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Oranjééé. A komunitní rozměr akce 
utvrdí bystřická novinka – bleší trh. 
Zahrajete si také kuličky, ochutnáte 
jako vloni spoustu dobrot, poslechnete 
muziku či si jen tak přečtete knížku. 
Začátek akce bude tvořen společným 
příjezdem cyklistů na tradičních 
holandských kolech z Olomouce, v čele 
s rektorem Univerzity Palackého Jaro-
slavem Mullerem.

Tak neváhejte a přijďte.  

Bystřička je zase o něco čistší
Příjemné setkání jedné specifické 

komunity proběhlo také 14. května 
v korytě řeky Bystřice. Jako každý rok 
zorganizoval Václav Břeha skupinu cca 
40 lidí, kteří do igelitových pytlů od 
Povodí Moravy sesbírali skoro vlečku 
odpadu, který tak nebude tlít v řece, ale 
na skládce. Každý rok dobrovolníci 
vytáhnou z řeky roztodivné věci, které 
do přírody nepatří. Jedna „komodita“ 
nám však už třetí rok dělá velké starosti 
– vlhčené ubrousky, které jsou tvořeny 
zvláštní tkaninou, něco mezi textilií 
a plstí. Zdůrazňuji, že tyto ubrousky 
nezničí ani čistírna odpadních vod a tak 
se zase vracejí do řeky a lepí se na 
všechno, co jim stojí v cestě – kameny, 
kořeny či větve. A nerozkládají se. 

Cena Olomouckého kraje za kulturu 
patří opět do Velké Bystřice

Ve středu 4. května 2016 se v Mo-
ravském divadle v Olomouci sešli před-
stavitelé kulturního života z celého 
Olomouckého kraje, aby byli svědky 
a účastníky slavnostního předání Cen 
Olomouckého kraje za přínos v oblasti 
kultury za rok 2015. Pro mě osobně 
podtrhla slavnostní atmosféru skuteč-
nost, že mezi laureáty tohoto ocenění se 
dostali znovu i Hanáci z Velké Bystřice. 
Cenu za výjimečný počin v oblasti 
tradiční lidové kultury v roce 2015 
získal soubor Haná Velká Bystřice za 
obnovu a dlouholeté udržování lido-
vých tradic Hané. Symbolicky tak 
dostali dárek ke svým 40. narozeninám- 
k výročí založení souboru, které na 
podzim letošního roku oslaví právě 
v prostorách Moravského divadla 
Olomouc. Program večera moderoval 
již tradičně Marek Eben a na podiu se 
po jeho boku objevil také Ondřej 
Vetchý a u mikrofonu Helena Von-
dráčková.

Zámecký park se stal komunitním 
prostorem

Celý zámecký areál jsme revitalizo-
vali nejen proto, aby naše městečko 
získalo esteticky a architektonicky 
hodnotný exteriér, ale především 
prostor pro setkávání, pro komunitní 
život. A i letos tomu nebude jinak. 
Kromě plejády kulturních a společen-
ských akcí přibývají především v parku 
právě komunitní aktivity – tedy příleži-
tosti, pro které máme důvod vyrazit tam 
nejen na procházku, ale i chvíli pobýt. 
Dokončené dětské hřiště, rekonstruova-
né lanové houpačky, závody koloběžek 
a odrážedel, zahradní slavnosti školky, 
srazy geocacherů, výstavy pod širým 
nebem, ale v neposlední řadě setkání 
cizinců ze všech koutů světa, kteří se 
usadili v Česku a přišli svoji kulturu 
představit ve formě gastronomie a kul-
tury a přitom všem zasadili stromy. 
Letos se celý program věnuje jediné 
zemi – Holandsku a proto se jmenuje 

ÚVODNÍK Zůstávají v korytě a zanášejí jej. 
Pneumatiku vytáhnete mnohem snadně-
ji než takový ubrousek. Proto prosím 
vyslyšte naši prosbu: vlhčené ubrousky, 
resp. cokoliv jiného než toaletní papír, 
nepatří do záchodu (odpadu), ale do 
odpadkového koše! Věříme, že nám 
naše Bystřička stojí za drobnou změnu 
každodenních návyků. Díky za to!   

Další nová tvář na bystřické radnici
Po sérii plánovaných personálních 

změn na našem úřadě v průběhu loňské-
ho roku došlo letos k jedné neplánované 
– z pozice terénní sociální pracovnice 
odešla paní Jaroslava Kaczorová, která 
dostala nabídku sociální práce na celý 
úvazek u jiné organizace a tak k nám 
nastoupil místní čerstvý absolvent 
oboru sociální práce – Michal Lakomý. 
Tento částečný úvazek terénní sociální 
práce je dotován Úřadem vlády ČR 
a Michal převezme práci pro všechny 
občany, kteří budou potřebovat pomoc 
a podporu při řešení jejich sociální či 
osobní situace nebo by byli ohroženi 
sociálním vyloučením. Paní Kaczorové 
bych chtěl z tohoto místa poděkovat za 
veškerou práci, kterou pro celou řadu 
bystřických občanů vykonala.

Ivo Slavotínek

Přes poměrně nepříznivou před-
pověď počasí se akce zúčastnilo 25 
dospělých dobrovolníků a 14 dětí. Opět 
se nám podařilo projít celý úsek řeky, 
který patří k Velké Bystřici. Účastníky 
jsme rozdělili, stejně jako loni, do dvou 
skupin, které jsme dopravili ke splavu 
v Burku a k vlakovému přejezdu u By-
strovan. Sběr pet lahví, igelitu, polysty-
renu a hlavně neuvěřitelného množství 
textilních utěrek, které propouští obě 
čistírny odpadních vod (bystřická i ta 
v Mariánském Údolí) tedy probíhal ze 
dvou stran a končil na louce u vlakové 
zastávky, kde se přibližně v jednu ho-
dinu podávalo závěrečné občerstvení. O 
tom, že tato práce nikdy nekončí a stále 
má smysl, svědčí plná vlečka odpadu.

Závěrem lze napsat, že v korytě řeky se 
vyskytují hlavně lehčí odpadky, při-
plavené vodou, na dvou místech byla 
menší skládka místních, lehce nepři-
způsobivých občanů. Stejně jako v mi-
nulých cca třech letech zůstává největ-
ším problémem průchodnost čistíren pro 
textilní utěrky, kterými je řeka doslova 
zaplavena a jejichž původce se ani přes 
oslovení podniků, které jsou v blízkosti 
řeky, nepodařilo odhalit. Tento úkol tedy 
zůstává do budoucna a bude nyní na 
Městském Úřadě Velká Bystřice a na 
orgánech České inspekce životního 
prostředí, aby viníka toho znečištění 
odhalili.

Za pořadatele Václav Břeha

Čištění řeky Bystřice 14. 5. 2016
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MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Svoz odpadů červen – červenec 2016

Svoz 
komunálního odpadu

odpadu

8. 6. 2. 6.

22. 6. 16. 6.

– 30. 6.

6. 7. 14. 7.

20. 7. 28. 7.

Svoz bio Odpadové centrum
(Tovární 102)

každé úterý 
15.30 – 18.00

každou sobotu 
8.00 – 12.00

Informace o konání zasedání 
Zastupitelstva města Velká Bystřice

Místo konání: Dům pokojného stáří sv. Anny Velká 
Bystřice

Doba konání: 20. 6. 2016 od 18.00 hod.
Program: Hlavní náplní bude projednání Závě-
rečného účtu města Velká Bystřice za rok 2015, nominace 
na udělení Ceny města Velká Bystřice pro rok 2016, 
poskytnutí příspěvků neziskovým organizacím 
z rozpočtu města a majetkové záležitosti.

Širokou veřejnost zve
Ing. Marek PAZDERA,

starosta města Plánované uzavření Městského úřadu 
Velká Bystřice

Městský úřad Velká Bystřice oznamuje, že v pondělí 
4. července 2016 bude z provozních důvodů zcela uzavřen.

Významné ocenění práce 
souboru Haná 

Olomoucký kraj každoročně uděluje Ceny za přínos 
v oblasti kultury a oceňuje tak mimořádné kulturní aktivity na 
území kraje v různých oblastech neprofesionálního umění. 
Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti tradiční lidové 
kultury předal hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil 
zástupcům souboru na slavnostním večeru v Moravském 
divadle.  Soubor již dlouhá léta propaguje hanácké písně 
a tance a přesvědčuje svými vystoupeními, že Hanáci nejsou 
pomalí a líní a rozdává lidem radost a dobrou náladu. To se 
nám daří také díky nápaditým choreografiím Jiřího Čady. 
Soubor je pravidelně zván k vystoupení na různých prestiž-
ních festivalech u nás i v zahraničí. Nelze opomenout ani 
soustavnou práci na přípravě a pořádání různých folklorních 
akcí, které proslavily Velkou Bystřici jako folklorní město. 
V roce 2015 jsme se představili jako tvůrci pořadu na našem 
největším a nejslavnějším festivalu ve Strážnici. Vystupovali 

jsme tam již mnohokrát, a je to pokaždé velký úspěch, pokud 
je soubor vybrán k účinkování na této prestižní folklorní akci, 
ale připravit pořad do této „Mekky“ folkloru mohou jen ti 
nejlepší.

V loňském roce byla tato pocta nabídnuta mně. Společně 
s našimi členy jsme připravili pořad s názvem „Ať bylo jak 
bylo, dycky se zpívalo“. Vystoupení na největším strážnic-
kém stadionu pod taktovkou členů Hané mělo velký úspěch 
a neuniklo pozornosti široké veřejnosti.  

Ceny Olomouckého kraje si velmi vážíme a bereme to 
jako ocenění práce všech členů, jak těch, kteří soustavně 
pracují na přípravě a pořádání různých akcí, tak i těch, kteří 
vychovávají mladou generaci k lásce k folkloru. 

Doufám, že 40. výročí od založení souboru, které si připo-
meneme s našimi příznivci v sobotu dne 26. listopadu 2016 
v olomouckém Moravském divadle, nebude to poslední. 
Věřím, že se najdou mladí nadšenci, kteří budou lidem rozdá-
vat radost svými vystoupeními ještě po dlouhá léta.  

Josef Langer



Vážení spoluobčané,

V průběhu července 2015 byla inici-
ována stížnost proti společnosti Bohe-
mia Asfalt na nadměrné exhalace, které 
byly cítit zejména po ránu v okolí firmy. 
Jednalo se především o ulice Nádražní I 
a Nádražní II. Rád bych Vás jako iniciá-
tor této stížnosti informoval o průběhu 
řešení tohoto problému. 

Stížnost byla předána na radnici 
města Velká Bystřice a dále postoupena 
vedení dotčeného podniku. Starosta 
města následně svolal ještě v červenci 
2015 na radnici města Velká Bystřice 
schůzku se zástupci společnosti. Schůz-
ka proběhla ve velmi korektním duchu. 

Společností byl nastíněn možný zdroj 
problému a bylo přislíbeno, že v průbě-
hu zimní odstávky provozu dojde 
k vylepšení technologií, které povedou 
ke snížení emisí.

V květnu 2016 jsme se znovu sešli 
přímo v areálu společnosti Bohemia 
Asfalt s cílem předvedení vylepšené 
technologie. Zástupci společnosti nám 
prezentovali nový způsob stáčení asfal-
tu, kdy dochází ke zpětnému odsávání 
vzduchu do auta, takže množství obtě-
žujících emisí je menší, než tomu býva-
lo dříve. Zároveň zástupci společnosti 
přislíbili, že v případě dalších problémů 
jsou otevřeni komunikaci a je možné se 
na ně kdykoli obrátit. 

Tímto bych chtěl poděkovat jak 
vedení města Velká Bystřice, tak i spo-
lečnosti Bohemia Asfalt za konstruk-
tivní přístup při řešení tohoto problému.

Pavel Kolman

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 
(Výtah z dokumentu Ministerstva vnitra České republiky)

I děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vy-
braných evropských zemí cestovat na vlastní občanský prů-
kaz. Od roku 2012 platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní do-
klad. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a platí 5 let. 
Po většině států Evropy se dá cestovat pouze s občanským 
průkazem (země Evropské unie, Albánie, Bosna, Herce-
govina, Černá Hora, Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko 
a Island). Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 
let je 50 Kč s platností 5 let. 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů. O vyřízení cestov-
ního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá 
zákonný zástupce na nejbližším úřadu obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, 
přiloží i fotografii dítěte, rovněž pořízenou na úřadu. 
Zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný 
list dítěte. Lhůta pro vydání činí maximálně 30 dnů, v případě 
potřeby zkrácené lhůty – 6 pracovních dnů – činí poplatek 
2000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů na 
webu Ministerstva vnitra na adrese:

.
Pokud má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme 
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu 
na podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým 
dítětem. Některé státy mohou požadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – obvykle je to 6 měsíců. Podrobnosti 
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu nebo na webu 
Ministerstva zahraničních věcí  v sekci „Cestu-
jeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
(Celý dokument najdete na stránkách města Velká Bystřice 
www.velkabystrice.cz)

www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

www.mzv.cz

Kalendář akcí mikroregionu Bystřička – květen 2016
1. 5.

Daskabát - Zlatá srnčí trofej
Libavá - Bílý kámen
Tršice - Setkání na Zátěši

3. 6.
Velká Bystřice - Koncert holandského orchestru

(Hotel Zámek, 19.00 – 20.00)
4. 6.

Velká Bystřice - Jsme ze stejné planety
(park, 10.00 – 22.00)

- Bystřická kuličkiáda
(park, 15.00 – 18.00)
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- Ve
(galeriezet, 17.00 – 19.00)

Bystrovany - Bystrovanské hry
- Letní kino

Přáslavice - Dětský den a kácení máje
10. 6.

Velká Bystřice - Pohárek SČDO (Orlovna, 18.00, 19.30)
- Noc kostelů (ŘK kostel, 18.00 – 21.00)

11. 6.
Velká Bystřice - Pohárek SČDO (Orlovna, 13.00 – 22.00)
Velký Újezd - Memoriál Jaroslava Švarce

rnisáž výstavy obrazů

KULTURA

Foto Pavel Kolman

http://www.mvcr.cz/clanek/sobni-doklady
http://www.mzv.cz/
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11. 6.
Velká Bystřice - Mistrovství České republiky v biketrialu

(náměstí, Skalka, 9.00 – 17.00)
12. 6.

Velká Bystřice - Mistrovství České republiky v biketrialu 
(náměstí, Skalka, 10.00 – 15.00)

- Pěvecký koncert 
(galeriezet, 18.00 – 19.00)

18. 6.
Velká Bystřice - Hanácké Nashville 

(amfiteátr, park, 16.30 – 24.00)
Bystrovany - Červnová noc

19. 6.
Velká Bystřice - Pohádka (orlovna, 17.00 – 18.00)

24. 6.
Velká Bystřice - Memoriál Jana Kratiny (házená)

(hala MZŠ a hala Na Letné, 9.00 – 18.00)
Daskabát - Hodová mše

25. 6.
Velká Bystřice - Memoriál Jana Kratiny (házená)

(hala MZŠ a hala Na Letné, 8.00 – 15.00)
Přáslavice - Hasičská soutěž o pohár starosty obce
Tršice - Mažoretky

Představíme kulturní tradice a zvyky Nizozemského krá-
lovství. Na programu akce je velký bleší trh, literární ka-
várna, filmový stan, hudební program, cyklojízda z Olo-
mouce do Velké Bystřice vedená velvyslancem Nizo-
zemského království a rektorem Univerzity Palackého.
Na začátku byla publikace Jindřicha Štreita a Martiny 
Vašíčkové „Jsme ze stejné planety“, která zachycuje pří-
běhy tří desítek cizinců, jejich hledání a nacházení druhé-
ho domova. Právě tato publikace inspirovala zakladatele 
spolku Jsme ze stejné planety k jednoduchému nápadu - 
pomoci těmto cizincům v symbolickém zakořenění 
v České republice jako jejich druhé domovině.
Prvotním cílem bylo vysadit v parku ve Velké Bystřici 
stromy, které by symbolizovaly pomyslné zakořenění 
“cizinců” žijících v Česku. První aktivitou, která byla 
členy spolku uspořádána, byl celodenní piknik, v rámci 
jehož programu proběhla výsadba třicítky stromů.  Letos 
se organizátoři rozhodli představit právě Nizozemské 
království – můžete se těšit na bohatou nabídku programů 
a občerstvení nejen v zámeckém parku.  

KONCERT HOLANDSKÉHO ORCHESTRU
THE HAGUE CHAMBER

MUSIC ENSEMBLE
3. 6. 2016 OD 19.00 HODIN

HOTEL ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE DIVADELNÍ SÁL

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA 
PRO PŘÍZNIVCE VÁŽNÉ HUDBY.

ČEŠTÍ VELIKÁNI KLASICKÉ HUDBY 

LEOŠ JANÁČEK A BOHUSLAV MARTINŮ
V PODÁNÍ HOLANDSKÉHO ORCHESTRU 

V PROSTORÁCH ZÁMKU VE VELKÉ BYSTŘICI
S VYNIKAJÍCÍ AKUSTIKOU DIVADELNÍHO SÁLU.

DÉLKA KONCERTU: 90 MIN.

VSTUPNÉ: 80,- KČ 
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OHLÉDNUTÍ

SLAVNOST KROJE 

A BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY 

8. KVĚTNA 2016

foto: Martina Žbánková



Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Velká Bystřice:

18.00

 

mše svatá

 

19.20

 

hudební vystoupení
20.00

 

beseda s RNDr. Jiřím Šafářem
z Agentury pro ochranu přírody a krajiny
o životě netopýrů nejen ve věžích našich 
kostelů

 

a výstup za těmito tvory až nad 
kostelní zvony

 
 

Pohárek SČDO 44. ročník
10. – 12. 6. 2016.

Memoriál Zdeňka Kokty
Celostátní přehlídka monologů a dialogů

 herců amatérských divadel.

Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti nejlepší ama-
térští herci z celé republiky, aby změřili svoje síly v monolo-
zích a dialozích. Všichni museli projít tvrdým sítem oblast-
ních přehlídek a museli zvítězit, protože taková jsou pravidla. 
Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kategorii vybrat 
vítěze (eventuálně další postupující, což je dáno propozicemi, 
podle počtu zúčastněných v jednotlivých kategoriích) a tyto 
poslat do Velké Bystřice na celostátní finále. A je na co se 

těšit. Mnohé letošní účastníky již pravidelní návštěvníci 
Pohárku dobře znají z minulých ročníků a jejich jména jsou 
zárukou vysokých hereckých výkonů, ale mnohem důležitěj-
ší je to, že náš divadelní soubor má letos v ohni dvě želízka, 
tak je, prosím, přijďte podpořit. Konkurence je opravdu tvr-
dá. Vzhledem k tomu, že dokončení rekonstrukce Kulturního 
domu je stále ještě v nedohlednu, proběhne celá akce opět 
v Orlovně ve Velké Bystřici

Začínáme již v pátek 10. 6., kdy se v 18.00 hodin představí 
náš dětský soubor Meče a přeslice s pohádkou O princezně 
Esemesce první a večer vystoupí host přehlídky Divadelní 
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vážení milovníci umění, galeriezet vás srdečně zve 

 

na zahájení výstavy obrazů ivany štenclové 

dne 4. 6. 2016 v 17.00 hodin v prostorách galeriezet

 

zámecké nám. 775, velká bystřice

výstavu uvede: jarosław sebastian pastuszak

 

úvodní slovo: kristina kačmarská 

 

výstava potrvá do 28. 7. 2016

 

galeriezet je otevřená od úterý do pátku 9.30 – 18.00 hodin

 

v sobotu a neděli 11.00 – 19.00 hodin

ivana štenclová my



soubor TEATRUM Velké Opatovice s komedií Raye 
Cooneyho: Rodina je základ státu. Pokračovat budeme 
v sobotu 11. 6. vlastními soutěžními bloky. Pro ty, kteří 
budou chtít vidět jen ty nejlepší, je určeno večerní defilé.

Program Pohárku SČDO 2016:

Pátek 10. 6. 2016
Vystoupení dětského souboru Meče a přeslice
Vladislav Kracík: O princezně Esemesce první 18.00
Vystoupení hosta přehlídky: Divadelní soubor TEATRUM
Velké Opatovice, Ray Cooney: Rodina je základ státu 19.30
Sobota 11. 6. 2016
Zahájení + dialogy 13.00
Monolog ženy 15.15
Monolog muži 16.15
Defilé, vyhlášení výsledků 20.00

Za všechny pořadatele si Vás dovolujeme co nejsrdečněji 
pozvat do Orlovny ve Velké Bystřici na tento svátek ochot-
nického divadla.

Osvětová beseda Velká Bystřice

Pozvání do divadla
pátek 10. června 2016, Orlovna
18.00 – O princezně Esemesce první
19.30 – Rodina je základ státu

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na vynikající 
komedii Raye Cooneyho: Rodina je základ státu, kterou 
můžete zhlédnout v provedení Divadelního souboru 
TEATRUM Velké Opatovice 10. června 2016 v 19.30 
v Orlovně. 

Komedie Raye Cooneyho obecně patří k divácky nejú-
spěšnějším a tedy také k nejhranějším. Nastala však situace, 
kdy autor změnil agenturu, která zastupuje jeho autorská 
práva a hry tohoto autora by již nadále neměly být povoleny 
inscenovat amatérským souborům. Pokud je tato informace 
pravdivá, pak by se vám tedy nabízela jedna z posledních 
možností vidět tuto komedii v amatérském provedení.

Současně vás samozřejmě také zveme na premiéru pohád-
ky našeho dětského souboru Meče a přeslice – Vladislav 
Kracík: O princezně Esemesce první. Představení proběhne 
ve stejný den v 18.00 rovněž v Orlovně.

V letošním roce se náš divadelní 
soubor opět zúčastnil oblastní divadelní 
přehlídky Štivadlo 2016 ve Štítině 
s inscenací Vasilije Sigareva: Detektor 
lži a tentokrát se nám opravdu dařilo. 
Dokázali jsme nejen porazit domácí 
soubor ŠAMU Štítina, který na této 
přehlídce zvítězil několik ročníků po 
sobě, ale současně jsme si vyhráli pří-

mou nominaci na celostátní přehlídku 
venkovských divadelních souborů 
Krakonošův divadelní podzim ve 
Vysokém nad Jizerou. To znamená, že 
tato generace divadelního souboru se 
této přehlídky zúčastní potřetí a z hle-
diska historie našeho divadelního sou-
boru to bude celkem páté vystoupení 
velkobystřického divadelního souboru 

na této prestižní přehlídce.
Stručná rekapitulace našich ocenění 

ze Štivadla 2016:
Cena Divadelnímu souboru Osvětové 
besedy za inscenaci hry Vasilije 
Sigareva Detektor lži, Cena Radce 
Schardové za roli Naděždy v inscenaci 
Detektor lži, Čestné uznání Diva-
delnímu souboru Osvětové besedy 

Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice 
a jeho účast na oblastní přehlídce Štivadlo 2016
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Velká Bystřice za tvůrčí přístup k před-
loze v inscenaci hry Vasilije Sigareva 
Detektor lži, Čestné uznání Tomáši 
Hradilovi za režii inscenace hry 
Detektor lži, Čestné uznání Zdeňku 
Hrbkovi za roli Hypnotizéra v inscenaci 
Detektor lži, Cena diváků Radce 
Schardové za ženskou roli, vítězství 
v Kuličkiádě (divácké hlasování spoko-
jenosti s představením) s indexem spo-
kojenosti 9,54 (z 10,00 možných).

Všem, kteří se na této inscenaci 
podíleli, patří můj dík za reprezentaci 
Divadelního souboru Osvětové besedy 
Velká Bystřice.

Tomáš Hradil

Kašpárek v rohlíku – to je jedineč-
ná show, na které se bavíte a necháváte 
překvapovat nejen improvizacemi akté-
rů na pódiu, ale také reakcemi vašeho 
potomka. Nejde jen o písničky s melo-
diemi, které vám vlezou pod kůži, ale 
vtipné a zádumčivé texty, jež se vám 
uloží v hlavě. Jde o tu nakažlivou atmo-

sféru, která nerozlišuje, jestli vám je pět 
nebo šedesát. Kašpárkovy texty odpoví-
dají dětem na záludné otázky, dokážou 
hravou formou přiblížit a vysvětlit 
význam neznámých slov. 

Bejbypank zkrátka propojuje kvalit-
ní dětskou a dospěláckou zábavu, tak 
proč se nebavit také? Pankáč v pojetí 

KVR (rozuměj Kašpárka v rohlíku) má 
vlastní pohled, často obecně považova-
ný za odlišný či nelogický. Děti osobité 
vidění světa i humor Kašpárka v rohlíku 
milují. Kašpárkovy texty nejsou infan-
tilně stupidní, ale hravé, mají jednodu-
ché rokenrolové melodie, které děti 
nematou, texty, které se rychle naučí 

TĚŠTE SE

Kruh přátel hudby města Velká Bystřice zve na závěrečný koncert sezóny

MUSICA  EXCELSIA
Soubor složený z nadšených hudebníků Moravské filharmonie Olomouc hraje 
skladby vrcholného baroka a klasicismu.

Niaz Zajni, Martina Fischerová - housle
Václav David - viola

David Kostrhon - violoncello
Martin Smutný - cembalo

neděle 12. června 2016 v 19 hodin
Husův sbor Velká Bystřice

 

Vstupné 50,  Kč, děti zdarma.-

3. 6. pátek HODNÝ  DINOSAURUS Produkce: USA
18:00 hod. Dobrodružná výprava do světa dinosaurů.Vstupné Kč 50,-
101 minut Animovaná, rodinná komedie. Přístupný 

10. 6. pátek KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU Produkce: USA
19:30 hod. Kdo se nikdy nebál, že ho na Mikuláše Vstupné Kč 50,-
96 minut odnese čert, ať hodí vánoční baňkou. Přístupný od 12 let
Horor. Fantazie.

17. 6. pátek LÍDA BAAROVÁ Produkce: ČR
19:30 hod. Film zachycuje část dramatického života Vstupné Kč 50,-
110 minut slavné herečky. Přístupný od 12 let

Velký Týnec - ČERVEN
24. 6. pátek FAKJÚ PANE UČIELI 2 Produkce: Německo
19:30 hod. Učitel na  střední škole musí mít nervy Vstupné Kč 50,-
115 minut jako špagáty a vražednou bezohlednost… Přístupný od 12 let

Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – odkaz 
KULTURA A SPORT

Prodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. 
Po celou dobu promítání filmu je pokladna otevřena.

V červenci a v srpnu Vás přivítáme v letním kině 
v areálu zámecké zahrady.

Knihovna Velká Bystřice 
knižní novinky

... psychologický thriller
Lucie Whitehouse – Než jsme se poznali

Zjištění, že její manžel je někdo jiný, než si celou dobu
myslela, ji málem stojí život

... rodinné vztahy
Tom Rob Smith – Farma

Daniel zjišťuje, že za psychickým problémy jeho 
matky stojí traumatické zážitky z jejího dětství

... kriminální román
James Patterson – Podezřelý č. 1

Jack vede detektivní agenturu a teď sám čelí 
falešnému obvinění z vraždy

Uzavření knihovny o prázdninách – dovolená:
4. - 17. července             8. - 14. srpna

V době letních prázdnin bude v úterky zavřeno.

KAŽDÝ MĚSÍC SOUTĚŽ 
O SLADKOU ODMĚNU

Výhercem květnové soutěže je
Ondra Stratil
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a vtip, který dětským písničkám jinak 
chybí.

Kašpárek v rohlíku je projekt pro 
děti a dospělé postavený na originálním 
propojení divadla a hudby ve vlastních 
představeních, živých hudebních show 
i na hudebních nosičích.

Projekt vznikl jako reakce na nedo-
statek kvalitních původních písniček 
pro děti a také jako reakce na téměř 
neexistující mezigenerační zábavu 
určenou společně pro dospělé a děti.

S Kašpárkem vystupují třeba Márdi 
(Vypsaná fiXa), Jirka Zemánek 
(Wohnout), Milan Cais a Jura Hradil 
(Tatabojs), Romana Neumannová 
(Znouzectnost), Ondra Bauer (Vosto5, 
Žilou) a další známí muzikanti.

V září můžete u nás vidět kašpárkov-
skou show naživo.

 Kdy a kde? 

2. září 2016 ve Velké Bystřici!

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI, JEJICH RODIČE, SOUROZENCE, PRARODIČE,
KAMARÁDY, PŘÁTELE A VŠECHNY DOBRÉ LIDI NA

spojenou s pasováním předškolákůspojenou s pasováním předškolákůspojenou s pasováním předškoláků
která se uskuteční

24. června 2016 v Zámeckém parku ve Velké Bystřici od 15.30 hodin

15.30  hodin zahájení zahradní slavnosti
16.00 hodin slavnostní pasování předškoláků na školáky
17.00 hodin pohádka Jak se princezna Jožina málem nevdala
18.00 hodin vypouštění balonků s přáním do nebe

V PRŮBĚHU CELÉ SLAVNOSTI SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

občerstvení pro všechny     čepovaný pěnivý mok pro dospěláky

Za deště se akce nekoná.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou materiálně či finančně podpořit tuto akci!

PROGRAM:

bublinkové království     balonkové království     žonglérské království
tvořívá dílnička    zkrášlovací salon pro všechny dámy
zbrojní salon pro všechny muže     nafukovací skluzavka     tombola                 

Mezinárodní turnaj 
v miniházené

Memoriál Jana Kratiny 
2016

pořádaný pod záštitou města 
Velká Bystřice

XII. ročník – 24. - 25. června 2016
Jde o turnaj dětí mladšího školního 
věku - družstva budou soutěžit ve třech 
kategoriích:
A – 2009 a mladší B – 2007/2008 
C – 2005/2006
Letos přislíbila účast i družstva ze 
zahraničí - Maďarska, Polska, Chorvat-
ska a Slovenska.
Součástí turnaje je bohatý doprovodný 
program, který je zdarma přístupný 
i pro všechny děti, které se přijdou 
s rodiči podívat na turnaj.

Den Země a slavnostní 
otevření naučné stezky

Jak jsme již ve Velkobystřických 
novinách informovali, v roce 2015 jsme 
vypracovali návrh projektu Naučná 
ekologická stezka v areálu školy, ale 
teprve druhá žádost byla úspěšná. 
Uspěli jsme u Státního fondu životního 
prostředí a získali dotaci na naučnou 
stezku. Na podzim 2015 zahájila firma 
Ing. Libora Tandlera z Příkaz realizaci 
celého projektu. Na jaře 2016 byla 
stavba dokončena a my jsme se rozhodli 
uskutečnit její slavnostní otevření na 
Den Země.

V pátek 22. dubna se na nádvoří sešli 
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Projekt Extra třída 
– projekt s podporou 

Nadačního fondu Tesco

Jsme žáci Masarykovy ZŠ třídy 8.B 
a máme spoustu kamarádů v MŠ, kte-
rým bychom rádi zpříjemnili nástup do 
základní školy. Proto jsme se zapojili do 
projektu „Extra třída“.

V rámci tohoto projektu jsme pro 
předškoláky 21. 1. uspořádali prohlídku 
školy. Děti jsme si rozdělili do čtyř 
a pětičlenných skupinek a provedli je 
po celém areálu. Ukázali jsme jim škol-
ní dílny, knihovnu, učebnu fyziky, počí-
tačovou učebnu, sportovní halu, školní 
jídelnu, tělocvičnu i běžné třídy. Po 
prohlídce následovala návštěva v prv-
ních třídách, kde se předškoláci zúčast-
nili i části vyučování. Celá akce byla 
zakončena obědem ve školní jídelně.

Dále jsme pro děti 21. 4. zorganizo-
vali sportovní akci v parku (na kterou 
byla pozvána i širší veřejnost z Velké 
Bystřice a zástupci města). Pro děti 
jsme si přichystali 10 stanovišť, na 
kterých plnily různé úkoly. Házely 

tech jednotlivých tříd. Na 1. stupni děti 
hrály hry a výtvarně využívaly vršky 
z PET lahví, které pak odevzdaly na 
charitativní účely. Žáci 2. stupně vyrá-
běli z PET lahví výzdobu školy. Třídy 
4. A a 5. B se již 20. dubna zúčastnily 
projektového ekologického dne v Olo-
mouci.

Jsme rádi, že se nám podařilo naši 
vysněnou naučnou stezku realizovat 
a těšíme se, že nám přinese pěkné zážit-
ky a oživení výuky.

Hana Londová

všichni žáci naší školy, po předchozí 
domluvě oblečeni do modré nebo zele-
né barvy (modrá planeta Země, zelená 
příroda). Úvodní slovo pronesl pan 
ředitel Mihal, žáky pak pozdravili 
zástupci města – pan starosta Pazdera 
a pan místostarosta Slavotínek, pan 
Tandler, jehož firma projekt realizovala, 
a paní učitelky Kramplová a Londová, 
koordinátorky EVVO. Po slavnostním 
přestřižení pásky si stezku pro-
hlédli hosté a po nich i děti z 1. tříd. 
Postupně se s ní seznamují všichni žáci 

školy, mohou ji využívat při výuce nebo 
v odpoledních hodinách v rámci druži-
ny.

Naučná stezka zahrnuje motýlí louku 
před přední budovou, hřbitov odpadků 
ve dvorku kolárny a přírodní učebnu ve 
dvorku před zadní budovou. Zde může-
me prolézat vrbovým tunelem, zkoušet 
obratnost na dřevěných špalcích, projít 
se bosky pocitovým chodníkem a zahrát 
si hry a kvízy na naučných panelech, 
které mají vyměnitelné zasklené desky.

Den Země pak pokračoval v projek-

notlivé úkoly. Navíc nám celé dopoled-
ne krásně svítilo sluníčko a akce se 
zúčastnilo téměř 150 dětí.

I když práce s malými dětmi pro nás 
byla nová zkušenost, akce se povedla 
a nám i našim malým kamarádům se 
velmi líbila.

Zapsala Mgr. Jitka Minářová, 
třídní učitelka 8.B

míčkem, jezdily na koloběžkách, kopa-
ly míč na branku, skládaly puzzle, učily 
se zdravovědu, skákaly, přenášely 
míček na pálce, atd. Za splnění všech 
úkolů dostalo každé dítě sladkou odmě-
nu. A jako bonus ještě některé děti 
navštívily 11. stanoviště – malování na 
obličej. I když byly děti často stydlivé, 
přesto se velmi aktivně podílely na 
soutěžích a vždy rychle pochopily jed-

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

OREL VELKÁ BYSTŘICE 

VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO 
ZVE MALÉ I VELKÉ NA POHÁDKU 

V NEDĚLI 5. ČERVNA 2016 
V 16 HODIN 

V ORLOVNĚ VE VELKÉ BYSTŘICI 

DOBRÁK A VÝKUK 
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Kolik řečí znáš, tolikrát... 
Kolik sportů jste v mládí dělali, tolikrát jste vítáni. 

NAUČME DĚTI  RŮZNÉ SPORTY 

Tělocvičná Jednota Sokol Velká Bystřice otevírá nové příležitosti pro 

nové cvičitele. Spolupodílejte se s námi na komplexním rozvoji 

mladých generací v nových oddílech, které si sami vymyslíte. Zájemci 

z řad mládeže, široké veřejnosti, rodičů a prarodičů dětí všech 

věkových kategorií, neváhejte. Volba aktivit není limitovaná. Záleží 

pouze na vás.

NOVÉ ODDÍLY PRO DĚTI

T. J. SOKOL VELKÁ BYSTŘICE

Dětský volejbal 

Dětský florbal a 

futsal  

Dětská turistika a 

geocaching 

Dětská cyklistika

...aerobik, tanec, 

běh, bojová umění 

a mnoho dalších, 

vč. nesportovních 

činností

JE TO KRÁSNÉ

 Předávání dovedností 

mladším funguje od 

pradávna a ve všech 

odvětvích. 

http://tjsokol.velkabystrice.cz

1

JE TO NAUČNÉ

 pro obě strany, cvičitele 

i cvičence. Takové učení 

je výhodné a pro 

společnost žádané. 

Rodiče oceňují  

všestrannost a výchovu.

2

JE TO SNADNÉ

 kontaktujte nás: 

J. Šubert 731 452 147

 

Z. Krylová 728 066 673 

M. Fait 777 561 896

 

J. Pechová 732 140 646

 

L. Soukeníková 739 028 262 

P. Mikulková 737 681 225 

V. Jaklová 724 958 733

3
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Mistrovství České republiky 
v biketrialu – 11. - 12. června 2016
Do Velké Bystřice se opět sjedou biketrialisté z Česka 

a Slovenska, aby předvedli své umění na trialových kolech. 
Soutěže proběhnou jak v mládežnických kategoriích, tak 
v elitní třídě v seriálu Mistrovství České republiky. Na 
Zámeckém náměstí jezdci absolvují tři divácky atraktivní 
soutěžní sekce. Další tři úseky budou připraveny v lese 
v nedaleké přírodní lokalitě Skalka nad kynologickým cvi-
čištěm. Nebude chybět ani oblíbená sekce nad náhonem na 
náměstí a nachystáno mají pořadatelé i několik novinek. 
Oba dva dny jsou zařazeny mezi nominační soutěže na 
letošní mistrovství světa jak pro české jezdce, tak pro závod-
níky ze Slovenska. Zájem o start ve Velké Bystřici projevili i 
trialisté z Rakouska, Maďarska a Lotyšska.

Program soutěží:

Sobota 11. června
Mistrovství České republiky v biketrialu – elite a junior
Přebor České republiky v biketrialu – mládežnické kategorie
Přebor ČMF v biketrialu – hobby kategorie 

Neděle 12. června
Cyklotrialové hry mládeže – do 16 let
Open trial – kategorie elite, expert, hobby

Radek Janka, 
předseda Biketrial klubu Olomouc

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme sponzorům letošních rybářských závodů, firmám LO HANÁ, VAPE, VASTAV a Městskému úřadu Velká Bystřice 
a dále všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly.

                                                            Za MO ČRS Velká Bystřice Ing. Jan Slepica

Foto Martina Žbánková

Bílý kámen 2016
Letošní ročník oblíbené akce je za námi 
a nám zbývá zhodnotit její výsledky, 
průběh a předeslat pozvánku na další 
ročník.
Počasí přálo, dopoledne svítilo sluníčko 
a teplota se vyšplhala k 16 °C, kolem 
poledne se mírně zatáhlo a začalo fou-
kat. Pro cyklisty i ty turisty, kteří si vyšli 
do přírody, počasí téměř ideální. Účast 
všech platících návštěvníků byla 4348. 
Mimo tyto se účastnilo nadprůměrně 

velké množství dětí do 10 let, což uka-
zuje na to, že se Bílý kámen přibližuje 
rodinám a ty jej využívají ke strávení 
příjemného dne v přírodě na čerstvém 
vzduchu.
Nová trasa z Hluboček Skiareálu, situo-
vaného poblíž ČD Hlubočky zastávka 
na libavskou magistrálu, byla hojně 
využívána v obou směrech cyklisty i pě-
šími. Několik desítek průchozích využi-
lo speciální možnost svézt se na nové 
bobové dráze ve Skiareálu Hlubočky za 
zlevněnou bílokamenickou cenu. Pro 

příští rok se chystá otevření další trasy, 
která umožní prozkoumání další oblasti 
Libavé. Tentokrát zaměřená na armádní 
zajímavost.
Bohužel se během akce událo i středně 
těžké zranění 8leté dívky. Během 
celé akce byl pořadateli zajištěný 
dohled Zdravotnické záchranné služby 
Olomouckého kraje, která dívku oše-
třila. Sanitka ji následně převezla do 
nemocnice.
Ve 14 hodin proběhla u pramene Odry 
souběžná akce – křest knihy Pramen 



Firma JS BUSY, s.r.o. nabízí práci řidiče autobusu v tuzemské a zahraniční přepravě osob. 
Požadujeme řidičské oprávnění skupiny D, popřípadě DE, profesní průkaz, dopravní psycholo-
gické vyšetření. Znalost anglického nebo německého jazyka výhodou. Praxe nutná. Nástup 
možný ihned. Kontaktujte nás na mail , nebo telefonicky 602 552 285.jsbusy@seznam.cz
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Ing. Žoch Jiří
AUTOVRAKOVIŠTĚ
Horka nad Moravou

www.autovrakac.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

REKLAMA

řeky Odry, které se účastnilo několik set 
lidí. Přes koncentrovanou oblast se 
těžce projíždělo, ale tato situace byla 
vyvážena krásným zážitkem z dopro-
vodného programu. Kdo měl zájem, 
mohl si zakoupit a od autorů nechat 
podepsat knihu a užít si krásného 
doprovodného programu.
Veliký zájem byl zaznamenán o turistic-
ké vizitky. Absolventská vizitka A113 - 
Bílý kámen se dala zakoupit na vstup-
ních stanovištích jen jediný den v roce. 
Pro ty, kteří si z jakéhokoliv důvodu 
vizitku na akci koupit nemohli, je zajiš-
těn její celoroční prodej v Kulturním 
informačním centru Velká Bystřice.
Velmi pozitivní odezva přišla od účast-
níků v oblasti značení tras. Blízké okolí 
Bílého kamene bylo přeznačkováno a 
doplněno o nové informační tabule, do 
oblastí Varhoště a Domašova byly při-
dány směrové cedule. Za těmito oblast-
mi pokulhává oblast Luboměře, kde 
byla zjištěna potřeba jejich přidání.
Kalamitní stav lesů napadených kůrov-
cem a neustávající těžba neumožnila 

ideální stav lesních cest, místy byly 
cesty znečištěné kůrou a větvemi. I přes 
tento drobný nedostatek si návštěvníci 
Bílý kámen užili.
Perlička z řad návštěvníků nakonec: 
nejmladší (zatím neplatící) bílokameník 
měl v den akce jeden měsíc a tři dny. 
Doufejme, že nám zachová přízeň a 
příští rok nás opět navštíví. Na dalším 

ročníku už pracujeme, doufáme v ote-
vření nové trasy, plánujeme spolupráci 
s offroadovou skupinou, veterány a jiná 
překvapení. Předpokládaný termín 
Bílého kamene je už tradičně 1. května 
2017.

Zuzana Rosulková Kvěťáková
Auto-velo-klub Velká Bystřice, z.s.

mailto:jsbusy@seznam.cz
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