
7

5



Strana 2 BYSTŘICKÉ NOVINY  03 / 2023

KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA – BŘEZEN 2023

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Foto na titulní straně: Petr Palarčík

1. – 23. 3.
Velká Bystřice 

4. 3.
Doloplazy
8. 3.
Hlubočky
11. 3.
Velká Bystřice

Mrsklesy
Hlubočky
Svésedlice
11. – 12. 3.
Velká Bystřice

13. 3.
Velká Bystřice

17. 3.
Daskabát
18. 3.
Velká Bystřice 

Mrsklesy

● J. S. PASTUSZAK: ...A TEMNOTA HO NEPOHLTILA
 / HORIZONTY SVĚTLA, VÝSTAVA OBRAZŮ 
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00, so, ne zavřeno)

● HASIČSKÝ PLES

● OSLAVA MDŽ

● VLAŠTOVKIÁDA 
(orlovna, 14:00 – 16:00)
● DERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ J. S. PASTUSZAKA:
 ...A TEMNOTA HO NEPOHLTILA /HORIZONTY SVĚTLA
 (galeriezet, 17:00 – 18:00)
● ŠIBŘINKY
● PLES SDH HLUBOČKY
● TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

● J.M.I.T. CUP 
(hala Na Letné, 9:00 – 15:00)

● BESÍDKA ZUŠ 
(galeriezet, 17:00 – 18:00)

● SETKÁNÍ SENIORŮ

● HÁZENKÁŘSKÉ ŠIBŘINKY 
(KD Nadační, 20:00 – 02:00)
● ŠIBŘINKY

19. 3.
Doloplazy
Mrsklesy
22. 3.
Velký Újezd
23. 3.
Velká Bystřice 

24. 3.
Velká Bystřice 

Přáslavice
25. 3.
Velká Bystřice 

Doloplazy
Hlubočky
26. 3.
Bukovany 
28. 3.
Velká Bystřice 

31. 3.
Daskabát

● MAŠKARNÍ KARNEVAL
● DĚTSKÝ KARNEVAL

● VELKÝ ÚJEZD – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ VELKÝ ÚJEZD

● „JAŘENÍ“ – JARNÍ KONCERT ZUŠ
(galeriezet, 17:00 – 18:00)

● MIROSLAV AMBROŠ – HOUSLOVÝ RECITÁL 
(galeriezet, 17:00 – 18:00)
● JARNÍ VÝSTAVA

● MARTINA CHLOUPA: NÁHODNÁ SETKÁNÍ, VERNISÁŽ VÝSTAVY 
(galeriezet, so 17:00 –18:00)
● S HLAVOU V OBLACÍCH – PREMIÉRA 
(KD Nadační, 18:00 – 20:00)
● VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
● ROCKOVÝ PLES

● JEDLIČKA

● VYNÁŠENÍ SMRTKY 
(průvod městem, 16:00 – 17:00)

● NOC S ANDERSENEM

dále v březnu
Velký Újezd
Kozlov

● POSEZENÍ SENIORŮ
● SETKÁNÍ S DŮCHODCI

Narození:
Samuel Špaček, nar. 2. 1. 2023
Štěpán Blaha, nar. 14. 1. 2023
  

Společenská rubrika

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

Zemřelí:
Miloš Petr, zem. 8. 2. 2023 ve vělu 61 let
Ida Prášilová, zem. 13. 2. 2023 ve věku 85 let

SVOZ ODPADŮ BŘEZEN  2023

Bio odpad
(úterý)

Separovaný 
odpad 

(čtvrtek)

Odpadové centrum
(Tovární 102)

Komunální 
odpad 

(pondělí)

20. 3. 7. 3.
21. 3.

2. 3.
každé úterý 15:30 – 18:00

a každou sobotu 8:00 – 12:00

V Kulturním a informačním centru Velká Bystřice probíhají předprodeje na:
● Aprílové divadlení (tituly a informace najdete na str. 6)
● Hanácký Woodstock (více na str. 8)

pořadatel výstav
tel.: 608 711 422, www.omnis.cz, e-mail: nasadil@omnis.cz

KROTÍME
ENERGIE !KROTÍME
ENERGIE !
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych navázal na únorový úvodník předsedy 
finančního výboru Ing. Lukáše Jakla, který byl celý vě-
nován rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2023, ko-
mentářem především k poplatkům.

Pro rok 2023 došlo k  navýšení místního poplatku za 
odvoz a skládkování odpadu na 850,- Kč na oso-
bu a rok (v roce 2022 byl poplatek 800,- Kč na osobu  
a rok). Důvody navýšení jsou pořád stejné:
1. zvýšení poplatku za skládkovné, který přinesl nový 
zákon o odpadech,
2. zdražení služeb.
Přesto není místní poplatek za odpad stanoven v max. 
výši - skutečné náklady jsou ještě mnohem vyšší.  
Při kalkulaci na rok 2023 nám vycházely náklady  
na jednoho občana a rok ve výši cca 1 100 Kč!

Abychom udrželi místní poplatek za odvoz a skládko-
vání odpadu na přijatelné výši, musíme každý začít  
u sebe a naučit se správně nakládat se všemi odpa-
dy! Musíme především splnit podmínku maximálního 
množství směsného komunálního odpadu (SKO)  
na občana a rok. Pro rok 2023 je toto množství stano-
veno na 180 kg/občan/rok. Pokud bychom toto množ-
ství překročili, automaticky by se nám zvýšila sazba 
poplatku o 500 Kč/t. V dalších letech se bude ještě 
postupně množství SKO na občana a rok snižovat! 
Proto dáváme takový důraz na separaci odpadu. Ur-
čitě děláme velké pokroky, o čemž svědčí i to, že jsme 
opakovaně obsadili přední příčky v soutěži O keramic-
kou popelnici (Město Velká Bystřice bylo za separová-
ní odpadu v roce 2022 oceněno 2. místem v krajském 
kole soutěže Keramická popelnice pro obce ve velikosti  
2-5 tis. obyvatel). I procento vytříděnosti odpadu nám 
pořád roste, jen pro srovnání v roce 2015 jsme vytřídili 
38,1 % odpadu a v roce 2022 již 59,7 % odpadu.

Dalším zajímavým srovnáním je množství SKO  
na občana/rok. Zde jsme také dokázali významně snížit 
množství odpadu, ale v posledních letech se trend sni-
žování množství SKO zastavil:
 

Ovšem ne všichni mají v domácnostech místo na tyto popelnice. Pro-
to jsme zachovali i sběrná místa, kde jsou osazeny kontejnery pře-
devším na papír, plast, sklo a bioodpad. Někteří občané se ovšem  
na těchto místech chovají opravdu „šíleně“. Běžně zde ukládají  
i jiný odpad, krabice s papírem hází do kontejneru celé, takže ten je  
za chvíli úplně plný apod. Velkým nešvarem je také ukládání odpa-
du občany z jiných obcí. Snažíme se provádět namátkové kontroly. 
Několik hříšníků jsme i chytili při činu a následně jsme s nimi zjednali 
nápravu. Ale určitě by nám pomohlo i to, kdybyste si podobných „vý-
tečníků“ všímali i vy. Znovu zdůrazňuji, že náš systém poplatků je po-
staven na tom, že se výše poplatku počítá ze všech nákladů na odpady  
a na občana. Takže za ty „výtečníky“ platíme všichni ostatní…

Nějak jsem se s těmi odpady rozvášnil, takže tématu investičních 
akcí, které máme v rozpočtu na rok 2023 naplánovány, se budu vě-
novat průběžně a podávat informace během roku podle vývoje pří-
pravy a realizace.

Na úplný závěr informace ke změně pravidel při osobních gratulacích  
při významných životních jubileích. Dříve jsme se snažili osobně po-
gratulovat všem našim spoluobčanům, kteří v daném roce oslavili 
75 let a pak od 80 let všechny další narozeniny. To se nám ovšem 
dařilo jen díky pomoci bývalých pracovnic MěÚ, které ale nemůžeme 
obtěžovat donekonečna ☺. Proto jsme se domluvili, že od letošního 
roku budou zastupitelé města osobně navštěvovat ty jubilanty, kteří 
oslaví 90. a vyšší narozeniny. I nadále však bude zachováno zasílání 
písemných blahopřání těm, kteří v daném roce slaví 75., 80. a dále 
více než osmdesáté narozeniny. Tak věřím, že nám toto omezení 
osobních gratulací odpustíte a že těch 90letých bude jen přibývat ☺.

● rok 2015 – 192 kg/os/rok,
● rok 2018 – 177 kg/os/rok,
● rok 2020 – 154,9 kg/os/rok,
● rok 2022 – 155 kg/os/rok.

Jen připomenu, že když jsme v roce 2021 dělali  
ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM odborný rozbor části SKO na reprezenta-
tivním vzorku odpadů (několik kontejnerů a popelnic od 
bytových domů i od rodinných domků), tak nás výsle-
dek tehdy moc nepotěšil. Více než 50 % odpadu by šlo 
ještě dotřídit! Myslím, že kdybychom podobný pokus 
opakovali nyní, výsledek by nebyl příliš odlišný. A zase 
jsme u té separace!

Dalším velkým problém je chování občanů v místech, 
kde jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad. 
Velká Bystřice od roku 2019 zavedla sběr separova-
ných odpadů přímo z domácností. Díky dotaci z Ope-
račního programu životní prostředí (OPŽP) jsme byli 
schopni nabídnout občanům zdarma popelnice na pa-
pír a plast, které se jednou měsíčně svážejí.

Marek Pazdera, starosta

Nepořádek na sběrných místech 
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Jak na odpady?
Zatímco některá města začínají teprve 
postupně reagovat na zvyšování po-
platků za skládkování odpadů, naše 
město přistoupilo ke změnám už mno-
hem dříve. Několik let už fungujeme 
v režimu door-to-door sběru tříděných 
odpadů. Možná si pamatujete na akci, 
při níž jsme vysypali obsah popelářské-
ho auta na náměstí, abychom si necha-
li udělat analýzu obsahu směsného ko-
munálního odpadu, jinými slovy chtěli 
jsme zjistit, co vyhazujeme a kde se 
ještě můžeme zlepšit.

Obecně je cílem každého města či 
obce snížit množství směsného komu-
nálního odpadu, protože ten se ukládá 
na skládky, a cena za toto uložení je 
stále vyšší. Je to dáno platným záko-
nem o odpadech a je to správné. Uložit 
odpad na skládku je totiž ta nejhorší 
varianta, jak s odpadem naložit, pro-
tože na skládce už nemůže být odpad 
nijak využit. Pokud tedy ze směsného 
komunálního odpadu vytřídíme co nej-
více druhotných surovin (papíru, skla, 
plastu, kovu a bioodpadu) a snížíme 
množství odpadu v klasické popelnici, 
snižujeme nejen finanční náklady, ale 
také dopad na životní prostředí.

Na číslech o množství odpadu je jasně 
vidět, že naše projekty a třídění vás, 
občanů, má svůj pozitivní výsledek. 
Odpad z popelnic má klesající tenden-
ci, zatímco tříděné složky na hmotnosti 
rostou. U bioodpadu, plastu a skla se 
od roku 2015 množství postupně zdvoj-
násobilo, u papíru dokonce ztrojnáso-
bilo. Z původních 192 kilogramů směs-
ného komunálního odpadu na občana 
jsme měli v roce 2022 to bylo už jen 
155 kilogramů.

Vždycky je co zlepšovat

Aby nakládání s odpady fungovalo, je 
potřeba chuť a motivace lidí k třídění 
a také dobrá spolupráce s odpadovým 
sektorem. Nejde zdaleka jen o svoz 
odpadů, důležité je zázemí pro předú-
pravu druhotných surovin a technologie 
na zpracování odpadů a jejich využití, 
ať už jde o recyklaci nebo energetic-
ké využití. Doby, kdy se vše skládko-
valo jsou zkrátka pryč. Budoucnost je 
ve využívání odpadů. Na místě je mix 
různých způsobů, kde moderní techno-
logie hrají prim: dotřiďovací linky, tech-
nologie recyklace plastů, kompostárny  
a bioplynové stanice, multipalivové 
kotle a další zařízení na energetické 
využití, se kterým je obzvlášť v dnešní 
energetické situaci počítat.

Marek 721 206 116 
Jirka 776 681 081

Sejdeme se v 9:00
u rybníka Na Letné

Velkou Bystřici

1. dubna 2023

Ukliďme

zvou skauti z Velké Bystřice

Vraťme se ale ke zlepšování. Hmotnostně tvoří nejvýznamnější složku odpadu 
ta biologická. Bioodpady, pokud stále ještě končí v popelnicích na směsný od-
pad, jsou zpravidla nejtěžší, a tudíž ve výsledku nejdražší. Přitom kompostování 
je nejlepší a tradiční způsob, jak zrecyklovat bioodpady. Vzniklý kompost totiž mů-
žeme znovu použít jako zdroj živin do půdy. Další zpracování bioodpadů probíhá 
v bioplynových stanicích, sem putují zejména gastroodpady. Bioplynové stanice 
produkují elektřinu, teplo, bioplyn a také složku využitelnou na zemědělské půdě.

„Provozujeme celkem 9 kom-
postáren, ve kterých vyrábíme 
z biologicky rozložitelných odpa-
dů z měst a obcí a z údržby zeleně 
komposty a substráty. Dostávají 
nejrůznější pojmenování, napří-
klad v kompostárně v Příboře je 
to Příborníček, v Rapotíně zase 
Praděd, brněnská kompostárna 
vyrábí různé druhy s pojmenová-
ním Šedý, Zelený a Černý Drak,“ 
říká Michaela Svobodová, speci-
alistka na biologicky rozložitelné 
odpady z Recovery.

Náhon v zámeckém parku / Autor: Ivana Lolková

Marek 721 206 116
Jirka 776 681 081
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PŘEDSTAVUJEME ZASTUPITELE MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE
„Jsem kronikářka současnosti,“ říká zastupi-

telka a kronikářka obce Hana Londová

Hanu Londovou najdeme v bystřickém zastupitelstvu už druhé vo-
lební období. Co ji motivovalo k tomu vstoupit do komunální politiky, 
jak je to náročné, ale také o vedení kroniky hovoří v následujícím 
rozhovoru.

Zastupitelkou jste aktuálně druhé volební období. Vzpome-
nete ještě na to, proč jste se rozhodla do komunální politiky 
vstoupit?
Dlouho jsem vzdorovala tomu, abych kandidovala. Vždy jsem ří-
kala, že s politikou nechci mít nic společného. Pak jsem ale viděla 
partu lidí, kteří v nezávislém sdružení byli, protože je znám, skrze 
mého tatínka, který byl dlouhý čas tajemníkem bystřické radnice  
a vím, jak to na městě funguje, proto jsem na to kývla.  Ovšem  
v prvním volebním období to bylo jen proto, abych doplnila kandi-
dátní listinu. 

Takže jste napoprvé neuspěla?
Ne. Později, v dalším období jsem kandidovala z vyššího místa  
a tehdy jsem se do zastupitelstva dostala.

Co bylo tím, že jste kandidovala potřetí?
Líbí se mi, jak se v zastupitelstvu věci projednávají, a i když má 
někdo jiný názor, tak se vše rozebere a najde se kompromisní ře-
šení. Veřejnosti se opravdu může zdát, že jen zvedáme ruce a jsme  
pro nebo proti, ale předchází tomu pracovní schůze, kde se vše  
do detailu probírá. V Bystřici se mi líbí, že vedení města jde do vše-
ho po hlavě, nebojí se nových věcí. Vše se řeší společně a mnohdy  
z diskuse vzejde i inovativní řešení. Vedení města bere v potaz 
názor každého zastupitele, což je důležité, pak ta práce má smysl.

Jak náročné to je? 
Časově se to dá zvládnout a zjistila jsem, že se člověk o městě 
mnohem víc dozví, je přímo u dění. Zní to trochu jako klišé, ale 
vedení města i zastupitelé se snaží pro lidi dělat první poslední, 
a pak od lidí slyším jen brblání. Opravdu to není tak snadné, řada 
věcí chce svůj čas, protože mají nějaký vývoj. 

Dernisáž výstavy obrazů
11. března 2023 v 17 hod.

Nejste však jen zastupitelkou, máte na starost i kro-
niku města. Jak jste k této práci dostala?
Byla jsem do kronikařiny tak trochu natlačená mým ta-
tínkem, který kronikáře dělal, pak točil videokroniky a mě  
do toho uvrtal, když jsem byla na mateřské. Potom jsem 
nastoupila do práce a po nějaké době jsem se k tomu  
v roce 2010 opět vrátila. 

Víte toho o městě tedy nejvíc?

(red)

U příležitosti dernisáže vystoupí mistryně 
české a slovenské republiky ve vážných  
a humorných řečech Dagmar Vilémová. 

Vystoupení doprovodí ženský pěvecký sbor 
Nota Bene z Prostějova.

Myslím si, že ne. Pan 
starosta ví určitě víc. 
(smích) Kronika se 
dělá elektronicky, pak 
se tiskne, jeden výtisk 
jde do našeho archi-
vu, druhý do Státní-
ho okresního archivu 
v Olomouci a u sebe 
mám jednu verzi pra-
covní. Mám přispě-
vatele, kteří se mnou 
spolupracují a dávají 
mi informace, co v je-
jich oblasti bylo nové-
ho. Vždy dělám roční 
sumář a velkou oporou 
mi jsou Bystřické no-
viny. Teď jsme dávali  
do tisku kroniku 2021  
a pro rok 2022 začínám 
sbírat podklady. Vždyc-
ky říkám, že jsem kro-
nikářka současnosti, 
zatím mám totiž čas 
jen na to, abych zaznamenala aktuální dění. Minulos-
tí bych se chtěla jednou také zabývat, ale zřejmě až  
v budu někdy v důchodu. (smích) 

KULTURA

Foto: Zdeněk Polách



BYSTŘICKÉ NOVINY  03 / 2023Strana 6

KULTURA
Aprílové divadlení

Osvětová beseda Velká Bystřice pro vás v letošním 
roce opět připravila kvalitní nabídku skvělých diva-
delních představení a vše zabalila do druhého roč-
níku Aprílového divadlení. Opět můžete zhlédnout 
jeden profesionální soubor (Divadelní spolek Frída 
v čele s Martinem Trnavským) a tři neprofesionální 
divadelní soubory.

Na celé Aprílové divadlení Vám nabízíme per-
manentní vstupenku, kterou bude možné koupit  
od 1. března v Kulturním a informačním centru  
ve Velké Bystřici. Permanentní vstupenka bude  
na konkrétní místo (řada a sedadlo) a bude platná 
na všechna představení přehlídky. V předprodeji 
budou až do 31. března.

Na jednotlivá představení nebude možné zakoupit 
vstupenky v předprodeji. Vstupenky na jednotlivá 
představení se budou prodávat pouze před daným 
představením, takže ta nejlepší místa si můžete 
zajistit pouze včasným zakoupením permanentní 
vstupenky.

Program přehlídky:
2. dubna 2023 – 18:00 hod.
Divadelní spolek Frída: Sex, Drugs, Rock & Roll 
(Martin Trnavský, Radim Novák a Sarah Haváčová)

9. dubna 2023 – 18:00 hod. 
Divadelní spolek Kroměříž: Velká zebra aneb Jakže 
se to jmenujete?

16. dubna 2023 – 17:00 hod.
(Pozor!! Začátek dříve než ostatní představení!!)
Divadlo Václav: Ženitba

23. dubna 2023 – 18:00 hod.
Praškeble Lanškroun: Vlak

Ceník vstupného:
Permanentní vstupenka 500 Kč

Divadelní spolek Frída – Sex, Drugs, Rock & Roll 
(jednorázová vstupenka) 350 Kč

Jednorázová vstupenka na neprofesionální divadla 
100 Kč



 KINO
Velký Týnec –  BŘEZEN 2023

      
     3. 3. pátek        MLÁDÍ                                                                                    Produkce: Francie,             
     18:00 hod.       Film nás zavede do prostředí luxusního alpského hotelu,       Itálie, Švýcarsko
     124 minut         kde se setkává nejroztodivnější směsice hostů.                       Přístupný od 12 let
                                                                                                                               Vstupné Kč 50,-     

      
    10. 3. pátek        MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO     Produkce: Francie
    18:00 hod.         Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci       Přístupný     
    82 minut            Sempého v animovaném filmu pro celou rodinu.                     Vstupné Kč 50,-              
                                

   17. 3. pátek       KAREL KRYL … kdo jsem?                                                 Produkce: Česko
    18:00 hod.       U příležitosti 30. výročí natočení poslední životní                     Přístupný 
    110 minut         zpovědi československého barda Karla Kryla vstupuje            Vstupné Kč 50,-
                             do kin hudebně-poetický film. K celovečernímu filmu 
                              je jako bonus přiřazen 25 min. film o filmu "Bratříčku, zavřel jsi vrátka...",                    
                                       který přináší hluboce lidské Krylovo zamyšlení nad stavem našeho vědomí a    
                                       svědomí. 

    24. 3.  pátek       GRAND PRIX                                                                         Produkce: Česko
    19:30 hod          Filmová komedie – Road movie režiséra Jana                         Přístupný od 12 let 
    107 minut           Prušinovského.                                                                         Vstupné Kč 50,- 
                                     

     31. 3. pátek       KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ                     Produkce: USA                 
    18:00 hod.        Kocour v botách si bude v pohádkové dobrodružné                     Přístupný     
    101 minut          jízdě plnit poslední přání.                                                        Vstupné Kč 50,-

D
                       Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina

                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení.
U p íležitosti 30. výro í nato ení poslední životní zpov di eskoslovenského barda Karla Kryla do kin vstupuje hudebn - 
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Kruh přátel hudby Velká Bystřice zve na houslový recitál 

Miroslava Ambroše
pátek 24. března v 17 hod.
galeriezet Velká Bystřice

Vstupné 80 Kč, děti zdarma

S hlavou 
v oblacích

Osvětová beseda Velká Bystřice si vás dovoluje  
pozvat na premiéru komedie 

S hlavou v oblacích

 autorů Michaely Doleželové a Romana Vencla.

Tato skvělá komedie pojednává o tom, co všechno 
jsou lidé schopni udělat pro peníze, ale také o tom, jak 
ne všechno, co se zdá dokonale naplánované, vyjde 

přesně podle plánu.

Sobota 25. března 2023 v 18:00 hod. 
Kulturní dům Nadační Velká Bystřice

Vstupné: Senioři 80,- Kč, dospělí 150,- Kč.
Na vaši návštěvu se těší 

Osvětová beseda Velká Bystřice

Miroslav Ambroš vystudoval pražskou konzer-
vatoř, hudební fakultu AMU v Praze a Hoch-
schule für Musik und Theater v Hannoveru. 
Absolvoval kurzy u Pinchase Zukermana, Ru-
ggiera Ricciho a Anny Chumachenco, součas-
ně několik let soukromě studoval u legendární-
ho houslisty Mistra Josefa Suka. Je laureátem 
několika národních a mezinárodních soutěží  
a držitelem stipendií. Debutoval jako spoluhráč 
Josefa Suka na festivalu Pražské jaro a nato-
čil s ním CD. Hrál sólově s mnoha orchestry 
pod taktovkou J. Bělohlávka, L. Svárovského,  
E. Jaffe a dalších. Vystoupil na významných 
koncertech a festivalech ve většině zemí Ev-
ropy, v USA, Kanadě a Jižní Koreji. Celkově 

účinkoval na více než 1000 koncertech.

Miroslav Ambroš hraje na vzácný nástroj ital-
ského mistra houslaře Camilla de Camilliho  
z roku 1734 zapůjčeného ze státní sbírky hu-

debních nástrojů Národního muzea.

Miroslav Ambroš vystoupí za klavírního dopro-
vodu své matky Zuzany Ambrošové.
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Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska 

 12. oddíl Velká Bystřice a Hlubočky  

  

VLAŠTOVKIÁDA 
 

Přijďte si s námi zazávodit v hodu vlastnoručně 

vyrobenou vlaštovkou! Vlaštovku si můžete vyrobit 

i na místě. Přiveďte rodiče i kamarády! 

 

KDY: 11. 3. 2023, 14 - 16 hodin 

KDE: Orlovna ve Velké Bystřici 
 

Registrace soutěžících: 14:00 – 14:20 
 

Drobné občerstvení zajištěno, vhodné obutí do tělocvičny s sebou. 

Kontakt: Vít Langer, tel. 608 820 114, skautvb@email.cz 

martina chloupa
náhodná setkání
vážení milovníci umění, galeriezet vás srdečně zve  
na zahájení výstavy obrazů a objektů martiny chloupa  
dne 25. 3. 2023 v 17.00 hodin v prostorách galeriezet  

zámecké nám. 775, velká bystřice

výstavu uvede jarosław sebastian pastuszak 

výstava potrvá do 25. 5. 2023  |  galeriezet je otevřená od pondělí do pátku  
8.30 –17.00 hodin, v sobotu a v neděli zavřeno |  od 1. 5. – od úterý do pátku  
9.30 –18.00 hodin, v sobotu a neděli 11.00 –19.00 hodin |  www.galeriezet.cz

Martina Chloupa: Náhodná setkání – vernisáž výstavy obrazů
Martina Chloupa je rodačkou z České Lípy. Vy-
studovala Střední uměleckoprůmyslovou školu 
sklářskou v Kamenickém Šenově, Institut výtvar-
né kultury při UJEP v Ústí nad Labem a Akademii 
výtvarných umění v Praze. Je absolventkou in-
termediální školy Milana Knížáka a školila se též  
v sochařských ateliérech Jiřího Hendrycha  
a Jana Koblasy. Její díla jsou zastoupena na-
příklad ve sbírkách Národní galerie v Praze,  
v Galerii Klatovy-Klenová a také v soukromých 
sbírkách.

Martina Chloupa je multimediální umělkyně, jejíž rozsah se pohybuje od 
sochařských prací, malby až k objevování nových technologií a nečeka-
ných využití materiálů. Nejčastěji vystavuje jako malířka, známé jsou její 
konceptuální objekty, v nichž specifickým způsobem stírá hranici mezi 
konceptem, uměním a designem. Ikonická jsou její díla Ježíš Kristus  
a pohovka ve tvaru české vlajky. Pro její malířskou tvorbu je charakteris-
tický koloristický a expresivní přístup, přičemž gesto záměrně relativizuje 
a využívá jen tehdy, je-li opravdu relevantní pro samotné dílo.

(Zdroj: Lucie Nováčková, in: Rezavá ústa/Magická dekáda a webové stránky autorky)

Novinka: nákup lístků on-line na
https://goout.net/cs/listky/hanacke-woodstock-2023/vakr
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Knižní novinky:

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.

KNIHOVNA 
VELKÁ BYSTŘICE

Alena Jakoubková: Co oči nevidí, to 
manžela nebolí
Fotografka Melanie se v manželství s Jar-
dou nudí. Jardovi, odborníkovi na vývoj 
nových farmaceutik, nabídli prestižní práci 
hostujícího profesora na univerzitě v Bor-
deaux. Dostali k užívání krásný domek ve 
vesnici nedaleko města, ale Melanie tam 
nemá na práci nic jiného než se starat  
o dům a sekat trávník. Ještě předtím, než 
s manželem odešli do Francie, pracova-
la pro prestižní kulturní časopis, takže se 
jako žena v domácnosti necítí zrovna nej-
lépe. Vše se změní ve chvíli, kdy se sezná-
mí s Céline. Ta jí nabídne, že ji představí 
šéfredaktorovi jednoho magazínu, který 
prý shání fotografku pro seriál o akvitán-
ských vinicích. Má to ale drobný háček…

B. P. Walter: Host na večeři
Toho večera vejdou do jídelny čtyři 
lidé. Jeden z ní už ale nikdy nevyjde.
Tenhle nervy drásající thriller z ro-
dinného prostředí, ve kterém se 
snoubí klasická detektivka se sty-
lem Donny Tartt, splétá rozsáhlou 
síť tajemství kolem okázalého světa 
západního Londýna a večeře, která 
skončí smrtí.

Jeffrey Patrick Kinney: Deník Poseroutky – wíbuch 
plýny
Greg vyjíždí na šňůru se svým bratrem Roderickem  
a jeho kapelou Wíbuschná plýna! Jenže to ještě netuší, 
do čeho jde. Brzy pzná i odvrácenou tvář rockové slá-
vy. Probdělé noci, nezaplacené koncerty, hádky mezi 
členy kapely a finanční trable jsou na denním pořádku  
a Greg si vůbec není jistý, jestli je na cestě ke hvězdám… 
nebo jenom k WÍBUCHU!

Pokud slavíš narozeniny na Dušič-
ky, připrav se na překvapení, při kte-
rém se ti budou vlasy ježit hrůzou. 
Právě to se totiž stane chlapci, který 
sní o tom, že se jednou stane šéfku-
chařem, a k desátým narozeninám 
si od rodičů přeje kuchařský kurz. 
Místo něj dostane černou rakev  
a návod, jak oživit Scarlatinu, ku-
chařku z 19. století, a její nerozluč-
nou kamarádku lady Hrůzostraš-
nou, pavoučici s francouzským 
přízvukem. Tak začíná děsuplné 
dobrodružství, kterému nechybí na-
pětí, tajemství ani spousta legrace.

Yrsa Sigurdardóttir: Ticho
I mlčení může zabíjet. Uprostřed chlad-
ného dne v Reykjavíku zmizí z kočárku  
u luxusní vily spící nemluvně a na jeho 
místě leží cizí mrtvé dítě. V knize Ticho, si 
hlavní hrdinové nejen sáhnou na své dno, 
ale budou muset pro vyřešení několika pří-
padů v jednom spojit své síly, aby překona-
li hradbu mlčení, skrývající mnoho zlého.

Ledicia Costas: Scarlatina – Ze-
snulá kuchařka

Elle Van Rijn: Židovské jesle
Píše se rok 1941. Do židovských jeslí 
v Amsterdamu nastupuje mladá pečo-
vatelka Betty Oudkerková. Zdánlivě 
poklidný chod jeslí i Bettin osobní život 
čím dál víc narušují restrikce namířené 
proti Židům. Vše nabere hrozivý spád, 
když se divadlo naproti jeslím změní 
v deportační centrum pro nizozemské 
Židy. Padne rozhodnutí, že jesle budou 
sloužit jako pobočka divadla. Vycho-
vatelky se od nynějška budou starat  
o dětí čekající na transport  
do koncentračního tábora. Vychova-
telka Betty si záhy začne všímat, že 
z jeslí občas některé dítě zmizí. Do-
jemný a zároveň děsivý příběh inspi-
rovaný skutečnými událostmi odhalu-
je promyšlený systém záchrany dětí  
a současně popisuje hrůznou mašine-
rii Třetí říše. 
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SPORT

Petr Pörsök

Sezóna 2022/2023 pro nás začala velmi zajímavě. Čekaly 
nás atraktivní zápasy, které se ze začátku dařilo vyhrávat  
a odměnou pro nás a především pro diváky byla poháro-
vá utkání s extraligovými týmy Hranic a Kopřivnice. První 
utkání proti extraligovému soupeři bylo velmi dramatické, 
ale dokázali jsme zvítězit, druhé uteklo o jediný gól. Od té 
doby jakoby to v nás zůstalo, přestali jsme si věřit, ztratili 
jsme do házené chuť. Sešlo se hned několik zdravotních 
omezení najednou, pronásledovala nás neúčast na tré-
nincích z pracovních důvodů a dostali jsme se do problé-
mů. Spoustu utkání, ač jsme třeba i většinu zápasů vedli, 
jsme ztratili v koncovce a soupeřům jsme darovali několik 
důležitých bodů. Hlavním cílem zimní přípravy proto bylo 
dát se dohromady, srovnat si myšlenky a začít se zase 
těšit na velmi náročnou druhou polovinu. K tomuto cíli po-
mohlo i vítězství v námi pořádaném turnaji – Memoriálu 
Jaroslava Pazdery.

První utkání proti Vršovicím bylo ještě stále ve starých 
kolejích, jeli jsme tam ve velmi okleštěné sestavě a sou-
peř toho náležitě využil. Druhé utkání této části bylo na 
domácí půdě proti Bystřici pod Hostýnem, a přestože vý-
kon nebyl úplně stoprocentní, vyhráli jsme jej a to je pro 
nás v dalším fungování to nejdůležitější. Všichni věříme, 
že teď už si zase budeme hrát svoji házenou, která bude 
bavit nejen nás, ale i naše věrné diváky. V příloze Bystřic-
kých novin je rozpis všech utkání našeho spolku Házená 
Velká Bystřice z. s.

Přijďte nás někdy podpořit, budeme se na Vás těšit! Dě-
kujeme za podporu!

Prvoligoví házenkáři hodnotí první  
polovinu soutěže a zimní přípravu

Memoriál Jaroslava Pazdera

MINIHÁZENÁ

2023

11. – 12. 3.

HÁZENÁ VELKÁ BYSTŘICE

TARAN LITOVEL

TJ SOKOL V. MEZIŘÍČÍ

DHK ZORA OLOMOUC

HK IVANČICE

SOKOL TELNICE

SK ŽERAVICE

HÁZENÁ NÁCHOD

VELKÁ BYSTŘICE
HALA NA LETNÉ 766

ZAČÁTEK

sobota
9.00h

neděle
9.30hod.

UKONČENÍ

neděle
14.00 hod.
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Pojďte s námi opět "KROKOVAT" 
aneb Dejte chůzi šanci! 

Výzva 10 000 kroků duben 2023
A je to opět tady, rok s rokem se sešel a Dubnová 

krokovací výzva se blíží.

A kdy že to vypukne?  No přece na apríla 1. 4. 2023  
a fakt to není žert.

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

prostředí a z toho plynoucí dobrá nálada. 

Soutěživí jedinci si své aktivity monitorují na jakémko-
liv zařízení k tomu určeném a následně je nahrávají 
do speciální webové aplikace. Body, které účastníci 
získají za každý nachozený kilometr, se přepočítá-
vají koeficienty, a tak starší lidé a lidé s vyšším BMI 
dostanou za jeden kilometr více bodů, než ti mladší  
a štíhlejší. Snahou je umožnit všem umístění na prv-
ních místech „výkonnostního“ žebříčku s ohledem  

na individuální možnosti, ale to už všechno znáte.

Letošní výzva však přináší něco nového a tím je za-
pojení naší školy do Třídní výzvy. Tým tvoří pouze 
jeden dospělý, kterým je třídní učitel(ka) a jeho či její 
třída. Abychom docílili rovných podmínek, tak aby ne-
byly zvýhodněny třídy s více dětmi, budou třídy po-
rovnávány podle součtu bodů 10ti dětí s nejvíce body 
a jejich učitele či učitelky vždy k danému dni. Přesná 

pravidla naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://www.desettisickroku.cz/…ola

Celá akce je bezplatná a registrace do výzvy probíhá 
od 1. 3. 2023. 

Deset tisíc kroků ke zdraví - 10 000 kroků ke zdraví 
(desettisickroku.cz)

Tým Městského úřadu Velká Bystřice "MARAkec-
kyVB" vyzývá všechny týmy i jednotlivce z Velké 
Bystřice k připojení se do Výzvy 10 000 kroků a aby 
podpořil Třídní výzvu, rozhodl se ocenit tři nejlepší 
Třídní týmy z MZŠMŠ Velká Bystřice, kterým věnuje 

zážitkový poukaz pro celou třídu.

Určitě nezapomeneme vyzdvihnout i výkony všech 
ostatních účastníků, kteří se aktivně zapojí do letošní 

dubnové výzvy. Tak pojďme a staňme se

MĚSTEM, VE KTERÉM TO ŠLAPE

Martina Čápová, třídní učitelka loňské 5.A

Přesně 2.030,7 kilometrů společně nachodilo jedenáct žáků 5. A., 
kteří se v dubnu loňského roku zapojili do celorepublikové výzvy 
10 000 kroků. Nadšení nejprve zavládlo celou třídou, bohužel ale  
u některých skončilo na nefungující technice a nemožnosti se přihlá-
sit do systému. Přesto se do chůze zapojovali i „nehodinkáři“, jen tak 
pro radost. Děti chodily v průběhu školního dopoledne, po chodbách 
školy si to štrádovaly sem tam, jen aby nachodily co nejvíce kroků. 
Sice se naše třída neumístila na žádném stupínku pomyslné repub-
likové bedny, bylo to ale super a děti zjistily, že chodit je vlastně 
prima.

Děti zjistily, že chodit je prima
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Bystřici jsem si prošel 
křížem krážem 

„Oficiální šlapkou“ jsem se stal víceméně nedob-
rovolně loni v dubnu. Pro pořádek dodávám, že 
šlapkou myslím účastníka výzvy deset tisíc kroků. 
Tým naší radnice mě pozval, abych se stal členem 
jejich týmu a já to odklikl. Pak jsem teprve začal 
chápat o co jde. Potřeboval jsem zhubnout a ně-
jaký bič se hodil. Nejsem žádný troškař a tak jsem 
za první čtyři dny dostal denní nášlap postupně 
ze 14 na 20 kilometrů. První dny jsem pojal jako 
seznamování se s okolím. Tušil jsem, že zakrátko 
usednu na židli místostarosty a tak jsem si prošel 
křížem krážem Velkou Bystřici. První dny to do-
cela bolelo, ale každým dnem jsem chodil o něco 
rychleji a po pátém dnu už jsem chodil svým oblí-
beným tempem kolem 6 km/h. Sedmý den padla 
třicítka a já jsem náhodou zjistil, že jsem na prv-
ním místě celostátního žebříčku členů místních 
samospráv.  A byl jsem ztracen, to musím udržet! 

Největší radost měli naši psi, kteří si vycházky uží-
vali se mnou. Loni v dubnu bylo naštěstí většinou 
hezky a tak jsem občasné potřebné cesty do Olo-
mouce nepodnikal autem jako obvykle, ale pěšky. 
Nebo jsem se jednu cestu nějak svezl a druhou 
šel. Z návštěvy  nemocnice přes Neředín, Řepčín, 
Černovír a domů – krásný poznávací okruh. Nebo 
po okolních obcích mikroregionu, vždy si najít cíl, 
který chci vidět a s chytrým telefonem v mapách 
vymýšlet různé alternativní cesty s něčím zajíma-
vým k vidění. A nebo jen tak večer místo televize 
vyrazit po osvětlených ulicích Bystřice a nachodit 
to, na co nebyl přes den čas. Ono to prostě jde 
docela samo, stačí mít jasno v tom, že ten denní 
cíl prostě splním. Nakonec jsem dal jeden den i 
padesátku a byl to všední den. Ráno pěšky na jed-
nání do Olomouce a zpátky, pak pár hodin u počí-
tače. Přes den patnáctku se psy po okolí a když mi 
po odpoledním pracovním bloku zbývalo necelých 
patnáct kilometrů, vyrazil jsem po zprávách do 
ulic. Nikomu nebudu tvrdit, že kroužit večer ulice-
mi Bystřice za lehkého mžení je kdovíjaká zába-
va, ale dokázal jsem to – padesátka padla. Prostě  
to chce se kousnout. Zhubl jsem skoro čtyři  kila, 
fyzická kondice šla nahoru, poznal jsem detailně 
blízké i širší  okolí, zkrátka samá pozitiva a soci-
ální jistoty.

Na podzim jsem se nechal zlákat znovu. Doba 
ale byla již daleko hektičtější a navíc jsem byl 
každý týden na dlouhých služebních cestách. 
Dal jsem si závazek 10 kilometrů denně a to byl 
„mazec“. Nachodit desítku, když jedete do Ber-
lína nebo Mnichova, či „jen“ do Prahy, Teplic 
nebo Budějovic, už chce trochu plánování a od-
říkání, ale jde to. Prostě zaparkujete ne na tom 
nejbližším parkovišti, ale na tom vzdálenějším, 
projdete se před snídaní a před nocí na hotelu  
a hlavně si protáhnete přestávky při řízení. Holt to 
chce přestat hledat výmluvy a nacházet způsoby 
jak na to. A o tom to je! Tak neváhejte a zkuste to 
taky!

Martin Seidler

ml.dorost so 4. 3. 14:00 HA Olomouckého kraje - Most
st.dorost so 4. 3. 16:00 HA Olomouckého kraje -Úvaly
ml.dorost ne 5. 3. 10:30 Zlín - Velká Bystřice

muži A ne 5. 3. 18:00 Zlín - Velká Bystřice
ml.žáci A so 11. 3. 10:15 Turnaj v Karviné (Nový Jičín - V. Bystřice A)
ml.žáci A so 11. 3. 11:30 Turnaj v Karviné (Karviná - V. Bystřice A)
ml.žáci B so 11. 3. 11:30 Hranice - Velká Bystřice B

ženy so 11. 3. 15:00 Lesana Zubří - Velká Bystřice
ml.žáci B so 18. 3. 13:30 Velká Bystřice B - Senice n. H. 

st.žáci so 18. 3. 15:30 Velká Bystřice B - Uničov 
muži A so 18. 3. 17:30 Velká Bystřice B - Vsetín 
ženy ne 19. 3. 15:30 Velká Bystřice - Žeravice

ml.žáci A so 25. 3. 09:00 Turnaj ve VB (V. Bystřice A - Zubří)
ml.žáci A so 25. 3. 10:15 Turnaj ve VB (Zubří - Polanka n. O.)
ml.žáci A so 25. 3. 11:30 Turnaj ve VB (V. Bystřice A - Polanka n. O.)
ml.žačky so 25. 3. 13:30 Žeravice/Velká Bystřice - Osek n. B.
st.žačky so 25. 3. 15:30 Žeravice/Velká Bystřice - Hranice

ml.dorost so 25. 3. 15:00 Klimkovice - Velká Bystřice
ženy so 25. 3. 15:00 Veselí n. M. - Velká Bystřice

muži A so 25. 3. 17:00 Náchod - Velká Bystřice
ml.žáci B ne 26. 3. 9:00 HBC Olomouc - Velká Bystřice B

St.žáci ne 26. 3. 11:00 HBC Olomouc - Velká Bystřice
muži B ne 26. 3. 14:30 Suchdol n. O. - Velká Bystřice B
st.žáci so 1. 4. 13:30 Velká Bystřice - Prostějov
muži B so 1. 4. 15:30 Velká Bystřice B  - Dřevohostice/Žeravice
muži A so 1. 4. 17:30 Velká Bystřice A - Šťáhlavy

ml.žáci A so 15. 4. 9:30 Turnaj v Kopřivnici (F.-Místek - V. Bystřice A)
ml.žáci B so 15. 4. 10:00 Uničov - Velká Bystřice B
ml.dorost so 15. 4. 10:00 Centrum Haná - Velká Bystřice
ml.žáci A so 15. 4. 10:45 Turnaj v Kopřivnici (Kopřivnice - V. Bystřice A)
muži B so 15. 4. 14:30 Suchdol n. O. - Velká Bystřice B
st.žáci ne 16. 4. 15:00 Horka n. M. - Velká Bystřice
muži A ne 16. 4. 17:00 Chodov - Velká Bystřice A

ml.žačky so 22. 4. 09:30 Žeravice/Velká Bystřice - Zlín B.
st.žačky so 22. 4. 11:30 Žeravice/Velká Bystřice - Zlín A
ml.žáci B so 22. 4. 13:30 Velká Bystřice B - Prostějov
ml.dorost so 22. 4. 15:30 Velká Bystřice - Litovel

muži A so 22. 4. 17:30 Velká Bystřice A - Litovel
ml.žáci A so 29. 4. 09:00 Turnaj ve VB (V. Bystřice A - Centrum Haná)
ml.žáci A so 29. 4. 10:15 Turnaj ve VB (Centrum Haná - Ostrava)
ml.žáci A so 29. 4. 11:30 Turnaj ve VB (V. Bystřice A - Ostrava)

st.žáci so 29. 4. 13:30 Velká Bystřice - Centrum Haná
ml.žáci B ne 30. 4. 13:00 Horka n. M. - Velká Bystřice B
ml.žáci B so 6. 5. 09:00 Velká Bystřice B - Osek n. B.
ml.dorost so 6. 5. 12:00 Žeravice - Velká Bystřice

st.žáci so 6. 5. 14:00 Žeravice - Velká Bystřice
muži A ne 7. 5. 13:00 Jičín B - Velká Bystřice A

ml.žáci B so 13. 5. 9:00 Centrum Haná - Velká Bystřice B
ml.žáci A ne 14. 5. 10:20 Turnaj v N. Jičíně (Karviná - V. Bystřice A)
ml.žáci A ne 14. 5. 11:40 Turnaj v N. Jičíně (N. Jičín - V. Bystřice A)
ml.žáci B so 20. 5 09:00 Velká Bystřice B - Litovel

st.žáci so 20. 5 10:30 Litovel - Velká Bystřice
st.žáci so 27. 5. 11:30 Velká Bystřice - Hranice

ml.žáci A ne 28. 5. 9:00 Turnaj v Zubří (Zubří - V. Bystřice A)
ml.žáci A ne 28. 5. 10:15 Turnaj v Zubří (V. Bystřice A - Polanka n. O.)
ml.žáci B ne 28. 5. 11:30 Žeravice - Velká Bystřice B

ml.žáci B MLA106 11:30 Žeravice - Velká Bystřice B

Rozpis utkání všech družstev oddílu házené
Házená Velká Bystřice
v jarní části sezóny 2022 - 2023 hraných doma i venku 
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ŠKOLA

V únoru žáci Masarykovy základní školy opět využi-
li možnosti veřejného kluziště na náměstí ve Velké 
Bystřici a v rámci tělesné výchovy vyrazili na led.  
Po zvládnutí základních dovedností, jako je jízda 
vpřed a zastavení, se bavili při průpravných hrách. 
Velký zájem byl o modré velryby, tedy podpůrné po-
můcky pro výuku bruslení. Své hranice žáci posou-
vali při štafetových hrách a rychlostních závodech 
losovaných týmů. Odměnou jim bylo volné bruslení 
v závěru hodiny. 

Děkujeme městu za skvělou možnost obohatit výuku, 
příjemné zázemí i za bezplatné zapůjčení bruslí.

Tělesná výchova na ledě

Mgr. Eva Dobrodějová  

V neděli 22. ledna jsme jeli do Stříbrnic. I přesto, že tý-
den předtím nikde sníh nebyl, ve Stříbrnicích ho bylo 
dost. Postupně jsem však sledoval střechu domu napro-
ti, jak na ní sněhu ubývalo. 

Přijeli jsme tam na oběd a poté jsme šli na chatu Návrší. 
Po cestě nás učitelé postupně házeli do sněhu, aby nás 
na lyžáku přivítali. Byli tam tři učitelé, p. uč. Koplík, p. uč. 
Wolf a p. uč. Zdařilová a zdravotnice. Večer jsme hráli 
hry. Vstávalo se o půl osmé a v osm hodin byla snídaně. 
Od devíti do dvanácti se lyžovalo. Poté nás vždy čekal 
oběd a ve dvě se šlo zase lyžovat. 

Lyžování končilo ve čtyři odpoledne a to jsme se vráti-
li na chatu. V šest hodin jsme šli na večeři a o hodinu 
později už byl připravený večerní program, který trval až  
do večerky v deset hodin. Ve středu večer jsme v tý-
mech vyráběli ochránce Králického Sněžníku a předsta-
vili jsme svůj výtvor ostatním. Ve čtvrtek večer si na nás 
učitelé připravili malý test a pak byla diskotéka. To jsme 
měli večerku až v jedenáct.

V pátek odpoledne jsme ještě lyžovali, ale jen hodinu. 
Domů jsme se vrátili později, protože autobus měl zpož-
dění. Lyžák byl zábavný, ale před večerkou se nedalo 
usnout. 

Mikoláš Hlisnikovský, 7. B

Z lyžařského kurzu 7. B
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Při příležitosti rozdávání pololetního vysvědčení jsme si 
uspořádali v prvních a druhých třídách (na horním patře 
opravené budovy) kolaudaci našich nových tříd. Společ-
ně jsme se sešli na chodbě, zazpívali si, připili dětským 
šampaňským a pak už následovala návštěvní hodinka. 
Děti si prohlédly třídy, setkaly se se svými kamarády  
na patře, zatančily si podle videí puštěných na nové in-
teraktivní tabuli, prostě si užily nové prostory trošku jinak 
než jen při vyučování… Doufejme, že se nám v nových 
třídách bude dařit!

Kolaudační „párty” u prvňáků a druháků

Jaromíra Pazderová

Jana Raková

Po třech letech jsme se opět mohli společně se-
jít na školním plese a já si velmi vážím toho, že 
mnoho návštěvníků přijalo naše pozvání.

Přípravy na něj začaly již na počátku lednu a za-
pojili se do nich v rámci výuky výtvarné výchovy 
žáci naší školy. 
Ples roztančili žáci z devátých tříd pod vedením 
tanečního mistra Martina Matýska a předvedli 
ukázky společenských tanců. Byli úžasní.

Vážení přátelé školy, žáci, kolegové a prostě 
všichni účastníci plesu. Děkujeme Vám všem, 
že jste přišli a dovolte, abych jménem školy po-
děkovala SRPŠ a dalším dobrovolníkům za or-
ganizaci a vytvoření příjemné atmosféry. Veliké 
poděkování patří také našim sponzorům – dár-
cům věcných darů do tomboly. Vaší spolupráce 
si velmi vážíme a děkujeme všem za podporu, 
bez které bychom se neobešli! 

Pokud bylo něco, co se vám na plese nelíbilo, 
pak věřím, že nám to odpustíte a že nám zacho-
váte přízeň.

Školní ples - poděkování
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Eva Poděbradová

Na chodbách a ve třídách jsme mohli 7. února potkat postavy  
z minulého století. Byli to účastníci RETRO DNE, kteří se vžili  
do módy 60. – 90. let minulého století. Na školních chodbách 
byly k vidění modely puntíků, kostkovaných kalhot a sukní, líbi-
vých stuh ve vlasech a retro brýlí. Inspirací se žákům staly starší 
oblíbené filmy – např. Starci na chmelu, Rebelové i retro seriál 
Vyprávěj. Nutno připomenout, že účast na této akci přivítali spíše 
žáci vyšších ročníků, kteří už mají o této době nějaké povědomí 
z hodin dějepisu a výchovy k občanství.

Podívejte se na ukázky.

Retro den na 2. stupni

ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Petr Xˇandy Dvořák

Pionýři z Velké Bystřice navštívili Prahu v rámci akce Le-
dová města ve dnech 3. až 5.února. Obdivovat památky 
měst, které nám Pionýr nabídne k prozkoumání jezdí-
me každým rokem. Letos opět vyhrála Praha a s dětmi 
jsme  využili možnost navštívit nejen památky známé 

Pionýrský oddíl Poletušky z Velká Bystřice 
navštívil Ledovou Prahu

a otevřené jako Karlův most, Václavské náměstí, ale také ty, kte-
ré se nám v rámci Ledových měst nabídly se slevou či zadarmo 
jako třeba Petřínskou rozhledna. Na závěr jsme se měli mož-
nost pobavit na koncertě Děti dětem, kde vystupovaly nejen děti, 
ale také například hudebníci z AČR. Samozřejmě jsme byli rádi  
i za rozdané ocenění za účasti předsedkyně Pionýra a ministra 
školství. Pojedete příští rok i vy?
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Rádi bychom vám blíže představili skautský oddíl, který působí v na-
šem městě, 12. skautský oddíl Velká Bystřice a Hlubočky. Z hlediska 
struktury Junáka v České republice spadáme pod středisko Ladisla-
va Ruska. Do tohoto střediska spadají i skautské oddíly z Velkého 
Týnce, Doloplaz, Čechovic a Velkého Újezdu.

Jak už název napovídá, bystřičtí skauti jsou z historického hlediska 
úzce spjati se skauty z Hluboček. Původně se jednalo o samostatné 
středisko, které zaniklo po přelomu tisíciletí. Díky několika nadšen-
cům a za to jim dík, byla činnost Junáka ve Velké Bystřici v roce 
2014 obnovena. Od té doby se náš oddíl stále rozrůstá jak počtem 
členů, tak se vyvíjí i ve stylu jeho fungování i materiálním vybavením.  
V letošním roce máme 98 registrovaných členů, jejichž věkové sklad-
ba je vidět na přiloženém grafu. Největší radost máme z toho, že se 
nám daří děti udržet a dorůstají nám skauti a skautky nad 15 let.

Skauti z Velké Bystřice

Skauting vznikl v roce 1911 v Anglii. Zakladatelem skautingu byl Ro-
bert Baden-Powell, kterým se inspiroval A. B. Svojsík. V Česku půso-
bí skautské spolky už od roku 1912 a  Junák – český skaut je největší 
dětskou organizací.

Všeobecné fungování skautů je postaveno na závazné skautské vý-
chovné metodě, která charakterizuje způsob práce s dětmi. Tato me-
toda byla nastartována již zakladatelem skautského hnutí a je ově-
řena více než sto lety praxe. Samozřejmě je doplňována i poznatky 
moderní pedagogiky. Jen pro představu uvedeme sedm základních 
prvků skautské výchovné metody:

Slib a zákon – klíčovou roli hraje dobrovolný závazek snažit se žít 
podle skautských principů.
Učení se zkušenosti – vychází z přesvědčení, že člověk se nejlé-
pe něco naučí pomocí vlastních prožitků a zkušeností.
Družina – skautská výchova se odehrává především v malé při-
rozené skupině vrstevníků, kde se klade důraz na schopnost být 
platným a odpovědným členem. 
Symbolický rámec – skauting používá her, příběhů, symbolů  
a vzorů, které jsou pro mladé lidi přitažlivé, inspirativní a oboha-
cující.
Příroda – pro skauting je příroda nejen nejpřirozenějším výchov-
ným prostředím, ale i předmětem zájmu, péče, ochrany a zdrojem 
rozvoje.
Program osobního růstu – skauting usiluje nejen o to, nabídnout 
pestrý a přitažlivý program mladým lidem každé věkové katego-
rie, ale podporuje i jejich všestranný individuální rozvoj každého 
člena.
Dospělí průvodci – dospělí ve skautingu hrají roli průvodců mla-
dého člověka, kterému s respektem pomáhají, podporují jej a po-
vzbuzují s vědomím, že za sebe musí v budoucnu převzít plnou 
odpovědnost.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Co se týká naší činnosti, tak ve Velké Bystřici pracu-
jeme ve 3 družinách a naší základnou je klubovna 
vedle samoobsluhy Hruška. V Mariánském Údolí jsou 
dvě družiny mladších dětí a v Hlubočkách „na Dukle“ 
máme 3 družiny. V průběhu roku jezdíme na jedno-
denní výpravy do přírody v našem okolí, organizujeme 
víkendové akce, věnujeme se vzdělávání našich čle-
nů, děti se účastní skautských závodů a celostátních  
i mezinárodních setkání. Organizujeme různé akce 
pro veřejnost jako jsou Ukliďme Česko, Betlémské 
světlo nebo Vlaštovkiáda, v Hlubočkách pak pomáhá-
me při Tříkrálové sbírce a  dalších.

Vrcholem skautského roku je samozřejmě letní tábor, 
na který nás v posledních letech jezdí okolo 60 dětí  
a dospělých. Již několik let jezdíme na střediskové tá-
bořiště na Slezskou Hartu v Leskovci nad Moravicí. 
Umístění tábora v těsné blízkosti přehrady je výborné 
pro vodácké dovednosti, k dispozici máme kánoe i ka-
jaky a za dobrého počasí se dá u vody trávit celý den. 
Bydlíme v klasických podsadových stanech nebo tee-
-pee a v programu nám nechybí noční hry, táborové 
ohně, bojovky, uzlování, práce s nožem nebo sekerou, 
ale ani rozcvičky, nástupy nebo služba v kuchyni.

O naší činnosti v loňském roce se dočtete v některém 
z dalších čísel Bystřických novin a o něco více se do-
zvíte na : https://www.facebook.com/skautvelkabystri-
ce/ nebo https://19-stredisko.skauting.cz/index.htm 

Jiří Pospíšil a skauti z Velké Bystřice
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PŘEDSTAVUJEME OBCE MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
Hlubočky jsou nejníže položeným 

střediskem zimních sportů

Hlubočky se mohou pochlubit hned několikerým prven-
stvím. Na délku bychom naměřili 16 kilometrů, čímž se 
staly nejdelší obcí Olomouckého kraje a se 4200 obyvateli 
se řadí k největším obcí našeho regionu. „Jsme i největší 
obcí Mikroregionu Bystřička, sídla s tímto počtem obyvatel 
jsou většinou už města. Kromě toho jsme nejníže polože-
né středisko zimních sportů. Máme dva lyžařské areály  
a velké kluziště,“ říká s úsměvem hlubočská starostka Eva 
Hasníková.

Jste místní rodačka, čím jsou podle Vás Hlubočky vý-
jimečné?
Jsou zvláštní tím, že jsou první sudetskou obcí nejblíže 
Olomouci. Obyvatelstvo se u nás po 2. světové válce pro-
měnilo a z převážně německého obyvatelstva nezůstal 
nikdo. Řada obyvatel je přistěhovaných z různých koutů 
Česka, Slovenska, Rumunska nebo třeba i Řecka. V okol-
ních obcích najdeme rodiny, které žijí na jednom statku 
tři, čtyři generace, ale u nás je až na ojedinělé výjimky 
nenajdete. A čím jsou Hlubočky výjimečné? Svou polohou  
v malebném údolí řeky Bystřice obklopené lesy a strmými 
úbočími. Hlubočky nejsou jen Mariánské Údolí, Hlubočky 
(Ves) a Dukla, ale také Posluchov, Hrubá Voda a Smilov.

Jak se Vám v obci žije?
V Hlubočkách se, myslím si, že nejen mě, žije dobře. Je 
to takové předměstí velkého města, tedy Olomouce. Jste 
v přírodě, za patnáct minut autem případně 25 vlakem 
jste v Olomouci. Je tady spousta sportovního zázemí  
a snažíme se o nabídku kultury pro všechny generace  
a napříč žánry. Základní i mateřské školy, nabídka zaměst-
nání, lékaři, obchody s potravinami, služby. Takže si mys-
lím, že pro příměstský život je to určitě dobré místo.

Co Hlubočky v roce 2023 čeká, co důležitého se chystá?
Na letošek máme nachystaných spoustu investic. V březnu za-
hájíme výstavbu kanalizace v ulici V Podlesí, kde doteď kanali-
zace nebyla. Je to celkem velká akce za 15 milionů korun. Bude-
me stavět nadjezd nad tratí na Hrubé Vodě za 17 milionů korun  
a připravujeme a snad i zahájíme rekonstrukci přízemí kul-
turního domu Na Letním. Také chystáme spoustu kulturních  
a sportovních akcí, máme jich v plánu pětadvacet včetně novinek,  
na které se už těším.

Jste součástí Mikroregionu Bystřička, má smysl být sou-
částí takového spolku?
Za mě určitě ano. Kromě klasické výměny zkušeností, sdílení 
materiálních prostředků, částečně i personálních, kdy například 
teď mají členské obce sdíleného sociálního pracovníka a nově  
i komunitní pracovníky, tak jde také o sounáležitost lidí s okolím 
prostředím. Pořádají se společné sportovní akce pro školy, kde 
se poznávají děti ze sousedních obcí, cyklistické výlety, jak pro 
občany, tak i pro pracovníky úřadů a zastupitele, i kulturní akce 
jako ples mikroregionu, den regionů. V případě Hluboček i Velké 
Bystřice jde také o podporu menších obcí, kdy starosta má oprav-
du tolik povinností, že je rád, že obce, které mají personálně po-
četnější úřad jsou mu schopny pomoct, případně poradit. A také 
jde o možnost společné práce na projektech, jako je například 
separace a předcházení vzniku odpadů nebo výstavba protipo-
vodňových opatření. Když spojíme síly vychází to po ekonomické  
i administrativní stránce lépe.

Ke společným projektům patří i biobazén, na kterém pracu-
jete společně s Bystřicí i obcí Mrsklesy 
Využili jsme toho, že naše obce sousedí svými katastry a dlou-
hodobě spolu velmi dobře vychází. Příležitostí ke koupání v okolí 
mnoho není. Burk je to spádové místo a předpokládáme, že bio-
bazén nebude sloužit jen pro naše obyvatele, ale i pro širší okolí. 
Doufáme, že letos bychom už mohli stavět.

(red)

Foto: archiv obce Hlubočky
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„Bude mi nějakou dobu trvat, než se 
aspoň trošku seznámím s hanáčtinou,“ 

říká kněz Tomasz Żurek

Velká Bystřice je pro kněze Tomasze Żurka domovem už 
několik měsíců. Jak reagoval, když se dozvěděl, že bude 
spravovat farnost právě v našem městečku? Jak těžká 
je pro Poláka čeština? Nejen o tom mluví bystřický kněz  
v následujícím rozhovoru.

Kde jste před příchodem do Velké Bystřice sloužil? 
Do České republiky jsem přišel v roce 2009, kdy jsem 
se začal připravovat na kněžskou službu v kněžském 
semináři na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Po ukončení studia jsem byl poslán  
na své první působiště na Slovácko, do Uherského Bro-
du. Po dvou letech jsem odešel do farnosti Kyjov a po 
třech letech mě otec biskup poslal ještě do farnosti Bílovi-
ce u Uherského Hradiště. Takže moje první kněžské roky 
jsem strávil jen na Slovácku. Po několika letech takzva-
ného kaplanování je kněz posílán na své první samostat-
né místo. Musím přiznat, že jsem byl lehce překvapený, 
když mi otec biskup řekl, že mi chce svěřit dvě farnosti  
na Hané u Olomouce.

Co Vás překvapilo? 
Tuto oblast jsem znal jen z dob studií. Nicméně jsem to 
svěřil do Božích rukou a s důvěrou v jeho pomoc jsem 
se v srpnu minulého roku do Velké Bystřice přestěhoval. 
Musím ale přiznat, že Pán Bůh má zřejmě specifický 
smysl pro humor. Pamatuji si na jedno nedělní odpo-
ledne, kdy jsem se ještě jako student spolu s kamará-
dy vydal na kole z Olomouce směr Hlubočky a Hrubá 
Voda. Po cestě jsme se zastavili ve Velké Bystřici, kde už 
byla v provozu hospůdka na faře. Podívali jsme se také  
do kostela a pokračovali ve výletě. Tehdy mě ale opravdu 
nenapadlo, že to bude moje první farnost, za kterou budu 
plně zodpovědný.

Jak těžké je přijít do nového místa, navazovat kon-
takty, cítit se tam jako doma... 
Tato změna pro mě úplně snadná nebyla, a to z několi-
ka důvodů, které právě zmiňujete. Na Hané, v Olomouci 
jsem pouze studoval, a i když jsem tady během studii na-
vázal krásná přátelství, tak po sedmi letech na Slovácku 
skoro všichni moji známí už byli v jiných částech repub-
liky. To ale nějakým způsobem patří k naší kněžské pro-
fesi. Jsme často posílaní do míst, která neznáme a mu-
síme se snažit rychle zapustit kořeny a navazovat vztahy 
s místními. Jsem tady první rok a zatím naše farnosti  
a obce poznávám. Také mi nějakou dobu bude trvat, než 
se aspoň trošku seznámím s hanáčtinou.

Jak se vám ve městě líbí, jak se vám tady žije...?
Město Velká Bystřice na mě působí pozitivním dojmem. 
Je to živá obec, kde se skoro každý týden něco děje. Na-
víc je blízko velkého krásného a pro mě blízkého města 
Olomouce, kde jsem studoval. 

Mluvíte dobře česky, přitom pocházíte z Polska. Kde 
jste se česky naučil a jsou slova, která vám ještě dě-
lají problém? O češtině se ví, že není snadná...
Děkuji za kompliment. I když si myslím, že úplně dobře 

český nemluvím. Vlastně jsem už člověk bez řeči. To znamená, 
že neumím už ani plynule mluvit ve své mateřštině. Dělá mi to 
problém. Když jedu domů na návštěvu, někdy zapomenu, jak 
se něco říká polsky nebo pletu polštinu s češtinou. Zároveň si 
myslím, že nikdy nebudu ovládat češtinu tak, aby si toho ně-
kdo nevšimnul. Češtinu jsem se učil za pochodu během studia  
v Olomouci. Po půl roce studia, když jsem přišel na první zkouš-
ku z filozofie se mě pan profesor zeptal, zda jsem se Slovenska. 
Tehdy jsem to bral za kompliment, že už mluvím dobře. Po dvou 
letech jsem šel ke stejnému profesorovi na další zkoušku a on 
se mě tehdy zeptal, zda jsem z Ostravy. Takže tehdy jsem byl 
opravdu šťastný, že moje čeština se zlepšuje až tak, že někdo 
má pochybnosti, zda jsem Čech nebo cizinec.

Na starost máte i farnost v Hlubočkách. Byl jste se podívat 
ještě v jiných částech našeho regionu nebo Hané?
Ano celkem mam na starosti dvě farnosti: Velkou Bystřici a Hlu-
bočky i když do celé oblasti, která tvoří naše farnosti spadá ještě 
několik menších obci, které jsem byl navštívit. Myslím, že dá se 
říct, že celkem celou Moravu znám. Mám ji projetou, protože je 
krásnou zemí.

Velká Bystřice žije folklorem, už jste si zkusil kroj? 
Jsem moc rád, že to tady folklorem žije. Pocházím z Polska, 
z okolí Krakova a je to tradiční oblast, kde také je živá tradice 
folkloru. Strávil jsem sedm let na Slovácku, takže vím, co jsou 
hody a jak se slaví. Hanácký kroj jsem ještě nezkoušel, ale vě-
řím, že neodejdu z farnosti, dokud ho neobleču.

Teď trochu na vážnější téma. Je to už rok, co trvá válka na 
Ukrajině. I v souvislosti s blížícími se Velikonocemi, máte 
pro čtenáře nějaké poselství, naději?
Válka i když se zdá, že je daleko, se nějakým způsobem dotýká 
také nás. Působí, že věci, na kterých si myslíme, že můžeme 
stavět svou naději, jako je štěstí, že ty základy se zdají nesta-
bilní a kývou se. Každá krize, zvlášť ta, která může ohrozit naši 
existenci by nás měla především vybídnout k zamyšlení, zda náš 
život stavíme na správných hodnotách. Jako křesťan se snažím 
na to, co se děje kolem nás dívat s nadějí, která je zakotvena 
nejen v přesvědčení, že nakonec se najdou rozumní lidé, kteří 
ukončí válku, která je vždy nesmyslná, ale také a možná přede-
vším v samotném Bohu, který přesahuje každého z nás, i náš 
lidský život. Velikonoce, které se blíží a nastanou po skončení 
postního období, jsou pro nás křesťany nejdůležitějšími svátky. 
Bůh skrze smrt a zmrtvýchvstání svého Syna nám ukazuje, že 
jsou hodnoty, za které stojí bojovat… A pro Boha je tou samot-
nou hodnotou člověk. Tato válka nám také možná ukazuje, že 
jsou hodnoty, za které stojí bojovat i kdyby to znamenalo ztrátu 
života. Naděje umírá poslední, proto věřím, že hrůza války, která 
se dotýká každého z nás, jednou skončí.

(red)

DALŠÍ

Foto: archiv T. Żurka
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FOTOSERIÁL
...Z MASOPUSTU 18. února 2023, foto: Petr Palarčík
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ZAJÍMAVOSTI

Pokud se v souvislosti s Velkou Bystřicí připomínají výtvarní 
umělci, pak se zpravidla uvádí místní rodáci Mořic Černil (1859–
1930) a Karel Žádník (1847–1923), popřípadě svatokopecký ro-
dák Karel Svolinský (1896–1986), který z Lošova navštěvoval 
měšťanskou školu ve Velké Bystřici. Akademický sochař Mořic 
Černil vyučoval na sochařské a kamenické škole v Hořicích  
a svého času bylo na jeho počest pojmenováno nynější Zámec-
ké náměstí ve Velké Bystřici. Tvorba malíře, kreslíře a ilustrátora 
Karla Žádníka byla spjata převážně s jižní Moravou, zejména  
s Buchlovicemi. 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na to, že tento výčet je nejen 
omezující, ale vzhledem k mezinárodnímu přesahu také nespra-
vedlivý. Navíc realisticko-popisná tvorba Černila i Žádníka nijak 
zvlášť nevybočovala z průměru, a tudíž ani podstatně neovlivnila 
dějiny českého výtvarného umění, čímž byla přirozeně z dnešní-
ho pohledu pozapomenuta.

Přestože také jméno Gertrud Kudielka asi českému čtenáři mno-
ho neříká, získala tato keramička mezinárodní věhlas, a to nejen 
v Dánsku, kde nalezla svůj druhý domov. Narodila se ve Velké 
Bystřici 6. ledna 1896 v domě č. 254. Pokřtěna byla v místním 
římskokatolickém kostele Stětí sv. Jana Křtitele 19. ledna 1896 
jako Gertrud Rosa Maria. Otec Heinrich Kudielka (1855–1918), 
který pocházel z Petřvaldu (Gross Peterswald), byl v době na-
rození Gertrud společníkem a v letech 1900–1907 vlastníkem 
velkobystřického pivovaru. Kudielkové byli významnou pivovar-
nickou rodinou. Pivovarnictví se věnovali jak Heinrichův otec 
Wenzel (Fulnek a Petřvald) a děda Wenzel st. (Kunín, německy 
Kunewald), tak Heinrichovi bratři Ernest a Victor (oba Petřvald). 
Matka Karolina, roz. Preissigová (nar. 1860, datum úmrtí ne-
známé) pocházela z Prahy, kde se také v kostele sv. Jindřicha  
25. listopadu 1883 vdala. Kromě Gertrud se ve Velké Bystřici 
rodičům narodila ještě dcera Hedwig Maria Rosa (1900–1901), 
která brzy zemřela a syn Ewald Karl (nar. 1902, datum úmrtí 
neznámé), o němž ještě bude řeč. 

Ač otec zemřel poměrně brzy 9. ledna 1918 ve Velké Bystřici, 
mohla si Gertrud dovolit kvalitní teoretické školení a praktickou 
průpravu. V letech 1920–1923 studovala na pražské Kunst-
gewerbeschule (dnes Vysoká škola umělecko-průmyslová, zkrá-
ceně UMPRUM), poté na Die Hochschule für Bildende Kunst ve 
Výmaru a Die Hochschule für Bildende Künste v Berlíně. V le-
tech 1924–1928 získala další praktické dovednosti v keramické 
dílně. V roce 1928 Článek byl převzat z Olomouckého archivního 
sborníku 20/2022 obdržela stipendium na cestu do Itálie, kde se 
zdokonalovala v hrnčířství. Nabyté zkušenosti jí umožnily pra-
covat nejprve v závodě Ton-Industrie v rakouském St. Pöltenu  
a v roce 1930 poprvé v keramickém závodě Hjorths Fabrik  
v Rønne na dánském ostrově Bornholm. Po dalších studiích  
v Paříži se v roce 1935 vrátila do Hjorths Fabrik, kde působila až 
do roku 1939. 

V roce 1940 se Gertrud Kudielka stala v Němci okupovaném Čes-
koslovensku vedoucí malé keramické společnosti v Levíně (okres 
Litoměřice). V roce 1944 byla povolána do německé armády, ale 
podařilo se jí dezertovat. Po válce byla nicméně na deset měsíců 
internována. Po propuštění byla v roce 1946 odsunuta do tábora 
v Německu, kde strádala dalších deset měsíců. V letech 1947–
1949 pracovala jako štukatérkave východoněmeckém Greifs-
waldu. V roce 1949 uprchla přes Západní Německo do Dánska, 

Gertrud Kudielka: z Velké Bystřice
do dánského Rønne

kde v roce 1958 získala dánské občanství. V Hjorths 
Fabrik pracovala až do důchodu v roce 1964. Zemřela  
v Rønne 12. března 1984.

Její nezáviděníhodné poválečné putování mohlo souviset 
s neblahým osudem bratra Ewalda, který pracoval jako 
zubní laborant v Litoměřicích, kde se v roce 1925 oženil  
s Marií Annou, roz. Vytlačilovou ze Znojma. Za války se 
stal členem NSDAP a náčelníkem litoměřické pobočky 
SS. Za podporu a propagaci nacistického hnutí byl proto  
26. listopadu 1946 odsouzen Mimořádným lidovým sou-
dem v Litoměřicích na šest let do vězení.

Gertrud Kudielka je nyní v Dánsku i mimo něj považová-
na za legendární návrhářku a modelérku keramiky, a to 
zejména zvířecích motivů. Její četné práce se nachází 
hlavně v Bornholms Museum a v soukromých sbírkách po 
celém světě. Její emigrace a zejména temný stín aktivit 
bratra Ewalda za druhé světové války a jeho následné od-
souzení přirozeně přispěly k tomu, že jméno Kudielka bylo 
u nás i přes zmíněný mezinárodní věhlas Gertrud záměrně 
zamlčováno.

Jan Andres ml. – Jan Andres st.

Rodný dům Gertrud 
Kudielkové ve Velké 
Bystřici na pohlednici 
odeslané v roce 1944, 
soukromá sbírka.

Gertrud Kudielka (1896–1984), pře-
vzato z webových stránek Bornholms 
Museum.

Rodný dům Gertrud Kudielkové 
ve Velké Bystřici na pohlednici ode-
slané v roce 1944, soukromá sbírka.

Rodný dům Gertrud Kudielkové (sou-
časný stav), foto: Tomáš Hradil.

Reklama velkobystřického pivovaru se 
jménem Heinricha Kudielky, přelom 
19. a 20. století, převzato z publikace
Velká Bystřice. Pohledy do dějin.

Gertrud Kudielka při práci v Hjorths Fabrik, převzato  
z Rønne Byarkiv.

Gertrud Kudielka při práci v Hjorths Fabrik, převzato z Rønne Byarkiv.

Figurky Gertrud Kudielkové v nabídkovém katalogu fi rmy Hjorths Fabrik, 
převzato z Rønne Byarkiv.

(článek byl převzat z Olomouckého archivního sborníku 
20/2022)
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železné kovy

plasty

sklo

60 %

4 %

2 %

26 %

2 %

6 %

Proč?
Protože elektrozařízení obsahuje látky, které 
mohou mít negativní dopad na životní prostředí.

Protože zákon stanoví povinnosti, jak s odpad-
ním elektrozařízením nakládat.

Protože nejvíc záleží na vás, jak se svým spotře-
bičem naložíte. Myslete na své životní prostředí, 
na své blízké a na budoucnost.

Zajímáte se o podobnější informace? 
Najdete je u nás – www.elektrowin.cz.

Kdo jsme?
Provozujeme kolektivní systém zpětného odběru odpadních elektrozařízení pro výrobce, kterým 
ukládá zákon povinnost postarat se o své výrobky po ukončení jejich životnosti.

Na rozvoji systému pracujeme od roku 2005 a za tu dobu se nám podařilo: 
 zpětně odebrat a recyklovat 520 000 t elektroodpadu,
 vytvořit sběrnou síť s více než 14 600 místy, kde je možné spotřebiče odevzdat,
 uspořit obcím 2,5 miliardy korun za nakládání s elektroodpady,
 umístit více než 3000 kontejnerů na elektroodpad,
 vyplatit obcím 45 milionů korun na zkvalitnění sběrných dvorů a míst.

Co se s ním stane, 
když ho odevzdáte?
Odvezeme ho k odborné recyklaci, která zajistí správné nakládání 
i s nebezpečnými látkami, které některé ze spotřebičů obsahují, a zajistí 
materiálové využití většiny komponent, které elektrozařízení obsahuje.

www.elektrowin.cz

MÍSTO ZPĚTNÉHO 

ODBĚRU POUŽITÝCH 

ELEKTROZAŘÍZENÍ

Bližší informace obdržíte u obsluhy 

tohoto sběrného místa.

ZDE MŮŽETE
BEZPLATNĚ ODEVZDATke zpětnému odběru použité elektrozařízení

Vážení zákazníci,

• při nákupu elektrozařízení ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu použití,• bez vázání na nákup zboží a výrobní značku, pokud žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm.
Místo zpětného odběru dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 37k odst.4

Nejbližší sběrné místo na ostatní vysloužilá elektrozařízení.

www.elektrowin.cz

Která místa určená k odevzdání 
elektrozařízení to jsou?
Určitě místa zpětného odběru vytvořená k tomu provozovatelem 
kolektivního systému. Jsou takto označena: 

Dále prodejci při nákupu nového elektrozařízení, nebo v případě pro-
dejen s plochou větší než 400 m2 i bez nákupu, ale pouze spotřebiče 
s velikostí do 25 cm. Většina z nich je takto označena: 

Využít ale můžete i sběrových akcí pořádaných sdružením dobrovol-
ných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči 
– www.recyklujteshasici.cz, nebo sběrových kampaní škol v trámci 
projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! www.recyklohrani.cz.
Seznamy naleznete také na www.elektrowin.cz.

Nezapomínejte na to, že odpadu je možné předejít. Když je zařízení funkční, 
lze jej poskytnout k užívání charitativním organizacím v rámci našeho 
projektu Jsem zpět! www.jsemzpet.cz.

ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS
JIŽ 17  LET JSME TU PRO VÁS

EKOSERIÁL
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KOVOŠROT  
VELKÁ BYSTŘICE

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů  
s izolací a ostatního kovového odpadu. 

Odběr bílého a drobného elektra.       
                                

Stálý výkup autobaterií od 15 Kč/kg  
  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       
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REKLAMA

Tel.: 723 105 222          
www.kovovb.cz

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




