spojení zemí Varšavské 
smlouvy, které mimo jiné dokázalo přenést devatenáct set dvacet paralelních 
telefonních hovorů najednou,“ upozorňuje.

Bunkr sloužil civilnímu obyvatelstvu i armádě, jedno celé podlaží bylo velkou 
telefonní ústřednou. Jeho zdroj energie zajišťovaly obří diesel agregáty, které 
by bez obtíží mohly elektrickou energií zásobovat menší město. „Unikátní je 
také to, že byl součástí troposférického vysílacího systému, což byla záložní 
technologie v případě rušení pozemní telekomunikace. Centrála byla na Li-
bavé, tady byl záložní zdroj. Název kabelového systému zněl MKKM1 neboli 
Mezinárodní kabelová koaxiální magistrála jedna. Bylo to opravdu super tajné. 
Pamětníci vzpomínali, že když náhodou nějaký bagrista kabely omylem po-
škodil, okamžitě to znamenalo dlouhé výslechy na STB a většinou i dva roky 
ve vězení,“ popisuje Michal Netolický.

Stavba je podle něj výjimečná. Mimo jiné i proto, že jde o jeden z největ-
ších objektů tohoto typu na území České republiky. Upozorňuje však na to, že 
bunkr nebyl projektovaný tak, aby v případě jaderného napadení plnil funkci 
ochrany obyvatelstva. Primární funkcí bylo udržení spojení. „Kdyby se tak ale 
stalo, posádka stanice mohla bez zásahu zvenčí vydržet až deset dní. Proto 
jsou v objektu ložnice, umývárny, kuchyně, jídelny i ošetřovna. Na svoji dobu 
se jednalo o poměrně luxusně vybavený vojenský objekt,“ přidává s tím, že ak-
tivně fungoval do roku 1991, kdy se s odchodem sovětských vojsk vystěhovalo 
patro s utajovanými technologiemi, převážně šifrovacími zařízeními. Poslední 
části stavby se odtajnily v roce 2016.

Petra Pášová

Zájem o neobvyklé prohlídky 
je velký a do Přáslavic jezdí i 
ze zahraničí. „Po zpřístupnění 
objektu se prvních několik pro-
hlídek vyprodalo během pár ho-
din. Zatím jsme měli otevřeno 
hlavně o víkendech, teď jsme 
vypsali několik termínů i během 
pracovního týdne. Možné jsou 
i individuální prohlídky. Rezer-
vovat termín nebo objednat si 
vstupenky je možné na webu 
www.bunkrpraslavice.cz, kde 
jsou i informace a historie stav-
by,“ doplňuje Michal Netolický. 
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https://www.zrecyklujto.cz/

1. Proč se vysloužilá elektrozařízení třídí, a nepatří do popelnice na domovní odpad?

a) lze z nich využít druhotné suroviny a některá obsahují škodlivé látky 
b) chovat se ekologicky je moderní
c) aby popelnice na komunální odpad nebyly přeplněné

2. Jak poznám, že elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu?

a) podle toho, že má přívodní kabel
b) podle symbolu přeškrtnuté popelnice na obalu výrobku
c) že se do popelnice nevejde 

3. Jaké subjekty sběr a recyklaci elektrozařízení v České republice zajišťují?

a) ministerstvo životního prostředí
b) kolektivní systémy
c) správy chráněných území

4. Kde mohou občané vysloužilá elektrozařízení odložit?

a) ve sběrných dvorech nebo v elektroprodejnách při nákupu nových
b) na kraji lesa nebo v příkopu u silnice
c) vedle kontejnerů na tříděný odpad

5. Jak zaručeně najdu nejbližší sběrné místo EKOLAMPu?

a) zeptám se sousedů, ti vědí všechno
b) projdu se po okolí a určitě nějaké najdu
c) v mapě sběrných míst na webu EKOLAMPu

KVÍZ: KOLIK TOHO VÍTE O TŘÍDĚNÍ 
A RECYKLACI ELEKTROZAŘÍZENÍ? 

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5c

Jak vytřídit papír, plast a sklo, vědí už školkové děti, ale co elektro? 
Máte v tom jasno? Vyzkoušejte náš krátký kvíz a třeba se dozvíte 
něco nového. Více informací na webu www.ekolamp.cz 

Zahrajte si i naši mobilní hru Zrecykluj to!
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KDYŽ
DOSLOUŽÍ

Recyklační 
koloběh
1. Elektrospotřebiče 
jsou nezbytnými 
pomocníky v každé 
domácnosti. Kam ale 
se starými, když si 
pořídíme nové?

6. Získané materiály 
se znovu použijí k další 
výrobě.

7. Nové 
spotřebiče 
jsou tak znovu 
připraveny pro 
každou domácnost. 4. Vysloužilé spotřebiče 

se sváží k recyklaci, kde jsou 
nejprve odstraněny nebezpečné látky.

5. Moderní stroje pak oddělí kovy, 
plasty a další materiály k dalšímu využití.

3. Vysloužilé spotřebiče 
můžeme ZDARMA 

odevzdat do sběrného 
dvora nebo v každé 

větší prodejně 
elektra.

 JSEM ZPĚT: Prověřený 
elektrospotřebič dostává druhou 

šanci a je předán potřebným. 
www.jsemzpet.cz

2. Servisní technik prověří, zda spotřebič 
splňuje bezpečnostní a technické požadavky.

t 4

3

FUNGUJE?
VYHOVUJE?

NE NE

ANO

ANO

1

7

6 5

4
3

2

CHLAZENÍ
chladničky, mrazničky, 
vinotéky, klimatizace, tepelná 
čerpadla, olejové radiátory

VELKÉ SPOTŘEBIČE
pračky, myčky, sušičky, 
elektrické sporáky, kopírky, 
elektrokola, elektrické vozíky, 
bojlery, elektrické a plynové 
kotle, elektrické radiátory a kamna

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby koloběh elektrospotřebičů někdo řídil.
Proto je tu kolektivní systém ELEKTROWIN.

Sběr a recyklce vysloužilých elektrozařízení
MALÉ SPOTŘEBIČE
žehličky, fény, rychlovarné 
konvice, kávovary, mikrovlnné 
trouby, vysavače, šicí stroje, 
vysavače, svítidla, ventilátory, 
elektrické zahradní 
a dílenské nářadí

TELEVIZE A MONITORY
televizory, monitory, laptopy, 
tablety, fotorámečky

SVĚTELNÉ ZDROJE
zářivky, výbojky, LED 
žárovky a pásky, žárovky

www.elektrowin.czZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS
JIŽ 17 LET JSME TU PRO VÁS

RecyklačníRR 2. Servisní technik prověří, zda spoří, zda sa spotřespottřetopoto bebiččřeb

Co s nimi, když doslouží?
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SPORT
Konec června byl pro bystřické házenkáře v kalendáři červeně vy-
značený. V Olomouckém kraji se totiž od 26. do 30. června konaly 
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže 2022 a právě díky házené 
se Velká Bystřice stala jedním z míst olympijského dění. „Akce to 
byla velmi hezká. Strašně moc lidí, opravdu velké teplo a byla jsem 
překvapená, jak to děti zvládly,“ uvedla šéftrenérka Házené Velká 
Bystřice, Michaela Kaczmarczyková.

Výběr Olomouckého kraje nakonec skončil na osmém místě. „Druž-
stvo mělo určitě navíc, ale lepší umístění nám vždy o bod uteklo. 
První zápas, kdy jsme hráli s Prahou, byl divoký, ale divácky velmi 
atraktivní. Skončilo to remízou a od té doby se to s námi takhle táhlo. 
Kluci ale byli strašně šikovní, jeden vedle druhého. To, že si tuhle akci  
na vlastní kůži zažili, je pro ně velká devíza a mohou na to navazo-
vat,“ pokračovala.

Házenkáři žili olympiádou

Z pohledu vedení klubu jsme rádi, že se po dvou 
sezónách ovlivněných pandemií Covid-19 konečně 
odehrála plnohodnotná sezóna. Níže posílám hod-
nocení jednotlivých kategorií očima trenérů.

Mini mladší – trenér Jiří Barvíř:
Za kategorii nejmladších dětí si na návrat dětí ke 
sportování nemůžeme stěžovat. Po téměř dvoule-
té vynucené covid pauze jsme mohli odehrát a tré-
novat po celou soutěžní sezónu a průměrná účast  
na trénincích ve školní hale byla kolem pětadvaceti 
dětí. V průběhu sezóny jsme mimo soutěžní turna-
je pořádané svazem bez počítání branek odehráli  
i několik bodovaných turnajů, kde se nám podařilo 
umístění na předních příčkách.

Mini starší – trenér Vladimír Schneider:
Sezóna starších miniků 2021/2022 byla tak trochu 
jiná. Nevěděli jsme, jak nás předešlé pauzy kvůl covi-
du poznamenají. Z mladších miniků přišlo hodně dětí, 
ale byly poznamenáni tím, že toho za mladší miniky 
moc nenatrénovali, takže někteří fakticky začínali  
s házenou téměř od začátku. Jiní už měli z přede-
šlých předcovidových let natrénováno. V průběhu 
září - řijna 2021 se počet ustálil na 20 dětí - což je víc, 
než jsme čekali a to je dobře. Konečně se rozjeli ne-
jen tréninky, ale i turnaje bez počítání skóre i turnaje  
s počítáním skóre. Určitě jsme se herně neztratili  
a patřili k těm lepším družstvům. Poskončení této 
sezóny přechází 15 dětí věkově do ml. žáků a ml. 
žaček. To je krásné a obavy, jak nás covidová doba 
poznamená, byly zbytečné. Miniházenkářská základ-
na se rozšiřuje - tolik dětí jsme v minulosti nemíva-
li. Je to základ našeho oddílu házené. Jen je s nimi  
do budoucna třeba správně pracovat.

Mladší žáci – trenér Mário Cartelli:
Sezónu jsme začali pětidenním soustředěním v Hral-
ticích a Červené Vodě (tréninková hala) se staršími 
žáky a de facto po celou sezónu 21/22 jsme trénovali 
společně. Na začátku září jsme uspořádali domácí 
turnaj SMVB cup, který jsme i při účasti špičkových 
týmů jako Dukla Praha, HK Kopřivnice a další vyhráli. 
V soutěži olomouckého kraje v podzimní části jsme 
prohráli pouze jeden zápas a to s Centrem Haná  
a skončili druzí. Na konci října jsme absolvovali turnaj 
v Plzni, který jsme i přes jednu prohru vyhráli a odvez-
li si zlaté medaile. Před jarní soutěží jsme absolvova-
li čtyři turnaje a odvezli si veškerou sbírku medailí, 
tedy třetí na domácím turnaji, druhé místo z Velkého 
Meziříčí a první z Uničova a Litovle. Na jaře se sou-
těž olomouckého kraje změnila v turnajový systém  
a tuto soutěž jsme bez ztráty bodu vyhráli. Tedy ko-
nečné první místo v olomouckém kraji mladších žáků.  
Na závěr jsme se zúčastnili turnaje v Polance nad Od-
rou a ve velké finálové bitvě s Frýdkem Místkem jsme 
vyhráli. Tedy zlatá tečka nakonec. Jediné negativum 
vnímáme neprobojování se do finále desetiboje. To 
jsme ztratili s Centrem Haná o pouhé 4 body. Celou 
sezónu hodnotím velmi pozitivně. Roste zde talen-
tovaná a pracovitá generace hráčů, kteří mají chuť  

Hodnocení sezóny 
2021/2022

 (red)

To, že si házenkáři vyzkoušeli svět velkého turnaje, je podle Micha-
ely Kaczmarczykové nesmírně důležité. „Jsem o tom skálopevně 
přesvědčená. Zrovna tenhle tým kluků byl opravdu šikovný. Jsou to 
inteligentní hráči, kteří naše rady brali vážně a snažili se je uplatnit 
v praxi. A to není automatické. Někteří kluci byli nervózní, byla to 
domácí půda a velká akce. Ale zkušenosti mají obrovské a zrovna u 
těchto kluků si jsem jistá, že jim to dalo hodně,“ řekla šéftrenérka a 
doplnila, že svou roli sehráli i fanoušci. „Hala byla neuvěřitelná. Byla 
neustále plná, fanoušci byli jednoduše skvělí. Přišla jsem o hlasivky, 
ale to k tomu patří. Bylo to straně fajn, atmosféra byla ohromná,“ 
uzavřela s úsměvem Michaela Kaczmarczyková.



na sobě pracovat a mají v sobě velký talent. 
Mladší ročníky, kteří na začátku přišli z miníků, 
se velmi rychle zapracovali do týmu a díky spolu-
práci se staršími žáky, se brzo vytáhli jak po tech-
nické, tak i fyzické stránce. Účast na trénincích, 
zápasech i na turnajích občas kolísala. Celkový 
počet hráčů čítal 17. Během podzimu k mladším 
žákům přišli tři noví hráči. Jeden z nich začínal 
úplně od píky, druhý navázal na přípravku, kte-
rou absolvoval v Droždíně a třetí to bere jako 
doplněk k hokeji. Z miníků jsme využívali dva 
hráče, kteří jsou velmi talentovaní. Pevně věřím, 
že i přes odchod leadrů týmu do starších žáků, 
příští sezónu mladší žáci navážou na úspěchy 
z ukončené sezóny a budou se bavit házenou 
jako doposud.

Starší žáci – trenér Petr Souček:
Asi nejvíce postižené družstvo Covidem a úbyt-
kem hráčů. Starší žáky musela posílit squadra 
mlaďochů z mladších žáků. Přes tento handicap 
nám jen těsně unikl postup do celostátní Žákov-
ské ligy a v lize olomouckého kraje jsme obsadili 
krásné třetí místo. Na to, jak byl tento tým mla-
dý, jsme podávali kvalitní výkony a rozhodně se  
za ně nemusíme stydět.

Starší žačky – trenér Jiří Jakl:
Smíšené družstvo starších žaček Velké Bystři-
ce a Žeravic hrálo sloučenou ligu olomouckého 
a zlínského kraje a v konkurenci 10 celků se 
umístilo na 2 místě. Pro děvčata to je obrovský 
úspěch. Holky se také kvalifikovaly do žákovské 
ligy, kterou hraje 25 nejlepších celků z celé re-
publiky. Po dobrém rozjezdu se nám posléze ne-
vyhnula zranění a covid. Konečné 15 místo pro-
to bylo krásné. Tato soutěž je úžasná v tom, že 
se hodně cestuje a že holky na těchto turnajích 
navázaly nová sportovní přátelství. Budou mít  
na co vzpomínat.

Závěr sezóny velkobystřických házenkářů jsme 
letos pojali malinko jinak. Letos poprvé jsme 
uspořádali v jeden den společný závěr sezóny 
2021/2022 pro všechny naše kategorie od nej-
menších dětí přes žáky, žačky, dorosty až po 
muže a ženy. Sportovní sobota byla plná soutěží 
pro děti a mladé hráče, bohatý program, spousta 
zábavy, hudby, dobré nálady a bohatého občers-
tvení nejen pro členy klubu, ale také pro širokou 
veřejnost. Děkujeme všem našim fanouškům za 
podporu v uplynulé sezóně, rodičům za motivo-
váni jejich mladých hráčů/ček k tomuto krásné-
mu kolektivnímu sportu a našim podporovatelům 
z řad našich sponzorů. 

Pěkné léto, slunečné prázdniny a zase brzy  
na kempech a soustředěních naviděnou.

Dospělé kategorie bychom nechali do dalšího 
vydání BN, už tak je toho podle mne až až.

S pozdravem Pavel Vodička – předseda spolku
HÁZENÁ Velká Bystřice z.s.
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Pozvánka na 8 . ročn ík běžeckého závodu

Terénní
Vrtovská
Jedenáctka

Kdy: 4. září 2022neděle, 4. září 2022

Kde: Sportovní Areál Mrsklesy

Registrace: před závodem - online na www.TV .cz11
startovné 120 Kč          (do 1.9. 2022)

v den závodu -  Sportovní areál Mrsklesy
startovné 150 Kč, 9.00 - 10.30 hod.

Informace:

e-mail: vrtovska @seznam.cz11
fcb - Terénní Vrtovská Jedenáctka

telefon: +420 605 966 433

www.TV .cz11www.TV .cz11

 Pod záštitou a za podpory:

Start: hod. hod.1111

Trasa:              (kondiční běh 6 km)
lesní a kamenité cesty
v okolí potoka Vrtůvka

km km1111

Pořadatel:  (z.s.)sebou
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Nabídka platí do 31.07.2022 

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 
DŘEVA 
NABÍZÍME: 

¥ štípané měkké palivové dřevo, nařezané na 
polínka o velikosti 33 cm  smrk/borovice/modřín 

cena činí 1100 Kč za prostorově sypaný metr 
(prms) 

¥ štípané tvrdé palivové dřevo, nařezané na 
polínka o velikosti 33 cm jasan/buk/dub/akát/habr 
cena činí 1650 Kč za prostorově sypaný metr 
(prms) 

Cena dopravy dohodou 

Minimální odebrané množství je jedno auto  

(tj. 10-12 prms) 

Objednávky příjmáme na tel: + 420 731 214 373 
Brno               Přerov           Olomouc           Nový Jičín 
www.lesykozak.cz                       info@lesykozak.cz 

REKLAMA
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Co Vám nabízíme:

KONTAKT
telefon 775 227 964 
Mgr. Olga Zlámalová

E-mail: babypark@post.cz
FB: BABY PARK Velká Bystřice

BABY PARK 
pro 12 dětí ve Velké Bystřici

BABY PARK Přáslavice
pro 12 dětí v Přáslavicích

BABY PARK mini
pro 6 dětí ve Velké BystřiciDĚTSKÁ

SKUPINA
*rodinnou atmosféru pro všestranný rozvoj osobnosti
*kvalifikované paní učitelky a chůvy, jež svou práci milují
*velmi individuální přístup (max. 6 dětí na paní učitelku/chůvu)
*přijetí dítěte od 2 do 5 let
*otvírací dobu od 7:00 do 15:30
*denně od 15:30 do 16:30 zájmové kroužky
*dostatek pohybu a pobytu v přírodě

ŠKOLKOVNÉ
2 000 Kč

měsíc
 



Tiráž: Bystřické noviny č. 7-8/2022, vychází 15. 7. 2022. 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, Bc. Petra Pášová. Náklad 250 výtisků, cena výtisku 6,- Kč. Uzávěrka příštího čísla ke dni 16. 8. 2022. 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  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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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
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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. 12/2021+01/2022, vychází 22. 12. 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, Bc. Petra Pášová. Náklad 1 500 výtisků, zdarma do každé domácnosti. Uzávěrka příštího čísla ke dni 20. 1. 2022. 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.
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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.

přijme na brigádnickou výpomoc

■ zdravotní sestru
■ pracovníka v sociálních službách

jako zástup po dobu pracovní neschopnosti 

nebo

čerpání dovolené

Zájemci se mohou hlásit 

u paní Magdy Janíková,
tel. 774 455 881 nebo 602 760 821, 

e-mail: janikova@muvb.cz.




