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KALENDÁŘ AKCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA - PROSINEC 2019
1. 12.
Mrsklesy
Velký Újezd
1.– 20. 12.
Velká Bystřice

1.– 31. 12.
Velká Bystřice

5. 12.
Velká Bystřice

Bukovany
7. 12.
Velká Bystřice

Bystrovany
Hlubočky

Svésedlice
8. 12.
Velká Bystřice

9. 12.
Velká Bystřice

10. 12.
Velká Bystřice

13.– 14. 12.
Přáslavice
14. 12.
Velký Újezd
15. 12.
Velká Bystřice

• ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ DÍLNA
• MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

• JINDŘICH ŠTREIT A JAN ŠIBÍK: 30 LET SVOBODY?
(galeriezet, po – pá 8:30 – 17:00)

• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŘEKY BYSTŘICE 
(Kapitulní park)

• SV.MIKULÁŠ A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
(Zámecké náměstí, amfiteátr  17:00 – 19:00)
• MIKULÁŠ V AMFITEÁTRU

• PŘEDVÁNOČNÍ AKADEMIE 
(Sokolovna  14:30 – 17:00)
• VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
• VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
• VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
• POSEZENÍ SE STARŠÍMI

• KRAKONOŠŮV KLOBOUK 
(KD Nadační 14:00 – 15:30)

• BESÍDKA ZUŠ 
(galeriezet 16:30 – 18:00)

• BESÍDKA ZUŠ 
(galeriezet 17.00 – 18:30)

• VÁNOČNÍ VÝSTAVA

• VÁNOČNÍ HODOVÁNÍ A JARMARK

• KRUH PŘÁTEL HUDBY – ADVENTNÍ KONCERT 
(galeriezet 18:00 – 19:00)

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS

17. 12.
Bystrovany
Velký Újezd
19. 12. 
Velká Bystřice

Přáslavice
21. 12.
Velká Bystřice

24. 12.
Velká Bystřice

25. 12.
Velká Bystřice

26. 12.
Velká Bystřice

Přáslavice
31. 12.
Velká Bystřice

Daskabát
Přáslavice
Velký Újezd

• VÁNOČNÍ ZÁJEZD
• VÁNOČNÍ BESÍDKA

• ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ 
(galeriezet 16:30 – 18:00)
• VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU

• ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU 
(Zámecké náměstí 16:00 – 17:00)
• POUŠTĚNÍ SKOŘÁPKOVÝCH LODIČEK 
(Zámecké náměstí 17:00 – 18:00)

• ŠTĚDROVEČERNÍ TROUBENÍ Z VĚŽE KOSTELA 
(ŘK kostel 21:15 – 21:45)
• PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 
(ŘK kostel a Husův sbor 22:00 – 23:30)

• ŽIVÝ BETLÉM 
(ŘK kostel 17:00 – 18:00)

• ŠTĚPÁNSKÉ PLAVÁNÍ 
(přehrada 13:00 – 14:00)
• ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
(KD Nadační 18:00 – 21:00)
• ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA

• DIVADELNÍ SILVESTR 
(KD Nadační 10:00 – 14:00)
• SILVESTROVSKÁ OSLAVA NA HŘIŠTI
• SILVESTR VE VRTOVĚ + OHŇOSTROJ NA HŘIŠTI
• SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ U KAMENNÉ BOUDY

Foto na titulní straně: Martina Žbánková (Lodičky, Mikuláš), Pavel Kolman (Živý betlém), Michal Lakomý (Štepánské koledování)

SVOZ ODPADŮ PROSINEC 2019
Bio odpad
(čtvrtek)

Plasty  
a papíry

z 
domácností

(pátek)

každé úterý 15.30 - 18.00

každou sobotu 8.00 - 12.00

Odpadové centrum
(Tovární 102)

23. 12.

Komunální 
odpad 

(středa)

2. 12. 5. 12.

od 23. 12. UZAVŘENO

prosinec Bystrovany   ● VÁNOČNÍ KONCERT V KAPLI
prosinec Tršice      ● ROZSVÍCENÍ STROMKU + JARMARK
prosinec Tršice      ● ŠRŮTKIÁDA
prosinec Tršice      ● VÝSTAVA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
prosinec Velký Újezd  ● VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU

POZVÁNKA
Informace o konání zasedání Zastupitelstva 

města Velká Bystřice
Místo konání: spolková místnost KD Nadační, vchod od radnice

Doba konání: 11. 12. 2019 v 18.00 hod.

Širokou veřejnost zve Ing. Marek Pazdera, starosta města

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Velká Bystřice, galeriezet, Kulturní a informační 

centrum a sběrový dvůr budou od 23. 12 do 31. 12. 2019 
UZAVŘENY.

VÝSTAVA
Výstava 30 let od Sametu ve foyer KD Nadační je zpřístupněna 
až do 19. prosince každou neděli od 13 do 17 hod. a po dohodě  

s pracovníky informačního centra v Út a Čt od 8:30 do 17 hod.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že Kulturní a informační centrum 
Velká Bystřice a galeriezet budu 11. - 12. prosince  

z technických důvodů UZAVŘENY.
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

úvodem mi dovolte krátké ohlédnutí za oslavami 30. výročí 
sametové revoluce u nás v Bystřici. Podařilo se uspořádat 
dvě samostatné výstavy renomovaných fotografů s důstojnými 
vernisážemi a velkou návštěvnickou účastí. Jsem si jistý, že 
takový krásný program nemělo leckteré okresní město. Doufám, 
že nás to zase všechny na nějakou dobu nabilo pozitivní energií.

Výstava ve foyeru KD Nadační „30 let od sametu“ je věnována 
především regionálním událostem listopadu 1989, kdy 
fotografie poskytli olomoučtí fotografové Vladislav Galgonek 
a Petr Zatloukal. Velkou Bystřici zachraňoval soukromý archiv 
bývalého tajemníka Jaroslava Koše, který také sestříhal tři krátká 
videa promítaná na výstavě (vzpomínka na 20. výročí sametové 
revoluce, objevení a převoz sochy T. G. Masaryka v roce 1990 
a její slavnostní odhalení za účasti T. Bati v témže roce). Tuto 
výstavu úžasně navrhl, upravil, opravil a sám nainstaloval  
skvělý bystřický grafik Zdeněk Polách. I díky tomu, že 
vernisáž proběhla v době Svatomartinských slavností, byla její  
návštěvnost opravdu hojná. Pokud Vám výstava v KD Nadační 
unikla, máte možnost ji navštívit každou neděli v době  
od 13 do 17 hod. až do 19. prosince 2019.

V galeriizet probíhá společná výstava špičkových českých 
fotografů Jindřicha Štreita a Jana Šibíka „30 let svobody?“. 
Její vernisáž byla provázena debatou, kdy se k pánům fotografům 
připojil bývalý rektor Palackého univerzity prof. Josef 
Jařab. Vše doplnil koncert Josefa Ilti s písněmi Karla 
Kryla. Zcela zaplněná galerie zažila opravdu nádherný 
podvečer. Mě osobně zaujala koncepce kurátora výstavy 
Jaroslawa Pastuzsaka, kdy společně instaloval fotky 
Jindřicha Štreita ze severomoravské vesnice koncem  
listopadu 1989 v kontrastu s „pražskými“ fotkami Jana Šibíka  
z téže doby. V zadní místnosti galerie jsou pak fotky Jindřicha 
Štreita z doby před listopadem 1989. Výsledek chválili všichni 
včetně fotografů a vy, kdo jste nepřišli, to ještě můžete napravit. 
Výstava v galeriizet potrvá až do 16. ledna 2020. Galeriezet 
je otevřená od pondělí do pátku 8:30 - 17:00 hod.

A teď již k běžným pracovním tématům. Blížící se konec 
roku je pro nás také obdobím bilancování uplynulého roku  
a především obdobím přípravy rozpočtu města na rok 2020.  
V roce 2019 jsme realizovali rozsahem spíše drobnější investiční 
akce - např. rekonstrukce některých místních komunikací  
a chodníků, doplnění a opravy na KD Nadační a záp. křídle 
zámku, rekonstrukce vytápění ve školní hale apod. Řešili jsme 
spolufinancování projektu ITI v MZŠ. Především jsme se 
však soustředili na přípravu větších investičních akcí na další 
roky dopředu. Máme rozpracované projekty rekonstrukce 
ZŠ, revitalizace západního křídla Zámku, výstavbu nových 
sociálních bytů, rekonstrukci hřbitova, další rekonstrukce 
chodníků a místních komunikací, zásadní přeřešení křižovatek 
u radnice a Penny-marketu a další… Máme také již podepsanou 
smlouvu a příslib dotace na novou cisternovou automobilovou 
stříkačku (CAS) pro naše hasiče. Co vše se nakonec 
podaří prosadit do rozpočtu na rok 2020, přijďte posoudit  
na zasedání zastupitelstva města, kde se bude rozpočet na rok 
2020 projednávat a schvalovat, ve středu 11. prosince 2019  
od 18 hod. v místnostech pro spolky v KD Nadační.

Dalším stále řešeným tématem je nakládání s odpady. 
Od 1. listopadu 2019 platí nový svozový kalendář, kdy 
jsme zavedli svoz komunálního odpadu z domácností 
jednou za tři týdny. Samozřejmě se ozvaly hlasy, že je 
to málo. Myslím si, že není. Naše čtyřčlenná domácnost, 
která separuje, naplní za 14 dní popelnici tak z poloviny… 
Hlavně si ovšem musíme uvědomit, že cena jednoho 
svozu tuhého komunálního odpadu TKO (bez odpadu 
- jen doprava + práce!) je 33 tisíc Kč. Menší počet svozů 
znamená ušetřených cca 330 tisíc Kč ročně.

Nové výběrové řízení bohužel nevedlo k razantnímu 
snížení ceny. Prostě jsou zde faktory, které nemůžeme 
ovlivnit (hospodářský růst a s ním spojené zdražování, 
nedostatek pracovních sil a nutnost růstu mezd, krize trhu 
se separovanými odpady, nízká výkupní cena plastů atd.). 
I proto se pořád snažíme nacházet úsporná opatření a ještě 
zvýšit recyklaci odpadů. V novém zákonu o odpadech 
se uvažuje o výrazném zvýšení poplatku za skládkování 
a do budoucna i o omezení skládek jako takových, což 
přinese významné zvýšení ceny za uložení komunálního 
odpadu. Proto je nutné v co nejvyšší míře již nyní zvyšovat 
třídění odpadu přímo v domácnostech. Bioodpad, plasty 
i papír nekončí na skládce a jejich likvidace tak není 
zatížena poplatkem za skládkovné a ještě k tomu získáme 
významný příspěvek ze systému třídění odpadu Eko-kom, 
na nějž přispívají výrobci obalů a producenti odpadů. 
Ale rezervy v separaci pořád máme. Proto připomínám, 
že pořád nabízíme bezplatně nádoby na papír a plast  
do domácností a k bytovým domům.

Závěrem úvodníku bych chtěl jménem SK Velká Bystřice 
poděkovat zastupitelstvu města Velká Bystřice  
za podporu při rekonstrukci sportovní haly  
Na Letné. Díky podpoře ministerstva školství  
(5,1 mil. Kč), Olomouckého kraje (1,7 mil. Kč) a města 
Velká Bystřice (0,5 mil. Kč) se v hale Na Letné podařilo 
vybudovat zcela novou odpruženou palubovku a tribunu. 
Sportovcům teď lze jen přát co nejlepší výsledky a radost 
z pohybu!

A na úplný závěr evergreen… Pochvala pořadatelům 
letošních Svatomartinských slavností. Zejména bych 
chtěl vyzdvihnout to, že akce pro plný amfiteátr nás 
nestála ani 40 tis. Kč. Jsem si jistý, že rozpočet za akci 
pro tolik lidí v jiném městě by byl řádově vyšší. To je 
zásluha dobrovolníků z řad spolků (Osvětová beseda, 
soubor Haná), školy (výstava podzimních dekorací, 
lampionový průvod, občerstvení), babiček z DPSky 
(svatomartinské rohlíčky, sádlo a škvarky pro školu), 
mateřské školky (úspěšný benefiční prodej), MS bandu 
(tentokrát doprovodný koncert k 10. výročí jeho vzniku), 
technických služeb, naší „radniční kultury“ a určitě jsem 
na někoho ještě zapomněl… Všem moc díky ☺!

Krásný a klidný advent!

Marek Pazdera
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KULTURA

Nově vycházející kniha 
bystřického autora Martina 
Pospíšila je k dostání v re-
stauraci Mlýn nebo v knih-
kupectvích.

Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou mít od 1. ledna 
2020 výrazně snazší cestování. Změny vyplývají z nově uzavřené 
smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Nová opatření se dotknou  
i vlaků společnosti RegioJet.

Ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah v Olomouckém 
kraji bude od 1. ledna 2020 platit krajský tarif IDSOK a tarif TR10 
se slevami IN25 a IN50. Pokud lidé zvolí tarif IDSOK, budou moci 
přestupovat mezi různými dopravními prostředky.

Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy  
i městskou hromadnou dopravu.

Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také 
rychlíky a expresem Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami 
dálkové osobní dopravy R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.

Analogická pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet.  
S Jízdenkou IDSOK cestující budou moci využívat jeho spoje na trati
Kojetín – Přerov – Hranice.

Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně 
zveřejní na webu idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na Infolinku 
IDSOK na telefonním číslo 588 88 77 88 denně od 5 do 22:30 hod. 
kromě víkendu a dnů pracovního klidu.

Doplnění jízdního řádu!
Upozorňujeme cestující veřejnost na „utajený“ autobusový spoj  
z Olomouce do Velké Bystřice s následující trasou:

Olomouc, hl.nádr
Olomouc, aut.nádr., podchod 
Olomouc, Lipenská
Velká Bystřice, Ferona
Přáslavice, Bistro
Přáslavice, rozc.Mariánské Údolí
Dpřáslavice, sušárna
Mrsklesy, kulturní dům
Velká Bystřice, hor.konec 
Velká Bystřice, radnice 

Narození:
Adam Chmelík
Rebeka Čapková
Stella Kolářová
Anna Pospíšilíková
Tomáš Kadala

 

21. 9. 2019
2. 10. 2019
2. 10. 2019

18. 10. 2019
30. 10. 2019

Společenská rubrika

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

Zemřelí
Věra Güntnerová
Jan Slepica

 

24.10.2019 ve věku 66 let
9.11.2019 ve věku 63 let

Od příštího roku bude jízda vlakem
 ještě snadnější

12:00
12:03
12:04
12:07
12:15
12:16
12:18
12:20
12:24
12:26

Nová služba bystřické knihovny:
Balení knih, sešitů a dokumentů (obalovací systém - CoLibri Co-
ver System):

• pro registrované čtenáře 1 ks 15,- Kč
• ostatní 1 ks 20,-Kč

Bystřický autor 
vydává novou knihu

iTutorial

Svatomartinské víno, podzimní výtvory dětí ze základní školy, 
ohňová show, lampionový průvod se samotným svatým Martinem 
na bílém koni v čele a výstava k 30. výročí sametové revoluce. 
To všechno, a vlastně i spoustu dalšího, mě čekalo v sobotu  
16. listopadu na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici.

Den před výročím boje za svobodu a demokracii jsem zahájila  
ve skvělé místní kavárně. Nemůžu se přece vrhnout do víru oslav, 
aniž bych se předtím posilnila šálkem dobré kávy. Ve tři hodiny 
se moje pozornost přesměrovala jinam. Začalo se prodávat víno,  
a tak jsem se urychleně přesunula ven na Zámecké náměstí. A že 
bylo z čeho vybírat. Mou žízeň pomáhalo utišit hned pět vinných 
společností s nepřebernou nabídkou výborných vín. A tak jsem pila 
víno, zapíjela ho vínem a zajídala koláčky. Kolem mě se hemžily 
spousty lidí, dospělých i dětí. Babí léto na sebe letos nechalo čekat, 
ale přece jen se ukázalo a tak si všichni užívali ve zlátnoucím listí, 
zpoza kterého na nás na všechny dohlížel Pan prezident Havel  
a jeho úsměv, navždycky zachycený na fotografii Petra Zatloukala. 
Při pohledu na tu velikou fotogafii zavěšenou na zdi jsem se také 
musela usmívat.

Svatomartinské slavnosti 
30 let poté

Bylo na čase jít se podívat na vernisáž výstavy fotografií s názvem  
30 let od Sametu. Ve foyer Kulturního domu Nadační byly vystaveny 
na odiv snímky fotografů Vladislava Galgonka a Petra Zatloukala. Oba 
autoři se vernisáže také zúčastnili. Procházela jsem mezi fotografiemi 
revolučního roku 89 u nás v Olomouci. Okupační stávka filosofické 
fakulty, kde teď studuji, setkání ve sportovní hale UP, kde jsem  
od mládí trénovala, ale i přípravy odletu sousoší Stalina a Lenina  
do teplých krajin a vyrábění letáků, přemýšlela jsem, jaké muselo být 
se toho účastnit, ale neumím si to představit. “Dnešní mladí nerozumí 
své svobodě, protože nezažili nesvobodu. Chápu, je to o zkušenosti,” 
odpověděl na mou otázku pan Zatloukal. “Byl bych rád, kdyby jim moje 
fotografie minulý režim přiblížily, ale je to těžké. Ukazují jen vrchol té 
doby,” dodal Vladislav Galgonek.

Vyšla jsem ven tak akorát, abych stihla svatého Martin na bílém 
koni. Ne, nezačalo sněžit. Projížděl kolem mě opravdový Martin  
na skutečném bílém koni a za ním dlouhý had lampionového průvodu. 
Tohle mi nikdo, kdo tam nebyl, neuvěří, pomyslela jsem si. Vydala jsem 
se na průzkum, odhodlaná narazit na další zajímavou součást dnešních 
bystřických oslav. Došla jsem k amfiteátru v parku, kde zrovna začínala 
ohňová show. Souboj dobra a zla diváky strhnul. Oheň létal vzduchem 
všude kolem, přistihla jsem se, jak tajím dech a na rukou mi naskakuje 
husí kůže. Napětí se dalo krájet a popravdě jsem nedokázala uvěřit, že 
ještě nic ani nikdo nevzplanul. Vystoupení skončilo a následoval divoký
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křídel. Královny jsou tragikomedií plnou upřímného humoru, ze 
kterého občas mrazí v zádech.

26. dubna 2020 v 18 hod.
Past na myši (hraje Divadlo Stodola Jiříkovice)
Děj se odehrává v nově otevřeném penzionu manželů Ralstonových, 
kam vedou stopy dávného zločinu. Rádio hlásí zhoršující se počasí. 
Do penzionu se sjíždějí první hosté. A někdo, inspirován brutální písní 
o třech slepých myšičkách, se chystá vraždit.

Ceník:
Permanentka (Rošáda, Velká zebra, Královny, Past na myši + volný 
vstup na doprovodný program) - 450 Kč
Rošáda (hraje DS Frída) samostatná vstupenka - 350 Kč
Samostatná vstupenka na ostatní divadla - 100 Kč

Doprovodný program děti (1 vstup) 50 Kč
dospělí (1 vstup) 80 Kč
Doprovodný program = pohádka nebo hudební pásmo  
s písničkami

Vážení přátelé divadelního umění, pro rok 2020 pro vás 
Osvětová beseda Velká Bystřice připravila divadelní přehlídku 
s názvem Aprílové divadlení. Na této přehlídce budete moci 
spatřit jeden profesionální soubor (Divadelní spolek Frída v čele 
s Martinem Trnavským), tři špičkové neprofesionální soubory  
a další doprovodný program (pohádka pro děti atd.).

Jako pěkný vánoční dárek vám nabízíme možnost zakoupení 
permanentky na celé Aprílové divadlení, kterou budete moci 
zakoupit od 1. prosince v Kulturním a informačním centru ve 
Velké Bystřici. Permanentní vstupenka bude na konkrétní místo 
(řada a sedadlo) a bude platná na všechna hlavní představení 
přehlídky. Současně bude opravňovat držitele k bezplatnému 
vstupu na představení doprovodného programu, kde vzhledem 
k tomu, že doprovodný program bude zahrnovat i pohádku pro 
děti, nebudou číslována sedadla. Permanentní vstupenky budou 
v předprodeji až do 15. března 2020.

Vánoční dárek s nádechem kultury 
= divadelní permanentka

Hlavní program přehlídky:
5. dubna 2020 v 18 hod.
Rošáda (hraje DS Frída: Martin Trnavský, Barbora Munzarová, 
Marika Procházková a Radim Novák)
Laura žije se svým manželem Viktorem, ve šťastném vztahu, 
který se ale poslední dny se začíná chovat divně a jeho podivné 
chování se stále stupňuje. Lauře nezbývá nic jiného, než vymyslet 
šílený záchranný plán.

12. dubna 2020 v 18 hod.
Velká zebra (hraje DS Kroměříž)
Christian s každou ženou vydrží jen chvíli. Proto již dvakrát 
použil trik, kdy uzavře vysokou životní pojistku ve prospěch své 
manželky a předstírá, že se na rybách utopil. Osud mu však 
přichystá setkání se svými "vdovami" i novou snoubenkou.

19. dubna 2020 v 18 hod.
Královny (hraje Smotaná hadice Křenovice)
Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, 
ale opak je pravdou. Tři ženy, které se na něm sejdou, by se 
za normálních okolností nemohly nikdy setkat, nebýt havárie 
vodovodního potrubí, ke které dojde v jednom z lázeňských

Na jednotlivá představení nebude možné zakoupit vstupenky  
v předprodeji. Vstupenky na tato představení bude možné 
zakoupit si pouze před daným představením, takže ta nejlepší 
místa si můžete zajistit včasným zakoupením permanentky.  
Do hlavního programu Aprílového divadlení jsme pro vás vybrali 
hlavně divácky osvědčené komedie a jako napínavé rozloučení 
na závěr detektivku Past na myši z pera Agathy Christie.

potlesk. Nedá se napsat nic jiného, než že to bylo 
skvělé.

Odpoledne končilo a už nebylo co víc objevovat.  
Na programu zbýval už jen ohňostroj. Ten odstartoval 
před půl sedmou, při první ráně jsem nadskočila 
leknutím, to se mi stane vždycky. Dalších 8 minut jsem 
si ale spolu s ostatními užívala. Mám ohňostroje ráda, 
i přes tu vlnu kritiky, která se na ně poslední dobou 
snáší. Přijde mi, že když bouchá ohňostroj, jako by 
ostatní přestalo existovat a všichni se soustředíme jen 
na ta barevná světla na noční obloze a to mi přijde 
skvělé.

Dnes jsme toho oslavili spoustu, svatého Martina, 
víno, podzim a také svobodu a nezbývá nám než 
jenom říct, díky, že můžeme.

Natálie Dudová
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Svoboda, svoboda a zase svoboda byla hlavním tématem sobotní 
vernisáže fotografií Jindřicha Štreita a Jana Šibíka v galeriizet. Mluvilo se 
o ní. Zpívalo se o ní. A každý z nás o ní podle mě ještě dlouho přemýšlel. 
Máme ji? Měli jsme ji? Budeme ji mít? Voltaire by vám na to řekl, že 
člověk je svobodný v momentě, kdy si svobodným být přeje. “Svoboda 
je subjektivní, pro každého je to něco jiného,” řekl nám profesor Štreit. 
Nejspíš by si s Voltairem rozumněli.

Na sobotu jsem se těšila. Fotografie revolučního roku mě baví. Asi 
to není úplně nejšikovnější slovní obrat, když mluvíte o událostech 
spojených s pádem socialismu. Obušky a vodní děla, se kterými tehdy 
STB nastoupila na protestující studenty, moc zábavná nejsou. Myslím 
to tak, že na takové výstavy chodím ráda. Baví mě ty emoce. Baví mě, 
že i fotka něčeho úplně obyčejného najednou mluví tisíci slovy. Baví mě 
síla každé jedné fotky.

Neměla jsem nejmenší představu, kolik přijde na vernisáž lidí.  
A i kdybych chtěla hádat, tolik bych neřekla. Galerie byla plná. Přišli ti 
nejstarší i ti nejmladší a všichni mezi nimi také. Večer nemohlo zahájit 
nic jiného než píseň Bratříčku zavírej vrátka v podání Josefa Ilťi. Melodie 
pomalu zněla a slova se mi dostávala pod kůži. Proložit večer Karlem 
Krylem byl opravdu skvělý nápad. Naladil večer přesně do těch tónů,  
v jakých se měl nést.

Ještě chvíli jsem se nechala unášet písničkou a pohledem na studenty 
v ulicích Prahy. Když tam tehdy bojovali za demokracii, bylo jim tolik co 
dnes mě. Ráda věřím, že i my bychom něco takového zvládli, ale pak 
najednou nevím, je nejspíš naivní si to myslet. Z úvah mě vytrhl začátek 
debaty. “Výstavu jsme pojmenovali 30 let svobody?, protože chceme 
povzbudit otázky, protože pojem svoboda je dost relativní,” uvedl 
debatu kurátor galerie Jaroslaw Pastuszak. Mluvilo se o síle ducha, 
pocitu svobody, padla i otázka jestli bylo před převratem líp. “Cítím 
se svobodný, mám pocit, že návrat před 89 rok není možný. Teď si ta 
demokracie žádá už jen nějaké kosmetické úpravy, aby bylo skutečně 
dobře,” přispěl svým názorem fotograf Jan Šibík. “Pokud někdo říká, že 
před revolucí bylo líp, provokuje, jinak to chápat nedokážu. Svoboda 
nám ale spadla do klína a zacházíme s ní špatným způsobem,” dodal 
profesor Josef Jařab, který se stal prvním porevolučním rektorem 
olomoucké Univerzity Palackého.

Rozhovor se stočil k tomu, jak zúčastnění trávili 17. listopad. Jan Šibík 
hájil první linii v demonstrující Praze. “Mám na fotkách obě strany, 
studenty i STB. Viděl jsem, jak policie rozmlátila lidem foťáky. Nikdy se 
mi nic nestalo, ale nemůžu říct, že jsem z nich neměl respekt,” podělil 
se o své vzpomínky fotograf. Jindřich Štreit mezitím zůstával na vesnici. 
“Chtěl jsem mít na fotkách něco jiného než zaplněná města. Zůstal jsem 
na vesnici, revoluce tam přišla později a všechno probíhalo pomalu, ale 
probíhalo to,” řekl k tomu.

Debata skončila, ale její myšlenky ve mně doznívaly ještě dlouho. 
“Generace studentů 89 byla jedinečná, to co dokázali, byl zázrak. 
Dnešní mladí trochu ztratili zvídavost, ale třeba nás překvapí. Doufám, 
že i touto výstavou v nich budeme schopni probudit touhu po svobodě,” 
uzavřel večer profesor Jařab. A já doufám s ním.
Natálie Dudová

Galeriezet vystavuje 
svobodu
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Pan Jiří ČADA je rodák z olomouckých Bělidel. Rodičům, 
prostým pracovitým lidem, ho Ježíšek nadělil právě na Hod 
Boží vánoční. Divadelní geny zdědil po mamince, která 
přes 40 let hrála ochotnické divadlo a zpívala. Vystudoval 
Obchodní akademii, ale od mládí tíhl k divadlu. Jeho první 
„mateřskou scénou“ byla Volánkova ochotnická jednota, 
která hrála v Národním domě. Učil se zpívat u prof. Žákové 
a navštěvoval baletní školu mistra Relského. Později se stal 
frekventantem tanečního oddělení brněnské konzervatoře.  
V tu dobu tam vyučovala tanec i Maryna Úlehlová. Na její popud 
začal tancovat i v souboru V. Úlehly a začal se seznamovat  
s folklorem. Vojenskou službu prožil ve Vojenském uměleckém 
souboru v Bratislavě, kde se naučil spoustě dalších lidových 
tanců. Do angažmá v olomouckém divadle přišel v r. 1957. 
Nastoupil do baletu, ale časem přešel do operety. Zde vytvořil 
nezapomenutelné, především komické role, kterými se 
nesmazatelně vryl do povědomí diváků. V divadle vytvořil na 
170 rolí. Kromě baletu a zpívání se později v divadle věnoval 
i choreografii. 

V roce 1984, díky aktivitě tehdejší umělecké vedoucí 
folklorního souboru Haná Heleny Lisické, začal s naším 
souborem úzce spolupracovat. Soubor Haná se i jeho 
přičiněním stal jedním z nejznámějších folklorních souborů 
u nás. Pro Hanou vytvořil skvělé choreografie: Maškare 
dó, Zabijačka, Čarování, Není trnka jako trnka, Poďte všeci  
do zelí a spoustu dalších. Celkový počet není daleko 
padesátky. 

Kromě této práce svou lásku k lidovému tanci vyjadřuje také 
prostřednictvím výtvarného umění – na svých obrazech 
zachycuje především pohyb tanečníků a tanečnic z různých 
folklorních regionů i divadelního prostředí. Svá díla vystavoval 
ve Velké Bystřici a několikrát v Olomouci.

Jiří Čada 90! V lednu 2010 se v Moravském divadle Olomouc konal slavnostní pořad  
k 80. narozeninám Jiřího Čady. Za účasti herců, pěvců i tanečníků MDO 
i souboru Haná se tento pořad stal jednou z divadelních událostí roku. 
Předloni jeho choreografie zazářily na prknech MDO opět, tentokrát při 
slavnostním koncertu ke 40. výročí vzniku souboru Haná.

Čas běží a letos tedy náš milý pan Čada oslaví další kulaté jubileum. Jedním 
z dárků, které bychom chtěli věnovat jemu i všem, kteří mají jeho díla rádi 
a těší se na ně, bude vzpomínková „kytice“ z choreografií. Symbolicky ji 
předáme letos 26. prosince při tradičním Štěpánském koledování. Přijďte 
jubilantovi svou návštěvou popřát s námi!

Folklorní soubor HANÁ

Folklorní soubor HANÁ zve všechny příznivce na

ŠTĚPÁNSKÉ
KOLEDOVÁNÍ

Akce se koná za podpory Olomouckého kraje.

26. prosince 2019 od 18.00 hod

Velká Bystřice - KD Nadační

letos věnované blahopřání

k devadesátinám

Jiřího Čady

Smyčcové trio pedagogů kroměřížské konzervatoře 
(Jan Schulmeister-housle, Pavel Nikl-viola, Kamil Žvak - cello) 
Kateřina Zonová – soprán 
Eva Zonová – klavír

neděle 15. prosince 2019 | 18 hod. | galeriezet
vstupné 50 Kč, děti zdarma

Program: 
Franz Schubert - Smyčcové trio
Franz Schubert - Ave Maria
L. van Beethoven - Smyčcové trio op. 3
J. Massenet - Meditation

Výběr českých a moravských koled

Kruh přátel hudby Velká Bystřice 
uvádí adventní koncert
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autor fotek Eva Jungová

Pozvánku začnu třemi názvy, které spolu na první pohled příliš 
nesouvisí – Čištění řeky Bystřice, Člověk v tísni, Demokratická 
republika Kongo. O vysvětlení jejich propojení se pokusíme 
na tradiční výstavě velkoformátových fotografií v unikátním 
prostředí nejhezčího bystřického parku. Rádi bychom navázali 
na loňskou malou reportáž z Tanzánie, kterou nám přiblížila 
nezisková organizace Maendeleo.Tentokrát bychom vám  
na sérii fotografií představili jinou africkou zemi – Demokratickou 
republiku Kongo. Touto zemí, sužovanou více než dvě desetiletí 
vnitřními konflikty, nás provede nevládní organizace Člověk  
v tísni. Tato největší česká nezisková organizace, pomáhající 
ve světě i u nás doma, si letos připomíná 10 let svého působení 
v Demokratické republice Kongo. Co všechno jejich pomoc 
zahrnuje, se dozvíte z popisků pod jednotlivými fotografiemi.

Teď už tedy víte, proč můžete letos během zimní procházky 
parkem narazit na barevnou Afriku. Zbývá doplnit, v čem je 
možné najít propojení mezi třemi úvodními názvy. Podle mne 
je pojítko v tom, že organizace Člověk v tísni nejen, že sama 
pomáhá lidem ocitnuvším se v nouzi, ale dává k tomu příležitost 
i ostatním. Sdružuje, zaměstnává a inspiruje ostatní podobně 
založené lidi, kteří by si možná sami jen těžko troufli. Právě  
v tom vidíme podobnost mezi každoročním čištěním naší řeky  
a pomocí lidem v nejchudších státech světa k větší soběstačnosti.

Fotografie budou po celý měsíc prosinec rozmístěné po ploše 
parku, vstupné se neplatí a cílem výstavy je přitáhnout vaši 
pozornost k řece, která protéká naším městečkem a kterou 
každoročně v květnu čistíme.

Ať se vám výstava líbí! ☺
Za pořadatele

Své názory, nejen na výstavu, nám můžete napsat na náš 
Facebookový profil (Řeka Bystřice), kde najdete i další 
informace a mnoho fotografií ze samotné akce.

Výstava fotografií v Kapitulním parku  
ve Velké Bystřici

KNIHOVNA
VELKÁ BYSTŘICE

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

Josef Káďa Kadeřábek: Sedmdesátky
Přeje tvrdá normalizace lásce a snům? Odpoví vám 
hrdina knihy – číšnický učeň Pína.

Petr Čepek: Sametové iluze
80. a 90 léta, šest spolužáků a jedno skryté tajemství.  

Táňa Keleová – Vasilková: Tři sestry
Věru, Lucii a Emu nespojují jen hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit 
sounáležitosti. Jen na to ve víru života jaksi pozapomněly.

Jo Nesbo: Nůž
Hary Hole v nejsložitějším případu své kariéry.

Lina Bengtsdotterová: V temnu
Charlie Lagerová otevírá další tajemství švédského maloměsta  
v kriminálním románu o ztrátě a zranitelnostri.

Jaroslav Rudiš: Český ráj
Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný 
svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…

Mandy Baggot: Vánoce v New Yorku
Dovolená v zasněženém Velkém jablku vypadá jako dokonalý způsob, aby 
Lara pustila z hlavy svého bývalého přítele…

Sharon J. Bolton: Rakvář
Policistka Florence Lovelandová se vrací do malého města 
na pohřeb muže, kterého před 30 lety usvědčila z několika 
vražd.

knižní novinky

        Knihovna je otevřena:
        Po 08.00 - 10.00     Út-Čt 12.15 - 16.45

12.15 - 16.45     Pá Zavřeno  

 KINO 
Velký Týnec – PROSINEC 2019 

                    
 
                 6. 12. pátek       PROMÍTÁNÍ PRO MŠ                                   Vstupné Kč 20,- 
                 9:30 hod.                                                                                          
 
 
 
                 
                 13.12. pátek     STAŘÍCI                                                            Produkce: ČR, Slovensko 
                18:00 hod.       Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku      Přístupný od 12 let 
                85 minut          se vydávají v obytném voze napříč republikou.   Vstupné Kč 50,- 
                                         Jejich cílem je vypátrat a zabít komunistického                                                           
                                         prokurátora z 50. let, který nebyl nikdy potrestán. 
 
 
 
 
                                                                                                   
                20. 12. pátek    LVÍ KRÁL                                                          Produkce: USA 
                18:00 hod.       Animovaný. Rodinný. Dobrodružný. Muzikál.    Přístupný   
                118 minut                                                                                      Vstupné Kč 50,- 
                                          
                 
                                         
 
 
 
                                
       
                

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

promítání filmu je pokladna otevřena. 
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                  Podrobný program kina najdete na www.velkytynec.cz – Život v obci – program kina 
                    Prodej a předprodej vstupenek je 45 minut před začátkem filmového představení. Po celou dobu  

promítání filmu je pokladna otevřena. 
 

Václav Břeha 
vaclavbreha@seznam.cz



foto: [1 - 3] archiv ZŠ, [4 - 8] Kateřina Žbánková,  [9 - 10] Eva Jungová
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Fotoseriál
[1] - [3] Taktické cvičení hasičů 31. října 2019

[4] - [8] Bystřické banjo 9. listopadu 2019
[9] - [10] Ovocné stromy pro Bystřici 10. listopadu 2019
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foto: [1 - 4, 7 - 9, 11 - 12 ] Kateřina Žbánková, [5, 6, 10] Anna Slámová
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[1] - [12] Svatomartinské slavnosti 16. listopadu 2019
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foto: [1 - 4] Kateřina Žbánková, [5 - 7] Martina Žbánková, [8 - 9] Marie Adamcová, [10 - 12] Petr Nakládal
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[1] - [2] Výstava 30 let  od Sametu 16. listopadu 2019
[3] - [4] Koncert k 10. výročí vzniku kapely MS band 16. listopadu 2019

[5] - [7] Výstavka SPCCH 14. - 15. listopadu 2019
[8] - [9] Výstava regionálních tvůrců 17. - 24. listopadu 2019

[10] - [12] Vernisáž výstavy 30 let svobody 23. listopadu 2019

1
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 ŠKOLNÍ OKÉNKO
Skutečně zdravá škola

Anna Fryštacká, koordinátor projektu

Na základě iniciativy rodičovské veřejnosti a kladného stanoviska 
zřizovatele k ní se MZŠ Velká Bystřice zapojila do projektu „Skutečně 
zdravá škola“ jehož hlavním záměrem je zdůraznit význam zdravého 
životního stylu, jehož základem je kvalitní a nutričně vyvážená strava.  
Za svůj cíl si klade i to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly 
si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Program Skutečně zdravé školy 
souzní i s naším záměrem vzdělávání a chtěli bychom podnikat další 
kroky nejen ke zkvalitňování zdravého stravování, ale i v oblasti výchovy 
a vzdělávání dětí. 

Exkurze ve firmě Koyo Bearings, s.r.o.
Ve středu 16. října se zájemci z řad devátých tříd mohli podívat 
přímo do strojírenské praxe. Navštívili olomouckou firmu Koyo 
Bearing s.r.o., která se řadí mezi světovou špičku ve výrobě 
ložisek. Žáci si některé činnosti vyzkoušeli a celý výrobní proces 
jim přiblížili fundovaní odborníci. Možná se někteří z našich žáků 
právě rozhodli, že strojírenství, které má v našem kraji obrovské 
zastoupení, se stane jejich profesní dráhou. Exkurze proběhla  
v rámci projektu MAS Bystřička, ve kterém je naše škola zapojena.

Eva Poděbradová, Drahomíra Kozáková, Jitka Minářová 
a žáci 9. tříd

Strašidelná škola
Konec října a začátek listopadu patří tradičně ve spoustě zemí celého 
světa vzpomínkám na zesnulé. V anglosaských zemích je tento čas spojen 
s pro děti velmi atraktivní oslavou Halloweenu, u nás zase s poklidnějším, 
ale neméně kouzelným svátkem památky zesnulých. Kdy jindy proměnit 
školu z obyčejné na strašidelnou než právě při této příležitosti? A tak se 
v pátek na přední budově sešly různé strašidelné a pohádkové bytosti  
z prvních a druhých tříd. Strávili jsme celý den v maskách, uspořádali jejich 
přehlídku, vyráběli jsme kouzelné lektvary, četli jsme, počítali, zpívali, 
tančili, soutěžili, vyráběli, vymýšleli strašidelné příběhy, pochutnali si na 
„nechutných“ svačinkách a vůbec si užili spoustu zábavy… Třeťáci pak 
už poněkud dospěleji věnovali tento den našim českým tradicím. Zaměřili 
se na téma Dušičky, zvyky kolem nich, a Svátek Všech svatých – nejen  
ve třídě, ale objevili tři sochy svatých na náměstí a u kostela.

Taktické cvičení hasičů
Ve čtvrtek 31.10.2019 proběhl v naší škole cvičný požární poplach 
za účasti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. 
Žáci byli evakuováni do sportovní haly a hasiči zatím likvidovali 
nasimulovaný požár v chemické učebně a zachraňovali perfektně 
namaskované zraněné. Pro naše žáky velmi zajímavý zážitek…  
Za fotografie děkujeme hasičům.

Jaromíra Pazderová

Jaromíra Pazderová
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Házená Velká Bystřice, klub s 90ti letou tradicí vám představuje 
úspěšné odchovance našeho klubu.

Z VELKÉ BYSTŘICE DO ČESKÉ 
JUNIORSKÉ REPREZENTACE!

Talentovaný hráč Štěpán Souček, ročník 2001

Start své házenkářské kariéry započal u nás v bystřické 
házené! Pod trenérským dozorem otce Petra se postupně 
vypracoval do  extraligového týmu HCH hráčem Zubří, kde  
i přes svůj mladý věk hraje za extraligové muže.
V současné době je i součástí týmu české juniorské 
reprezentace!

Blahopřejeme k úspěšně nastartované sportovní kariéře!

SPORT

Akce 72 hodin
Naše škola se poprvé zapojila do celostátní akce 72 hodin. Jedná se  
o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konaly již po sedmé 
Kdykoliv během těchto 72 hodin (10.– 13. října 2019) a zároveň jakkoliv 
dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě, či jejich okolí. Děti z 2.tříd uklízely kolem školy, deváťáci 
likvidovali nepořádek v parku a 3.A za podpory města zasadila kolem 
školy dalších 150 cibulek narcisů. Odměnou jim byl nejen účastnický 
náramek a placka, ale hlavně pocit, že jsme udělali něco užitečného  
pro své okolí.

Škola v přírodě Sluňákov
V pondělí 7. října se na nádvoří školy začaly shromažďovat děti, 
rodiče, učitelky, kufry a jiná objemná zavazadla. Neklamná známka, 
že nastal přesun do školy v přírodě. Přijel autobus (FC Sigma!!!), 
všechno jsme do něj nacpali a jeli do Horky nad Moravou, kde 
na nás čekal pětidenní program Zelený ostrov. Všechno začalo 
výbuchem sopek, které jsme sami vyrobili, a postupně se na ostrov 
začal vracet život. Pomáhali jsme sbíráním semínek, objevováním 
vodních živočichů, půdních živočichů, navštívili jsme zahradu v lodi, 
objevili pirátský poklad ve Sluneční hoře, zjistili jsme, že přežijeme, 
protože umíme opéct na ohni hady z těsta, během noční hry se nám 
připletla do cesty Bílá paní s tajemným kapucínem, navštívili jsme 
Chrám slunce a nakonec se zamysleli nad budoucností ostrova. 
Vzhůru na palubu, dálky volají…znělo Sluňákovem a i když sem 
tam stateční mořeplavci uronili slzičku stesku po rodičích, v pátek 
jsme se vrátili do Bystřice jako hrdinové!

Hana Londová

 Hana Londová

foto ke článku Londová, Pospíšilová

 foto ke článku Hana Londová

Kamila Petrová
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Vážíme si svobody a demokracie a kulaté výročí významné 
události naší historie si připomínáme sportovně.

V tomto termínu jsme již podruhé zorganizovali závody 
v cyklokrosu pro veřejnost. 41 přihlášených je 2,5x více 
než v loňském nultém ročníku. Byly zastoupeny mužské  
i ženské kategorie, přičemž nejmladšímu účastníkovi bylo  
7 a nejstaršímu 59 let. Zavítali k nám lidé místní i z daleka  
(z Luhačovic, Brna, Přelouče, Vrbna, Kyjova, Holic v Čechách 
a dokonce ze slovenského Trenčína). Mezi účastníky byl i vítěz 
Xterra Taiwan (v kat. 20-24 let) z letošního dubna, Jaroslav 
Soldátek (Krušnoman TT Litvínov).

Poučeni z loňska jsme trasu 1,1km okruhu situovali co nejvíce 
v dohledu diváků a převážně na travnatý povrch u „pejskařů“,  
v okolí spodních rybníků a do svahu pod skalkou. Nečekali 
jsme to, ale právě trasa sklidila od závodníků i diváků pochvalu  
i obdiv. Snad jen délka mohla být o cca 1 km větší.

Skvělou atmosféru slunečné neděle umocňovalo italské 
espresso, kvalitní hamburgery, hudba, vtipné slovo zasvěceného 
moderátora a především přátelské setkávání lidí.

Více než o vítězství jde v našem závodu o zábavu. A to se nám 
daří.

Děkujeme městu Velká Bystřice za vstřícnou podporu. Stejně 
tak všem dalším partnerům, ať už jejich zapojení bylo jakékoliv. 
Speciální poděkování ovšem patří 3 děvčatům z MZŠ (7. a 9. 
třídy), které bezchybně zvládly registrace závodníků, přípravu 
a výdej startovních balíčků a bravurně zastaly předávání cen 
vítězům.

Sametový CYKLOKROS
17.11.2019 Velká Bystřice 

Milan Fait

Sametový CYKLOKROS, 17.11.2019 Velká Bystřice 
 
Vážíme si svobody a demokracie a kulaté výročí významné události naší historie si 
připomínáme sportovně. 
 
V tomto termínu jsme již podruhé zorganizovali závody v cyklokrosu pro veřejnost. 41 
přihlášených je 2,5x více než v loňském nultém ročníku. Byly zastoupeny mužské i ženské 
kategorie, přičemž nejmladšímu účastníkovi bylo 7 a nejstaršímu 59 let. Zavítali k nám lidé 
místní i z daleka (z Luhačovic, Brna, Přelouče, Vrbna, Kyjova, Holic v Čechách a dokonce ze 
slovenského Trenčína). Mezi účastníky byl i vítěz Xterra Taiwan (v kat. 20-24 let) z letošního 
dubna, Jaroslav Soldátek (Krušnoman TT Litvínov). 
Poučeni z loňska jsme trasu 1,1km okruhu situovali co nejvíce v dohledu diváků a převážně 
na travnatý povrch u „pejskařů“, v okolí spodních rybníků a do svahu pod skalkou. Nečekali 
jsme to, ale právě trasa sklidila od závodníků i diváků pochvalu i obdiv. Snad jen délka mohla 
být o cca 1 km větší. 
Skvělou atmosféru slunečné neděle umocňovalo italské espresso, kvalitní hamburgery, 
hudba, vtipné slovo zasvěceného moderátora a především přátelské setkávání lidí. 
Více než o vítězství jde v našem závodu o zábavu. A to se nám daří. 
Děkujeme městu Velká Bystřice za vstřícnou podporu. Stejně tak všem dalším partnerům, ať 
už jejich zapojení bylo jakékoliv. Speciální poděkování ovšem patří 3 děvčatům z MZŠ (7. a 9. 
třídy), které bezchybně zvládly registrace závodníků, přípravu a výdej startovních balíčků a 
bravurně zastaly předávání cen vítězům. 
 
Milan Fait 
 
=== Zde obrázek loga partnerů === 
 
 
Výsledky: 
 
Poř.  jméno [st.č.] Klub (město) kol čas + na 1. + na předch. 
 
HOBBY 11-14 let (2 okruhy)      
žáci 11 - 14 let      
1. CZ Patrik Toman [28] Bike Pro Racing 2 8:14,8 - -- 
2. CZ Václav Halás [22] CYKLO TEAM KOLARNA 2 8:22,1 +7.30 +00:07.3 
3. CZ Matyáš Pírek [46] Luhačovice 2 9:55,1 +1:40.34 +01:33.0 
4. CZ Ondřej Širuček [34] Short Bike Academy Opletal 2 10:50,9 +2:36.11 +00:55.7 
5. CZ Antonín Halás [23] CYKLO TEAM KOLARNA 2 11:05,2 +2:50.43 +00:14.3 
DNS CZ Lukáš Granzer [30] Bohuňovice 0  DNS DNS 
DNS CZ Teodor Baloun [41] Přerov 0  DNS DNS 
žákyně 11 - 14 let      
1. CZ Eliška Širučková [33] Short Bike Academy Opletal 2 10:47,8 - -- 
 
HOBBY 18-29 let (40min)              
2. CZ Václav Halás [45] CYKLO TEAM KOLARNA 10 43:40,7 +1:33.04 +01:33.0 
muži 18 - 29 let      
1. CZ Jaroslav Soldátek [38] Krušnoman TT Litvínov 10 42:07,7 - -- 
ženy 18 - 29 let      
1. CZ Petra Buganská [37] Brno 6 40:45,6 - -- 
DNS CZ Lenka Jaklová [31] ACS DRAK Vrbno 0  DNS DNS 
 
HOBBY 30-39 let (40min)      
muži 30-39 let      
1. CZ Adam Válek [47] Drásal team Holešov 11 43:39,9 - -- 
2. CZ Martin Langer [52] Moolbike 10 40:14,4 -1 LAP -1 LAP 
3. CZ Adam Puchar [51] Kyjov 10 41:22,0 -1 LAP +01:07.6 
4. CZ Radek Zich [24] PSK Přerov 10 44:16,0 -1 LAP +02:53.9 
5. CZ Roman Grepl [21] Olomouc 10 44:30,1 -1 LAP +00:14.0 
6. CZ Ondřej Hájek [48] Bys3caman 9 40:55,0 -2 LAP -1 LAP 
7. CZ Jan Černý [40] Olomouc 9 41:04,8 -2 LAP +00:09.8 
8. CZ Ondřej Šenk [35] Olomouc 9 44:23,0 -2 LAP +03:18.1 
9. CZ Jan Válek [39] Olomouc 6 40:17,9 -5 LAP -3 LAP 
ženy 30-39 let      
1. CZ Bronislava Wittnerová [18] Short bike Academy Opletal 8 45:30,5 - -- 
DNS CZ Martina Zapletalová [36] #týmČmelák 0  DNS DNS 
 
HOBBY 40 a více let (40min)      
muži 40 a více let      
1. CZ Štefan Lukašák [43] Cykloteam Kolárna 11 41:24,7 - -- 
2. CZ Václav Kraus [20] Masáže Přelouč 10 44:15,5 -1 LAP -1 LAP 
3. CZ Petr Zedník [49] Bys3caman 9 40:18,2 -2 LAP -1 LAP 
4. CZ Pavel Šudřich [26] MCO 9 40:39,3 -2 LAP +00:21.0 
5. CZ Petr Svoboda [27] Masáže Přelouč 9 41:00,5 -2 LAP +00:21.1 
6. SK Marián Halás [8] CYKLO TEAM KOLARNA 8 41:29,0 -3 LAP -1 LAP 
DNS CZ Milan Fait [1] Czech Sport Timing 0  DNS DNS 
DNS CZ Pavel Koníček [3] PINKHORSES TEAM Bojkovice 0  DNS DNS 
DNS CZ Karel Granzer [29] Bohuňovice 0  DNS DNS 
DNS CZ Ondra Krč [42] Olomouc 0  DNS DNS 
 
EXHIBICE - Kola rok výroby 1989 a starší (1 okruh)             
1. CZ Michal Čpak [53] Olomouc 1 5:04,6 - -- 
2. CZ Milan Fait [19] MODRÁ SKLÁDAČKA 1 5:10,1 +5.48 +00:05.4 
 
ELITE 17-29 let (40 min)      
Elite Muži 17-29 let      
1. SK Daniel Liška [56] TJ Slávia ŠG Trenčín 12 43:40,0 - -- 
 
ELITE 30-39 let (40 min)      
Elite muži 30 - 39 let      
1. CZ Pavel Vančuřík [44] Sportovnidum.cz 11 40:46,7 - -- 
2. SK Vojtěch Regec [55] UP Olomouc 10 42:10,4 -1 LAP -1 LAP 
 
ELITE 40 let a starší (40 min)      
Elite Muži 40 let a starší      
1. CZ Milan Lehký [50] Cyklo Bendl 10 41:03,0 - -- 
2. CZ Martin Ondráček [25] Cyklo Profi Gold Fren 10 43:08,4 +2:05.35 +02:05.3 
DNS CZ Vlastimil Mlynář [32] ACS DRAK Vrbno 0  DNS DNS 
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

zástupy v době čerpání dovolené a volna našich pracovnic

Zájemci se mohou kontaktovat na telefonním čísle:
 + 420 602 760 821

e-mail: lakomy@muvb.cz

Mgr. Zdeněk Lakomý
ředitel DPS sv. Anny

Týnecká 10, Velká Bystřice

přijme
Pomocnou sílu do kuchyně

V neděli 10. 11. jsme měli možnost zrealizovat náš dlouhodobý plán, 
na který jsme se moc těšili, a to výsadbu ovocných stromů ve Velké 
Bystřici. Den předem jsme nachystali všechno potřebné, motyky, rýče, 
hrábě, konve, kýble, pletivo, palici, něco dobrého k snědku a pití, ale 
hlavně stromy, keře a kůly. Doufali jsme, že nám počasí bude přát  
a všechno proběhne, tak jak má. A nemýlili jsme se. Sešli jsme se se 
svými rodinami u pumptracku nedaleko železniční zastávky, na místě, 
které nám nabídlo pro výsadbu město Velká Bystřice. Věděli jsme, že 
chceme zasadit tradiční ovocné odrůdy a s ohledem na prostor a často 
podmáčené prostředí jsme nakonec vybrali čtyři staré odrůdy jabloní na 
semenné podnoži a také čtyři kusy staré odrůdy lísky.

Sázení ovocných stromů 
pro Velkou Bystřici

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na výsadbě stromů podíleli. 
Jednak těm, kteří přišli v neděli sázet, ale i těm, kteří přispěli finančně 
koupí některé z našich věcí na Selských trzích a Lidovém roku. 
Speciální dík patří panu místostarostovi Slavotínkovi, který nás v celé 
akci podporoval a přišel si vlastnoručně vykopat jámu a jednu jabloň 
zasadit. Společné dílo se podařilo a s výsledkem jsme moc spokojeni. 
Můžete posoudit sami ☺

Věříme, že stromy budou dělat radost nejen občanům Velké Bystřice, 
ale i všem návštěvníkům, kteří půjdou nebo pojedou okolo. Těšíme se, 
že se u nich časem budeme setkávat třeba u moštování.

autor fotek Eva Jungová

’Kalvil červený podzimní’ - stará francouzská odrůda. Lidově se mu říká 
‘Malinové’, kvůli šťavnaté, příjemně navinulé chuti plodů, připomínající 
maliny.

Líska velkoplodá ‘Webbova’ s podlouhlýmy oříšky a líska velkoplodá 
‘Hallská obrovská‘ s kulatými oříšky.

Ke stromům jsme vybrali kůly z akátu, protože je to dřevo, které je 
houževnaté a dobře odolává vodě a počasí. Ke stromům postupně 
přidáme ještě cedulky s názvy stromů. V blízkosti lísek máme v plánu 
ještě dodělat přirozené zázemí z větví a kamenů pro hmyz. Se sázením 
stromů bychom rádi ještě pokračovali někdy v budoucnu a vyčerpali tak 
celou získanou částku.

Organizátorky akce Stromy pro Velkou Bystřici se svými rodinami

Zdroj:
stareodrudy.org

‘Astrachán bílý’ - lidově se mu říká ‘Ječné’, ‘Žitnavka’, ‘Hrachůvka’ nebo 
‘Skleněné’.
’Croncelské’ - letní odrůda jabloně dosahující vysokého stáří.
’Gdánský hranáč’ - stará odrůda s možným původem v Čechách nebo 
Pobaltí.

Jaroslava Pechová
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autor fotek Eva Jungová

Tak zní název projektu, který již druhým rokem probíhá v našem domově ve 
spolupráci s Hypermarketem GLOBUS, jejichž prostřednictvím jsou obdarováni 
naši obyvatelé v době vánoční.
Každý obyvatel, může vyslovit svoje přání a to je napsáno na kartičku a 
zavěšeno na vánoční strom. Zákazníci jej  mohou splnit a dárek odevzdat na 
infocentru Globusu, zástupci Globusu je osobně předají v DPS.

Kamila Šišková

Strom splněných přání Náboženská obec Církve československé husitské 
ve Velké Bystřici        

                
SESTRY A BRATŘI, PROŽIJTE SPOLU S NÁMI

ČAS VÁNOČNÍ     

Srdečně vás zveme 
na společné prožití bohoslužeb 

v čase vánočním  

úterý 24. 12. ve 22:00 hod. 
půlnoční bohoslužba – slavnost světla za doprovodu 
houslí, kontrabasu a varhan a poté společné zpívání koled 
s lesním rohem a varhanami

středa 25. 12. v 9 hod.  
Hod Boží vánoční

neděle 29. 12. 2018 v 9 hod.

Všichni jste srdečně zváni!

Přejeme vám, ať světlo a požehnání vánoční noci prozáří 
váš život a zůstává s vámi po celý nový rok 2020.

Za náboženskou obec: 
Hana Šebíková, duchovní
Ladislav Voráč, předseda RS

1. adventní neděle   1. 12. v 9 hod.
2. adventní neděle   8. 12. v 9 hod.
3. adventní neděle 15. 12. v 9 hod.
4. adventní neděle 22. 12. v 9 hod.
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Adventní koncert

8. prosince v 18 hodin

Kostel Stětí sv. Jana Křitele

Duchovní písně špičkových
převážně soudobých skladatelů
v podání sboru Olio
Řídí Jana Synková

Na programu:
Biebl, Pavlica, Gjeilo, Kodály,
Raczynski, Victoria, Juráň,
Chaloupský, Rachmaninov

O
L
I
O
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KOVOŠROT    VELKÁ 
BYSTŘICE 

Nově výkup starých nefunkčních mobilů   
 

 Výkup železa, mědi, mosazi, hliníku, kabelů 
s izolací (25 Kč/kg) a  ostatního kovového 
odpadu. Odběr bílého a drobného elektra                                              

 Výkup  autobaterií  od 14 Kč/kg 
 Peníze  posílány na účet nebo poštovní 

poukázkou na adresu v den výkupu 
 

 ul. ČSA 556, 100 m od kruhového objezdu vedle dřevo 
prodeje  v plechové hale  

                             Otvírací doba:                  
 

 Út – Pá:  9.00 – 16.00       So:  9.00 – 12.00                      
 

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
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Hledáte nové zaměstnání? 
Rádi Vám pomůžeme! 

 

Pokud je Vám méně než 25 let anebo 50 let a více, 

 rádi Vám pomůžeme najít novou práci.  

Máme pro Vás připravené atraktivní rekvalifikační kurzy  

a měsíční placenou praxi u zaměstnavatele,  

podle Vašeho výběru. 

Po celou dobu Vám bude k dispozici Váš osobní poradce. 

  
Neváhejte a zavolejte nám           604 558 643 

 

 

 

Celý projekt je ZDARMA!!! 

 

 

 

Hanácká aktivní společnost, z.s. Senice na Hané / Krapkova 7, Olomouc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  AUTOVRAKOVIŠTĚ 
                               Velká Bystřice 
                    ----------------------------------- 
                           - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ZDARMA 
                                        - ODTAH ZDARMA 
                                        - VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI 
                                           prodej použitých N. D.  
                                          Výkup baterií: 13 Kč/kg 
 
                              Žižkova 502, Velká Bystřice, (směr Mrsklesy) 
                                   Otevírací doba: Po-Pá 9-17, So 9-12 
                                                 Tel.: 608 800 361 
                                                 www.autovrak.eu 
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